
مشاورسازمانملیبهرهوری:

حذف ارز ترجیحی نتایج خوبی خواهد داشت!
استاندار تهران با تاکید بر اینکه وضعیت آب این 
استان تحت مدیریت و نظارت جدی است، گفت: از مردم 
می خواهیم در فصل تابستان صرفه جویی را در دستور 

کار جدی قرار دهند.
ز  ا را  تهران  استان  در  آب  وضعیت  منصوری  محسن 
کلیدی ترین موضوعات برشمرد و افزود: با توجه به کاهش نزوالت 
نیز  تهران  استان  آبی،  میزان ذخایر  آن کاهش  تبع  به  و  آسمانی 

همچون سایر نقاط کشور با مشکل کمبود مواجه است که تالش 
داریم این مساله را بدون محدودیت مدیریت کنیم. وی اظهارداشت: 
وضعیت منابع آبی در سطح استان مطلوب نیست و با توجه به در 
پیش بودن فصل گرما و افزایش مصرف آب الزم است شهروندان 
بدون  را  دوره  این  تا  باشند  داشته  به صرفه جویی  ای  ویژه  توجه 

مشکلی طی کنیم.
صفحه 2

رییسکمیتهورزشوجوانانمجلس:

کانادابرایلغویکطرفهبازیفوتبالباایران
بایدغرامتپرداختکند

سر کشیدن جام های بال به سالمتِی مرگ!
در  تقلبـی  الکلـی  مشـروبات  سـاالنه 
ایـران بیـن ۱۰۰ تـا ۱2۰ نفـر را می کشـد و 
بسـیاری دیگـر را نیـز دچـار دردهـای مزمن 
می کنـد. دورهـم نشسـته اند و بـه سـالمتی 
یکدیگـر اسـتکان ها را بـاال می آورنـد و بـا جـواب نوش 
شـنیدن، جام هـای بـال را بـه سـر می کشـند. تلخی مزه 
آن نـه سرخوشـی کـه بـه یک تلخـی ابدی بـرای آنها و 
خانواده شـان تبدیل می شـود. خوش شـانس باشـند شاید 
تنهـا نابینـا شـوند، امـا اگـر شـانس از آنهـا روبرگردانده 
باشـد و آنـگاه کـه دیگر کاری از دسـت کسـی برایشـان 
بـر نمی آیـد، سـینه قبرسـتان آنها را فـرا می خوانـد. این 
حکایـت مسـمومان الکلـی در ایـران اسـت کـه به جای 
مشـروب اصـل بـه آن هـا مشـروبات تقلبـی و حـاوی 

متانـول فروخته انـد.
صفحه 2

رشتبریشهردارمنطقههفتتبریزخبرداد:
ضرورتآمادهسازیمنطقهبرایجذبسرمایهگذار

تحققبیشاز201میلیاردریالدرآمدشهرداریمنطقه۷تبریز
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آغاز مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی

صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فراري دادن 

ستاره ها از 
تلويزيون ادامه 

دارد...

6ورزش
علی مرادی

 مردی 
برای

 همه پست ها!

له 5مقا

رییس صداوسیما، در نشستی با دانشجویان دانشگاه 
صنعتی شریف، تاکید کرد با عادل فردوسی پور گفتگو 
کرده، ولی بازگرداندن تصویر این مجری و کارشناس به 

تلویزیون، به این سادگی نیست. 

علی مرادی برای انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری 
کسی را الیق تر از خودش ندانست و برای تمام پست 
های مهم و تاثیر گذار تنها خودش را کاندیدا کرده است.

امام جعفر صادق )ع(، ششمین پیشوای شیعیان در هفدهم 
ربیع االول متولد شدند که این حضرت در طول زندگی مبارک 
خود توانست نهضت علمی و فرهنگی بزرگی را شروع نماید و 

پایه های علمی مکتب شیعه را محکم کند تا

زهد، انفاق و علم 
فراوان

وضعیت آب پايتخت تحت نظارت جدی است تارفعنواقص،سمندوتیبا
شمارهگذارینمیشود!

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان 
اعتبار  تمدید  تخصصی  دفتر  تشخیص  به  گفت:  استاندارد  ملی 
گواهینامه تایید، تمدید اعتبار تیبا و سمند منوط به رفع نواقص یاد 
شده است و معاون مهندسی پلیس راهور نیز شماره گذاری این خودروها را به 

ارائه مستندات کامل و ارائه تاییدیه سازمان ملی استاندارد منوط کرده است.
صفحه 3

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان 
مجلس نباید در انتصابات دخالتی داشته باشند، زیرا اگر مدیری 
مسئوالنه به وظایف خود به درستی عمل نکند، معلوم نیست 

باید یقه چه کسی را گرفت.
فتح اهلل توسلی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی 
بر لزوم عدم دخالت نمایندگان در انتصابات، اظهار داشت: نمایندگان نباید 
در انتصابات دخالتی داشته باشند، زیرا اگر مدیری مسئوالنه به وظایف 

خود عمل نکند، معلوم نیست باید از چه کسی این قصور مطالبه شود و 
یقه چه فردی را گرفت.

دلیل  به  گفت:  همچنین  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
ارتباطات نمایندگان با مردم و شناختی که آنها از حوزه انتخابیه دارند، 
بهتر است دولت از تجربیات و دیدگاه های نمایندگان در موارد مختلف 

استفاده کند.
صفحه 2

نمايندگان نبايد در انتصابات دخالتی داشته باشند
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غذایی  صنایع  فدراسیون  رئیس 
افزایش 6.5 برابری قیمت  با اشاره به 
در  روغن  قیمت  کرد:  تصریح  روغن، 
نرخ غذاهای آماده و ساالدها حدود 2۰ 
درصد تعیین کننده است اما این افزایش 
باعث ریزش 5۰ درصدی فروش  نرخ 

صنایع غذایی شد.
ن  سیو ا ر فد ی  خبر نشست 
تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی 
ایران با حضور امیررضا ثابت  پی رئیس 
نقاشی دبیر و دیگر اعضای  و محسن 
هیات مدیره این فدراسیون  برگزار شد.

در ابتدای نشست محسن نقاشی 
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی 
گفت: از سال 93 فدراسیون فعالیت خود 
را آغاز کرد و توانست در سال 96 جایگاه 

خود را پیدا کند.
صنایعی  در  تولید  فزود:  ا وی 
و  لوازم خانگی  پوشاک، کفش،  چون 
شده  مواجه  جدی  چالش های  با   .....
با  است  توانسته  غذایی  صنایع  اما 
وجود مشکالت همچنان خود را سرپا 
نگه دارد. هدف ما این است که این 
رشد  کمی  و  کیفی  لحاظ  از  صنعت 
کند تا زمینه های توسعه صادرات این 

را فراهم کنیم. محصوالت 
افراد  برخی  اینکه  بیان  با  نقاشی 
سودجو می خواهند روند تولید در کشور را 
مختل کنند، خاطر نشان کرد: سود برخی 
افراد در واردات است از این رو این افراد 
با تشدید موانع تولید در  راغب هستند 
کشور واردات را توجیه پذیر جلوه دهند.

به  اشاره  با  اقتصادی  فعال  این 
 42۰۰ ارز  که  اقتصادی  ضربه های 
کرد،  وارد  تولیدکنندگان  به  تومانی 
تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی باید 
تومانی   42۰۰ ارز  که  واردکنندگانی  با 
رقابت  یک  وارد  می کردند   دریافت 
و  بود  دشوار  رقابت  این  شوند.  نابرابر 
داخلی  تولیدکنندگان  که  باعث می شد 
با  را  نهایی  محصول  که  شوند  راضی 

ضرر عرضه کنند.
با  غذایی  صنایع  فدراسیون  دبیر 
ترجیحی  ارز  حذف  از  بعد  اینکه  بیان 
قیمت گذاری دستوری از سوی دولت 
ترجیحی  ارز  دولت  گفت:  بی معناست، 
را حذف و هزینه های سایر مولفه های 
تولید از جمله قیمت مواد اولیه، سوخت 
از سوی دیگر  اما  افزایش داد  را   .... و 
که  می کند  مکلف  را  تولیدکنندگان 
ندهد  افزایش  را  نهایی  محصول  نرخ 
غیرممکن  مهمی  چنین  عمل  در  که 

و دشوار است.
درج  مخالف  خصوصی  بخش 

قیمت تولیدکننده بر محصوالت است
در ادامه نشست امیررضا ثابت پی 
صنایع  تشکل های  فدراسیون  رئیس 
ابتدا  از  تولیدکنندگان  گفت:  غذایی، 
طرح  مصوبه  شدن  عملیاتی  مخالف 
محصوالت  بر  تولیدکننده  قیمت  درج 
لغو  زمینه های  اینکه  برای  و  بودند 
این طرح را فراهم کنند با معاون اول 
نمایندگان  از  بسیاری  و  رئیس جمهور 
کمیسیون اقتصادی جلسه برگزار کردند؛ 
اما متاسفانه نتوانستیم منعی بر عملیاتی 
به  دولت  کنیم.  این طرح وضع  کردن 
نمی دهد  اهمیت  نظر بخش خصوصی 
و امروز با چالش های پیشرو این طرح 

درگیر است.
قتصادی؛  ا فعال  ین  ا گفته  به 
بر  تولیدکننده  قیمت  درج  طرح  اگر 
ادامه داشته باشد در کمتر  محصوالت 
چون  خرد  فروشندگان  سال   ۱۰ از 
سوپرمارکت داران از چرخه توزیع حذف 
فروشگاه های  استیالی  و  می شوند 
تثبیت  توزیع  شبکه  بر  زنجیره ای 
این  شرایط  این  در  و  شد.  خواهد 
فروشگاه ها هستند که تعیین می کنند در 
قفسه هایی این فروشگاه چه محصولی 
و با کدام برند عرضه شود. بدون تردید 
تولیدات  فروشگاه  این  فروش  اولویت 

محصوالت خود است.
غذایی  صنایع  فدراسیون  رئیس 
افزایش 6.5 برابری قیمت  با اشاره به 
در  روغن  قیمت  کرد:  تصریح  روغن، 
نرخ غذاهایی آماده و ساالدها حدود 2۰ 
)قیمت روغن  تعیین کننده است  درصد 
تاثیر گذار  در نرخ سس ها 2۰۰ درصد 
است( اما این افزایش نرخ باعث ریزش 

5۰ درصدی فروش صنایع غذایی شد.
کاهش  دالیل  به  اشاره  با  وی 
و  نخریدن  افزود: کمپین های  مصرف، 
مصرف کنندگان  خرید  قدرت  کاهش 
باعث شد میزان تقاضا برای خرید حدود 

5۰ درصد کاهش پیدا کند.
ثابت پی با بیان اینکه تولیدکنندگان 
به سختی از بازار سهم می گیرند، خاطر 
چگونه  رقابتی  بازار  در  کرد:  نشان 
از کیفیت  اینکه  تولیدکننده بدون  یک 
در  را  محصول  بکاهد  خود  محصول 
داده  نشان  تجربه  کند.  عرضه  بازار 
است قیمتی که بخش خصوصی برای 
مراتب  به  می کند  تعیین  محصوالت 
و  است  کمتر  دولت  قیمت  آنالیز  از 
برای  سازمان حمایت  تعیین شده  نرخ 
از  باالتر  درصد   2۰ حدود  محصوالت 
برای  تولیدکنندگان  که  است  نرخی 
حفظ سهم بازار خود برای محصوالت 

درج می کنند.
اینکه  با بیان  این فعال اقتصادی 
مراتب  به  در صنف  قیمت گذاری  روند 
افزود:  به صنعت آسان تر است،  نسبت 
میزان سرمایه گذاری و افراد شاغل در 
است  وسیع تر  صنف  به  نسبت  صنعت 
اما روند قیمت گذاری در صنف آسان تر 

از صنعت است.
تشکل های  سیون  ا فدر ئیس  ر
پرسش  به  پاسخ  در  غذایی  صنایع 
آرد  نرخ  افزایش  که  ایلنا،  خبرنگار 
قیمت  میزان  چه  صنعتی  نان های  و 
محصول نهایی را رو به جلو برد؟ تاکید 
کرد: قیمت روغن، مرغ، تخم مرغ ونان 
حدود 4۰ درصد نرخ محصوالت را در 
از   نان  نرخ  داد.  افزایش  صنایع غذایی 
2 هزار تومان به 5 هزار تومان رسید و 
اینگونه نرخ ساندویج 2۰ هزار تومانی 

39 هزار تومان شد.
وی در پایان با بیان اینکه تعدیل 
هزینه های  از  بسیاری  انسانی  نیروی 
خاطر  می دهد،  تقلیل  را  تولیدکنندگان 
نشان کرد: برای تولیدکنندگان کارخانه 
و نیروی انسانی مانند فرزندانش است 
از این رو تمام تالش خود را می کنیم که 
با وجود شرایط سخت نیروهای خود را 

حفظ کنیم.
در ادامه نشست حسن گرجی عضو 
هیات مدیره فدراسیون صنایغ غذایی با 
اشاره به خطر افتادن امنیت غذایی در 
اوکراین،  و  روسیه  از جنگ  بعد  جهان 
از  درصد   28 اوکراین  و  روسیه  گفت: 
گندم و 4۰ درصد از غالت و دانه های 
روغنی جهان را تامین می کردند بعد از 
اینکه امکان عرضه این محصوالت از 
این کشورها با اختالل مواجه شد شاهد 
افزایش نرخ محصوالت غذایی در جهان 
هستیم و قیمت شکر از 47۰ دالر در تن 

به 7۰۰ دالر در تن رسیده است.
وی با بیان اینکه دولت از سیستم 
نمی گیرد،  بهره  بدنه دولت  در  نخبگی 
در  نمی توانند  اتوبوسی  مدیران  افزود: 
دولت  رسان  کمک  اقتصادی  جراحی 
باشند و باید در این زمینه از توان بخش 

خصوصی بهره بیشتری گرفته شود.
قمالقی  رسول  جلسه  پایان  در 
صنایع  فدراسیون  مدیره  هیات  عضو 
فعلی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  غذایی، 
اجرا  به  ایده  شدن  عملیاتی  ضریب 
پایین آمده است، خاطر نشان کرد: در 
شرایط فعلی من نگران جوانانی هستم 
اما  دارند  اقتصاد  در  بکر  ایده های  که 
بسیاری  و  ندارند  را  آن  اجرای  توان 
جراحی  این  در  خانگی  کارگاه های  از 

اقتصادی حذف خواهند شد.  

جناب مهندس محمد رشتبری ؛
شهردار منطقه ۷ تبریز 

با کمال مسرت و افتخار، انتصاب جنابعالی به عنوان شهردار منطقه 7 
کالنشهر تبریز، که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند آن عزیز فرهیخته 

وتالشهای خستگی ناپذیر جنابعالی می باشد، تبریک عرض مینمائیم.
امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس، 

و توسعه این منطقه از کالنشهر تبریز، موفق و سربلند باشید.
عبدالعلیزاده
مدیریتروزنامهدنیایجواناندرآذربایجانشرقی

دخترطالییکشتی:
 گاهی يک تبريک را هم از ما دريغ می کنند

سحر غنی زاده در مورد بی توجهی 
مسئوالن ورزشی به کشتی زنان گفت: 
آنها گاهی یک پیام تبریک را هم از ما 

دریغ می کنند.
زنان  آلیش  کشتی  ملی  تیم 
که  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  ایران 
به میزبانی قرقیزستان برگزار شد، در 
عنوان  به  آزاد  و  دو سبک کالسیک 

قهرمانی دست پیدا کرد.
سحر غنی زاده که در آزاد به مدال 
طال و در کالسیک به مدال نقره دست 

پیدا کرد، به سطح مسابقات اشاره و بیان کرد: ما در آسیا حریفان خوبی داریم و از 
این جهت سطح مسابقات باال بود چون کشورهای خوب این رشته مثل قرقیزستان، 

ازبکستان، قزاقستان و مغولستان آسیایی هستند و در رقابتها حضور داشتند.
او افزود: روز اول در بخش کالسیک شرکت کردیم که من چهار مبارزه 
داشتم و فینالم با ترکمنستان بوداما متاسفانه با ناداوری مدال طال را از دست دادم. 
در بخش آزاد هم با همان کشتی گیر ترکمنستان فینالیست شدم که خوشبختانه با 

امتیاز عالی به مدال طال رسیدم.
غنی زاده در مورد حس خود از کسب دو مدال طال و نقره در آسیا گفت: برای 
اولین بار در مسابقات برون مرزی مدال طال گرفتم که خیلی حس قشنگی بود.

او با بیان اینکه مردم قهرمانی ما را می بینند، به بی توجهی مسئوالن به 
کشتی زنان اشار کرد و گفت: مسئوالن توجه خاصی به رشته ما ندارند و شاید 
گاهی یک پیام تبریک را هم از ما دریغ می کنند اما این هدف و انگیزه است که 

باعث می شود حرکت کنیم و سختی ها را به جان بخریم.
این کشتی گیر ادامه داد: خیلی وقت است که بی مهری زیادی می بینیم. 
تیمی که با اقتدار در دو روز قهرمان شد، آنگونه که باید حمایت نمی شود. تیم 
ما در مسابقات جهانی و آسیایی روی سکوی قهرمانی رفت اما آنگونه که باید 
حمایت نشد. این یکی از نگرانی های ماست که گاهی دلسرد می شویم در حالی 
که اگر حمایت کنند انگیزه مان بیشتر می شود. انتظار دارم فدراسیون هم پیگیر 

این موضوع باشد تا مسئوالن بیشتر به این رشته توجه کنند.
غنی زاده در پایان از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم 

ملی زنان تشکر کرد.

رئیسفدراسیونصنایعغذاییخبرداد؛

کاهش۵0درصدیفروشصنایعغذایی!
میزانرعایتپروتکلهایضدکرونادرهفته11۸همهگیری؛

تهراندرقعررعایتبهداشتفردی
ضدکرونایی

در هفته ۱۱8 همه گیری کووید ۱9 در کشور، همچنان تعداد شهرهای قرمز 
و نارنجی صفر بوده و در عین حال رعایت پروتکل های بهداشتی با کاهشی 

مجدد به حدود 5۰ درصد رسیده است.
بر اساس آخرین نقشه رنگ بندی کشور که از سوی وزارت بهداشت منتشر 
شد، همچنان هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد. در حال حاضر 

تعداد شهرهای زرد به 253 شهر و شهرهای آبی به ۱95 شهر رسیده است.
رعایت  میزان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاونت  اعالم  اساس  بر 
پروتکل های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه ۱4۰۱ )از 
3۱ اردیبهشت تا 7 خرداد ماه(، همچنان پایین و بالغ بر 5۰.54 درصد بوده است.
اماکن عمومی  در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در 
بالغ  بازه زمانی 28 اردیبهشت تا 4 خرداد ماه  ۱4۰۱،  استان های کشور در 
بر 55.83 درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان 
آذربایجان غربی با 66.42 درصد و کمترین میزان رعایت هم در استان تهران 

با 46.94 درصد بوده است.
همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از 2۱ 
اردیبهشت تا 4 خرداد ماه ۱4۰۱، بالغ بر 55.83 درصد بوده است که سالن های 
سینما و تئاتر با 93.۱9 درصد بیشترین میزان رعایت و مراکز ورزشی با  49.76 

درصد کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشته اند.
بنابر اعالم وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت 
گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان های کشور از 28 اردیبهشت تا 4 
خرداد ماه بالغ بر 45.7۱ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت در استان 
با 35.۱۰  به قم  با 65.27 درصد و کمترین میزان رعایت مربوط  هرمزگان 

درصد بوده است.
همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به 
تفکیک اماکن عمومی کشور نیز از  2۱ اردیبهشت تا 4 خرداد ماه ۱4۰۱ بالغ 
بر 45.7۱ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن 
عمومی مربوط به سالن ها با 93.۱۰ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک 

مربوط به استخرها و مراکز تفریحی با 35.86 درصد است.
میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی استان های 
کشور از 28 اردیبهشت تا 4 خرداد ماه ۱4۰۱، 47.99 درصد بوده است که 
بیشترین میزان رعایت مربوط به استان هرمزگان با 6۰.58 درصد و کمترین 

میزان رعایت مربوط به همدان با 35.۱9 درصد بوده است.
همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی 
کشور از  2۱ اردیبهشت تا 4 خرداد ماه ۱4۰۱، 47.99 درصد بوده که سالن های 
سینما و تئاتر با 93.۱۰ درصد بیشترین درصد رعایت و پاساژها با 37.89 درصد 

کمترین میزان رعایت پروتکل فاصله گذاری را داشته اند.
میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان های کشور از 28 
اردیبهشت تا 4 خردادماه ۱4۰۱، 55.۰7 درصد بوده است. در عین حال بیشترین 
با 69.55 درصد و کمترین  آذربایجان غربی  استان  به  میزان رعایت مربوط 

میزان رعایت مربوط به تهران با 49.56 درصد بوده است.
همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از  2۱ 
اردیبهشت تا 4 خرداد ماه ۱4۰۱، 55.۰7 درصد بوده است. فرودگاه ها با 95.35  
درصد رعایت تهویه مناسب در باالترین سطح رعایت و مراکز ورزشی با 48.97 

درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.
اساس  بر  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاونت  اعالم  در عین حال طبق 
ماه  خرداد   4 تا  اردیبهشت   28 تاریخ  از  بازرسی ها  تشدید  از  ناشی  اقدامات 
۱4۰۱، از تعداد 35778۰7 مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، 
مورد   2۰۱49۱ بر  بالغ  پوشش،  تحت  کارگاهی  واحدهای  و  عمومی  اماکن 

بازرسی انجام شده است.
همچنین طی این مدت تعداد 32589 مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه 
و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به 

مراجع قضایی معرفی شده اند و 8۱9 مورد از این مراکز نیز پلمب شده اند.
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نمایندهمردمکبودرآهنگوبهاردرمجلس:
نمایندگان نباید در انتصابات دخالتی داشته باشند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس نباید در 
انتصابات دخالتی داشته باشند، زیرا اگر مدیری مسئوالنه به وظایف خود به 

درستی عمل نکند، معلوم نیست باید یقه چه کسی را گرفت.
فتح اهلل توسلی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم 
عدم دخالت نمایندگان در انتصابات، اظهار داشت: نمایندگان نباید در انتصابات 
دخالتی داشته باشند، زیرا اگر مدیری مسئوالنه به وظایف خود عمل نکند، 
معلوم نیست باید از چه کسی این قصور مطالبه شود و یقه چه فردی را گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: به دلیل ارتباطات 
نمایندگان با مردم و شناختی که آنها از حوزه انتخابیه دارند، بهتر است دولت از 

تجربیات و دیدگاه های نمایندگان در موارد مختلف استفاده کند.
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار با بیان اینکه انتظار مردم از دولت و 
مجلس انقالبی بیش از گذشته است ادامه داد: خوب است در انتصاب مدیران 
همکاری الزم بین مجلس و نهادهای اجرایی وجود داشته باشد و هر دستگاهی 

به وظایف خود عمل کند.
وی یادآور شد: فرمایش مقام معظم رهبری برای همه حجت است و 
دولت و مجلس باید با همفکری، همکاری و مساعدت؛ مشکالت اساسی 
کشور و مردم را حل کنند. قطعا برآیند هم افزایی بین دولت و مجلس موفقیت 
کشور خواهد بود و قرآن کریم هم به این موضوع تاکید دارد که منازعه سبب 
شکست می شود. بر همین اساس باید هر دو قوه درعین حال که به یکدیگر 

کمک می کنند، وظایف خود را هم انجام دهند.
توسلی خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر بر دستگاه های 
اجرایی ضمن همکاری باید به وظایف نظارتی خود در تذکر به مسووالن اجرایی، 
سوال یا حتی استیضاح برای اصالح امور عمل کند و وظیفه دولت هم اجرای 
قانون است، دولت و مجلس در این مسیر باید از مشورت یکدیگر بهره مند شوند.

رییسکمیتهورزشوجوانانمجلس:
کانادا برای لغو یکطرفه بازی فوتبال با ایران باید غرامت 

پرداخت کند 
رییس کمیته ورزش و جوانان مجلس شورای اسالمی گفت: کانادا به خاطر 

لغو یکطرفه بازی فوتبال با تیم ایران باید غرامت پرداخت کند.
 احمد راستینه با اشاره به اقدام کانادا در لغو یک طرفه بازی فوتبال بین 
دو تیم ایران و کانادا  گفت: کشور کانادا به خاطر این اقدام باید به ایران غرامت 
پرداخت کند و حق فدراسیون فوتبال ایران از این حیث محفوظ است و می تواند 

این موضوع را از طریق حقوقی پیگیری کند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی افزود: دولت کانادا 
در حالی به قوانین داخلی کشور ما اعتراض می کنند و قوانین داخلی ایران را 
دخالت در قانون و اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال می داند که خود رفتاری 

سیاسی در قبال مسابقات ورزشی دارد.
راستینه خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال کشورمان باید از طریق محافل 

حقوقی بین المللی از حق ملت ایران در عرصه ورزش فوتبال دفاع کند.
طبق گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال کشورمان بر اساس اعالم 
فدراسیون فوتبال کشور کانادا دیدار دوستانه تیم های ملی دو کشور به دالیل 

نامعلوم از جانب کشور میزبان لغو شده و در موعد مقرر برگزار نخواهد شد.
فدراسیون فوتبال کانادا که بر اساس قرارداد دوجانبه متعهد به برگزاری و 
میزبانی از این مسابقه بود علی رغم انجام کلیه اقدامات و مقدمات سفر همچنین 
تعهدات مورد اشاره از جانب فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه ای از لغو 
بازی خبر داده با این وجود جزئیات و علت عدم انجام تعهدات خود در این 

خصوص را اعالم نکرده است.

استاندارتهران:
وضعیت آب پایتخت تحت نظارت جدی است

استاندار تهران با تاکید بر اینکه وضعیت آب این استان تحت مدیریت 
و نظارت جدی است، گفت: از مردم می خواهیم در فصل تابستان صرفه 

جویی را در دستور کار جدی قرار دهند.
کلیدی ترین  از  را  تهران  استان  در  آب  وضعیت  منصوری  محسن 
با توجه به کاهش نزوالت آسمانی و به تبع  موضوعات برشمرد و افزود: 
آن کاهش میزان ذخایر آبی، استان تهران نیز همچون سایر نقاط کشور با 
مشکل کمبود مواجه است که تالش داریم این مساله را بدون محدودیت 

مدیریت کنیم.
نیست  استان مطلوب  آبی در سطح  منابع  اظهارداشت: وضعیت  وی 
و با توجه به در پیش بودن فصل گرما و افزایش مصرف آب الزم است 
شهروندان توجه ویژه ای به صرفه جویی داشته باشند تا این دوره را بدون 

مشکلی طی کنیم.
استاندار تهران اضافه کرد: آب شرب استان تهران از پنج سد تامین 
می شود که حدود 7۰ درصد آن در شرایط آبی سال های مختلف از آب 
این سدها و بین 3۰ تا 4۰ درصد نیز از منابع آب زیرزمینی تامین می شود.

ساالنه عدد قابل توجهی به جمعیت استان تهران اضافه می شود به 
همین منظور ضروری است که مردم و مدیران در موضوع آب دغدغه مند 
باشند و برای جلوگیری از هر گونه محدودیتی، صرفه جویی را جدی بگیرند

وی با اشاره به اینکه مسیر بازچرخانی آب در استان تهران با جدیت 
در حال پیگیری است، گفت: ایجاد تصفیه خانه هایی از قبل در دستور کار 
قرار گرفته که بخشی از آنها وارد چرخه فعالیت شده و بخش دیگری دارای 
نواقصی است که با  بودجه مناسبی که اختصاص یافته، این نواقص را هم 

برطرف خواهیم کرد.
به گفته استاندار تهران، ساخت چند تصفیه خانه در شهرهای جدید در 
مصوبات اخیر رییس جمهور آمده که به زودی این مصوبات اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه چندین طرح آبی نیز در سطح استان تهران دنبال 
می کنیم، افزود: ساالنه عدد قابل توجهی به جمعیت استان تهران اضافه 
می شود به همین منظور ضروری است که مردم و مدیران در موضوع آب 
دغدغه مند باشند و برای جلوگیری از هر گونه محدودیتی، صرفه جویی را 

جدی بگیرند.
مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب 
وزارت نیرو اردیبهشت ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
گفته بود: اکنون آب موجود در سدهای کشور به نصف رسیده است و صرفه 

جویی برای گذار از شرایط کم آبی ضروری است.
به گفته »اشکان فرخ نیا« ، کسری بزرگی در مخازن آب زیرزمینی 
کشور وجود دارد و این کسری سال به سال بویژه در مناطق مرکزی، خشک 

و نیمه خشک بیشتر می شود.
فرخ نیا همچنین تصریح کرده بود که تهران پنج سد دارد که در مجموع 
5۰7 میلیون متر مکعب آب دارند و نسبت به سال آبی گذشته، شاهد کاهش  

35 درصدی هستیم.
کارشناسان بخش آب کشور معتقدند برای گذر از شرایط سخت کم 
آبی به خصوص در روزهای گرم تر باید در نحو مصرف آب تجدید نظر کرد.

»محمد جوانبخت« معاون آب و آبفای وزیر نیرو در این باره گفته است: 
متاسفانه مشکل کمبود و بحران آب تا چندسال اخیر تبدیل به باور نشده 
بود و در حال حاضر این مشکل تبدیل به چالش اساسی کشور شده است.

مسمومیتالکلی،چالشاینروزهایجوانان؛

سر کشیدن جام های بال به سالمتِی مرگ!
ت  با و مشـر نه  ال سـا
الکلـی تقلبـی در ایـران بین 
۱۰۰ تـا ۱2۰ نفر را می کشـد 
و بسـیاری دیگـر را نیز دچـار دردهای 

می کنـد. مزمـن 
دورهـم نشسـته اند و به سـالمتی 
یکدیگـر اسـتکان ها را بـاال می آورنـد 
و بـا جـواب نـوش شـنیدن، جام هـای 
بـال را بـه سـر می کشـند. تلخـی مـزه 
آن نـه سرخوشـی کـه بـه یـک تلخی 
ابـدی بـرای آنها و خانواده شـان تبدیل 
شـاید  باشـند  خوش شـانس  می شـود. 
تنهـا نابینـا شـوند، امـا اگـر شـانس از 
آنهـا روبرگردانـده باشـد و آنـگاه کـه 
دیگـر کاری از دسـت کسـی برایشـان 
بـر نمی آیـد، سـینه قبرسـتان آنهـا را 
فـرا می خوانـد. این حکایت مسـمومان 
الکلـی در ایـران اسـت کـه بـه جـای 
مشـروب اصـل بـه آن هـا مشـروبات 

تقلبـی و حـاوی متانـول فروخته انـد.
یـران  ا در  لکلـی  ا مسـمومیت 
بیـن  میانگیـن  صـورت  بـه  هرسـاله 
۱۰۰ تـا ۱2۰ قربانـی می گیـرد، این ها 
آمارهایـی اسـت که از سـوی پزشـکی 
قانونـی اعالم شـده اسـت. ایـن آمارها 
گاهـی افزایـش پیـدا می کنـد، چنانکه 
در بـازه اسـفند 98 تـا ۱9 فروردین 99 
بیـش از 3 هـزار نفـر دچار مسـمومیت 
الکلی شـده و از این میان 728 نفر نیز 

جـان خـود را از دسـت دادنـد.
اگرچـه ایـن آمـار اخیـر بـه دلیل  
عـدم آگاهـی و ظـن تأثیـر الـکل بـر 
روی ویـروس کرونا افزایـش پیدا کرد، 
بـا ایـن حـال نگاهی به آمارهای سـال 
97 و سـال 96 نیـز نشـان می دهـد که 
میزان مرگ و میر به دلیل مسـمومیت 
الکلـی همچنان قابل توجه بوده اسـت 
بـه طور نمونـه در بازه ۱5 شـهریورماه 
تـا ۱5 مهرماه سـال ۱397، حدود 97۰ 
دچـار مسـمومیت  از شـهروندان  نفـر 
الکلـی شـدند کـه از این میـان 96 نفر 

جـان خـود را از دسـت داده بودند.
سن مصرف الکل در ایران

بـه گفته »تقی رسـتموند« رئیس 
سـابق سـازمان امـور اجتماعی کشـور 
بیـن 9 تـا ۱۰ درصـد از افـراد ۱5 تـا 
64 سـاله کـه بیـش از 5 میلیـون نفـر 
از جمعیـت ایـران را شـامل می شـوند، 
الـکل مصـرف می کننـد، اگـر چـه بـه 
گفتـه مقامـات پزشـکی قانونـی سـن 
ایـران  در  الکلـی  شـدگان  مسـموم 
بیـن ۱4 تـا 74 سـال اسـت، بـا ایـن 
حـال هرگونـه مصـرف خوراکـی الکل 
اسـالم جـزو  )شـرب خمـر( در دیـن 
محرمات مسـلم اسـت و بر این اساس 
تقریبـا تمامـی اعمالـی کـه در رابطه با 
مشـروبات الکلی امکان وقوع آن وجود 
دارد، جـرم اسـت و مجـازات دارد. این 
جرایـم بـه دو دسـته حـدی و تعزیری 
تقسـیم می شـوند. نوشـیدن مشروبات 
الکلـی جـرم حـدی اسـت، امـا سـایر 
نگهـداری،  قبیـل حمـل،  از  اقدامـات 
عرضـه، فـروش و… جرایـم تعزیری 

. هستند
از سـوی دیگـر بـر اسـاس مـاده 
264 قانـون مجـازات اسـالمی ۱392، 
مصرف مسـکر از قبیل خوردن، تزریق 
و تدخیـن آن کـم باشـد یا زیـاد، جامد 
باشـد یـا مایـع، مسـت کنـد یـا نکنـد، 
خالـص باشـد یـا مخلـوط بـه گونه ای 
کـه آن را از مسـکر بودن خـارج نکند، 

موجـب حد اسـت.
قانـون   7۰3 مـاده  در  همچنیـن 
مجـازات اسـالمی در بخـش تعزیرات 
کـردن  وارد  کـه  اسـت  آمـده  نیـز 
قاچـاق  بـه کشـور  الکلـی  مشـروبات 
محسـوب می شـود و واردکننـده صرف 
نظـر از میـزان آن بـه 6 مـاه تـا پنـج 

سـال حبـس و تـا 74 ضربـه شـالق و 
نیـز پرداخت جـزای نقدی به میزان ۱۰ 
برابـر ارزش عرفی )تجاری ( کاالی یاد 

شـده محکـوم می شـود.
امـا با وجـود این قوانین، هسـتند 
افـرادی کـه به قیمـت گرفتـن بینایی 
مشـروبات  طریـق  از  مـردم  جـان  و 
می کننـد  درآمـد  کسـب  دست سـاز 
کـه بـه گفتـه یـک سم شـناس بالینی 
عمـده مسـمومیت های منجر به مرگ 
در ایـران بـه دلیـل اسـتفاده از ایـن 
مشـروبات دست سـاز و تقلبـی اسـت 
چـوب(  )الـکل  متانـول  آن  در  کـه 

وجـود دارد.
بـه گفتـه قدیـرزاده، رییس گروه 
مطالعـات اعتیاد و سـوءمصرف مواد و 
الـکل پزشـکی قانونـی عمـده افرادی 
کـه در اثـر مصـرف مشـروبات الکلی 
می میرنـد، بـا الـکل متانـول یـا الکل 
چوب مسـموم می شـوند. ایـن آلودگی 
سـلولزی  مـواد  از  متانـول  الـکل  بـا 
موجـود در مواد اولیه مشـروبات الکلی 
مثل چوب متصل به انگور و کشـمش 
می شـود.  ایجـاد  آن هـا  هسـته  یـا 
متاسـفانه الـکل متانـول را نمی تـوان 
از روی طعـم و مـزه نسـبت بـه الکل 
شـرب تشـخیص داد. این الکل بسـیار 
منجـر  می توانـد  و  اسـت  خطرنـاک 
خیلـی  شـود.  مـرگ  و  نابینایـی  بـه 
بـازار  در  کـه  شـربی  الکل هـای  از 
پلمـپ  شـکل  بـه  ایـران  غیرقانونـی 
شـده عرضـه می شـوند، تقلبی اسـت.
نونـی  قا پزشـکی  مقـام  یـن  ا
در جایـی دیگـر گفتـه بـود کـه ایـن 
زیرزمینـی  کارگاه هـای  در  مشـروبات 
تولیـد می شـود و بـه اسـم الکل هـای 
برنـد بـه فـروش می رسـد. در واقع، به 
همیـن دلیل اسـت که خریـد و فروش 
شیشـه های الکل در ایران بسـیار رواج 
دارد. مـن تا پیـش از مواجهه با بیماران 
مسـمومیت ها  ایـن  می کـردم  تصـور 
دلیـل مصـرف مشـروبات دسـت  بـه 
سـاز اسـت، امـا بسـیاری از بیمـاران 
حتی از شیشـه های مشـروبی اسـتفاده 
باالیـی  قیمـت  بـا  کـه  بودنـد  کـرده 
هـم خریـداری کـرده بودنـد.در واقـع 
مشـروبات دسـت سـاز کـه از دسـته 
عرق اسـت تنها عامـل مرگ و بیماری 
مشـروبات  حتـی  نیسـت،  مسـمومان 
برنـد و مشـهور هـم از زمره ایـن مواد 

اسـت. مرگبار 
الـکل  اثـر  در  مسـمومیت  چـرا 

اسـت؟ مرگبـار 
ئیـس  ر  » ی مصـر ی  مهـد “
دانشـگاه علوم پزشـکی قم و فلوشـیپ 
اینکـه  بیـان  بـا  قانونـی  سم شناسـی 
الکل هـای دست سـاز  اصلـی  مشـکل 
اظهـار  اسـت،  آن  در  متانـول  وجـود 
کـرد: در هفته هـای گذشـته کـه آمـار 

مسـمومیت ها و کشته شدگان در برخی 
اسـتان ها همچون هرمـزگان باال رفت 
به دلیـل الکل های حـاوی متانول بود. 
ایـن الکل هـا در فرایند تخمیـر خود به 
سـمت تولیـد متانـول می رونـد کـه به 

آسـانی قابـل تشـخیص نیسـت.
اظهـار کـرد:  ادامـه  مصـری در 
ایـن  کـه  افـرادی  دیگـر  سـوی  از 
الکل هـا را می سـازند، معمـوال تمایـل 
بطری هـای  در  را  آن هـا  تـا  دارنـد 
کـرده  پلمـپ  و  بسـته بندی  خارجـی 
بفروشـند بـه همیـن دلیـل آمارهایـی 
در مـورد مسـمومیت افـرادی کـه از 
کرده انـد  اسـتفاده  پلمـپ  مشـروبات 

نیـز وجـود دارد.
اینکـه  بیـان  بـا  همچنیـن  وی 
متانـول یـک الـکل سـمی و صنعتـی 
اسـت، گفـت: مصـرف ایـن الـکل بـه 
و  می شـود  تلقـی  اورژانـس  نوعـی 
بالفاصلـه پـس از مصـرف فـرد بایـد 
خدمـات درمانـی دریافـت کنـد. ایـن 
سـاعته   36 تـا   ۱8 تأخیـر  بـا  الـکل 
جـذب می شـود. آنزیمـی کـه در بـدن 
وظیفـه تجزیـه الـکل را دارد تمایل به 
اتانـول دارد و با تأخیر به سـراغ متانول 
مـی رود. در این زمـان نیز وقتی متانول 
را متابولیزه می کند از آن سـم استخراج 

می شـود.
او یـادآور شـد: مصـرف متانـول 
را  خـود  اثـرات  سـرعت  بـه  خالـص 
نشـان می دهـد ایـن در حالیسـت کـه 
در الکل هـای دست سـاز کـه ترکیبـی 
از اتانـول و متانول در آن وجود داد این 
اثـرات با تأخیر خود را نشـان می دهند.

تأثیر الکل متانول بر افراد
مصـری یادآور شـد: مصرف الکل 
دست سـاز یـا غیراسـتاندارد کـه در آن 
تأثیـر  دوگونـه  موجـب  دارد  متانـول 
مزمـن ماننـد کـوری برگشـت ناپذیر و 
اگـر در دو  دارد.  دنبـال  بـه  را  مـرگ 
سـه روز بیمـار بـه بیمارسـتان مراجعه 
نکنـد، متابولیسـم ایجـاد شـده بر روی 
اعصـاب بینایی تأثیر گذاشـته و موجب 

نابینایـی می شـود.
دیگـر  تأثیـر  داد:  ادامـه  وی 
الکل هـای سـمی بـر روی کلیـه، کبـد 
و سـایر اندام هـای داخلـی و حتی قلب 
ومغـز بـوده و موجـب نارسـایی آن هـا 
می شـود و ایـن نارسـایی نیـز موجـب 

می شـود. مـرگ 
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی قم 
همچنیـن در رابطـه بـا عـدم مراجعـه 
مسـموم شـدگان بـه بیمارسـتان ها به 
دالیـل چـون تـرس از تعقیـب قضایی 
نـوع فـرد  نیـز اظهـار کـرد: هـر  و... 
در  می شـود.  تلقـی  بیمـار  مسـمومی 
اصـول اخـالق پزشـکی کشـورمان بر 
ایـن موضـوع تأکیـد شـده اسـت کـه 
کاری به اینکه یک فرد مسـموم از چه 

طریقی مسـموم شده نداشته باشند و او 
را بیمـار شـناخته و بالفاصلـه کارهای 

درمانـی او را انجـام دهنـد.
رازداری و رازپوشـی پزشـکان در 

مواجهـه بـا مسموم شـدگان الکلـی
او یـادآور شـد: مسـموم شـدگان 
الکلـی بایـد بـه بیمارسـتان ها مراجعـه 
پیـچ  سـوال  را  آن هـا  کسـی  کننـد، 
نمی کنـد کـه بـه چـه دلیلـی مسـموم 
شـده اند؟ قانونـی نیـز وجـود نـدارد که 
مراکـز درمانـی مسـموم شـدگان را به 
ضابطیـن قضایـی معرفـی کنـد. اصل 
بـر رازداری پزشـک اسـت مگـر اینکه 
مقام قضایی اسـتعالم کنـد. رازداری و 
رازپوشی پشـتوانه های قانونی و اخالق 
پزشـکی قدرتمنـدی دارد و تا جایی که 
امکان دارد و حتی در صورت اسـتعالم 
قضایی پزشـک باید در جهت رازپوشی 

بیمـار تـالش کند.
وی تأکیـد کـرد: از سـوی دیگـر 
اسـتنکاف از کمـک بـه بیمـار فـارغ از 
اینکـه چـه کسـی اسـت و چـه کاری 
کرده اسـت، مسـتوجب تعقیب قضایی 
اسـت، از نظـر اخـالق پزشـکی هـم 
اولیـن کار بـرای مسـمومان ناشـی از 
الـکل ایـن اسـت کـه بـه او خدمـات 
درمانـی ارائه شـود و افـراد دیگری که 
همـراه او بـه مصرف الـکل پرداخته اند 
تـا  کنـد  معرفـی  درمـان  کادر  بـه  را 
بالفاصلـه به این افـراد هم کمک های 
پزشـکی ارائه شـده و مشـکالت بعدی 

نکنند. پیـدا  را 
آیا اتانول هم مسمومیت دارد؟

این فلوشـیپ سم شناسـی قانونی 
مسـمومیت  بـا  رابطـه  در  همچنیـن 
ناشـی از الکل هـای حـاوی اتانـول یا 
الکل هـای اسـتاندارد نیـز گفـت: ایـن 
الـکل نیـز باعـث دو نـوع مسـمومیت 
مصـرف  می شـود.  مزمـن  و  حـاد 
خـارج از نـرم آن موجـب  افـت فشـار 
خـون، قند خـون و... می شـود و حتی 
موجـب کاهـش هوشـیاری و اختـالل 

در تعـادل شـود.
وی ادامـه داد: اتانـول نیـز اثرات 
مزمنـی دارد و موجب التهاب پانکراس، 
مشـکالت کبـدی و تـاری دیـد مـی 
شـود، اما تأثیر سـمی و مـرگ ناگهانی 
بعـد از مصـرف آن نـادر اسـت. وقتـی 
بیمـار بـه بیمارسـتان مراجعـه کنـد بـا 
او  تزریـق یـک سـرم و تنظیـم قنـد 
امـا  می شـود،  حـل  بیمـار  مشـکالت 
تأثیـرات مزمـن آن ممکن اسـت ادامه 

باشد. داشـته 
افـزود: قـرآن در مـورد  مصـری 
مصـرف مشـروبات الکلـی تأکیـد دارد 
کـه زیان آن بیش از سـودی اسـت که 
یک فرد ممکن اسـت به دست آورد به 
همیـن دلیل توصیه کلی این اسـت که 
افـراد از مصـرف آن ها خـودداری کند.

ث
واد

ح

زیرنظر:علیهوشمند

کلید اولیه آزمون ارشد علوم پزشکی امروز منتشر می شود
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال ۱4۰۱ امروز 
8 خرداد ماه جاری می توانند کلید اولیه آزمون خود را از روی سایت مرکز سنجش 

آموزش پزشکی مشاهده کنند.
دو  طی  پزشکی  علوم  رشته های  ارشد  کارشناسی  آزمون  داوطلبان  رقابت 
پنج شنبه 5 و جمعه 6 خرداد ماه جاری در 34 حوزه امتحانی در دانشگاه های علوم 

پزشکی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد.
 64 حدود  بهداشت،  وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  اعالم  طبق 
دو  آزمون  در  داوطلبان  از  برخی  که  کرده اند  شرکت  آزمون  این  در  نفر  هزار 

رشته شرکت کردند.
8 خرداد  یکشنبه،  امروز  پزشکی  گروه  ارشد  کارشناسی  آزمون  اولیه  کلید 
داوطلبان  و  منتشر می شود  آموزش کشور  مرکز سنجش  روی سایت  بر   ۱4۰۱
اینترنتی  به صورت  را صرفا  آزمون  به سؤاالت  اعتراض  از ۱۰ خرداد  می توانند 

ارسال کنند.
و  پزشکی  گروه  ارشد  کارشناسی  آزمون  سؤاالت  بررسی  از  پس  همچنین 
 ۱4۰۱ خرداد   25 پزشکی  گروه  ارشد  کارشناسی  آزمون  نهایی  کلید  اعتراضات، 

اعالم می شود.
ظرفیت پذیرش به همراه کارنامه علمی مرحله اول در نیمه اول تیرماه اعالم 
می شود. انتخاب رشته کلیه داوطلبان به همراه انتخاب رشته محل مخصوص استعداد 

درخشان بدون آزمون نیز در نیمه اول تیرماه انجام می گیرد.
اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱4۰۱ 

به همراه کارنامه نهایی در نیمه دوم شهریورماه اعالم خواهد شد.
بر اساس اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی، رشته محل هایی که ظرفیت 
پذیرش آنها 3 نفر و بیشتر است، مشمول ۱۰ درصد سهمیه اضافه بر ظرفیت پذیرش 

استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون هستند.
برای رشته هایی که به صورت مجموعه امتحانی تجمیع شده اند، فقط یک 
دفترچه سؤال برای این مجموعه صادر شد. داوطلبان با انتخاب یک مجموعه در 
صورتی که حائز شرایط شرکت در هر یک از رشته های مورد نظر از آن مجموعه 

بودند، می توانستند در رشته های آن مجموعه امتحان بدهند.

را  خود  فناورانه  ایده های  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان    
ارائه می دهند

رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی با ارایه ایده های فنارانه دانشجویان 
در محل  ماه  خرداد  الی ۱۱   8 تاریخ  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مختلف  واحدهای 

مصالی تهران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، در این رویداد که با شعار هزار 
ایده و استارتاپ، هزار شرکت فناور و خالق و هزار گروه پژوهشی و زیرساخت، 
برگزار خواهد شد، تمامی دستاوردها و محصوالت پژوهشی و فناورانه این دانشگاه 

در 8 محور به عالقه مندان و بازدیدکنندگان ارائه و معرفی خواهد شد.
و  پزشکی  تجهیزات  دارو،  حوزه  تبدیلی،  غذایی  صنایع  و  کشاورزی  حوزه 
فراسودمندها، حوزه محصوالت شیمیایی، حوزه ماشین آالت و تجهیزات فناورانه، 
حوزه فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال، حوزه صنایع خالق، فرهنگی و هنری و 
گردشگری، حوزه فناوری آب و محیط زیست و نیز حوزه نساجی، چرم و فناوری 

های مرتبط از جمله هشت محور در نظر گرفته شده است.
این رویداد با هدف ایجاد و خلق فرصت های مشترک از طریق تعامل نزدیک، 
پویا و حرفه ای با صاحبان ایده، تولید کنندگان محصوالت فناورانه، متخصصان، 
فناوران، شرکت ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی برتر دانشگاه آزاد اسالمی انجام 

خواهد شد.
دوم  گام  ملی  رویداد  در  دانشگاهی  واحدهای  منتخب  فناورانه  ایده های 
شود  می  برگزار  تهران  مصالی  در  جاری  ماه  در  که  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
تجاری  و  گذار  سرمایه  جذب  برای  را  خود  ایده های  و  داشت  خواهند  حضور 

سازی ارائه خواهند کرد.

یادگاری های سیاه دختر 1۷ ساله مشهدی به دوست پسرش
روزی که در فضای مجازی با »یعقوب« آشنا شدم و به او دل بستم هیچ گاه 
تصور نمی کردم که این رابطه پنهانی و عکس های یادگاری خیلی زود آینده ام را تباه 

می کند و آبروی خانواده ام را می برد چرا که ...
اینها بخشی از اظهارات دختر ۱7 ساله ای است که به همراه مادرش به کالنتری 
نجفی مشهد آمده بود تا راه چاره قانونی برای رهایی از مزاحمت های شیطان فضای 

مجازی بیابد.
او که مدعی بود از چند ماه قبل ترک تحصیل کرده است، درباره این ماجرا به 
کارشناس اجتماعی کالنتری نجفی مشهد گفت: پدر و مادرم بازنشسته هستند و همه 
خواهران و برادرانم ازدواج کرده اند، در این میان من فقط به درس و مدرسه فکر می 
کردم به طوری که شاگرد ممتاز مدرسه در رشته تجربی بودم اما یک سال قبل زمانی 
که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جست و جو می کردم با جوان ۱9 ساله 
ای آشنا شدم که خود را دانشجو معرفی می کرد. طولی نکشید که رابطه من و یعقوب 
از فضاهای مجازی به دیدارهای حضوری و پنهانی کشید. حاال دیگر عاشق او شده 

بودم و مدام با هم قرار مالقات می گذاشتیم.
عکس های تهدید آمیز یعقوب

به بهانه کالس های فوق برنامه با یعقوب بیرون می رفتم و او با گوشی تلفنش 
از تفریح و خوش گذرانی های مان عکس های یادگاری می گرفت تا به قول خودش 

خاطرات را ثبت کند.
من هم که به او عالقه مند بودم، بدون حجاب در کنارش ظاهر می شدم. خالصه 
مدتی بعد یعقوب همواره از من درخواست های غیراخالقی داشت اما وقتی با مخالفت 
من روبه رو شد، مدتی با دلخوری با من برخورد می کرد اما زمانی که متوجه سرسختی 
من شد، مرا تهدید کرد که تصاویر دو نفره مان را برای برادر و خانواده ام می فرستد.

من هم که خیلی از برادرم می ترسیدم، درمانده و مستاصل بودم و هر شب کابوس 
می دیدم به گونه ای که دچار افت تحصیلی شدم و دیگر شاگرد ممتاز نبودم. با وجود 
این، یعقوب همواره مقابل مدرسه ام می آمد و برایم ایجاد مزاحمت می کرد اما من 
از ترس به خانواده ام چیزی نمی گفتم تا این که یک روز وقتی از مدرسه به خانه 
بازگشتم، برادرم به سمت من حمله ور شد و به شدت کتکم زد. مادرم نیز گوشی تلفنم 

را شکست و تازه فهمیدم که یعقوب تهدیدهایش را عملی کرده است.
ارسال تصاویر و پیامک به گوشی برادر

او با ارسال تصاویر و پیامک به گوشی برادرم مدعی شده بود با من رابطه نامشروع 
دارد اگرچه فریاد می زدم من رابطه ای با او نداشتم اما آن تصاویر بدون حجاب چیز 
دیگری می گفت و کسی حرف هایم را باور نمی کرد. در این میان یعقوب تصاویر 
دیگری را برای خانواده ام ارسال می کرد و مدعی می شد با پسرهای دیگر نیز روابط 

غیراخالقی دارم به همین دلیل مورد بی مهری خانواده ام قرار گرفتم.
مزاحمت های یعقوب پدر را راهی بیمارستان کرد

حتی یک روز یعقوب به در منزلمان آمد و با تهمت های ناروا آبروریزی به راه 
انداخت تا جایی که حال پدرم بد شد و پس از تماس با پلیس او در حالی فرار کرد که 
پدرم را به بیمارستان بردند، من هم که دیگر نمی توانستم مزاحمت ها و آبروریزی 
های یعقوب مقابل مدرسه را تحمل کنم به ناچار ترک تحصیل کردم و دیگر به مدرسه 
نرفتم اما باز هم یعقوب دست از مزاحمت هایش برنمی دارد و زندگی را برای خانواده 

ام تلخ کرده است.

کشف جسد جوان 2۷ ساله در رودخانه زرینه میاندوآب
جوان 27 ساله در اثر غرق شدن در رودخانه زرینه میاندوآب جانش را از دست داد.

با  استان  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  معاونت  سرپرست  خلیلی،  یحیی 
روز  در  گفت:  جیغاتی  رودخانه  در  میاندوآبی  ساله   27 جوان  شدن  غرق  به  اشاره 
و  میاندوآب  شهرستان  حیدرآباد  روستای  در  حادثه  اعالم  پی  در   ،۱4۰۱ خرداد   6
به  بالفاصله  میاندوآب  احمر  جمعیت هالل  امدادی  ۱25،عوامل  پشتیبانی  درخواست 

محل حادثه اعزام شدند.
بیرون کشیدن جسد جوان از  رودخانه زرینه

وی ادامه داد: در این عملیات امدادگران جمعیت هالل احمر با استفاده از یک قایق 
جیمی پیکر جوان غریق را رهاسازی و تحویل عوامل اورژانس کردند.

خلیلی با اشاره به گرم شدن هوا از همه هموطنان خواست نسبت به هشدارها در 
مورد شنا و ورود به آب در مناطق ممنوعه توجه فرمایند تا احیانا گرفتار حادثه نشوند.
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آیاپردازندههایاینتللیکفیلدکیفیت
وکاراییموردانتظاررادارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،76۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2024- یکشنبه 8 خرداد 1401 اقتصاد- 

ملی  مان  ز سا ور  مشا
ارز  حذف  گفت:  بهره وری 
است  درستی  اقدام  ترجیحی 
توسط  سیاست  این  صحیح  اجرای  و 
مناسب  زمان  در  و  کاردان  اشخاص 
می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
اجرای  درباره  عسگری«  »جعفر 
عادالنه  توزیع  و  »مردمی سازی  طرح 
یارانه ها« با اصالح سیاست ارز ترجیحی، 
اظهار داشت: تاکید می کنم که مسووالن 
و دولتمردان در این باره با کارشناسان 
یکدیگر  همکاری  با  تا  کنند  صحبت 
تیم کارشناسی تشکیل شود و با در نظر 
گرفتن بستر الزم برای اجرای این طرح، 

نتیجه مطلوب حاصل می شود.
پرداختن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
است،  درستی  اقدام  یارانه ها  مساله  به 
افزود: قرار نبود ارز 42۰۰ تومانی به همه 
کاالها اختصاص یابد همان طور که در 
بحث هدفمندی یارانه ها نیز در ابتدای 
تصویب توسط قانونگذار قرار نبود همه 
اقشار جامعه از آن بهره مند شوند، بلکه 
باید فقط به افراد نیازمند پرداخت می شد 
اما شاهد بودیم که در این سال ها بیشتر 

افراد جامعه یارانه دریافت می کردند.

این کارشناس در عرصه بهره وری 
گذشته  تجربیات  از  باید  است  معتقد 
هزار   45 نقدی  یارانه  پرداخت  به ویژه 

تومانی استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: البته باید در نظر 
داشته باشیم که در کنار اصالح یارانه 
کاالهای اساسی، اصالح ساختار بودجه 
نیز اهمیت دارد و باید در اولویت قرار 

از  از یک هزار سازمان  بیش  زیرا  گیرد 
بودجه دولت استفاده می کنند در حالی 
که این دستگاه ها خروجی و دستاوردی 

برای جامعه ندارند.
از  بسیاری  اضافه کرد:  عسگری 
نیستند  بهره ور  که  دولتی  سازمان های 
می توانند با دیگر سازمان ها ادغام شوند.
وی گفت: دولت دارایی های زیادی 
با  می توان  و  نیست  بهره ور  که  دارد 
به  آنها  تبدیل  و  دارایی ها  این  ارزیابی 

نقدینگی، کسری بودجه را از بین برد.
توزیع  و  سازی  مردمی  طرح 
عادالنه یارانه ها ۱9 اردیبهشت ماه پس 
از صحبت های رییس جمهور در صدا و 
سیما و اطالع رسانی به مردم در کشور 
اجرا شد. در این طرح ارز 42۰۰ تومانی 
اساسی  کاالی  قلم  هفت  به  فقط  که 

پرداخت می شد حذف شد. 
با تصمیم دولت در ابتدا طی مراحل 
۱36 و ۱37 یارانه نقدی به مبلغ 4۰۰ 
هزار تومان به دهک های یکم تا سوم و 
3۰۰ هزار تومان به دهک های چهارم تا 
نهم پرداخت شد. اما در مرحله بعد همه 
افرادی که پیش از این یارانه 45 هزار و 
5۰۰ تومان دریافت می کردند واریز شد.

باهدفحمایتازتولیدداخلیصورتگرفت؛
افزایش سقف اعتبار طرح »طراوت« بانک آینده

کسب و کار ایرانی حمایت می شود
کسب وکار،  و  تولید  رونق  هدف  با  آینده  بانک 
فراهم ساختن خریدی آسان و متنوع، اعتبار طرح »طراوت« 
را تا 7۰۰ میلیون ریال افزایش داده است؛ بازپرداخت اعتبار 
تاریخ  از  پس  یک ماه  تا  مشتری،  انتخاب  به  طرح،  این 
دریافت، بدون دریافت سود یا اقساطی تا 24 ماه ۱8درصد 

منظور شده که اولین قسط، یک ماه پس از خرید است.
تمام مشتریان حقیقی و حقوقی بانک آینده که متقاضی دریافت اعتبار خرد 
هستند، می توانند با مراجعه به شعب بانک آینده یا ثبت نام در سامانه »پیشخوان 
مجازی، )ویژه مشتریان بانک(« )abplus.ir( یا غیر مشتریان بانک به سامانه 
»سمتا« )ir/services/samta.ba24( بر اساس وثایق سپرده ای یا امتیاز و 
تا 7۰۰میلیون ریال، بهره مند شده و  اعتبار 2۰۰میلیون ریال  از  اعتباری خود،  رتبه 
حضوری یا اینترنتی از مراکز فروش طرف قرارداد با بانک آینده، کاال و خدمات 

موردنظر را خرید کنند.

دردیدارمدیرعاملموسسهاعتباریمللباکارکناناستانهایگیالن
،آذربایجانشرقیوغربیواردبیلعنوانشد

 در ارائه خدمات به مردم حریص باشید
 مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در جمع کارکنان 
اردبیل  و  غربی  و  شرقی  آذربایجان  گیالن،  استان های 
تشکر   ۱4۰۰ سال  اهداف  تحقق  در  همکاران  تالش  از 

و قدردانی کرد
امام  از  حدیثی  بیان  جوادی ضمن   حجت االسالم 
رضا)ع( گفت: در برآوردن درخواست مردم حریص باشید 

و نیاز های بانکی آنها را در اسرع وقت رفع کنید.
 ایشان در ادامه افزودند: استانهای گیالن،آذربایجان شرقی و غربی واردبیل 
به دلیل برخورداری از ظرفیت های موجود گردشگری،صنعتی وتجاری، مستعد رشد 

و توسعه سهم بازاربرای موسسه خواهند بود.
و  هدفمند  بازاریابی   : کرد  خاطرنشان  ملل  اعتباری  موسسه  مدیرعامل   
متقابل با بنگاه های اقتصادی ،تولیدی و خدماتی زمینه ساز ورود مشتریان جدید 

به موسسه می شود.
ایشان با اشاره به فرصت استثنایی صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل برای 
جذب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی گفت :امکانات صندوق را برای شرکت های 
حقوقی و اشخاص حقیقی بیان کنید زیرا این صندوق می تواند جایگزین خوبی برای 

سپرده های بانکی آنها باشد.
وی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید و 
اشتغال آفرینی گفت: اولویت پرداخت تسهیالت را به واحدهای تولیدی و اشتغال 
آفرینی قرار دهید که با این امر از مشکالت مردم کاسته و برکاتی را برای موسسه 

در بر خواهد داشت. 
ایشان با تاکید بر حمایت از زوج های جوان و زوج های نابارور و بیماران صعب 
العالج تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی تکالیفی را برای بانک ها، برای پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به اقشار مذکور به تصویب رسانده که برای مشارکت در 
این امر خیر نیاز به جذب منابع قرض الحسنه داریم. پس در مشارکت  این امر 
خیر فعال باشید واز فرصتها استفاده کنید که به فرمایش امام علی)ع( فرصت ها 

مانند ابر در گذر است .
در ادامه جلسه آقای طحان معاونت امور شعب به ایراد سخن پرداختند

و حرفه ای  فنی  به آموزشگاه های  تومانی  میلیون  کاالکارت 1۰۰ 
خراسان شمالی پرداخت می شود

ایران در استان خراسان شمالی گفت:  بانک قرض الحسنه مهر  مدیر شعب 
و  فنی  آزاد  آموزشگاه های  به همه  تومانی  میلیون  پرداخت کاالکارت ۱۰۰  آماده 

حرفه ای استان هستیم.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، »علی خیاطی« مدیر 
شعب بانک در استان خراسان شمالی در دیدار با »مهدی رحمدل« مدیر کل سازمان 
فنی و حرفه ای استان، گستره خدمات و تنوع محصوالت قابل ارائه از سوی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای سطح استان را تشریح 
و آمادگی بانک در تولید محصول و خدمات متناسب با نیاز جامعه مخاطب به ویژه 

زیرمجموعه سازمان فنی و حرفه ای را اعالم کرد.
خیاطی افزود: طرح کاالکارت بانک قرض الحسنه مهر ایران، در پاسخگویی 
به نیازهای سازمان فنی و حرفه ای به ویژه آموزشگاه های آزاد تابعه در قالب مشتری 
کارکنان  کاالکارت،  سازمانی  تفاهمنامه  انعقاد  با  دارد.  باالیی  پتانسیل  پذیرنده  و 
سازمان نیز می توانند برای خرید کاال یا دریافت خدمات مورد نیاز خود، از دریافت 

وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بهره مند شوند.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان خراسان شمالی خاطرنشان 
در  اعتبار  محل  از  قرض الحسنه  وام  دریافت  همچون  متنوع  طرح هایی  کرد: 
حساب جاری یا پس انداز تا چند برابر معدل، استفاده از وام حمایتی و شبه حمایتی 
قرض الحسنه در 2 برابر کردن آورده سازمان با مدت انتظار پایین، استفاده از 2 طرح 
»مساعده مهر« و »مهریار« در حمایت از شرکت های پیمانکار طرف قراداد سازمان 
برای تأمین حقوق یا مساعده پرسنل مشروط به انتقال حساب حقوق پرسنل از جمله 

محصوالتی است که بانک قرض الحسنه مهر ایران ارائه می کند.
وی در همین رابطه افزود: همچنین متقاضیان می توانند با استفاده از خدمات 
بانکداری غیرحضوری و آنالین بانک در بستر همراه بانک، اینترنت بانک و پیشخوان 
مجازی همه نیازهای خود در انجام عملیات بانکی را مرتفع سازند. در حالی که 

برای دریافت این خدمات و محصوالت هیچ سودی از مشتری دریافت نمی شود.
»رحمدل« مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان نیز ضمن ابراز رضایتمندی 
همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران، امکان فراهم شده از سوی بانک در حذف 
ضمانت وام خرد یا تودیع بخشی از موجودی به عنوان ضمانت را از ابتکارات ارزنده 
بانک تلقی و ابراز امیدواری کرد با ترغیب مراکز آزاد فنی و حرفه ای استان برای 
تجمیع حساب در بانک قرض الحسنه مهر ایران، وام هایی در راستای تجهیز این 

مراکز جذب و در اختیار آن ها قرار گیرد.
رحمدل در ادامه، پتانسیل موجود در طرح کاالکارت را بسیار کارگشا و آن را 

مدل واقعی حمایت از کاال و خدمات ایرانی دانست.

بانک  از  برداشت  اضافه  کاهش  برای  دی  بانک  عملیاتی  برنامه 
مرکزی  

که  این  بیان  با  دی  بانک  مدیرعامل 
اضافه برداشت از بانک مرکزی آثار سوئی بر 
کشور  اقتصادی  فضای  نیز  و  بانکی  عملیات 
دارد، گفت: خوشبختانه با حمایت های بانک 
اضافه  عملیاتی،  برنامه  یک  ارائه  و  مرکزی 
برداشت بانک ها از بانک مرکزی به سرعت 

در حال کاهش است.
علیرضا  د،  قتصا ا دیوان  گزارش  به 
به  عملیاتی  برنامه  یک  تدوین  به  قیطاسی 

همین منظور در بانک دی اشاره و خاطرنشان کرد: با افزایش جذب منابع و نیز 
واگذاری امالک مازاد، تراز عملیاتی بانک دی در حال بهبود است.

به  برنامه  این  کردن  عملیاتی  با  دی  بانک  برداشت  اضافه  وی،  گفته  به 
سرعت در حال کاهش است و این شرایط نوید دهنده روزهای بسیار خوب برای 

بانک خواهد بود.
 

ازسویدکتربهزادشیریمدیرعاملپستبانکایران؛
 اعضای جدید شورای فرهنگی پست بانک ایران منصوب شدند.

به گزارش تجارت آوا به نقل از  روابط 
عمومی پست بانک ایران: در راستای اشاعه 
و  فرهنگی  دینی،  فعالیت های  و  ارزش ها 
آقایی،  عبدالرحمان  ملک،  سازمانی؛ حسین 
جمال مقصودی، محسن اخالقی، اسد گرامی، 
سید رحمان حسین پور و زکیه پور زمان با 
با ابالغ دکتر بهزاد  حفظ سمت سازمانی و 
به عنوان اعضای  بانک  شیری مدیر عامل 

جدید شورای فرهنگی پست بانک ایران منصوب شدند. در بخشی از متن حکم آنان 
آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخالق اسالمی، حرفه ای  
و رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با برنامه ریزی و استفاده بهینه از ظرفیت، توان 

و قابلیت های مجموعه همکاران در اجرای وظایف محوله، مؤفق و مؤید باشید.

خیز نفت برای شکستن قیمت باالتر
قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر چشم انداز تقاضای 
قوی برای سوخت و مذاکرات کشورهای اروپایی برای تحریم واردات 
نفت روسیه، افزایش چشمگیری داشت و رشد هفتگی به ثبت رساند.

بهای معامالت نفت برنت دو دالر و سه سنت معادل ۱.7 درصد 
افزایش یافت و در ۱۱9 دالر و 43 سنت در هر بشکه بسته شد. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 98 سنت معادل ۰.9 سنت 
افزایش، در ۱۱5 دالر و هفت سنت در هر بشکه بسته شد. برای کل 
هفته، نفت برنت شش درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۱.5 درصد 

رشد قیمت داشت.
قیمتها از تقاضای جهانی قوی برای سوخت، پشتیبانی شده اند. 
بهای معامالت بنزین و نفت کوره امسال از نفت خام پیشی گرفته اند.

جان کیلداف از شرکت اگین کپیتال در این باره گفت: تقاضا قوی 
است و فرآورده های نفتی پیشتاز هستند به خصوص بنزین که قیمت 

نفت را به همراه خود باالتر برده است.
جیووانی استوونو، تحلیلگر موسسه یو بی اس اظهار کرد: فصل 
رانندگی آمریکا و تقاضای قوی برای سفر هم به پشتیبانی از قیمتها 
کمک خواهد کرد. از آنجا که عرضه، از رشد تقاضا عقب مانده است، 
بازار نفت احتماال دچار کمبود عرضه می ماند. بنابراین ما در دورنمای 

خود برای قیمتهای نفت خوش بین مانده ایم.
کشورهای اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای دستیابی به توافق 
درباره تحریم نفت روسیه هستند که واردات نفت به این بلوک را ممنوع 
خواهد کرد اما تحویل نفت از طریق خط لوله را به تاخیر می اندازد 
تا موافقت مجارستان و سایر اعضای محصور در خشکی این بلوک را 
جلب کنند. مخالفت مجارستان با تحریمهای نفتی و عدم رغبت سایر 
از سوی  روسیه  علیه  تحریمها  بسته  تصویب ششمین  مانع  کشورها 

اتحادیه اروپا شده است.
به گفته مقامات اروپایی، نمایندگان دولتهای اتحادیه اروپا ممکن 
است روز یکشنبه در بروکسل به توافق برسند تا سران اروپایی در نشست 

روزهای 3۰ و 3۱ مه، توافق مذکور را تصویب کنند.
اعالم  اتریش  به صدراعظم  روسیه  جمهور  رئیس  بین،  این  در 

کرد مسکو به تعهدات خود برای تحویل گاز طبیعی پایبند می ماند.
آمار روز جمعه شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شرکتهای 
انرژی آمریکایی در هفته منتهی به 27 مه، شمار دکلهای حفاری نفت 
و گاز طبیعی را برای نخستین بار در 3۱ هفته گذشته کاهش دادند اما 
شمار دکلها برای بیست و دومین ماه متوالی افزایش داشته است. شمار 
دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی هفته گذشته با یک حلقه کاهش، به 
727 حلقه رسید اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 27۰ حلقه 
معادل 59 درصد افزایش داشته است. شمار دکلهای نفت و گاز طبیعی 
که معیاری برای سنجش تولید آینده است، در ماه مه 29 حلقه افزایش 

پیدا کرد که بزرگترین رشد ماهانه از فوریه بوده است.
نفت  اگر صادرات  کرد  بینی  پیش  ریسرچ  گلوبال  امریکا  بانک 
روسیه به میزان چشمگیری محدود شود، نفت برنت ممکن است از 
مرز ۱5۰ دالر در هر بشکه عبور کند. قیمت نفت برنت پس از آغاز 
حمله نظامی مسکو به اوکراین، تا مرز ۱39 دالر در هر بشکه صعود 
کرده بود. این بانک در یادداشت تحقیقاتی خود نوشت: اکنون قیمت 
نفت برنت نزدیک ۱2۰ دالر قرار دارد و ما بر این باوریم که افت شدید 
صادرات نفت روسیه می تواند نفت برنت را به باالی ۱5۰ دالر برساند.

بر اساس گزارش رویترز، بانک امریکا میانگین قیمت نفت برنت 
را ۱۰4 دالر و 48 سنت در سال 2۰22 و ۱۰۰ دالر در هر بشکه در 

سال 2۰23 پیش بینی کرد.

درماهمارس؛
افزایش صادرات نفت روسیه به هند ادامه دارد

هند از ابتدای سال جاری تاکنون 56.7 میلیون تن نفت روسیه 
وارد کرده است که ۱2 درصد بیشتر از سال گذشته است.

به گزارش راشاتودی؛ بر اساس گزارش وزارت بازرگانی روسیه، 
تن  مرز 396۰۰۰  از  مارس  ماه  در  به هند  این کشور  نفت  صادرات 
گذشت که نشان دهنده افزایش بیش از ۱5 درصد نسبت به ماه قبل 

و 4۰ درصد نسبت به سال گذشته است.
به طور کلی، هند از ابتدای سال جاری تاکنون 56.7 میلیون تن 
نفت روسیه وارد کرده است که ۱2 درصد بیشتر از سال گذشته است.

بر اساس داده های Refinitiv Eikon، محموله های نفت خام 
اورال روسیه به هند از زمان آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین 

افزایش یافته است.
تحریم های غرب بر مسکو فرصت را برای پاالیشگاه های هندی 
باز کرده است تا خرید نفت روسیه را با قیمت های تخفیف یافته افزایش 
دهند، چون برخی از مشتریان اروپایی از خرید نفت خام روسیه اجتناب 

می کنند.
گزارش های قبلی رسانه ها حاکی از آن بود که سومین واردکننده 
بزرگ نفت جهان به دنبال نفت خام روسیه با قیمت کمتر از 7۰ دالر 

در هر بشکه بود تا موانع اضافی ناشی از تحریم ها را جبران کند.
بر اساس داده های اولیه رفینیتیو، خرید نفت هند از روسیه قرار 

است در این ماه به حدود 4875۰۰ تن افزایش یابد.

مشاورسازمانملیبهرهوری:

حذف ارز ترجیحی نتایج خوبی خواهد داشت!
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درآمد10میلیارددالریعراقازفروش
نفتدرماهآوریل

و  نفت  صادرات  مجموع  عراق،  نفت  وزارت  اعالم  اساس  بر 
میلیارد   ۱۰ از  بیش  گذشته  آوریل  ماه  در  آن  از  درآمدهای حاصل 

دالر بوده است.
به گزارش سی ان بی سی عربی؛ بر اساس اعالم وزارت نفت عراق، 
مجموع صادرات نفت و درآمدهای حاصل از  آن در ماه آوریل گذشته 

بیش از ۱۰ میلیارد دالر بوده است.
در این گزارش آمده است که مجموع صادرات نفت خام در ماه 
آوریل از میادین نفتی در مرکز و جنوب عراق بالغ بر 98.۱ میلیون 

بشکه بوده است.
فروش  از  اضافی  درآمد  کسب  از  همچنین  عراق  نفت  وزارت 
قیمت  به  این کشور  خام صادراتی  نفت  های  محموله  از  مقادیری 
باالتر خبر داده و مجموع درآمد ناشی از آن را نیز 7۱ میلیون و 844 

هزار و 7۱2 دالر اعالم کرد.
این وزارتخانه اشاره کرد که مقادیر صادراتی توسط 34 شرکت 
تک  خوراالمایا،  بصره،  بنادر  از  مختلف  ملیت های  با  المللی  بین 

شناورهای خلیج فارس و بندر جیهان ترکیه بارگیری شده است.

راضیهبخشنده
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زیرنظر:شاهینجاللوندی

براساسقانونجدیدصورتمیگیرد؛

آغازمسدودسازیوجوهحساب
صادرکنندهچکبرگشتی

است،  اجرا شده  ابتدای سال ۱4۰۰  از  که  جدید چک  قانون  اساس  بر 
وجوه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک در حساب های او 
در بانک های دیگر مسدود خواهد شد که این فرآیند به صورت تدریجی در 

بانک ها آغاز می شود.
اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱4۰۰ آغاز شد و از این زمان به 
بعد تمامی چک ها برای نقل و انتقال باید در سامانه صیاد ثبت شوند تا قابلیت 

نقد شوندگی داشته باشند.
همچنین، قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به 
و چک های  می بخشد  اعتبار  به چک ها  می شود  گفته  که  است  آورده  همراه 

برگشتی را نیز کم می کند.
از جمله مهم ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می توان به ممنوعیت 
صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه 

صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و ... اشاره کرد.
البته، یکی از بندهای مهم این قانون، بانک ها را مکلف کرده تا در صورت 
کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، وجه چک را از محل موجودی 
جاری، حساب  از حساب  اولویت  ترتیب  به  سایر حساب های صاحب حساب 
قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه 
گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و 

هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک، پرداخت کنند. 
مسدودسازی فعال شامل همه چک ها نمی شود

اعالم بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن است که از امروز فرآیند 
مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک به 

صورت تدریجی اجرا می شود.
آغاز مسدودسازی وجوه صادرکننده چک برگشتی شامل همه چک های 
برگشتی نمی شود بلکه براساس توالی چک ها روی تعدادی از چک های برگشتی 
اعمال می شود و با توجه به بازخورد بانک ها برای روزهای آتی به صورت کامل 

اجرا خواهد شد. 
پیش از این، اینگونه مرسوم بود که اگر چکی برگشت می خورد، با صادرکننده 
چک برگشتی تماس گرفته و مهلت کوتاهی به صادرکننده چک برگشتی داده 
می شد تا حسابش را پر کند که چک برگشت نخورد اما اکنون اگر بانک، چکی 
را برگشت بزند، مراحل مسدودسازی به صورت خودکار انجام می شود؛ اینگونه 
که از زمان برگشت چک، اطالعات آن برای بانک مرکزی ارسال شده و فرایند 

مسدودسازی کسری مبلغ چک از سایر حساب های فرد اجرا خواهد شد. 
بانک ها حق برداشت از حساب را ندارند 

شدن  مسدود  و  خوردن چک  برگشت  پیامک  باید  بانک ها  بین،  این  در 
حساب را برای صادرکننده چک ارسال کنند و حق برداشت از حساب را نیز ندارند 
زیرا، مطابق قانون، فقط مبالغ مسدود می شود و سایر مراحل قانونی چون جلب 
رضایت دریافت کننده چک و طی شدن فرایند قضایی به قوت خود باقی است. 
احقاق حق  به  برای کمک  سایر حساب ها  از  مبلغ کسری  مسدودسازی 
مشتریان به این فرایند اضافه شده است که دادگاه می تواند حکم به برداشت 

از آن را بدهد.

اجرای  بر  نظارت  دفتر  کل  مدیر 
ملی  سازمان  فلزی  صنایع  استاندارد 
دفتر  تشخیص  به  گفت:  رد  استاندا
مه  هینا ا گو ر  عتبا ا تمدید  تخصصی 
تیبا و سمند منوط  اعتبار  تمدید  تایید، 
به رفع نواقص یاد شده است و معاون 
مهندسی پلیس راهور نیز شماره گذاری 
این خودروها را به ارائه مستندات کامل 
استاندارد  ملی  سازمان  تاییدیه  ارائه  و 

منوط کرده است.
دفتر  کل  مدیر  انگورج،  مهدی   
نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی 
برنامه  یک  در  استاندارد،  ملی  سازمان 
تیبا  و  سمند  حذف  درباره  تلویزیونی 
ملی  سازمان  اعتبار  تمدید  فهرست  از 
استاندارد، گفت: سازمان ملی استاندارد 
به وکالت از مردم مدعی العموم کیفیت 
گزارشات  این  منشاء  متولی.  نه  است 
یکی  باشد  طریق  سه  ز  ا ند  می توا
و  آمار  دوم  مردمی،  واصله  گزارشات 
تعمیرگاه های خدمات  از  اطالعاتی که 
پس از فروش خودروسازها در ارتباط با 
تعویض قطعات و خرابی سیستمها و... 
ارزیابی  اساس  بر  و سومی  دارد  وجود 
ملی  سازمان  بازرسی  شرکت های  که 
استاندارد ایران از آن طریق اتفاق افتاد.

وی با اشاره به تعهد ۱5 ماده ای 
خودروسازها و مهلت قانونی برای رفع 
نواقص، اظهار کرد: تاکنون سی. او. پی 
خودروهای  انواع  برای  ایمنی(  )تایید 
و  تریلرها  فنی،  تجاری،  سواری، 
صادر  سالیانه  صورت  به  موتورسیکلت 
بر  نظارت  تشدید  برای  ما  ا میشد، 
حوزه کیفیت که خواست مردم و شان 
مردم است زمان صدور آن به یک ماه 

کاهش یافت.
اینکه  بیان  با  همچنین  انگورج 
یکی از چالشها در ارتباط با تایید انطباق 
و  طراحی  محصول،  تولید  ابتدای  در 
ایمنی  کیفیت،  شده،  ساخته  محصول 
زیست محیطی و عملکردی است، گفت: 
یعنی در زمان شروع کار تایید نوع خودرو 
و بعد از آن در طول دوران در طی تولید 
با خودروی  تا  ارزیابی میشود  نیز  انبوه 

اولیه تطبیق داشته باشد.

تاکید  به  اشاره  با  همچنین  وی 
رئیس جمهور در شورای عالی استاندارد 
مبنی بر احیای همه 9 استاندارد تعلیق 
گفت: ضمن  باید،  قبل  دولت  در  شده 
تمدید  اینکه  از  قبل  خودروساز  اینکه 
اعتبار را دریافت کند، نباید حتی تبلیغ 
کند چه برسد به پیش فروش که خود 

این موضوع غیرقانونی است.
ایراد سمند و تیبا چیست؟

عموم  مسئول  مقام  این  گفته  به 
و  سمند  خودرویهای  پرتکرار  ایرادات 
تیبا، در انتقال قدرت در سیستم موتور، 
فرمان  سیستم  خودرو،  رنگ  بدنه،  در 
مشتریان  دیدگاههای  بود.  چراغها  و 
عالوه بر موضوعات استانداردی جمع 
آوری شد و با لحاظ آنها، این خودروها 
ایمنی،  تاییدیه های  صدور  فهرست  از 

خارج شدند.
فلزی  یع  صنا دفتر  مدیرکل   
سازمان ملی استاندارد همچنین گفت: 
تمدید  تخصصی  دفتر  تشخیص  به 
رفع  به  مربوط  تایید،  گواهینامه  اعتبار 
که  موضوعی  است.  شده  یاد  نواقص 
معاون مهندسی پلیس راهور نیز شماره 
گذاری این خودروها را به ارائه مستندات 
کامل و ارائه تاییدیه سازمان استاندارد 

منوط کرده است.

سمند و تیبا شماره گذاری نمی شود
سرهنگ  برنامه،  این  ادامه  در 
مهندسی  فنی  معاون  زارع  محمدعلی 
پلیس راهور نیز گفت: با توجه به اینکه 
لیست  در  حاضر  حال  در  تیبا  و  سمند 
پلیس  ندارند،  وجود  استاندارد  تاییدیه 
هم بر اساس آن تکلیف قانونی، قطعا 
و  است  کیفیت  بی  که  را  خودروهایی 
نقص و مشکالتی دارند شماره گذاری 

نخواهد کرد.
هر  برای  قانون  در  افزود:  وی 
بر  و  شد  مشخص  تکلیف  دستگاه 
جمهوری  انتظامی  نیروی  آن  اساس 
اسالمی ایران مکلف است پس از اخذ 
و  استاندارد  ملی  سازمان  تاییدیه های 
سازمان محیط زیست به شماره گذاری 
خودرو اقدام کند. همچنین اگر نقصی در 
رابطه با خودرو و یا راه توسط کارشناسان 
تصادف بررسی و مشخص شود، افرادی 
به  و  لحاظ  دارند قصورشان  که قصور 

مراجع صالح معرفی خواهند شد.
سمند  تولید  تعهدات،  رفع  از  بعد 

متوقف می شود
معاون  منش،  رضایی  محسن 
نیز  خودرو  ایران  طراحی  و  تحقیقات 
این  تعهدات  به  اشاره  با  ادامه  در 
شرکت گفت:  مشتریانی، مخصوصا در 

حوزه تاکسیرانی، ثبت نام کرده بودند. 
تعهد  تعداد  این  اینکه  از  بعد  بنابراین 
مشتریان  دست  به  و  کردیم  تولید  را 
رساندیم، تولید سمند از دستورکار خارج 

خواهد شد.  
قرار نبود تولید تیبا 2 متوقف شود

 مهدی پازوکی، معاون مهندسی 
گروه سایپا نیز گفت: قطعا خودروسازان 
باید از الزامات استانداردی تبعیت کنند، 
اما اینکه خلق الساعه اعالم کنیم خودرو 
خودروی  به  پرتکرار  عیوب  خاطر  به 
ناایمن تبدیل شده، متوجه این موضوع 
راهبرد هیچ  اینکه در  نمی شوم. ضمن 
خودروسازی نیست که خودروی نا ایمنی 

را کشف کند و تحویل مشتری بدهد.
وی ادامه داد: سال ۱398 برنامه 
و  شد  ابالغ  خودروسازان  به  مدونی 
خودروساز  روی آن کار می کند. حاال 
آن  بدون  و  جدید  شرایط  یک  حسب 
به  استاندارد  اجماعی که شورای عالی 
سازمان  داده،  شکل  محوریت  عنوان 
این  می خواهد  کرده  اعالم  استاندارد 
اساس  بر  کند.  تعلیق  را  استانداردها 
سایپا  شرکت  ارشد  مدیریت  دستور 
خط  از  سال  انتهای  تا  تیبا  خودروی 
تولید خارج می شود، اما برای تیبا 2 این 

برنامه را نداشتیم.

سازمانملیاستاندارداعالمکرد؛

تارفعنواقص،سمندوتیباشمارهگذارینمیشود!
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هفت  منطقه  ر  ا شهرد
تبریز بر ضرورت آماده سازی 
شهرسازی  حوزه  در  منطقه 

برای جذب سرمایه گذاری تاکید کرد.
تبریز،  از  ما  خبرنگار  گزارش  به 
مد  آ ر د جلسه  ر  د رشتبری  محمد 
منطقه  شهرداری  محل  در  شهرداری 
با حضور معاونان و مدیران این منطقه؛ 
حوزه شهرسازی را زمینه ای مساعد و 
جذب  های  فرصت  ایجاد  برای  مهم 

سرمایه گذاری عنوان کرد.
فرصت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کاهش  با  را  گذاری  سرمایه  های 
با  تعامل  ها،  پرونده  پیگیری  زمان 
مالکان و سرمایه گذاران باید افزایش 
واحدهای  ممیزی  داشت:  اظهار  داد، 
در  مادر ضروریست  صنایع  و  صنعتی 
یابی  تخلف  تیم  و  گیرد  قرار  اولویت 

شود. تکمیل 
را  سنتو  جاده  همچنین  رشتبری 
فرصتی مساعد برای منطقه عنوان کرد 
که در راستای ایجاد ظرفیت های درآمد 

زایی باید مورد مطالعه قرار گیرد.
شهردار منطقه همچنین در ادامه 
سخنان خود به نقش اساسی تعامل و 
همکاری موثر تمامی واحدها در توسعه 
کرد  عنوان  منطقه  وضعیت  بهبود  و 
تمامی  در  منطقه  همکاران  افزود:  و 
پیشبرد  در  سزایی  به  سهم  واحدها 

منطقه  توسعه  و  شهرداری  اهداف 
جمعی  توان  به  اتکا  با  تنها  که  دارند 
و همراهی و همکاری همه جانبه می 
توان سرعت پیشرفت منطقه را افزایش 
داد و خدماتی شایسته به شهروندان و 

شهر تبریز ارائه داد.
رفع  بر  منطقه  شهردار  ادامه  در 
اکید  توجه  مالکان،  پروانه  مشکالت 
بر زیباسازی منطقه، تامین تجهیزات و 
ماشین االت در حوزه عمران و خدمات، 
رنگ  و  روشنایی   تامین  و  اصالح 
آمیزی پل های عابر پیاده، تجهیز پل 
ها به تابلوهای تبلیغاتی، افزایش جذب 
ترافیکی  های  طرح  اجرای  آسفالت، 

تاکید کرد.

از 2۰۱میلیارد  *** تحقق بیش 
ریال درآمد شهرداری منطقه 7 تبریز

شهردار منطقه هفت تبریز از تحقق 
بیش از 2۰۱ میلیارد ریالی بودجه درآمد 
شهرداری این منطقه طی دو ماه نخست 
رشتبری  محمد  داد.  خبر  جاری  سال 
تالش   با  گفت:  خبر  این  تشریح  در 
همکاران در حوزه های مختلف طی دو 
ماه گذشته، 2۰۱ میلیارد و 98۱ میلیون 
ریال از بودجه درآمد در دو ماه نخست 

سال جاری محقق شد.
 ۱93 را  نقدی  درآمد  تحقق  وی 
تحقق  و  ریال  میلیون   84۱ و  میلیارد 
درآمد غیر نقدی را نیز بالغ بر 8 میلیارد 

و ۱39 میلیون ریال عنوان کرد.

اجرای طرح  شد:  یادآور  رشتبری 
عمومی  رفاه  افزایش  و  شهری  های 
نیازمند نقدینگی و تحقق بودجه پیش 
های  طرح  انجام  و  بوده  شده  بینی 
موقع  به  پرداخت  به  نیاز  هم  عمرانی 
باید در  این رو مردم  از  مطالبات دارد. 
کنند که  یاری  را  راستا شهرداری  این 
با  توسعه شهر  و  پیشرفت  به  دستیابی 
همراهی و مشارکت شهروندان امکان 

پذیر خواهد بود.
رفع  و  بهسازی  نجام  ا  ***
اولویت  در  رواسان  کانال  مشکالت 

قرار گرفت
شهردار منطقه هفت تبریز دستور 
اکید بر انجام بهسازی و رفع مشکالت 

کانال رواسان داد.
محمد رشتبری در بازدید از کانال 
رواسان گفت: بهسازی و رفع مشکالت 
کانال رواسان از ضروریات بوده و باید 

در اولویت قرار گیرد.
وی اجرای الیروبی و ایجاد ایمنی 
در مسیرهای روباز را از جمله اقداماتی 
عنوان کرد که باید مورد پیگیری قرار 

گیرد.
کانال رواسان یکی از کانال های 
که  بوده  تبریز  غرب  جنوب  در  اصلی 
های  آب  مدیریت  از  مهمی  بخش 
صورت  کانال  این  واسطه  به  سطحی 

می گیرد.

رشتبریشهردارمنطقههفتتبریزخبرداد:

ضرورت آماده سازی منطقه برای جذب سرمایه گذار 
 تحقق بیش از 2۰1میلیارد ریال درآمد شهرداری منطقه ۷ تبریز

مدیرمرکزارائهخدماتمراقبتیطوالنیمدتخطیب:
خدمات تسکینی، دارویی و درمانی موردنیاز بیماران 
ارائه  شبانه روزی  به صورت  صعب العالج  و  سرطانی 

می شود
طیبه سادات موسوی: جراح و متخصص مغز و اعصاب و مدیر مرکز 
ارائه خدمات مراقبتی طوالنی مدت خطیب گفت: در راستای تکریم و حفظ 
بیماران  موردنیاز  درمانی  و  دارویی  تسکینی،  خدمات  انسانی  ارزش های 
سرطانی و صعب العالج مرکز ارائه خدمات مراقبتی طوالنی مدت خطیب 

به صورت شبانه روزی ارائه می شود.
دکتر سیداحمد خطیب در نشستی خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: بنیاد 
خیریه خطیب اولین مرکز ارائه خدمات مراقبتی طوالنی مدت در ایران بوده 
و در این مجتمع بخش هایی همچون درمانگاه، هتل، محل نگهداری بیماران 
و محل اسکان خانواده های بیماران وجود دارد و تمامی درآمد حاصله این 
مرکز صرف نگهداری بیماران هاسپیس که نیازمند دریافت خدمات مراقبتی 

طوالنی مدت هستند می شود.
وی با اشاره به اینکه حدود 3۰۰۰ نفر تحت پوشش مرکز حمایت از 
بیماران نیازمند دریافت خدمات مراقبتی طوالنی مدت هستند، بیان کرد: در 
این مرکز خدمات درمانی بیماران هاسپیس انجام می شود و اگر کاری از 
دست پزشکان ما ساخته نباشد بیماران را به بیمارستان های طرف قرارداد 

معرفی می کنیم.
جراح و متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: از چندین سال قبل که 
پیگیر ساختن هاسپیس بودیم و در سال ۱39۰ موافقت اولیه و اصولی آن 
را گرفتیم تا اولین مرکز ارائه خدمات مراقبتی طوالنی مدت ایران را در 
مشهد دایر کنیم و جا دارد که در این خصوص از حمایت های دکتر کیانی، 

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تقدیر و تشکر کنیم.
دکتر خطیب با بیان اینکه ما معتقدیم که اولین قدم و بزرگترین قدم 
بوده و اقدامات ما پس پیگیری و نامه نگاری بسیار و پس از به امضای وزیر 
بهداست، درمان و آموزش پزشکی به سرانجام رسید، خاطرنشان کرد: ما 
تنها موسسه ای هستیم که یک ریال کمک بیرونی نداریم و صفر تا ۱۰۰ 
این  از  بنیاد خیریه خطیب صورت گرفته و برای حمایت  هزینه ها توسط 
گروه از بیماران فضایی را در زمین 4 هزار متری با زیربنای 55۰۰ مترمربع 

فراهم کردیم.

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریایالم؛
تا 2 هزار متر مکعب آب  بین ۵۰۰  یک هکتار جنگل 

ذخیره می کند
  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم گفت: یک هکتار جنگل 

بین 5۰۰ تا 2 هزار متر مکعب آب ذخیره می کند.
رضا احمدی در بازدید از پروژه های شهرستان دره شهر اظهار کرد: 
فعالیت های منابع طبیعی شهرستان دره شهر در بخش های جنگل کاری 

آبخیزداری آبخوانداری بسیار عالی و در سطح استان بی نظیر است.
وی افزود: دره شهر به نسبت سایر شهرستان ها در بخش جنگل کاری 

اقداماتی در مقیاس های بزرگ انجام داده که بی نظیر است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم با اشاره به اینکه جنگل کاری 
یکی از بهترین و ارزشمندترین اقدامات در چند سال اخیر است، گفت: هر 
هکتار جنگل بین 5۰۰ تا 2 هزار متر مکعب آب ذخیره می کند و قطعًا با 
ایجاد جنگل کاری یک سد مخزنی زیر زمینی با هزینه های بسیار کم در 

کشور ایجاد خواهد شد.
احمدی همچنین در این بازدید از پروژه های شاخص آبخیزداری با بیان 
اینکه در 2 سال گذشته اقدامات بسیاری خوبی در اجرای عملیات آبخیزداری 
و آبخوان داری شهرستان صورت گرفته است، گفت: پروژه های چاله فلسی 
و آبگیرهای با پشته سنگ چین با روشی علمی و بسیار فنی برای اولین 
بار در کشور در شهرستان دره شهر اجرا شده است بطوریکه در هر هکتار 

بطور متوسط قابلیت ذخیره 3۰۰ هزار لیتر روان آب را دارند.

رئیسکلدادگستریاستانایالم:
پرونده تیراندازی ایالم در مرحله تحقیقات مقدماتی 

است
 رییس کل دادگستری ایالم گفت: پرونده ای تحت عنوان تیراندازی 

مرکز اموال بنیاد مستضعفان ایالم در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
اظهار داشت: در  با خبرنگاران  عمران علی محمدی در گفت و گو 
خصوص پرونده ای که تحت عنوان گروگانگیری در استان به آن اشاره 
شده است  باید گفت که گروگانگیری به معنی مصطلح نبوده اما در زبان 

عمومی مردم جاری است.
وی افزود: در پرونده های کیفری ابتدا تحقیقات مقدماتی را داریم که 

این پرونده نیز فعال در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد.
رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: تحقیقات مقدماتی  چندین 
از جمله آنهاتحقیقات مقدماتی در دادسرا محرمانه ، سری  خصیصه دارد 

و فوری است.
علی محمدی تاکید کرد: بجز قاضی کسی در این خصوص نمی تواند 

از جزییات پرونده مطالبی را ارائه دهد و منتشر کند.
وی اضافه کرد: منتظر هستیم تا تحقیقات مقدماتی تکمیل و نتیجه 

متعاقبا به اطالع مردم استان اعالم می شود.
روز چهارشنبه هفتع گذشته در سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان 
ایالم شخصی اقدام به گروگانگیری کرد که گفته می شود این شخص از 

نیروهای این مجموعه است.
در این حادثه 6 نفر کشته و پنج نفر مجروح شدند.

برق  تجهیزات  لحاظ  به  اصفهان  بازار  از  درصد   3۵
ایمن سازی شده اند

ازمهمترین  اصفهان  برق  توزیع  یک شرکت  منطقه  برق  امور  مدیر 
بازاربزرگ  محور  ساماندهی  طرح  را  شرکت  این  در  شده  انجام  اقدامات 
اصفهان عنوان کرد و افزود:درمحدوده این شرکت 28 بیمارستان مستقر 
است که هر یک از این نقاط نیاز به شبکه های برق جدید دارند ، یکی از 
این نقاط در بیمارستان امیر المومنین )ع( بود. در جلساتی که با رئیس این 
بیمارستان داشتیم  موافقت شد که جهت تقویت برق و شبکه برق رسانی 

این بیمارستان دو فیدره  شود .
زمینی  متوسط  فشار  کابل  این طرح  افزود:در  عریضی  علیرضا  سید 
روغنی فرسوده به طول 5۰۰ متر بین پست شماره 356 کوچه لت تا پست 
357 بیمارستان امیر المومنین )ع( و پست 355 آزمایشگاه مهدیه تعویض 
شد .همچنین کوبیکل های کمپکت پست 357 و اتوماسیون پست 356 
جهت افزایش قدرت مانور و کاهش انرژی توزیع نشده مجهز به کوبیکل 

های اتوماسیسون شد.
وی در ادامه از تجهیز پست زمینی خطیب در خیابان آذر خبر داد و 
نیرو رسانی و رفع  افزایش ظرفیت شبکه جهت  برای  این طرح  گفت:در 
افت و ولتاژبرق مشترکین برای تامین برق پایدار،طرح تجهیزپست زمینی 
با انجام فیدر گیری مناسب از 56۰ متر کابل کشی فشار متوسط و ۱6۰ 
تاج  نیلفروش زاده و  متر کابل کشی فشار ضعیف زمینی در کوچه های 

اصفهانی انجام شد .
شبکه  اصالح  اجرای  برای  امور  این  های  برنامه  به  اشاره  با  وی 
در  انجام شده  اقدامات  از مهمترین  بازاراصفهان گفت:  در  فشار ضعیف 
بازار اصفهان تجهیز پست سرای ملک التجاربود که در این طرح اصالح 
ساختار شبکه با استفاده از تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدارانجام 
شد همچنین اصالح و تعویض کابل سرویس انشعاب مشترکین ، اصالح 
فشار  و  متوسط  فشار  کشی  وکابل  7۰۰متر  طول  به  بازار  داخل  شبکه 
ضعیف بازار قیصریه و سرای ملک التجاراز دیگر برنامه های انجام شده 

دربازاربزرگ اصفهان بود.
عریضی افزود:اقدامات انجام شده برای تجهیز پست سرای ملک التجار 
درچهار مرحله اجرا گردید که شامل نصب ترانس، کابل کشی فشار متوسط 
و فشار ضعیف، بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی داخل سرای ملک 

التجار و برکناری شبکه فرسوده و ناایمن بود.

مدیرکلراهوشهرسازیاستاناعالمکرد:
تالش برای تامین اعتبار راه آهن بوشهر 

و  راه  وزارت  مسئوالن  گفت:  بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
برای ساخت  نقدی  اعتبار  نفتی،  تهاتر  بر  افزون  که  پیگیر هستند  شهرسازی 

راه آهن بوشهر-شیراز تامین کنند.
به گزارش پایگاه خبذی وزارت راه و شهرسازی از بوشهر،  سید محمود 
که  است  کرده  اعالم  وشهرسازی  راه  وزیر  معاون  تازگی  به  گفت:  دستغیبی 
افزون بر تهاتر نفتی که پیش از این برای تامین اعتبار راه آهن بوشهر-شیراز 
در نظر گرفته شده بود، تامین نقدی نیز برای این طرح در دست پیگیری است 

تا اجرای این طرح سرعت گیرد.
او ادامه داد: مهر ۱4۰۰ رئیس جمهور در سفر خود به استان بوشهر به 
کارگاه ساخت راه آهن رفت و دستور داد که 2۰۰ میلیون دالر از راه تهاتر نفتی 

به این طرح تزریق شود.
راه آهن بوشهر-شیراز 45۰ کیلومتر است که در ۱۱ قطعه ساخته می شود 

و قطعه 9 تا ۱۱ آن به طول ۱4۰ کیلومتر در استان بوشهر قرار دارد.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان، مسیری که در استان واقع شده 

در مجموع 25 درصد پیشرفت دارد.
دستغیبی افزود: قطعه ۱۱ در سال های گذشته پس از 75 درصد پیشرفت، 
متوقف شده است وساخت قطعه ۱۰ نیز که در دو مرحله ساخته می شود، سال 

97 شروع شده و تاکنون 25 درصد پیش رفته است.

اخیر در  انجام گرفته  از عملکرد اجرایی، عمرانی  ای  گوشه 
سطح محالت جنوبی شهر بوشهر توسط شهرداری منطقه دو

    گوشه ای از عملکرد اجرایی، عمرانی انجام گرفته اخیر  در سطح محالت 
جنوبی شهر بوشهر توسط شهرداری منطقه دو

 اجرای ۱2 شعله پرژکتور وهمچنین ترمیم کلی پایه های روشنایی موجود 
در محوطه چرخ و فلک ، جهت ایجاد روشنایی مطلوب و آماده سازی نهایی 

جهت افتتاحیه این پروژه
ترمیم و بازسازی پایه های روشنایی واقع در نوار ساحلی)قبل از منازل 

سازمانی شرکت نفت( 
ترمیم و بازسازی 5 پایه روشنایی حدفاصل ساحل کوی جاللی تا شغاب

حفاری، کابل کشی به طول 5۰ متر و اجرای برج نوری واقع در پالژ بانوان 
با نصب 9 شعله پرژکتور جهت تکمیل روشنایی آن محدوده

بلوار  در  واقع  کانال  روی  بر  آن  نصب  و  فلزی  پل  دهانه  یک  ساخت 
شهید ماهینی

ترمیم و بازسازی 4 دهانه پل فلزی واقع در خیابان تنگک اول ، خیابان 
میثم تمار و بلوار شهید یاسینی 

ترمیم و بازسازی 9 دریچه فلزی به سرقت رفته و مخاطره آمیز واقع در 
خیابان ریشهر 

نصب 4 عدد راه بند ترافیکی )بوالرد بتنی( در پیاده رو واقع در خیابان 
اعتمادیه ، در راستای ایمن سازی پیاده رو ها

تخریب و جمع آوری یک مورد سرعت کاه غیر مجاز واقع در کوی سرتل
اجرای پاکسازی و برداشت خاک و نخاله های موجود در کوی تنگک دوم  

و محدوده چرخ و فلک با همکاری سازمان مدیریت پسماند

راههایشهرستانخمیندرمسیرتوسعه؛
خمین- محور  در  آسفالت  روکش  اجرای  عملیات  شروع 

الیگودرز
 حامد نوروزی : مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
بر 5۰  افزون  اعتباری  با  در محور خمین-الیگودرز  آسفالت  روکش  اجرای  از 

میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، »مهرداد جهانی« سال ۱4۰۱ را سال شکوفایی پروژه های راهداری 
در استان مرکزی برشمرد و افزود: در راستای تحقق اهداف اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی بمنظور تسهیل در تردد کاربران جاده ای، پروژه 
ارتقای روکش آسفالت محور خمین-الیگودرز با 5۰ میلیارد ریال عملیاتی شد.

وی افزود: این پروژه از محدوده روستای دهنو در محور خمین-الیگودرز 
شروع شده و تا محدوده روستای فرج آباد ادامه خواهد داشت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، راه های شریانی 
ایمنی عنوان  افزایش سطح  برای بهسازی آسفالت و  اولویت  را دارای  استان 
کرد و افزود: تمام تالش راهداران استان، تأمین آرامش و برقراری ایمنی الزم 

برای کاربران جاده ای است.
وی یادآور شد: سال گذشته نیز اقدامات قابل توجهی برای روکش آسفالت 
راه ها در شهرستان خمین به عمل آمد که از آن جمله می توان به اجرای روکش 
آسفالت محور خمین-گلپایگان به طول تقریبی چهار کیلومتر، روکش آسفالت 
مقطعی از محور خمین-اراک و روکش آسفالت محور خمین-الیگودرز به طول 

چهار کیلومتر اشاره کرد.
جهانی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق اهداف دولت مردمی، طی یک 
سال اخیر، در اقدامی جهادی برای ارتقای ایمنی در محور گلدشت-آشیانه، با 
انسانی و  نیروی  تأمین  برداری،  نقشه  توان لجستیکی شامل  تمام  بکارگیری 
ماشین آالت راهسازی، هم افزایی با بخش خصوصی، اجرای طرح مهندسی، 
کنترل و نظارت و تالش برای افزایش بهره وری در کلیه فرایندهای اجرایی، 
اقدامات بسیار مؤثری بعمل آمده است که در نوع خود بسیار ارزشمند و حائز 
اهمیت بمنظور کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن در محور مذکور بوده است.
خمین-رباط  محور  در  رودان  میان  واریانت  اجرای  گفت:  ادامه  در  وی 
مراد نیز از طرح های نیمه کاره ای بود که با پیگیری های مستمر بعمل آمده  و 
جذب اعتبار بمنظور تکمیل پروژه، عملیات اجرایی آن توسط پیمانکار مربوطه 
آغاز شده و امیدواریم با جدیت تمام، مراحل اجرایی و تکمیلی طرح طی سال 
جاری صورت پذیرد تا یکی دیگر از مطالبات مردم شهرستان خمین در حوزه 

راهداری محقق گردد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی اظهار داشت: عالوه 
بر پروژه های بزرگ راهداری و ساخت راه های فرعی و روستایی، اقدامات بسیار 
زیادی برای نگهداری راه های شهرستان خمین بصورت جاری توسط راهداران 
آن شهرستان انجام شده است که می توان به توسعه، مرمت و بازسازی ابنیه 
فنی راه ها، تعمیر و نصب روشنایی، تعمیر و نصب چراغ های چشمک زن، خط 
کشی راه ها، تعمیر و نصب گاردریل و انواع تابلوهای ایمنی، شانه سازی، تنظیم 
شیب شیروانی، پاکسازی صحنه تصادفات، لکه گیری آسفالت، پاکسازی دهانه 

پل ها، شستشوی تابلوها و صیانت از حریم قانونی راه ها اشاره کرد.

مدیرامورروابطعمومیبانکایرانزمین:
آینده نئوبانک ها، ارائه سرویس در شبکه های اجتماعی است
طی چند سال اخیر حتما کلمه نئوبانک به گوش تان خورده است. سرویسی 
نوپا که راهی است برای تسریع ارائه خدمات بانکی و ارزش افزوده در حوزه های 
مختلف به مشتریان تا در کمترین زمان بتوانند با استفاده از خدمات ترکیبی 

سرویس های مورد نظر خود را دریافت کنند. 
به گزارش روابط عمومی؛ بانک ایران زمین نیز همانند تعدادی از بانک هایی 
که این سرویس را در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، چندی پیش از نسخه 
اولیه نئوبانک خود با نام نئوبانک هوشمند فردا رونمایی کرد. البته با این تفاوت 
که بانک ایران زمین با همکاری شرکت آرمان وفاداری آریا به عنوان بازوی 
فناوری این بانک و مشارکت هلدینگ های وب یکی از مجموعه های فعال در 
حوزه صنعت ارتباطات، توانست سرویسی فراتر سرویس های بانکی ارائه کند. 
ایران  بانک  روابط عمومی  امور  مدیر  استاد  گفته سید محمد حسین  به 
زمین،  »فردا بانک« یک مزیت رقابتی مهم دارد،  که بر این اساس ایجاد 
بستر و زیرساخت الزم با هدف ارائه خدمات سفارشی و شخصی سازی شده 
برای صنایع مختلف از جمله مجموعه هلدینگ های وب که بتوانند به صورت 
تخصصی سرویس ها و خدمات شان را به مشتریان خود ارائه دهد، در دستور 

کار قرار گرفته است. 
بانک  زمانی که یک  افزود:  ایران زمین  بانک  روابط عمومی  امور  مدیر 
خدمات نئوبانک خود را محدود به امور بانکی ساده همچون انتقال وجه یا خرید 
شارژ کند، دیگر نئوبانک نیست و تنها یک همراه بانک برای کاربران است. اما 
زمانی که یک صنعت یا تولیدکننده خاص وارد پروژه شود، باعث می شود خدمات 
ویژه و ارزش افزوده در حیطه فعالیت آن مجموعه هم در دسترس مشتریان قرار 

گیرد و این همان مزیت رقابتی فردا بانک با سایر نئوبانک ها است.
استاد خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک ارائه سرویس نئوبانک ها باید در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گسترش پیدا کنند. بانک ها با مشارکت 
صنایع، تولیدکنندگان و شرکت های مختلف داخلی و خارجی باید بستری را 
ایجاد کنند تا مشتریان و کاربران حوزه های مختلف جامعه بتوانند سرویس ها و 
خدمات را از این مجموعه ها در بستر امن بانکی و در کمترین زمان دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه اردبیل ضمن اعالم 
خبر فوق افزود: از زمان آغاز اجرای طرح 
رایگان دو گانه سوز کردن خودروهای 
عمومی تاکنون، نزدیک به سه هزار و 
گانه  دو  منطقه  سطح  در  خودرو   7۰۰

سوز شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت 
نفتی منطقه  ملی پخش فرآورده های 
باره  این  در  مدنی  اردبیل، سید حجت 
گفت: تاکنون چهار هزار و 658 دستگاه 
 GCR.niopdc.ir سامانه  در  خودرو 
برای تبدیل به دو گانه سوز در سطح 
منطقه ثبت نام کرده اند که از این تعداد 

سوز  گانه  دو  خودرو   693 و  هزار  سه 
شدند و 965 دستگاه خودروی دیگر در 

صف تبدیل هستند.
وی با اشاره به آغاز دو گانه سوز 

اینترنتی  بر  مسافر  خودروهای  کردن 
افزود: طرح تبدیل خودروهای مسافر بر 
شخصی به دو گانه سوز با اولویت ماشین 
های پر مصرف و اعطای یارانه از ماه 
های قبل شروع شده است و بر اساس 
آن حدود 75 درصد از هزینه تبدیل به 
صورت یارانه دولتی پرداخت می شود.

مدنی ادامه داد: برای خودروهای 
شامل طرح، پیامک واجد شرایط بودن 
استفاده از این طرح ارسال می شود و 
مراجعه  با  توانند  می  خودروها  مالکان 
ثبت  به  نسبت  شده،  اشاره  سایت  به 
نام و نوبت گیری در کارگاه های مجاز 

تبدیل اقدام کنند.

مدیرمنطقهاردبیلخبرداد:

نزدیکبه3۷00خودرویعمومیدراستاناردبیلدوگانهسوزشد

ایالم  آبفا      مدیرعامل شرکت 
گفت: با اقدامات انجام شده طی دو ماه 
گذشته مشکل آب حدود 35 روستای 

استان رفع شده است.
پرویز ناصری در دیدار با نماینده 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  ایالم 
تامین  جهت  آبفا  اقدامات  به  اشاره 
اربعین حسینی اظهار داشت:  آب زوار 
ابرسانی  پروژهای  انجام  و  اقدامات  با 
برای 3۰۰ هزار نفر در روز تأمین آب 
صورت گرفته و در این رابطه مشکلی 

نخواهیم داشت.
وی افزود: با اقدامات انجام شده 
آب حدود  گذشته مشکل  ماه  دو  طی 
و  است  شده  رفع  استان  روستای   35
کمبود  مشکل  لحظه  این  تا  همچنین 
آب در شهر ایالم وجود نداشته است.

مدیر عامل آبفای ایالم در ادامه، 

از  استان  نمایندگان  حمایت  خواستار 
در  شرکت  این  عمرانی  پروژه های 

سطح استان شدند.
خدمات  برای  مجلس  نمایندگان 

دریغ  از هیچ کوششی  رسانی مطلوب 
نخواهند کرد

در مجلس شورای  ایالم  نماینده 
اقدام  از  دیدار  این  در  نیز  اسالمی 

خرسندی  ابراز  شرکت  در  شده  انجام 
کرد و گفت: تامین آب شرب مورد نیاز 
کاهش  منابع،  کمبود  دلیل  به  مردم 
نزوالت جوی و بروز پدیده خشکسالی 
همچنین پدیده ریزگردهای از اهمیت 
و حساسیت خاصی برخوردار است و می 
بایست منابع آبی و مشکالت مالی را 

مدیریت کرد.
بر  تاکید  با  بسطامی  اکبر  علی 
تامین  جهت  ریزی  برنامه  جرای  ا
روستاهای  و  شهرها  مدت  بلند  آب 
استان، افزود: نمایندگان مجلس برای 
خدمات رسانی مطلوب به مردم و رفع 
دریغ  هیچ کوششی  از  آنان  مشکالت 

نخواهند کرد.
در  تسریع  خواستار  ادامه  در  وی 
شهرستان  به  آبرسانی  طرح  اجرای 

ملکشاهی و هلیالن شد.

مدیرعاملشرکتآبفا؛ا

مشکلآبحدود3۵روستایاستانایالمرفعشد

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بوشهر گفت: تا کنون بیش از 52 هزار 
نفر در استان بوشهر در طرح نهضت ملی 
مسکن ثبت نام کرده اند که 24 هزار و 

5۰۰ نفر از آن ها حائز شرایط شدند.
  به گزارش پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرسازی ) بوشهر (، سید محمود 
دستغیبی با بیان اینکه طرح نهضت ملی 
مسکن که در استان بوشهر در دو قالب 
خود مالکی و 99 ساله اجرایی می شود، 
از ثبت نام بیش از 52 هزار نفر در این 
طرح تا کنون خبر داد که 24 هزار و 5۰۰ 
نفر از انها حائز شرایط دریافت مسکن 

دولتی شده اند.
  وی ادامه داد: از این تعداد برای  
افتتاح  نفر   8۰۰ و  هزار   6 به  نزدیک 

از  بیش  که  است،  شده  انجام  حساب 
اولیه  وجه  آن ها  از  نفر   2۰۰ هزارو   3

4۰ میلیون تومانی را پرداخت کرده اند.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

بوشهر  با بیان اینکه تا کنون عملیات 
اجرایی 3 هزار و 3۰۰ واحد مسکن ملی 
در استان آغاز شده است، افزود: برای 
۱8 هزار واحد مسکونی این طرح هم 
تامین زمین صورت گرفته و برای تهیه 
برنامه  هم  دیگر  واحد  هزار   44 زمین 

ریزی الزم انجام گرفته است.
 وی اظهار کرد: به زودی با حضور 
عملیات  و شهرسازی  راه  محترم  وزیر 
اجرایی بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی 
طرح مسکن ملی در استان بوشهر آغاز 

می شود.
خود  بخش  در  گفت:  دستغیبی   
مالکی هم تا کنون برای ساخت 88۰ 
واحد در سامانه جهش تولید مسکن ثبت 

نام شده است.

مدیرکلراهوشهرسازیاستاناعالمکرد:

ثبتنامبیشاز۵2هزارنفردراستانبوشهردرطرحنهضتملیمسکن

طیبه سادات موسوی: دبیر ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی 
گفت: تعداد 5۰ نفر از برگزیدگان امر به 
معروف و نهی از منکر شامل ۱2 نفر از 
دستگاه قضایی، 2۰ نفر از دستگاه های 
نظامی و انتظامی و ۱8 نفر از دستگاه های 

اجرایی دولتی تجلیل می شوند.
مهدی رضایی در نشستی خبری با 
خبرنگاران، اظهار کرد: ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر 3 وظیفه تخصصی جهت 
تجلیل برترین های امر به معروف و نهی 
نظامی،  اجرایی،  دستگاه های  منکر  از 

انتظامی و قضایی را دارد.
مراسمی  در  کرد:  تصریح  وی 
که در روز 8 خرداد ماه امسال برگزار 

معروف  به  امر  برترین های  می شود 
اجرایی  دستگاه های  منکر  از  نهی  و 
قضایی  و  انتظامی  و  نظامی  دولتی، 
ر  قرا تقدیر  مورد  رضوی  خراسان 
در  بود  قرار  که  برنامه ای  می گیرند، 
برگزار  گذشته  سال  ماه  اسفند  اوایل 
ششم  موج  شیوع  به جهت  اما  شود، 

بحران کرونا 3 ماه به تاخیر افتاد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
از  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  منکر 
مجموع ۱26 دستگاه اداری 56 دستگاه 
حضوری پررنگ در ترویج فرهنگ امر به 
معروف و نهی از منکر داشتند، خاطرنشان 
کرد: در مراسم امسال از 86 برگزیده در 
گام مرحله اول شناخته شدند که از این 

تعداد 5۰ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی 
تجلیل می شوند.

از  نفر   ۱2 کرد:  اضافه  رضایی 
دستگاه قضایی، 2۰ نفر از دستگاه های 
نظامی و انتظامی و ۱8 نفر از دستگاه های 
حجت االسالم  حضور  با  دولتی  اجرایی 
سردار  و  علم الهدی  آیت اهلل  صدیقی، 

نظری تجلیل می شوند.
وی بیان کرد: این مراسم از ساعت 
در  ماه  خرداد   8 یکشنبه  روز   ۱2 تا   9
سالن عطار نمایشگاه بین المللی مشهد 

برگزار می شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر خراسان رضوی با ذکر این نکته 
در  عمومی  وظایفی  دستگاه های  همه 

و  دارند  برعهده  حجاب  و  عفاف  امر 
موظف به انجام آن هستند، تاکید کرد: 
خود  کاری  حوزه  در  مجموعه  هر  اگر 
به مسئولیتش عمل کند دیگر اتفاقاتی 
خواهر  خوردن  سیلی  همچون  تلخی 
گرامی شهید کاوه را مشاهده نخواهیم 
کرد و از تمامی مسئوالن مجموعه های 
مختلف می خواهیم که نظارت بیشتری 
در حوزه امر به معروف و نهی از منکر 
در مجموعه ها و زیرمجموعه های کاری 
خود داشته باشند و در کنار سازماندهی 
نیرهای حفاظت پارک ها، بازارها، پاساژها 
و مترو را داریم و تاکنون 86 نفر به از این 
قشر به جمع طالیه داران امر به معروف و 

نهی از منکر اضافه شدند.

۵0برگزیدهامربهمعروفونهیازمنکردستگاههایاجراییدولتی
دستگاهقضاییونظامیوانتظامیتجلیلمیشوند
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زندگی نامه امام جعفر صادق)ع( از والدت تا شهادت

زهد، انفاق و علم فراوان
امام  نامه  زندگی  از  ای  گوشه 
جعفرصادق)ع( از والدت تا شهادت 

را در اینجا بخوانید.
 امام جعفر صادق )ع(، ششمین 
پیشوای شیعیان در هفدهم ربیع االول 
متولد شدند که این حضرت در طول 
زندگی مبارک خود توانست نهضت 
شروع  را  بزرگی  فرهنگی  و  علمی 
نماید و پایه های علمی مکتب شیعه 
را محکم کند تا جایی که از مذهب 
شیعه اثنی عشری با عنوان »مذهب 
جعفری« و از آن حضرت با عنوان 

رئیس این مذهب یاد می شود.

والدت
امام صادق )ع( بنا به نقل برخی 
االول سال 8۰  ریبع  منابع، در ۱7 
هجری و به نقل منابع دیگر، در سال 
گشودند.  دنیا  به  دیده  هجری   83
ایشان در مدینه و در زمان عبدالملک 
بن مروان متولد شدند. روزگاری که 
حکومت  تلخ  طعم  اسالمی  امت 
ستمگرانه عبد الملک را می چشید، 
فاسد  های  اندیشه  فاسد  مبلغان 
می پراکندند و فرمانروایان ستمگر 
چیره بودند. مادر آن حضرت فاطمه 
)ام فروه( دختر قاسم بن محمد بن 

ابی بکر بودند.

نام، نسب و القاب
بن  علی  بن  محمد  بن  جعفر 
لب،  بی طا ا بن  علی  بن  حسین 
امامی  شیعه  مذهب  امام  ششمین 
اسماعیلیه  مذهب  امام  پنجمین  و 
)ع(  باق  محمد  امام  او  پدر  است. 
و مادرش ام فروه دختر قاسم پسر 
محمد بن ابوبکربود. برطبق کشف 
امام  مادر  نسب  که  آنجا  از  الغمه، 
صادق )ع( هم از پدر و هم از مادر 
به ابوبکر می رسید، امام صادق گفته 
تَْین «  َمَرّ بَْکٍر  أَبُو  َولََدنِی  است: »لََقْد 
)من دو بار از ابوبکر متولد شد ه ام(؛ 
اما برخی از جمله عالمه شوشتری 
و محمدباقر مجلسی، این روایت را 

جعلی می دانند.
)ع(،  صادق  امام  مشهور  کنیه 
ابوعبداهلل )ناظر به دومین فرزندش 
کنیه های  با  است.  افطح(  عبداهلل 
ابواسماعیل )ناظر به فرزند ارشدش، 
اسماعیل( و ابوموسی )ناظر به دیگر 
فرزندش امام موسی کاظم )ع(( نیز 

از او نام برده اند.
او »صادق«  لقب  مشهورترین 
است. برطبق روایتی، پیامبر اسالم 
)ص( این لقب را به او داده است تا 
اما   ،]7[ یابد؛  تمایز  کذاب  جعفر  از 
به  )ع(  صادق  امام  گفته اند  برخی 
جهت پرهیز از شرکت در قیام های 
عصر خود، صادق لقب گرفته است؛ 
چراکه در آن زمان به کسی که مردم 
برضد  قیام  به  و  جمع  خود  گرد  را 
کّذاب  می کرد،  تحریک  حکومت 
)دروغگو( می گفتند. در همان دوران 
ائمه این لقب برای امام صادق )ع( 

به کار می رفته است.
سنت،  اهل  علماء  از  برخی 
بن  احمد  انس،  بن  مالک  چون 
حنبل و جاحظ نیز از او با این لقب 

نام برده اند.

ازدواج و فرزندان امام صادق)ع(
عکاشه بن محصن گوید: روزی 
باقر )ع( عرض  امام محمد  خدمت 
همسر  اباعبداهلّل  برای  چرا  کردم: 
نمی گیرید؟ زمانش فرا رسیده است. 
جلوی امام )ع( کیسه ای سربسته و 
مهر زده قرار داشت. امام )ع( فرمود: 
به زودی برده فروشی از اهالی بربر 
به اینجا می رسد و در منزل میمون 
ساکن می شود. با این کیسه پول، از 
او کنیزی خریداری می کنیم. مدتی 
از این جریان گذشت. دوباره خدمت 
امام باقر )ع( رسیدم. امام )ع( فرمود: 
برده  آن  مورد  در  می خواهید  آیا 
شما  برای  را  ماجرایش  که  فروش 
ذکر کردم، سخن بگویم؟ او اکنون 
آمده است. بروید و با این کیسه پول 
از او کنیزی بخرید. عکاشه گوید: ما 
پیش برده فروش رفتیم. برده فروش 
گفت: هر چه داشتم، فروخته ام مگر 
بهتر  دیگری  از  یکی،  که  کنیز  دو 
است. گفتیم: آنان را بیاور تا ببینیم. 
او آن ها را آورد، ما گفتیم: آن کنیز 
می فروشی؟  قیمتی  چه  به  را  بهتر 
به  گفتیم:  دینار.  هفتاد  به  گفت: 
از قیمتش کم کن.  ما خوبی کرده 
گفت: کمتر از هفتاد دینار نمی دهم. 

این  در  که  پولی  مقابل  در  گفتیم: 
چقدر  نمی دانیم  ما  و  است  کیسه 
می باشد، می خریم. پیرمردی که کنار 
او بود گفت: مهر کیسه را بگشایید 
فروش  برده  بشمارید.  را  پول ها  و 
گفت: این کار را نکنید! چون اگر یک 
حبه هم از هفتاد دینار کمتر باشد، 
بگشایید  پیرمرد گفت:  نمی فروشم. 
و  گشوده  را  کیسه  ما  بشمارید.  و 
دینار ها را شمردیم. با کمال تعجب 
دیدیم هفتاد دینار است، نه کمتر و 
نه بیشتر. کنیز را خریده و به محضر 
امام  شدیم.  مشرف  )ع(  باقر  امام 
ایستاده  ایشان  نزد  هم  )ع(  صادق 
امام  کردیم،  عرض  را  ماجرا  بود. 
)ع( شکر الهی را به جا آورد و به آن 
گفت:  چیست؟  نامت  فرمود:  کنیز 
»َحِمیَدٌة  فرمود:  )ع(  امام  حمیده. 
 »... اآلِخَرة  ِفی  َمحُموَدٌة  نیا  الُدّ ِفی 
)در دنیا پسندیده و در آخرت ستایش 
یا  دوشیزه ای  فرمود:  و   )... شده ای 
)ع(  باقر  امام  دوشیزه.  گفت:  بیوه؟ 
به امام صادق )ع( فرمود: جعفر، او 

را برای خود بپذیر.
شامل  فرزند   ۱۰ حضرت  آن 
7 پسر و 3 دختر دارند که یکی از 
پسران ایشان حضرت امام موسی بن 
جعفر الکاظم )ع( امام هفتم شیعیان 
است.  )ع(  حضرت  آن  جانشین  و 
البته بعضی از مورخین تعداد فرزندان 
ایشان را ۱۱ تن ذکر کرده اند که 7 
نفر از آنان پسر و باقی دختر بوده  اند.

۱- اسماعیل معروف به اعرج 
است.  وی  فرزند  بزرگترین  که 
اسماعیل در زمان حیات حضرت از 
از شهادت حضرت  پس  رفت.  دنیا 
صادق )ع( عده ای از کج اندیشان به 
امامت اسماعیل و عده ای به امامت 
پیوستند که  اسماعیل محمد  فرزند 

آنان را اسماعیلیه می گویند.
وی  افطح:  بن  عبداهلل   -2
همیشه با خواسته های پدر مخالفت 
می کرد. بعد از پدر مدعی خالفت و 
امامت شد و جمعی نیز امامت وی را 
پذیرفتند که آنان را فطحیه می نامند. 
و  علمی  ضعف  مردم  چون  بعدها، 
او  از  کردند  مشاهده  را  وی  عملی 
برگشته و به امامت موسی بن جعفر 

روی آوردند.
3- امام موسی کاظم )ع(

صادق  جعفر  بن  اسحاق   -4
)ع( شخص جلیل القدر و اهل فضل 
و تقوی بود و احادیث بسیاری نقل 
برادرش  امامت  به  و  است  کرده 

موسی علیه السالم قائل بود.
5- محمد دیباج بن جعفرصادق 
)ع/9. این شخص واال از شجاع ترین 
مردمان عصر خود بود و در تمام سال 
یک روز در میان روزه دار بود. در سال 
یکصد و نود و نه به مأمون عباسی 
حق کشی های  و  ظلم ها  خاطر  به 
یکی  نیز  مأمون  و  کرد  خروج  وی 
از سرداران سپاه خود به نام عیسی 
جلودی را با لشکری مجهز به جنگ 
وی فرستاد. در این جنگ سپاهیانش 
را فراری دادند و خود ایشان را نیز 
مرز  به  که  وقتی  کردند.  دستگیر 
نام  به  محلی  در  رسیدند  خراسان 
»فرقان چاپی« که امروزه معروف به 
لطف آباد است دار فانی را وداع گفت.

6- عباس بن جعفر صادق )ع( 
است که سید جلیل القدر و دانشمند 

و فاضلی بوده است.

7- علی بن جعفر )ع( شخص 
صاحب  و  پرهیزگار  و  الفضل  کثیر 
عقیده صادق بود. این بزرگوار تحت 
بن  موسی  برادرش حضرت  تربیت 
عالی  مقامات  به  علیه السالم  جعفر 

علمی و عملی نایل شد.
دختران امام صادق )ع(:

۱- ام فروه که همنام مادرش 
بود. این ام فروه عروس زید بن علی 

بن الحسین بود.
2- اسماء
3- فاطمه

سیمای آن حضرت
بیشتر شمایل آن حضرت مثل 
آنکه  جز  بود.  )ع(  باقر  امام  پدرش 
مردی  بود.  بلندتر  و  باریکتر  کمی 
بود میانه باال، افروخته روی، پیچیده 
موی و پیوسته صورتش، چون آفتاب 
می درخشید. در جوانی مو های سرش 
سیاه بود. بینی اش کشیده و وسط آن 
اندکی بر آمده بود و برگونه راستش 
آن  محاسن  داشت.  سیاهی  خال 
جناب نه زیاد پرپشت و نه زیاد تنک 
بود. دندانهایش درشت و سفید بود 
پیشین آن گرامی  و میان دودندان 
فاصله داشت. بسیار لبخند می زد و، 
رنگ  می شد  برده  پیامبر  نام  چون 
در  می شد.  سبز  و  زرد  رخسارش 
وقار  بر  پیری سفیدی موی سرش 

و هیبتش افزوده بود.

امام  امامت  دوران  حاکمان 
صادق)ع(

با   ، )ع( صادق  مام  ا حیات 
از  امیه  بنی  آخر  خلیفه  ده  خالفت 
هشام  و  عبدالعزیز  بن  عمر  جمله 
نخست  خلیفه  دو  و  عبدالملک  بن 
دوانیقی  منصور  و  َسّفاح  عباسی، 
هم زمان بود. او در سفر امام باقر )ع( 
به شام که به درخواست هشام بن 
عبد الملک صورت گرفت، همراه پدر 
بود. در امامت امام صادق )ع(، پنج 
خلیفه آخر اموی یعنی از هشام بن 
عبدالملک به بعد و سفاح و منصور 
در  کردند.  حکومت  عباسی  خلفاء 
این دوران حکومت بنی امیه ضعیف 
و سرانجام سرنگون شد و پس از آن 
بنی عباس روی کار آمدند. ضعف و 
فرصت  حکومت ها  نظارت  عدم 
مناسبی برای امام صادق )ع( جهت 
انجام فعالیت های علمی فراهم کرد. 
دهه سوم  در  تنها  آزادی  این  البته 
قرن دوم قمری، وجود داشت و پیش 
از آن در زمان بنی امیه و پس از آن 
به جهت قیام نفس زکیه و برادرش 
فراوانی  سیاسی  فشار های  ابراهیم 
پیروانش  و  امام صادق )ع(  بر ضد 

وجود داشت.

 فعالیت ها و مناظرات علمی
دوران امامت امام جعفر صادق 
دیگر  امامت  دوران  میان  در  )ع( 
ضعف  دلیل  به  )ع(،  اطهار  ائمه 
گرفتن  قدرت  و  امیه  بنی  حکومت 
بنی عباس، دورانی منحصر به فرد 
فرهنگی  و  اجتماعی  شرایط  و  بود 
عصر آن حضرت )ع( در زمان هیچ 
یک از ائمه هدی )ع( وجود نداشت.

بیشتری  آزادی  زمان  این  در 
آمد  وجود  به  عقیده  ابراز  برای 
در  بسیاری  علمی  بحث های  و 

گرفت.  صورت  مختلف  موضوعات 
این آزادی علمی و دینی سبب شد 
تا شاگردان امام )ع( آزادانه در مباحث 

علمی شرکت کنند.
امام صادق )ع( هم با استفاده 
در  فراوانی  روایات  فرصت،  این  از 
زمینه های گوناگوِن مانند فقه و کالم 
بیان کرد. به طوری که به گفته ابو 
بحر جاحظ؛ دانش و فقه او دنیا را 

پر کرده بود.
بیشترین حجم روایات اسالمی 
امام  از  که  است  احادیثی  شیعه،  و 
صادق )ع( نقل شده است و به حدود 

چهار هزار مورد می رسد.
از  منقول  روایات  کثرت  دلیل 
اول  )ع( دو چیز است:  امام صادق 
اینکه با 65 یا 68 سال سن، طول 
هدی  ائمه  دیگر  از  بیشتری  عمر 
)ع( داشتند و به شیخ االئمه مشهور 
شدند و دوم؛ شرایط زمانی خاص و 
امامت پیشوای ششم  تقارن دوران 
مفرط  دوران ضعف  با  )ع(  شیعیان 
امویان، انتقال قدرت و آغاز خالفت 

عباسیان می باشد.
آن حضرت )ع( با حسن استفاده 
از این فترت و ضعف قدرت سیاسی، 
به بسط و اشاعه معارف دینی همت 

گماشت.
شاگردان  و  )ع(  صادق  امام 
و  ت  ا ظر منا همچنین  ن  یشا ا
گفتگو هایی با متکلمان مذاهب دیگر 
و برخی از منکران وجود خدا داشتند. 
در برخی از مناظرات، شاگردان آن 
در  ایشان  حضور  در  )ع(  حضرت 
با  داشتند،  تخصص  که  زمینه ای 
امام  و  می کردند  مناظره  دیگران 
و  می کردند  نظارت  مناظره  بر  )ع( 
گاهی خود نیز وارد بحث می شدند.

امام صادق  به هر حال، عصر 
ادوار  طوفانی ترین  از  یکی  )ع( 
سو  یک  از  که  است  اسالم  تاریخ 
پیاپی  های  انقالب  و  اغتشاشات 
از طرف  بویژه  گروه های مختلف، 
رخ  )ع(  حسین  امام  خونخواهان 
می داد که قیام ابوسلمه در کوفه و 
ابومسلم در خراسان و ایران از مهم 
ترین آن ها بود و سرانجام حکومت 
شوم بنی امیه را برانداخت و مردم را 
از یوغ ستم و بیدادشان رها ساخت.

و  تردستی  با  عباس  بنی  اما 
انقالب  این  از  ناحق،  به  و  توطئه 
بهره گرفته و حکومت و خالفت را 

تصاحب کردند.
دوره انتقال حکومت هزار ماهه 
بنی امیه به بنی عباس، مهم ترین 
صادق  امام  شریف  زندگی  دوران 

)ع( بود.
)ع(  صادق  جعفر  امام  عصر 
مکتب ها  برخورد  عصر  همچنین 
افکار  تضاد  و عصر  اید ئولوژی ها  و 
فلسفی و کالمی مختلف بود که از 
برخورد مسلمانان با مردم کشورهای 
فتح شده و نیز روابط مراکز اسالمی 
آمده و در  به وجود  با دنیای خارج 
مسلمانان نیز شور و هیجانی برای 
فهمیدن و پژوهش پدید آورده بود.

در این زمان، رسالت و مسئولیت 
پاسدار راستین اسالم یعنی امام جعفر 
حساس  و  خطیر  بسیار  )ع(  صادق 
کاری،  بود چرا که کوچکترین کم 
کم تحرکی و غفلت موجب نابودی 
دین و تعلیمات حیات بخش اسالم، 

از درون و بیرون می شد.
)ع(  شیعیان  ششم  پیشوای 
با  راهی  بحرانی،  شرایط  چنین  در 
دشواری فراوان در پیش و وظیفه ای 

سنگین و عظیم بر دوش داشت.
فکر  به  می بایست  سو  از یک 
نجات افکار جامعه و بویژه مسلمانان 
از الحاد، بی دینی، شبهه های گمراه 
کننده و خرافات، ممانعت از انحراف 
مسیر  از  اسالمی  معارف  و  اصول 
توجیهات  از  جلوگیری  و  راستین، 
غلط و جعل دستورات دین به وسیله 
از  و  باشد  وقت  خلفای  و  حکومت 
همه مهم تر؛ شیعه را از اضمحالل 

و انحراف برهاند.
شیعه ای که بر اثر فضای خفقان 
و  ستمگر  حکومت  خطرناک  و 
را  رمق ها  آخرین  امویان،  جنایتکار 
می گذراند و مردان با ارزشش یعنی 
یاران امام )ع( یا مخفی بودند یا در 

معرض خطر مرگ قرار داشتند.
امام جعفر صادق )ع( در چنین 
احیا  شرایط حساس و دشواری، به 
و بازسازی معارف اسالمی پرداخت، 
کالمی  و  علمی  و  فقهی  مسائل 
پراکنده را به صورت منظم درآورد 
ایجاد  را  عظیمی  علمی  مکتب  و 
کرد که ثمره آن، تربیت چهار هزار 
شاگرد متخصص و دانشمند بزرگ 
مانند زرارة بن اعین شیبانی، حمران 
اعین  بن  بکر  شیبانی،  اعین  بن 
جمیل  دراج،  بن  جمیل  شیبانی، 
بن صالح، محمد بن مسلم طائفی، 
سالم،  بن  هشام  حکم،  بن  هشام 
البختری،  بن  لیث  حیان،  بن  جابر 
جابر بن یزید جعفی، برید بن معاویه، 
ابوبصیر، مؤمن الطاق، عمران حلبی، 
عبداهلل بن سنان و ابوالصباح کنانی 
در رشته های گوناگون علوم و فنون 
از جمله فقه، فلسفه و کالم وعلوم 

در سراسر سرزمین  بود که  طبیعی 
پهناور اسالمی آن روز پخش شدند.
برخی از این شاگردان، از نوابغ 
هر  هستند.  اسالم  جهان  بزرگ 
یک از این چهره های درخشان هم 
بازگوکننده منطق امام )ع( که همان 
منطق اسالم است و پاسدار میراث 
تشیع  نگهدارنده  و  علمی  و  دینی 
راستین، و هم مانع نفوذ افکار ضد 
اسالمی و ویرانگر در میان مسلمانان 
و  دانش  گسترش  باعث  و  بودند 

معارف اسالمی در جهان شدند.
تأسیس چنین مکتب فکری و 
نوسازی و احیای تعلیمات اسالمی 
سبب شد که امام جعفر صادق )ع( به 
عنوان رئیس مذهب و فقه جعفری 
یا رئیس مذهب شیعه اثنی عشری 

مشهور گردد.
فقه جعفری همان فقه محمدی 
دستورات  بیان  و  توضیح  یا  )ص( 
فروعی  و  اصول  همان  و  دینی 
طریق  از  و  خدا  از سوی  که  است 
قرآن و وحی به پیامبر اسالم )ص( 

رسیده است.
عنوان  به  شیعیان  ششم  امام 
در  خستگی ناپذیر  و  نستوه  مبارزی 
میدان فکر و عمل، جهاد راستینی را 
که حضرت سیدالشهداء امام حسین 
)ع( به صورت قیام خونین در کربال 
انجام داد، در لباس تدریس، تأسیس 
مکتب، انسان سازی و جهاد فرهنگی 
پایه های علمی مکتب  انجام داد و 

شیعه را محکم کرد.
حضرت امام جعفر صادق )ع( از 
در دست گرفتن حکومت، خودداری 
فرمود و این کار را به زمانی موکول 
کرد که نقش خود در دگرگون سازی 
گوناگونی  انحرافات  و  ایفا  را  امت 
اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  که  را 
بود، تصحیح و  آورده  به وجود  روز 
اصالح کند، آن گاه امت آماده شوند 

و حکومت تشکیل دهند.
خود  حرکت  اولویت  ایشان 
پرورش  راستای  در  و  فرهنگی  را 
از  که  داد  قرار  یارانی  و  اصحاب 
اسالم  احیاگر  روایی  و  فقهی  نظر 
ناب محمدی )ص( و مذهب شیعه 
شدند. از نظر امام صادق )ع( مقابله 
وقت،  حاکمیت  و  خلفا  با  نظامی 
بدون فراهم آوردن مقدمات الزم، 
که مهمترین آن زمینه سازی و کار 
فرهنگی بود، جز شکست نتیجه ای 

نداشت.
تالش های سیاسی امام در برابر 
در  وضعیت،  آن  در  حاکمه  قدرت 
محدوده نارضایی از حکومت موجود، 

عدم مشروعیت آن و ادعای امامت و 
رهبری اسالم در خانواده رسول خدا 

صلّی اهلّل علیه و آله بود.
امویان  بین  سیاسی  اختالفات 
اسالم  شدن  تقسیم  و  عباسیان  و 
به فرقه های مختلف و ظ هور عقاید 
در  یونان  فلسفه  نفوذ  و  مادی، 
کشورهای اسالمی، موجب پیدایش 
یک نهضت علمی در محیط آشفته 
نهضتی  گردید.  آن عصر  تاریک  و 
مسلم  حقایق  بر  آن  پایه های  که 
استوار بود و حقایق دینی را از میان 
خرافات و موهومات و احادیث جعلی 
با  مخالفان  برابر  در  و  کشد  بیرون 
نیروی منطق و قدرت استدالل در 
قالب گفتگوهای علمی و مناظ رات 
مقاومت کند و آرای سست آن ها را 

محکوم سازد.
حضرت  می  گرا وجود  تنها 
آوردن  وجود  به  توان  )ع(  صادق 
چنین نهضت علمی را در قالب یک 
مأموریت الهی داشت تا ضمن ارتباط 
با مبدأ غیب و بهره گیری از تقوا و 
پاکی نفس، معارف ناب اسالمی و 
حقایق علمی را از دریای بیکران علم 
دسترس  در  و  آورد  دست  به  الهی 

گوهرشناسان حقیقت قرار دهد.
امام صادق  زمان  به هر حال، 
)ع( در حقیقت عصر طالیی دانش و 
ترویج احکام و تربیت شاگردانی بود 
که هر یک مشعل نورانی علم را به 
گوشه و کنار بردند و در خودشناسی 
بزرگ  استاد  مانند  خداشناسی  و 
هدایت  برای  خود،  بزرگوار  امام  و 

مردم کوشیدند.
در همین دوران درخشان و پر 
بار، کالم و حکمت اسالمی در برابر 
فلسفه یونان رشد کرد و فالسفه و 
پرورش  اسالم  در  بزرگی  حکمای 
و  تقویت  تشیع  مذهب  و  یافت 
تعمیق، و صاحب هویتی مستقل شد.

ششم  م  ما ا علمی  حرکت 
گسترش  چنان  آن  )ع(  شیعیان 
یافت که سراسر مناطق اسالمی را 
در بر گرفت و شهرت آن در همه 
شهر ها و دیار ها پیچیده بود و همگان 

از آن سخن می گفتند.
پیامبر  مسجد  )ع(  صادق  امام 
محل  را  منوره  مدینه  در  )ص( 
مردم،  و  داد  قرار  خویش  تدریس 
دسته دسته از دور و نزدیک به آنجا 
مسائل  و  سؤاالت  و  می شتافتند 
گوناگون خود را مطرح و جواب الزم 

را دریافت می کردند.
اما طولی نکشید که بنی عباس 
پس از تحکیم پایه های حکومت و 
نفوذ خود، همان شیوه ستم و فشار 
بنی امیه نسبت به شیعیان را در پیش 
گرفتند و حتی گوی سبقت را هم از 

آنان ربودند.
علمی  نهضت  با  ن  ما همز
در  )ع(  صادق  جعفر  امام  حضرت 
مدینه منوره، منصور دوانیقی خلیفه 
و  کینه  روی  از  عباسی هم  ملعون 
حسد، به فکر ایجاد مکتب دیگری 
برابر مکتب  در  بتواند  افتاد که هم 
شته  ا د علمی  ستقالل  ا جعفری 
نماید  سرگرم  را  مردم  هم  و  باشد 
و از خوشه چینی از محضر امام )ع( 
بازدارد؛ لذا مدرسه ای در محله کرخ 
بغداد تأسیس و در آن، از وجود ابو 
حنیفه در مسائل فقهی استفاده نمود. 
دستور داد کتب علمی و فلسفی را از 
هند و یونان آوردند و ترجمه کردند 
و مالک - رئیس فرقه مالکی - را 
بر مسند فقه نشاند گر چه به تمام 

اهدافی که در نظر داشت نرسید.
احمد بن علی طبرسی در کتاب 
مناظرات  از  مجموعه ای  االحتجاج 
امام صادق )ع( را گرد آورده است 

که برخی از آن ها عبارت اند از:
مناظره با یکی از منکران خدا 

درباره وجود خدا
َدیصانی،  ابوشاکر  با  مناظره 

درباره وجود خدا
مناظره با ابن ابی العوجاء درباره 

وجود خدا
مناظره با ابن ابی العوجاء درباره 

حدوث عالَم
از  یکی  با  طوالنی  مناظره ای 
مسائل  درباره  خدا  وجود  منکران 

مختلف دینی
مناظره با ابوحنیفه درباره شیوه 
استنباط احکام فقهی، به ویژه قیاس

مناظره با برخی از علماء معتزله 
درباره شیوه انتخاب حاکم و برخی 

احکام فقهی

تشکیل حکومت
سیاست نخست امام صادق )ع( 
جهت  در  و  فرهنگی  سیاست  یک 
نظر  از  که  بود  اصحابی  پرورش 
فقهی و روایی از بنیان گذاران تشیع 
جعفری به شمار آمده اند. تالش های 
سیاسی امام در برابر قدرت حاکمه 
در آن وضعیت، در محدوده نارضایی 
از حکومت موجود، عدم مشروعیت 
آن و ادعای امامت و رهبری اسالم 
اهلّل  صلّی  خدا  رسول  خانواده  در 
امام صادق  نظر  از  بود.  آله  و  علیه 
حاکمیت،  علیه  نظامی  تعرض  )ع( 
الزم،  مقدمات  آوردن  فراهم  بدون 
بود،  فرهنگی  کار  مهمترینش  که 
دیگر  نتیجه  نابودی  و  جز شکست 
حرکتی  جریان  در  چنانکه  نداشت. 
که زید بن علی و پس از آن یحیی 
بن زید در خراسان به آن دست زدند، 
بنی عباس بیشترین بهره را برده و 
در عمل، خود را به عنوان مصداق 
شعار »الرضا من آل محمد« تبلیغ 

کردند.
شد؛  معلوم  بعد ها  کار  نتیجه 
تشیع  بنیانگذار  جعفری،  فقه  زیرا 
روز  به  روز  که  گشت  نیرومندی 
که  زیدیه  اما  گرفت؛  بیشتری  اوج 
منحصرا در خط سیاست بود، رو به 

افول گذاشتند.

م  ما ا قی  خال ا ت  صیا خصو
صادق)ع(

زمینه  در  یی  ا رو بع  منا در 
صادق  امام  اخالقی  ویژگی های 
انفاق،  زهد،  از  گزارش هایی  )ع( 
و  ر  بسیا دت  عبا ن،  ا و ا فر علم 
محمد  است.  آمده  قرآن  تالوت 
از  را  )ع(  صادق  امام  طلحه  بن 
دارای  بیت،  اهل  افراد  بزرگترین 
و  عبادت  اهل  بسیار  فراوان،  علم 
زهد و تالوت قرآن توصیف کرده 
است. مالک بن انس از ائمه فقهی 
مدتی  است: »در  گفته  اهل سنت 
که پیش امام صادق )ع( می رفته، 
همیشه او را در یکی از سه حالت 
نمازخواندن، روزه داری و ذکرگفتن 

دیده است«.
حضرت صادق )ع( دارای قلبی 
و  احسان  در  و  الهی  نور  به  روشن 
انفاق به نیازمندان مانند اجداد خود 
وسیع  علم  و  حکمت  دارای  بود. 
بود.  بیان  قدرت  و  کالم  نفوذ  و 
با  حال  عین  در  و  تواضع  کمال  با 
نهایت مناعت طبع کارهای خود را 
شخصا انجام می داد، و در برابر آفتاب 
به دست گرفته،  بیل  سوزان حجاز 
در مزرعه خود کشاورزی می کرد و 
می فرمود: اگر در این حال پروردگار 
خود را مالقات کنم خوشوقت خواهم 
بود، زیرا به کد یمین و عرق جبین 
آذوقه و معیشت خود و خانواده ام را 

تأمین می نمایم.
امام  االنوار،  بحار  گزارش  به 
فقیری،  درخواست  به  پاسخ  در 
چون  و،  داد  او  به  درهم  چهارصد 
انگشترش  دید،  را  او  سپاس گزاری 
را هم که ده هزار درهم می ارزید، 
از  نیز  روایت هایی  بخشید.  وی  به 
انفاق های پنهانی امام صادق )ع( در 
دست است. به نوشته کتاب کافی، او 
شب ها مقداری نان و گوشت و پول 
صورت  به  و  می ریخت  کیسه  در 
ناشناس به در خانه تهیدستان شهر 
می برد و میان آن ها تقسیم می کرد. 
ابوجعفر خثعمی نقل کرده است که 
امام صادق )ع( کیسه پولی را به او 
داد و از او خواست آن را به فردی از 
بنی هاشم بدهد و نگوید که چه کسی 
آن را فرستاده است. به گفته خثعمی 
هنگامی که آن فرد پول را گرفت، 
برای فرستنده آن دعا کرد و گفت: 
»او همیشه برایش پول می فرستد؛ 
اما امام صادق )ع(، باوجود ثروتش 

چیزی به او نمی دهد«.

شهادت
شیعه  متقدم  منابع  از  بسیاری 
)ع(  امام صادق  از شهادت  و سنی 
سخن نگفته اند. برخی از علماء شیعه 
همچون شیخ مفید درگذشت او را به 
مرگ طبیعی دانسته اند. برخی نیز با 
تکیه بر حدیثی که می گوید امامان 
با قتل از دنیا می روند، گفته اند امام 
شیخ  است.  شده  شهید  )ع(  صادق 
صدوق تصریح کرده است که امام 
صادق )ع( به دستور منصور دوانیقی 
و بر اثر مسمومیت از دنیا رفته است.
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علی مرادی مردی برای همه پست ها!

علی مرادی برای انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری کسی را الیق 
تر از خودش ندانست و برای تمام پست های مهم و تاثیر گذار تنها خودش 

را کاندیدا کرده است.
فدراسیون جهانی وزنه برداری لیست کاندیداها برای حضور در انتخابات 

را اعالم کرد و از ایران تنها سه نفر در این لیست حضور داشتند.
ریاست،  برای پست های مهم  ایران   علی مرادی رییس فدراسیون 
دبیرکلی، نایب رییسی و هیات اجرایی، خود را به عنوان کاندیدا معرفی کرده 
است. زمانی که اسامی اعالم شد برای هیچ کسی جای تعجب نداشت که به غیر 
مرادی هیچ کسی از ایران برای پست های مهم و کلیدی کاندیدا نشده باشد.

علیرضا قریشی رییس هیات خوزستان و محسن بیرانوند دبیر فدراسیون 
برای عضویت در کمیته های فنی  و مربیان کاندیدا هستند.

در دوره قبل انتخابات فدراسیون جهانی که سال 96 برگزار شد هم نام 
همین نفرات از سوی فدراسیون ایران اعالم شد که تنها بیرانوند توانست 

عضو کمیته مربیان  شود.
 در انتخابات فدراسیون جهانی که قرار بود در سال 99 برگزار شود اما لغو 
شد نیز باز هم نام همین افراد به فدراسیون جهانی معرفی شد. تنها تفاوت این 
است که قبال نام داود باقری هم در لیست بود اما او که با مرادی به مشکل 

برخورد  وارد لیست سیاه شد و دیگر برای انتخابات معرفی نشد.
با توجه به آنچه در این سالها شاهد بودیم، اگر انتخابات فدراسیون جهانی 
هر سال تکرار شود و تیم حال حاضر در فدراسیون بر سر کار باشند باز هم 

اسامی کاندیداهای ایرانی تغییری نخواهند کرد!
*مرادی کسی را الیق تر از خودش ندانست  

فدراسیون جهانی وزنه برداری با توجه به فسادهای مالی و دوپینگ 
های سیستماتیک مدیران آن وضیعت آشفته  ای دارد  و کمیته بین المللی 
المپیک خواستار این شده بود که افراد جدید در این فدراسیون پست بگیرند 
تا ثابت شود که این فدراسیون از لحاظ مدیریتی هم پاک شده است. بنابراین 
بهترین فرصت بود که ایران با تدبیر ویژه دنبال گرفتن یک پست تاثیر گذار 
باشد و با فکر وارد کارزار انتخابات شود. اکنون آنچه می بینیم این است که 
علی مرادی برای کاندیداتوری در پست های مهم  فدراسیون جهانی هیچ 
کسی را شایسته تر و الیق تر از خودش ندیده است. همچنین برای انتخابات 
کمیته ها نیز به غیر از یاران همیشگی اش و البته اندکش کسی را شایسته 

کاندیداتوری ندانسته است!
برای ایران گرفتن پست در سمت هایی که تصمیم گیرنده هستند، خیلی 
مهم است و اکنون که مرادی خودش برای همه پست ها کاندیدا است باید 
بتواند حداقل مبارزه نزدیکی برای گرفتن یکی از این پست ها داشته باشد  نه 

اینکه مانند دوره قبل انتخابات از رقابت انصراف دهد.
 علی مرادی در این سال ها که رییس فدراسیون بوده هر زمان بحث 
انتخابات جهانی پیش آمده هیچ موقع فردی غیر از خود و کسانی که یاران 
همیشگی او هستند را وارد این کارزار نکرده است و در این جا این سوال پیش 
می آید که در وزنه برداری ایران فرد توانمند  وجود ندارد که بتواند شانس خود 
را امتحان کند و آیا مسئوالن ورزش ایران نظارتی بر روی معرفی کاندیداها 

برای مجامع جهانی دارند یا نه.
*وزنه برداری ایران آشفته تر از جهان

نکته مهم این است که خود فدراسیون ایران اوضاع آشفته ای دارد. تکلیف 
مرادی مشخص نیست و پرونده بازنشستگی و ابطال انتخاباتش باز است. وزنه 
برداری زنان پرحاشیه ترین روزهای خود را می گذراند. نوجوانان به علت نبود 
منابع مالی قهرمانی جهان را از دست می دهند، برگزاری مسابقات قهرمانی 
کشور برای وزنه برداران استان ها تبدیل به آرزو شده است و در این شرایط، 
علی مرادی که از عهده فدراسیون ایران برنمی آید مشخص نیست چگونه 

سودای اداره وزنه برداری جهان را در سر می پروراند؟
اهالی وزنه برداری از پیشکسوتان گرفته تا قهرمانان بارها اعالم کرده اند 
این دوره از انتخابات فدراسیون جهانی با توجه به فروپاشی مافیای تاماش آیان 
می تواند بهترین فرصت برای گرفتن کرسی مهم باشد و علی مرادی باید 
دست پر از انتخابات برگردد چرا که فدراسیون جهانی در آشفته ترین دوران 
خود به سر می برد و در غیر این صورت باید پاسخگو باشد که چرا ایران را 

دست خالی گذاشته است.
انتخابات فدراسیون جهانی 25 و 26 جون )4 و 5 تیر( در آلبانی برگزار 

می شود.
کاندیدا ها به شرح زیر است:

*پست ریاست
تعداد کاندیداها: ۱۱ نفر

یوسف المنان از قطر، محمد جلود، جینکیانگ ژو از چین، آنتونیو اورسو از 
ایتالیا، تام یانگ از سنگاپور، ساتو لونداهل از فنالد، اورسال پاپاندرئا از آمریکا، 
پیروس دیماس از یونان،  علی مرادی از ایران، پائوال آراندا از آمریکا و ژانت 

توسوپبیکوف از قزاقستان
* پست دبیرکل- خزانه دار

تعداد کاندیداها: ۱6 نفر ) علی مرادی از ایران کاندیدا است.(
* پست نایب رییس

تعداد کاندیداها: 33 نفر )علی مرادی از ایران کاندیدا است. (
* پست هیات اجرایی

تعداد کاندیداها: 46 نفر کاندیدا هستند )علی مرادی از ایران کاندیدا است.(
* کمیته فنی

تعداد کاندیداها: 39 نفر  )علیرضا قریشی رییس هیات وزنه برداری 
خوزستان از ایران کاندیدا است.(

* کمیته مربیان و تحقیقات
ایران  فدراسیون  دبیر  بیرانوند  محسن   ( کاندیدا   27 کاندیداها:  تعداد 

کاندیدا است.(
* کمیته پزشکی

تعداد کاندیدها: ۱3 نفر )ایران کاندیدایی ندارد.(
* کمیسیون توسعه

تعداد کاندیداها: 27 نفر )ایران کاندیدایی ندارد.(
* کمیسیون  حقوقی

تعداد کاندیداها: 5 نفر )ایران کاندیدایی ندارد.(
* کمیسیون حاکمیت

تعداد کاندیداها: 8 نفر )ایران کاندیدایی ندارد.(

الئوتارومارتینز:
حرف های امباپه درباره آمریکای جنوبی منصفانه نبود

صحبت های کیلیان امباپه، ستاره پاری سن ژرمن، درباره کشورهای 
آمریکای جنوبی چندان به مذاق الئوتارو مارتینز خوش نیامده است.

بسیاری  جهانی  جام  رقابت های  برگزاری  زمان  به  نزدیک شدن  با 
از بازیکنان حاضر در این مسابقات پیش بینی های خودشان را درباره آن 

مطرح می کنند. 
امباپه که موفق شد به همراه تیم ملی فرانسه قهرمان جام جهانی 
2۰۱8 روسیه شود، توجه بسیاری را با اظهاراتی که درباره شانس تیم های 
ملی آرژانتین و برزیل در جام جهانی 2۰22 مطرح کرد به خود جلب کرد. 

این بازیکن فرانسوی به تی ان تی اسپورت برزیل گفت:» آرژانتین 
بازی های چندان با کیفیتی برای رسیدن به جام جهانی ارائه نکرد. فوتبال 
آمریکای جنوبی به اندازه اروپا پیشرفته نیست. به همین دلیل اروپایی ها در 

چند جام جهانی اخیر قهرمان شده اند. 
این موضوع واکنش الئوتارو مارتینز را به همراه داشت. او در گفتگو 
با TyC اسپورت اظهار داشت:» اکثر کسانی که روبروی ما قرار دارند در 
اروپا هستند و هر روز و هر جلسه تمرینی برابر آنها قرار می گیریم. به همین 
دلیل می گویم که ما احساس خوبی داریم و روی ایده هایی کار می کنیم که 
مربی از ما می خواهد. ما از تمریناتی که داریم و کارهایی که در زمین انجام 

می دهیم خوشحال و راضی هستیم.«
این ستاره میالن با اشاره به اظهاراتی که از سوی امباپه مطرح شده 
اضافه کرد:» من دیدم که او چه حرف هایی زد اما آرژانتین و برزیل بازیکنان 
بسیار باکیفیت و با استعدادی دارند. برزیل هم مانند ماست و بیشترین تعداد 
بازیکنانش در اروپا حضور دارند. فکر می کنم مطرح کردن چنین صحبت هایی 
درباره این دو کشور و فوتبال آمریکای جنوبی بسیار غیرمنصفانه بوده است.«

آگوئرو: مطمئنم هالند ستاره سیتی خواهد بود

سرخیو آگوئرو، اسطوره منچسترسیتی، از حضور ارلینگ هالند در این 
تیم ابراز خوشحالی کرد.

انتقال هالند از بروسیا دورتموند به منچسترسیتی یکی از جذاب ترین 
انتقال های پنجره تابستانی رقابت های اروپایی بوده است. 

مدیران سیتی تصمیم گرفتند بند فسخ 5۱ میلیون پوندی این بازیکن 
را به باشگاه دورتموند پرداخت کرده و با قراردادی پنج ساله او را به خدمت 

بگیرند. 
این بازیکن نروژی در طول چند فصل اخیر ثابت کرده که یکی از 
بهترین مهاجمان حال حاضر فوتبال اروپاست و بسیاری از هواداران سیتی 
امیدوار هستند که حضور او در این تیم باعث شود که این تیم به رویای خود 

برای فتح لیگ قهرمانان اروپا جامه واقعیت بپوشاند. 
آگوئرو که بهترین گلزن تاریخ باشگاه سیتی به حساب می آید نیز معتقد 
است که حضور این ستاره نروژی می تواند کمک بسیار بزرگی به باشگاه 

سابقش در سال های آینده باشد.
آگوئرو در گفتگو با سایت استیک درباره حضور این بازیکن در ورزشگاه 
اتحاد اظهار داشت:» من فکر می کنم او خرید بسیار خوبی است. هالند می تواند 
نقش مهمی در گلزنی داشته باشد و این اتفاق مهمی است. من امیدوارم او 
ده ها گل برای سیتی به ثمر برساند. سازگاری با لیگ برتر کمی زمان خواهد 

برد اما اطمینان دارم که او ستاره این تیم خواهد شد.«
این ستاره سابق منچسترسیتی درباره اهمیت حضور هالند در این تیم 
در فتح لیگ قهرمانان اضافه کرد:» درباره لیگ قهرمانان باید بدانیم که این 
وظیفه بزرگی است. اما فوتبال فقط به بازیکنان بستگی ندارد و یک بازی 
تیمی است. اگر کل تیم مانند او بازی کنند، این جام در دسترس خواهد بود. 
من فکر می کنم تجربه سیتی در چند فصل اخیر بیشتر شده و آنها دیر یا 

زود قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه خواهند کرد.«

فاش شدن رقم بایرن برای جذب مانه 

بایرن مونیخ برای جذب سادیو مانه رقم 3۰ میلیون یورو را به لیورپول 
پیشنهاد داده است این در حالی است که برای فروش گنابری 4۰ میلیون 

یورو می خواهد.
به گزارش  EPL، بایرن مونیخ یکی از مشتریان جدی سادیو مانه 

ستاره سنگالی لیورپول است.
بایرن رسما با مدیر برنامه های مانه برای انتقال این بازیکن وارد مذاکره 

شده است. البته رقم پیشنهادی بایرن به مانه هم فاش شد.
بازیکن  این  به  یورویی  میلیون   3۰ رقم  مانه  جذب  برای  بایرنی ها 
پیشنهاد داده اند. این درحالی است که آنها برای فروش گنابری 4۰ میلیون 

یورو می خواهند.
گنابری مورد توجه بارسلونا و چلسی قرار دارد اما بعید به نظر می رسد 

که با این رقم او را بخواهند.

تواند  نمی  کسی  ههیچ 
در  را  خرید  یک  سرنوشت 
پیش  تابستان  فصل  همان 
بینی کند، اما لیست یحیی پیام مهمی 

در خود دارد.
باالخره روند قهرمانی های پنج گانه 
قرمزپوشان متوقف شد و استقالل مقتدر 
فرهاد مجیدی، سه هفته مانده به پایان 
فصل عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. 
پرسپولیس در طول فصل اخیر اصال در 
قامت یک مدعی همه جانبه برای کسب 
هواداران  و  نداد  نشان  قهرمانی  عنوان 
منصف این تیم نیز قبول دارند که این 
فصل حق آنها فتح جام نبود. در این میان 
خریدهای یحیی گل محمدی و بازیکنان 
جانشین ترکیب پرسپولیس اصال عملکرد 
قابل قبولی نداشتند تا این سرمربی بیش 
از دیگران مورد آماج انتقادات قرار گیرد.

اما کارنامه درخشان این سرمربی 
باعث شده مدیریت و هواداران پرسپولیس 
یک فصل دیگر به یحیی شانس حضور 
روی نیمکت و در واقع اصالح اشتباهات 
را بدهند. این تیم پیش از شروع فصل 
شروعی توفانی در بازار نقل و انتقاالت 
داشته و چند بازیکن نامدار و مشهور را 
آستانه جذب  در  یا  و  گرفته  به خدمت 
برای  امیدوارکننده  نکته  دارد.  قرار  آنها 
هواداران پرسپولیس این است که انگار 
خالف فصل قبل که تنها بازیکنان در 
دسترس جذب می شدند، این بار یحیی 
تیمش  بازسازی  برای  محمدی  گل 

برنامه دارد.
علیرضا بیرانوند

علیرضا  جدایی  از  سال  دو  حدود 
به  او  انتقال  و  پرسپولیس  از  بیرانوند 
فوتبال اروپا گذشته و به نظر این دروازه 
بان باتجربه فاصله ای تا پوشیدن دوباره 
پرسپولیس در  ندارد.  باشگاه  این  لباس 
فصل اول غیبت علیرضا بیرانوند، با جذب 
از این حیث  حامد لک مشکل چندانی 
نداشت. سنگربان جدید قرمزپوشان در 
آسیا و لیگ برتر فراتر از انتظار ظاهر شد 
و با کلین شیت های متوالی خود، یکی 
از عوامل صعود این تیم به فینال لیگ 
قهرمانان و تکرار قهرمانی در ایران لقب 
گرفت تا جدایی علیرضا بیرانوند چندان 

به چشم نیاید.
به  لک  حامد  اخیر،  فصل  در  اما 
وضوح از روزهای اوج فاصله گرفت و در 
چند مسابقه اشتباهات فاحش او بود که 
باعث شد، پرسپولیس امتیازات مهمی از 
دست بدهد. احمد گوهری نیز در معدود 
فرصت های خود دروازه بانی در قامت 
شماره یک فیکس پرسپولیس نشان نداد 
و در واقع جذب یک گلر به وضوح نیاز 

بزرگ این تیم در پنجره تابستانی بود.
اما اوضاع برای علیرضا بیرانوند در 
اروپا و در تیم هایی آنتورپ و در ادامه 
بوآویشتا اصال خوب پیش نرفت و او شاید 
در این دو سال به اندازه یک نیم فصل 
بازی کرد. نتیجه این روند، متزلزل شدن 

جایگاه علیرضا بیرانوند درون دروازه تیم 
ملی ایران است. ظهور رقبای باکیفیت، 
کار او برای قرار گرفتن در ترکیب ثابت در 
دومین جام جهانی متوالی را دشوار ساخته 
و به نظر قصد این دروازه بان از بازگشت 
به لیگ ایران نیز درخشش پیش چشم 
سرمربی تیم ملی و بازگشت به جمع ۱۱ 
احتمالی  درخشش  است.  ثابت  بازیکن 
برد  برد-  معامله  یک  بیرانوند  علیرضا 
از  پرسپولیس  شدن  رها  بود؛  خواهد 
البته  و  دروازه  خط  عجیب  اشتباهات 
ترکیب  در  بیرو  حضور  شانس  افزایش 

ثابت ایران.
مرتضی پورعلی گنجی

قهرمانی  گانه  پنج  فصول  عکس 
های متوالی پرسپولیس که بهترین خط 
دفاعی را به خود اختصاص می داد، این 
استقالل  از  بازی کمتر  دو  با  تیم حاال 
خود  دروازه  تیم  این  برابر  دو  قهرمان، 
خود  کارنامه  این  که  دیده  شده  باز  را 
دو  شدن  جدا  است.  چیز  همه  گویای 
ستاره مهم به نام های شجاع خلیل زاده 
و محمد حسین کنعانی زادگان در فاصله 
کمتر از یک سال و البته خریدهایی که 
نقطه  شد  باعث  نبود،  اثربخش  چندان 
قوت پرسپولیس در سال های اخیر به 
گذشته  در فصل  تیم  این  آشیل  پاشنه 

تبدیل شود.
این تصویر نشان می دهد یحیی 
گل محمدی و تیمش در فصل اخیر چقدر 
از این حیث آسیب دیده اند. استفاده از 
۱۰ زوج یا مثلث دفاعی و تغییرات متوالی 
در سیستم موید آن است که سرمربی 
پرسپولیس حتی با گذشت 27 هفته نیز به 
جمع بندی نهایی نرسیده و اینگونه فاصله 
ای معنادار از نظر ثبت کلین شیت با تیم 

قهرمان فصل داشته است.
گنجی  پورعلی  مرتضی  نتقال  ا
نظر  به  و  شده  قطعی  پرسپولیس  به 
می رسد او بهترین گزینه ممکن برای 
تقویت خط دفاعی این تیم به شمار می 

آید. علیرغم دوری چند ماهه از میادین 
به دلیل مصدومیت، پورعلی به دنبال به 
دست آوردن جایگاه ثابت خود در ترکیب 
تیم ملی در آستانه جام جهانی است و این 
بهترین انگیزه برای او در مسیر درخشش 
در ترکیب پرسپولیس خواهد بود. توانایی 
بازی کردن در پست هافبک دفاعی دیگر 
ویژگی مهم این بازیکن چند پسته است؛ 
یک خرید از همه لحاظ خوب و منطقی 

از سوی یحیی.
سروش رفیعی )احتمالی(

یکی از مشکالت بارز پرسپولیس 
در فصل اخیر، روش بازی تکراری و به 
وضوح قابل حدس این تیم بود. بعد از 
جدایی بشار رسن در ابتدای زمستان 99، 
بار فنی و خالقیت خط میانی پرسپولیس 
قرار  نوراللهی  احمد  دوش  روی  فقط 
گرفت و البته او به بهترین شکل و تا پایان 
فصل این ماموریت را به سرانجام رساند. 
اما با جدایی احمد نور در تابستان گذشته، 
ترکیب پرسپولیس به معنای واقعی کلمه 
عاری از بازیکن خالق و با توانایی تغییر 

در جریان مسابقه بود.
در این شرایط چاره ای جز کشاندن 
توسط  مثلث  خلق  و  جناحین  به  بازی 
وینگرهای باکیفیت پرسپولیس نبود، اما 
با کمی هوش مربیگری، امکان بستن 
تنها روش گلزنی این تیم و به حداقل 
در  پرسپولیس  سازی  فرصت  رساندن 
طول فصل وجود داشت. اما اضافه شدن 
بازیکنی مانند سروش رفیعی )یا مجید 
ترکیب  جدی  مشکل  این  بنده لو(  خدا 

یحیی را احتماال حل خواهد کرد.
موفقیت  کسب  برای  تیم  یک 
حداقل به اجرای هوشمندانه و دقیق دو 
سیستم نیاز دارد. مهره های پرسپولیس 
چاره ای جز استفاده از روش دو مهاجمی 
برای یحیی باقی نگذاشته بودند، اما اضافه 
شدن یک پلی میکر، گزینه سیستم های 
متفاوتی از جمله ۱-3-2-4 را روی میز 
خواهد  مهیا  پرسپولیس  سرمربی  برای 

کرد. اگرچه شاید فصل قبل نیز شانس 
جذب سروش مهیا بود و اصرار یحیی به 
سیستم مورد عالقه اش این فرصت را از 
بین برد، اما احتماال سرمربی پرسپولیس 
بزرگ  مشکل  این  به  فصل  طول  در 
تیمش پی برده که خیلی سریع خواهان 
انتقال بازیکنی با چنین مختصاتی شده 

است.
سجاد شهباززاده )احتمالی(

حامد  گل،  هفت  عبدی  مهدی 
پاکدل پنج گل و عیسی آل کثیر چهار گل؛ 
همین یک عبارت کوتاه نیز موید آن است 
که پرسپولیس این فصل شانس چندانی 
لیگ  در  قهرمانی  عنوان  کسب  برای 
برتر نداشت. فصل گذشته نیز سیدجالل 
حسینی و احمد نوراللهی بهترین گلزنان 
این تیم بودند و این یعنی بعد از جدایی 
ادامه علی علیپور،  مهدی طارمی و در 
گلزن  یک  خود  ترکیب  در  پرسپولیس 
دائمی و ششدانگ نداشته و گزینه های 
و  مدت  کوتاه  درخششی  تنها  جانشین 

گذرا داشته اند.
قبل  فصل  دو  شهباززاده  سجاد 
عملکردی فوق العاده در ترکیب سپاهان 
داشته و با زدن 2۰ گل، یکی از بهترین 
آقای گل های تاریخ لیگ برتر شد. اما 
ترکیب  به  مغانلو  شهریار  شدن  اضافه 
سپاهان باعث شد سجاد شهباززاده اغلب 
در پست وینگر در طول فصل به میدان 
برود. تشابه ویژگی های این دو بازیکن 
نویدکیا  محرم  استفاده  روزهای  در  نیز 
از سیستم دو مهاجمی، باعث شد هیچ 
در  را  خود  پتانسیل  تمام  نتوانند  کدام 

زمین نشان دهند.
جذب یک مهاجم 32 ساله با آمار 
چهار گل در طول فصل احتماال خریدی 
عجیب و غریب و خیلی هیجان آور برای 
هواداران پرسپولیس نیست، اما آمار کلی 
این بازیکن می تواند سجاد شهباززاده را 
به خریدی قابل قبول و خوب برای این 
بازیکن  این  تخصص  کند.  تبدیل  تیم 
و  او  خرید  است؛  نوک  مهاجم  پست 
سروش رفیعی یعنی یحیی گل محمدی 
برای فصل بعد برنامه متفاوتی در نظر 
گرفته و قرار نیست اینقدر سبک بازی 
قابل  تیم های مقابل  برای  پرسپولیس 

پیش بینی باشد.
خریدهای دیگر؟ سوال مهم پیش 

روی یحیی
انتقال  شدن  نهایی  صورت  در 
پرسپولیس  باال،  های  گزینه  تمامی 
بخش قابل توجهی از نقاط ضعف خود 
را همین ابتدای پنجره تابستانی پوشش 
داده است. یک مدافع چپ، یک هافبک 
دفاعی )کمال کامیابی نیا 34 ساله است( 
و یک مدافع میانی دیگر، می تواند فصل 
تابستانی قرمزپوشان را تکمیل کند. نام 
های زیادی مطرح شده که تا نهایی شدن 
آن صبر می کنیم و احتماال در پایان این 
پنجره، برنامه های یحیی را به طور کامل 

مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بیرو، سروش و دیگران....
یحیی با لیستی جذاب در پنجره تابستانی 
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در روزهای گذشته شایعات زیادی 
پیرامون انتقال سعید عزت اللهی به یکی 
از دو تیم پرسپولیس و استقالل در فضای 

مجازی منتشر شده است.
سعید عزت اللهی پس از یک دوره 
با  الغرافه  تیم  در  قرضی  حضور  کوتاه 
بازگشته  وایله  تیم  به  قراردادش  پایان 
است. عزت اللهی در نیم فصل گذشته در 
حالی پیراهن الغرافه را بر تن کرد که برای 
چیزی حدود ده سال متوالی در فوتبال 
اروپا حضور داشت و این نخستین تجربه 
آسیایی اش پس از ملوان محسوب می شد.

به  شرایطی  در  او  حال  این  با 
حضورش در الغرافه خاتمه داد که حاال 
شایعات زیادی را پیرامون انتقال به ایران 
اخبار  سو  یک  از  می شنود.  خود  درباره 
پیرامون عالقه فرهاد مجیدی به بازیکنی 
اللهی منتشر شده و در  قواره عزت  در 
سوی دیگر، از مذاکره پرسپولیس برای 
طریق  از  ملی پوش  هافبک  این  جذب 
صفحات  در   )!( پورعلی گنجی  مرتضی 

مجازی دست به دست می شود.
گفت می شود پرسپولیس او را برای 
جایگزینی رضا اسدی در نظر گرفته تا 
در فصل جدید با زوج محمد خدابنده لو 
و سعید عزت اللهی )در صورت جدایی 

سرلک( پای به میدان بگذارد.

عزت اللهی  اینکه  احتمال  اگرچه 
در فهرست یحیی گل محمدی و فرهاد 
مجیدی باشد، اندک نیست اما دو مانع 
عمده بر سر انتقال او به یکی از دو تیم 

پایتخت وجود دارد.
عزت اللهی شایعات پیرامون انتقال 
و  پایه  بی  »شایعات  را  پرسپولیس  به 
اساس و طبیعی نقل و انتقاالت« می داند.

از یک سو عزت اللهی هنوز برای 
بولدکالب  وایله  عضو  دیگر  سال  یک 
دانمارک است و با وجود اینکه با سقوط 
دانمارک،  یک  دسته  لیگ  به  تیم  این 
را  وایله  در  ماندن  قصد  ایرانی  هافبک 
باید  برای جدایی  به هر حال  اما  ندارد 

نظر باشگاه جلب شود.

نکته مهم این که الغرافه با انجام 
هزینه میلیون دالری، عزت اللهی را به 
در  و  گرفت  خدمت  به  قرضی  صورت 
چنین شرایطی دو باشگاه تهرانی شانس 
او نخواهند داشت.  چندانی برای جذب 
خصوصا اینکه اساسا باشگاه پرسپولیس 
نامه  عالقه ای به پرداخت رقم رضایت 
حتی برای بازیکنان داخلی هم نشان نداده 
و به آنها اعالم می کند که خودشان پیگیر 

فسخ قرارداد شوند.
وایله  برای  حدی  تا  موضوع  این 
به  آنها در خبر مربوط  اهمیت دارد که 
انتقال قرضی عزت اللهی به الغرافه نیز 
به سود مالی قابل توجه اشاره کردند و 
خود او هم در مصاحبه ای توضیح داد که 

رقم مربوط به انتقال از فروش بسیاری 
بازیکنان هم بیشتر بود.

اولی  از  شاید  که  دوم  مانع  اما 
اللهی  عزت  تصمیم  باشد،  مهم تر  هم 
برای بازی در خارج از کشور و ترجیحا 
لیگ های اروپایی است. عزت اللهی 25 
ساله با حضور ثابت در لیگ برتر دانمارک 
فرم بسیار خوبی پیدا کرد و نشان داد که 
می تواند نقش بازیکنی کلیدی در سطح 
اول یکی از لیگ های قاره سبز را داشته 
باشد و به همین خاطر ترجیح می دهد 

فعال در اروپا بماند.
در  ملی  تیم  هافبک شماره شش 
ایران  به  بازگشت  شایعات  به  واکنش 
برای  ویژه ای  احترام  که  گفته  همیشه 
تیم های ایرانی و طرفدارانشان قائل است 
اما ترجیح می دهد در خارج از کشور بازی 
کند.این عالقه او به خصوص در سال 
هم  چندان  دو  جهانی  جام  به  منتهی 
از این  می شود چرا که امکان دارد بعد 
رقابت ها یا جام ملت ها او انتقالی بزرگتر 

را تجربه کند.
بنابراین انتقال شماره شش تیم ملی 
بسیار  بزرگ  انتقال  پرسپولیس یک  به 
دشوار در تابستان پیش رو خواهد بود که 
اگر رقم بخورد، شاید بزرگترین شگفتی 

بازار تابستانی ایران هم باشد.

پیامآخرعزتاللهیخطاببهیحییوفرهاد؛

ترجیحمیدهمدرخارجازکشوربازیکنم!

در شرایطی که بحث حضور بازیکنان 
استقالل در اردوی تیم ملی داغ است، یک 
مساله دیگر هم باعث می شود که فرهاد 
مجیدی برای ندادن بازیکنانش به تیم ملی 

اصرار بیشتری پیدا کند.
استقالل در شرایطی باید دیدار هفته 
مسجدسلیمان  نفت  مقابل  را  خود  آخر 
برگزار کند که در خط دفاعی با کمبود 
محمددانشگر  است.  مواجه  بازیکن 
مدافع آبی پوشان در دیدار با مقابل مس 
رفسنجان از زمین بازی اخراج شد تا نتواند 

تیمش را در بازی با نفت مسجدسلیمان 
همراهی کند.

از سوی دیگر روزبه چشمی دیگر 
مدافع استقالل از چند هفته قبل مصدوم 
از  را  تیمش  گذشته  بازی  چند  و  است 
دست داده است. اگرچه چشمی تمرینات 
انفرادی خود را با استقالل شروع کرده و 
پزشکان در تالش هستند تا او را به دیدار 
پایانی برسانند اما وضعیت این بازیکن هنوز 

مشخص نیست.
عارف  استقالل  مدافعان  بین  در 

دعوت  ملی  تیم  اردوی  به  هم  غالمی 
شده است. در چنین شرایطی اگر استقالل 
بخواهد بدون ملی پوشانش مقابل نفت 
بازی کند، در خط دفاعی با کمبود شدید 
بازیکن مواجه است. حاال فقط رافائل سیلوا 
مدافع برزیلی در اختیار کادرفنی استقالل 
است و باید دید مجیدی چه تصمیمی در 

این خصوص خواهد گرفت.
به  بتوان  شاید  وضعیت  این  در 
فرهاد مجیدی حق داد که نخواهد بدون 
نفت  مقابل  خود  پوش  ملی  بازیکنان 

مسجدسلیمان قرار بگیرد. استقاللی ها 
انگیزه زیادی دارند تا اولین تیمی در لیگ 
برتر لقب بگیرند که از مرز 7۰ امتیاز عبور 
کرده اند و به همین خاطر مجیدی دلش 
نمی خواهد در خط دفاعی بازیکنان را در 

اختیار نداشته باشد.
باید دید درباره حضور ملی پوشان تیم 
ها در باشگاه ها چه تصمیمی گرفته خواهد 
شد و در نهایت استقالل چه واکنشی به 
هفته  بازی  برای  آمده  پیش  ماجراهای 

پایانی خود خواهد داشت.

بازیبامسجدسلیمانفقطبایکدفاع؛

فرهادبادستانیکامالبسته!
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معاونوزیرصمت:
توان تسهیالت دهی و ضمانتی صندوق های حمایتی و ضمانتی 

افزایش یافت

 معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت اعالم کرد: امسال 
وزارت صمت برای نخستین بار با هدف ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی 
کشور، سرمایه صندوق های حمایتی و ضمانتی تحت پوشش را از محل 

منابع کمک های فنی اعتباری بودجه ای، افزایش داد.
نیازی«  به گزارش ز وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سید مهدی 
 افزود: افزایش سرمایه در فاز نخست این برنامه برای سه صندوق، صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 

صنایع پیشرفته و صندوق توسعه صنایع دریایی انجام است.
وی توضیح داد: تغییر کارکرد منابع کمک های فنی و اعتباری بودجه ای 
از قالب هزینه به افزایش سرمایه، عالوه بر پایدارسازی منابع بودجه ای، 
تحت  صندوق های  حمایتی  و  تسهیالتی  توان  بهبود  در  شایانی  کمک 

پوشش خواهد داشت.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزیر صمت تصریح کرد: مطابق 
بند »الف« تبصره ۱8 قانون بودجه، منابعی به منظور ایجاد و توسعه، تولید، 
اشتغال و کارآفرینی به دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد و دستگاه ها 
مجاز هستند تا ۱۰ درصد از منابع موصوف را در قالب کمک های فنی و 
اعتباری یا یارانه سود اختصاص دهند و با انجام این کار عالوه بر پایداری 

سازی منابع، توان تسهیالت دهی و ضمانتی صندوق ها افزایش می یابد.
نیازی تاکید کرد: در رویکرد جدید وزارت صمت، صندوق ها موظف 
شده اند بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه را با منابع بانکی تلفیق 
کنند که سبب افزایش چند برابری منابع در دسترس برای اعطای تسهیالت 

به فعاالن اقتصادی خواهد شد.
ماموریت های  برای  ضمانتی  و  حمایتی  صندوق های  گفت:  وی 
توسعه ای، سرمایه گذاری و اعمال انواع حمایت هدف دار، موجبات توسعه 
روزافزون صنایع و معادن در کشور را فراهم می کنند، اما ازنظر محدودیت های 
فعاالن  ضمانت  و  تسهیالت  تقاضاهای  به  همه  پاسخگویی  سرمایه ای 
رشد  اخیر  سال های  در  که  تجارت  و  معدن  بخش صنعت،  در  اقتصادی 

فزاینده ای نیز داشته، برای صندوق های موصوف امکان پذیر نبود.
نظر  از  افزود:  صمت  وزارت  کسب وکار  محیط  و  هماهنگی  معاون 
صندوق ها،  تقویت  ضرورت  و  اخیر  سال های  بودجه ای  محدودیت های 
اعتباری بودجه ای  با تغییر کارکرد منابع کمک های فنی و  وزارت صمت 
منابع  پایدارسازی  بر  افزایش سرمایه، تالش کرده عالوه  به  از هزینه ای 

بودجه ای، موجبات تقویت توان صندوق ها را فراهم کند.
نیازی بیان داشت: وزارت صمت برنامه ریزی کرده امسال و همچنین 
سال های آتی نیز از محل همین منابع بودجه ای و با توجه به برآورد نیاز 
فعاالن اقتصادی، فازهای بعدی افزایش سرمایه صندوق های تحت پوشش 

را اجرایی کند.

دولت با تعدیل مالیات از تولید به یاری این بخش بپردازد

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی زنجیره ارزش الستیک 
از  مالیات  این  اخذ  عدم  یا  تولید  بر  مالیات  تعدیل  است:  معتقد  کشور 

تولیدکنندگان، بزرگترین کمک به این بخش است.
»محمدرضا گنجی«افزود: تولید در کشور ما همواره مظلوم بوده است.

وی بیان داشت: همانند کارمندان که همگی قبل از دریافت حقوق 
مالیات آن را می پردازند، تولید نیز در پایان سال پس از تالش یک ساله 

بیالن خود را ارائه می کند و باید 2۰ درصد مالیات بپردازد.
این محاسبات نرخ تورم گم شده  ادامه داد: در حالی که در  گنجی 
است و اگر به طور مثال شرکت تولیدی ۱5 درصد سود کند، زمانی که 
تورم 4۰ درصدی را از آن کم کنیم در حقیقت 25 درصد زیان کرده است.

وی تصریح کرد: اینجاست که دولت باید به کمک تولیدکننده بیاید 
و او را از پرداخت مالیات معاف کند تا فقط نرخ تورم را تحمل کند.

نشود،  معاف  مالیات  از  تولید  اگر  کرد:  تاکید  صنفی  مقام  این 
نهایت هیچکس عالقه ای  به روز ضعیف تر شده و در  کارخانجات روز 
به سرمایه گذاری در صنعت نخواهد داشت و بخش اصلی اشتغال کشور 

نابود می شود.

نمایندهمجلستاکیدکرد:
آزادسازی پهنه های معدنی، اقدام مثبت ایمیدرو

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
اسالمی گفت: آزادسازی پهنه های معدنی و اجازه فعالیت بخش خصوصی از 

جمله اقدامات مثبت انجام شده در ایمیدرو است.
و  خصوصی  بخش  به  دادن  میدان  افزود:  محمودزاده«  »جالل 
آزادسازی پهنه های معدنی، در حالی که پیش از آن معادن مسدودسازی 
شده بود، از جمله اقدامات و فعالیت های مثبت ایمیدرو در دوره مدیریت 

اخیر است.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: پیش از آن، معادن در دست عده ای بود که یا فعالیت 
نمی کردند یا اجازه فعالیت به کسی نمی دادند اما امروز با آزادسازی پهنه های 

معدنی، به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده شده است.
محمودزاده با تاکید بر اینکه امروز تحرک خوبی در بخش معادن کشور 
شاهدیم، اظهار داشت: امروز شاهد جان گرفتن فعالیت های معدنی هستیم و 
به ویژه در این دوره جاده سازی و احداث راه برای دسترسی آسانتر به معادن 

رونق گرفته است.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
اسالمی، دسترسی آسان با هزینه کم را از نتایج جاده سازی در مناطق معدنی 
ذکر کرد و گفت: در همین راستا شاهد اولویت بندی و تامین اعتبار در احداث 

راه بودیم که موفقیت های خوبی هم به همراه داشته است.

و  واگن  محور  داخلی سازی  با  ارزبری  کاهش  یورو  میلیون   ۵
لکوموتیو 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید حدود هفت هزار محور واگن 
و لکوموتیو در مجتمع صنعتی اسفراین منجر به کاهش ارزبری سالیانه دست کم 

پنج میلیون یورویی خواهد شد.
به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( »علی نبوی« در 
حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی افزود: این کارخانه زیرمجموعه 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توانایی تولید سالیانه حداقل هفت هزار 

عدد انواع محور واگن های باری مسافری و لکوموتیو را دارد.
رییس هیات عامل ایدرو با اشاره به اینکه مجتمع صنعتی اسفراین تجربه 
صادرات محور واگن به اروپا را داراست، ادامه داد: توانایی تحویل ماهانه دست کم 
6۰۰ عدد انواع محور واگن به صورت آهنگری شده )فورج( و ماشین کاری نهایی 

طبق نقشه مورد نظر مشتریان در مجتمع فوالد اسفراین وجود دارد.
همچنین در این بازدید معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو نیز از مذاکره 
یکپارچه  تولید چرخ  اندازی نخستین خط  راه  آغاز  به منظور  تجاری  با شرکای 

)منوبلوک( قطار در کشور با ظرفیت 25 هزار عدد در سال خبر داد.
»فرشاد مقیمی« با بیان اینکه تولید آزمایشی چرخ یکپارچه )منوبلوک( قطار به 
روش آهنگری شده مطابق با استانداردهای بین المللی نشانه توانمندی متخصصان 
مجتمع صنعتی اسفراین است، افزود: چرخ های منوبلوک تولیدی مجتمع در حال 

گذراندن تست  های سیر و حرکت است.
و  نگهداری  و  تعمیر  به منظور  قطار  منوبلوک  چرخ  به  کشور  سالیانه  نیاز 
برنامه های توسعه ای ناوگان ریلی دست کم 25 تا 3۰ هزار عدد برآورد می شود 
که با قیمت جهانی تولید هر چرخ، سالیانه بیش از 2۰ میلیون یورو صرفه جویی 

ارزی به دنبال خواهد داشت.

نشست کمیته مشترک تجارت مرزی ایران و پاکستان در زاهدان 
برگزار می شود

 سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: 
ایالت  و  ایران  اسالمی  مرزی جمهوری  تجارت  مشترک  کمیته  نشست  نهمین 
بلوچستان جمهوری اسالمی پاکستان در روزهای دوشنبه و سه شنبه، 9 و ۱۰ 

خردادماه جاری در زاهدان برگزار می شود.
ایرج حسن پور اظهارداشت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی مسائل و 
رفع موانع تجارت مرزی و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی 2 کشور دوست و 

همسایه ایران و پاکستان است.
وی گفت: در این کمیته 2 طرف هماهنگی های الزم را در زمینه رشد و 
رونق مبادالت تجاری و اقتصادی، تبادل هیات های تجاری، برپایی نمایشگاه 
مشترک  صنعتی  مراکز  ایجاد  و  جانبه   2 گذاری  سرمایه  جذب  مشترک،  های 

انجام خواهند داد.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: پنل 
های تخصصی 2 جانبه از جمله امور بازرگانی، گمرک و امور بانک و تهاتر، امور 
حمل و نقل، شیالت، کشاورزی، گردشگری و توریسم برگزار و پس از آن بین 
طرفین تفاهمنامه مشترک به عنوان سند توسعه همکاری های 2 جانبه به امضای 

مقامات 2 طرف خواهد رسید

ت
صنع

زیرنظر:ولیالهمومنی

ت
نف

زیرنظر:میثمپیراینده

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
کنونی،  برهه  در  خودرو  واردات  گفت: 
یک اقدام ملی و به نفع اقتصاد کالن و 
آحاد مردم و تنظیم کننده بازار است، اما 
عده ای در تالش اند با گفتار و کردارشان 
اصل موضوع را با مغشوش کردن بازار و 

سیاه نمایی به هم بزنند.
چهار  افزود:  در  دادفر«  »مهدی 
شده  مهندسی  بازار  یک  گذشته  سال 
در خودرو را شاهد بودیم که اعتراضات 
به  را  عرضه  کمبود  و  گرانی  از  مردم 

دنبال داشت.
شاهد  آن  از  پس  داد:  ادامه  وی 
تولید  از  اسم حمایت  به  بودی عده ای 
قانونی  انحصار  ایجاد  دنبال  به  داخلی، 
برای صنعت خودروسازی بودند؛ این در 
حالی است که بنده با هرگونه قوانین و 
واردات  و  مخالفم  انحصاری  مقررات 
باید آزاد و برای همه اقشار جامعه باشد.

خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
نحوه  از  نارضایتی ها  درحالی که  گفت: 
و میزان عرضه و قیمت خودروها وجود 
به  را  توپ  عامدانه  عده ای  اما  دارد، 
زمین واردات و واردکنندگان انداختند و 
با ایجاد پویش هایی به دنبال فرافکنی 

بوده و هستند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: 
خودروسازی  دو  مدیران  حتی  امروز 
بزرگ کشور با موضوع واردات موافق اند 
و طرح ها و ایده هایی برای استفاده از این 

ظرفیت به نفع بازار خودرو دارند.
موش  ا فر  : شد ر  و آ د یا فر  د ا د
واردات  ممنوعیت  از  پیش  نکرده ایم، 
می توانستیم خودرویی نظیر پراید را با 
قیمت کمتر از 3۰ میلیون تومان و بدون 
نتیجه  اما  کنیم،  خریداری  قرعه کشی 
ممنوع شدن واردات، حرکت کردن به 
محصوالت  خرید  و  قرعه کشی  سمت 
خودروسازان با استفاده از چاشنی شانس 

و با قیمت های بسیار باالتر است.
پویشی  امروز  کرد:  تصریح  وی 
ایجاد شده تا منافع افراد برخوردار جامعه 
را به طبقات ضعیف تر و کمتر برخوردار 

جامعه گره بزنند تا اجازه ندهند واردات 
انجام شود؛ این موضوع سبب می شود 
تضاد  و  شده  عمیق تر  طبقاتی  شکاف 

طبقاتی ایجاد شود.
خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
به  ید  با ن  را نون گذا قا کرد:  تاکید 
طبقات  افراد  که  کنند  عمل  نحوی 
نیز  معه  جا ضعیف  حتی  و  متوسط 
بتوانند به خودروهای مناسب دسترسی 
موافق  مهم  ین  ا که  باشند  داشته 
و  انقالب  معظم  رهبر  خواسته های 

مطابق سیاست های کلی نظام است.
این  عالقه مندی  عدم  دلیل  وی، 
طیف خاص به واردات خودرو را منافع 
ساختاری  و  شده  سازماندهی  گروهی، 
تولیدات  به  را  خود  منفعت  که  بشمرد 
دو خودروساز بزرگ کشور گره زده اند، 
پشت خودروسازان بزرگ پنهان شده و 

منافع شخصی شان را دنبال می کنند.
دادفر ابراز امیدواری کرد که در این 
فضا بتوانیم هوشمندانه عمل کرده و به 
انجام  و  پیش  همان شرایط چند سال 
واردات خودرو بازگردیم تا بازار متعادلی 

را شاهد باشیم.

بازار  انحصار  در  عده ای  منافع 
خودرو است/ کاهش تعرفه ها و واردات 

باعث کاهش قیمت خواهد شد

تظیم  به  خودرو  واردات  چگونه 
بازار می انجامد؟

خودرو   واردکنندگان  انجمن  دبیر 
تعرفه ها  فعلی  نرخ  با  گفت:  ادامه  در 
ارز  محاسبه  نحوه  گمرکی،  عوارض  و 
خودروی  به  دستیابی  غیره،  و  گمرکی 
ارزان قیمت خارجی که آحاد مردم توان 
خرید آن را داشته و منجر به تنظیم بازار 
شود، ممکن نیست و باید موارد یاد شده 

دستخوش تغییر شده و کاهش یابند.
عطای  ا همچنین   : فزود ا وی 
که  کسانی  برای  خاص  مشوق های 
کشور  به  را  خودرو  واردات  بیشترین 
می توانند داشته باشند و آنها را به دست 
اقشار متوسط و کمتر برخوردار برسانند، 

انتظار می رود.
مهم  موضوع  کرد:  تصریح  دادفر 
این است که نباید واردات را به صادرات 
خودروی داخلی که تقریبًا امکانی برای 
حالی  در  این  زد.  گره  ندارد،  آن وجود 

از جمله قطعات  است که سایر کاالها 
خودرویی تولید داخل را می توان صادر 

و در قبال آن خودرو وارد کرد.
قلم   ۱3 امروز  داشت:  بیان  وی 
به  خودرو  واردات  برای  محدودیت 
کشور وجود دارد که از آن جمله تعرفه 
ورودی 55 درصدی برای خودروهای 
با حجم موتور تا ۱5۰۰ سی سی، تعرفه 
75 درصدی برای خودروهای با حجم 
موتور ۱5۰۰ تا 2۰۰۰ سی سی و تعرفه 
95 درصدی برای واردات خودروهای 
باالی 25۰۰ سی سی، 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده، اسقاط چهار تا هشت 
به  )بسته  فرسوده  خودروی  دستگاه 
حجم موتور خودروی وارداتی(، عوارض 
اشاره  قابل  غیره  و  گمرکی  حقوق  و 

است.
وی تاکید کرد: اگر واردات خودرو 
و  شرایط  همان  با  مطابق  بخواهد 
ارزان ترین  باشد،  پیشین  تعرفه های 
خودروی وارداتی بین 7۰۰ میلیون تا ۱.3 
میلیارد تومان برای مصرف کنندگان تمام 
خواهد شد و نیاز است تا این عوارض 

کاهش یابند.

دبیرانجمنواردکنندگانخودرو:

منافععدهایدرانحصاربازارخودرواست
کاهشتعرفههاووارداتباعثکاهشقیمتخواهدشد

 معاون دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره علل 
تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی اعالم 
حقوق  محاسبه  نرخ  تغییر  موضوع  کرد: 
ورودی بر اساس قانون بودجه سال ۱4۰۱ 
اتفاق افتاده است.به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »نرگس باقری زمردی« 
افزود: این بند در قانون بودجه سال ۱4۰۰ نیز 
آمده بود، اما بنا به علل و مقتضیاتی همچون 
مشکالت ناشی از افزایش قیمت کاالها و 
تورمی که ایجاد می کرد، دولت قبل و دولت 

فعلی، نتوانستند آن را اجرا کنند.
این مسوول ادامه داد: بنابراین قرار شد 
محاسبات و برنامه ریزی هایی برای کاهش 
سود بازرگانی انجام شده و فشار تورمی تا حد 
ممکن کاهش یابد که این موضوع در سال 

۱4۰۱ اتفاق افتاده و اکنون، اجرایی است.
تغییر  این  انجام  لزوم  درباره  وی 
نیز توضیح داد: اتفاقی که سال ۱397 در 
آمد،  پیش  کشور  ارزی  شرایط  خصوص 
باعث شد که نرخ ثابتی اعالم شود که در آن 
زمان چهار هزار و 2۰۰ تومان تعیین شد و در 

همان زمان نیز باالتر از قیمت ارز در بازار بود.
معاون دفتر مقررات صادرات و واردات 
ارز  مقطع،  آن  در  ادامه داد:  وزارت صمت 
سه هزار و 8۰۰ تومان بود، اما نرخ بازار آزاد 
بیشتر بود و دولت وقت تصمیم گرفت که 

نرخ چهار هزار و 2۰۰ تومان را اعالم کند.
باقری زمردی تصریح کرد: نرخ ارزی 
که آن موقع برای حقوق ورودی کاالها در 
نظر گرفته شد بیش از نرخ بانک بود، اما بازار 
نرخ باالتری داشت؛ دولت نرخ چهار هزار 
این موضوع اعالم  برای  را  و 2۰۰ تومان 
کرد، اما به مرور تفاوت نرخ ارز زیاد شد به 
گونه ای که نرخ نیما در سال ۱397 و ۱398 
به هشت هزار و 5۰۰ تومان و ۱۱ هزار تومان 
رسید و فاصله بین نرخی که دولت به عنوان 
چهار هزار و 2۰۰ تومان اعالم کرد با نرخی 
که در بازار بود و نرخی که بانک به عنوان 
نرخ نیما اعالم می کرد، تفاوت فاحشی داشت 
و مشکالتی را ایجاد کرد، یعنی کاالیی با ارز 
چهار هزار و 2۰۰ وارد می شد و نرخ محاسبه 
هم چهار هزار و 2۰۰ تومان بود، اما در بازار 
به نرخ آزاد به دست مصرف کننده می رسید 

و در عمل ایجاد مفسده و رانت کرده بود.
با  کاالهایی  چه  این که  درباره  وی 
وارد می شوند،  حقوق گمرکی یک درصد 
بیان داشت: سود بازرگانی همه کاالهایی که 
دارای حقوق ورودی پنج درصد هستند به 
صفر کاهش یافته است و برای بیش از 5۰۰ 
ردیف تعرفه ای اعالم شده توسط وزارت جهاد 
امسال،  بودجه  قانون  اساس  بر  کشاورزی 

به  درصد  چهار  از  گمرکی  حقوق  کاهش 
یک درصد را داشته ایم.

معاون دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صمت اضافه کرد: همچنین حقوق 
ورودی برخی از این کاالها پنج درصد بوده 
درصد  چهار  که  بوده(  درصد  )یعنی 4+۱ 
حقوق گمرکی آن بر اساس قانون بودجه به 
یک درصد کاهش یافته و سود بازرگانی آن 

نیز بر اساس مصوبه هیات  وزیران صفر شده 
است، بنابراین این اقالم با حقوق ورودی یک 
درصد وارد خواهند شد.باقری زمردی یادآور 
شد: کاالهایی که مربوط به وزارت بهداشت 
هستند شامل دارو و تجهیزات پزشکی نیز 
با اجازه وزارت بهداشت اگر حقوق ورودی 
آن ها تا سال گذشته پنج درصد بوده، اکنون 
حقوق  درصد  یک  مشمول  واردات  برای 

ورودی می شوند.
این مسوول تصریح کرد: اکنون برای 
تجهیزات پزشکی فهرستی اعالم شده است 
که در کتاب مقررات صادرات و واردات برای 
شفافیت و آگاهی واردکنندگان مشخص شده، 
اما برای اقالم دارویی فهرستی اعالم نشده که 
به عنوان مندرجات ذیل یادداشت فصول به 
متقاضیان اطالع رسانی شده است در صورت 
موافقت وزارت بهداشت، داروها نیز می توانند 

شامل این کاهش حقوق گمرکی شوند.
در  تعلل  علت  درباره  زمردی  باقری 
اجرای این مصوبه نیز گفت: سال گذشته که 
قانون بودجه ابالغ شد، جلسات متعددی در 
کمیسیون ماده یک برای تغییر سود بازرگانی 

داشتیم و چندین شیوه نیز مطرح بود، اما 
به علت موضوع تغییر دولت، فشار تورمی 
احتمالی و جو روانی آن زمان، این اتفاق در 
دولت قبل نیفتاد در دولت جدید نیز با توجه 
به تغییر کابینه نیاز به بررسی مجدد وجود 
داشت، بنابراین دولت جدید نیز نتوانست سال 
گذشته به این جمع بندی برسد و این کار به 
سال ۱4۰۱ موکول شد که در نهایت امسال 
اتفاق افتاد.وی یادآور شد: میانگین حقوق 
ورودی در سال ۱4۰۰، حدود ۱9 درصد بود 
که اکنون بر اساس مصوبه هیات وزیران و 
پیشنهاد وزارت صمت، این عدد به ۱4 درصد 
کاهش پیداکرده است.معاون دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت افزود: همه 
تغییرات انجام شده بر اساس قانون بودجه 
سال ۱4۰۱ و مصوبه هیات وزیران به همراه 
اصالحات نمانکالتور سال 2۰22 که شامل 
اصالحات گسترده ای است، در کتاب مقررات 
اعمال شده  صادرات و واردات سال ۱4۰۱ 
است و به زودی برای اطالع و بهره برداری 
واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان 

و سایر ذینفعان چاپ و منتشر خواهد شد.

تغییرمبنایمحاسبهحقوقگمرکیبراساسقانونبودجهاست
برنامهریزیمناسببرایکاهشفشارتورمی

مفقودی نوراباد
اینجانب بگ مراد ویسی  مالک خودرو پژو 4۰5 مدل ۱394به شماره شهربانی 4۱ 

ایران 478ص48وشماره بدنه
ه  ر NAAM۰۱CAXFR2۰9258شما سی  شا ه  ر 2۰9258شما  FR
موتور۱24K۰636۱8۱بعلت فقدان اسناد فروش )اصل سندبنام امیرحسین شعبانی (و)اصل  

شناسنامه بنام بگ مراد ویسی(تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی 

است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
نمایندگی لرستان

۱4۰۱/۰3/7

 TU5پارس پژو  سواری  خودرو  کمپانی  وبرگ  مالکیت  اسناد 
وشاسی   ۱39B۰۱56867 موتور  روغنی  سفید  رنگ  به   ۱398 مدل 
وشناسه  و3۱   775  -6۱ پالک  وشماره   NAAN۱۱FE۰KH4۱۱343
اعتبار ساقط است.  از درجه  NAAN۱۱FE۰KH4۱۱343 مفقود گردیده 

مریوان

اسناد مالکیت وبرگ کمپانی خودرو سواری پژو 4۰5 جی ال ایکس 
مدل ۱378 به رنگ سبز روشن- یشمی متالیک موتور225278۰۱794 
شناسه  86 748ص   -6۱ پالک  وشماره   783۰3۱7۱ وشاسی 
IRFC78۱V3443۰3۱۱7 مفقود گردیده از در جه اعتبار ساقط است.مریوان

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشارومحلی آگهی 
میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض سند مالکیت 
طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت اول :۱4۰۱/2/24                              تاریخ نوبت دوم: ۱4۰۱/3/8

بخش ۱۱:
۱-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای احمد هدایتی فرزند علی شماره 
شناسنامه 66 صادره سنندج کد ملی 373۱۰474۱۱ تحت پالک 8۰ فرعی از 6 اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت ۱493/23 متر مربع که از نسق آقای محمود ساعدی دویسه به 

آدرس سنندج روستای تازه آباد چهل گزی زمین مشهور به دول باغ 
2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای احمد هدایتی فرزند علی شماره 

شناسنامه 66 صادره سنندج کد ملی 373۱۰474۱۱ تحت پالک 8۱ فرعی از 6 اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت 4375/9۰ متر مربع که از نسق آقای محمود ساعدی دویسه به 

آدرس سنندج روستای تازه آبادچهل گزی زمین مشهور به برقال 
فرزند  هدایتی  احمد  آقای  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -3
 82 پالک  تحت   373۱۰474۱۱ ملی  کد  سنندج  66 صادره  شناسنامه  شماره  علی 
از  که  مربع  متر   4۱49۰/8۰ مساحت  به  کالترزان   ۱۱ بخش  اصلی   6 از  فرعی 
گزی  آباد چهل  تازه  روستای  سنندج  آدرس  به  دویسه  محمود ساعدی  آقای  نسق 

برآوای  به  مشهور  زمین 
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای احمد هدایتی فرزند علی شماره 
شناسنامه 66 صادره سنندج کد ملی 373۱۰474۱۱ تحت پالک 83 فرعی از 6 اصلی 
بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۱24۰2 متر مربع که از نسق آقای محمود ساعدی دویسه 

به آدرس سنندج روستای تازه آباد چهل گزی زمین مشهور به باغ سوخته 
بخش ۱3: 

۱-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای عباس رنجبری فرزند ابوالمحمد 
شماره شناسنامه ۱۰ صادره سنندج کد ملی 3732637735 تحت پالک 45۱ فرعی از 35 
اصلی بخش ۱3 حسین آباد به مساحت ۱33۰۰متر مربع که از نسق آقای عباس رنجبری 

به آدرس سنندج روستای باقل آباد زمین مشهور به گامردگ  
2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای عباس رنجبری فرزند ابوالمحمد 
شماره شناسنامه ۱۰ صادره سنندج کد ملی 3732637735 تحت پالک452 فرعی از 35 
اصلی بخش ۱3 حسین آباد به مساحت 3۱8۰۰متر مربع که از نسق آقای عباس رنجبری 

به آدرس سنندج روستای باقل آباد زمین مشهور به گامردگ
3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای عباس رنجبری فرزند ابوالمحمد 
شماره شناسنامه ۱۰ صادره سنندج کد ملی 3732637735 تحت پالک 453 فرعی از 35 
اصلی بخش ۱3 حسین آباد به مساحت 245۰۰متر مربع که از نسق آقای عباس رنجبری 

به آدرس سنندج روستای باقل آباد زمین مشهور به بسان جار
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج   م الف6 ۱6۰

مالکیت فقدان سند  آگهی 
بشماره  شهود  شهادت  استشهادیه  فرم  برگ  دو  ارایه  با  احمدی  یاسر  آقای 
مورد  بندرانزلی   99 دفترخانه  در  آن  امضاء  صحت  که   ۱4۰۱۰2۱53527۰۰۰۰86
گواهی قرارگرفته اعالم به مفقودی سند مالکیت خود به علت جابجایی را نموده است 
یکدستگاه  ششدانگ  مالکیت  سند  که  گردید  معلوم  و  مشخص  پرونده  بررسی  با  که 
مفروز  فرعی   723۰ پالک  شماره  به  مترمربع   79/۱3 مساحت  به  مسکونی  آپارتمان 
و مجزی شده از ۱85۱ فرعی از ۱4 اصلی واقع در کلویر بخش 7 گیالن ذیل ثبت 
بنام یاسر احمدی  الف /93  با شماره چاپی ۰2۰۱46  42974 صفحه 352 دفتر 3۰۰ 
دفترخانه   ۱393/۰4/29 44775مورخ  رهنی شماره  وبرابر سند  گردید  تسلیم  و  صادر 
99 انزلی در رهن بانک مسکن قرار گرفت  لذا به استناد ماده ۱2۰ آئین نامه قانون 
ثبت این آگهی در یک نوبت منتشر و چنانچه شخصی اعم از حقیقی و حقوقی نسبت 
باشند  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  و  معامله  انجام  مدعی  فوق  پالک  به 
داشتن مدارک  با در دست  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز   ۱۰ توانند ظرف مدت  می 
مقررات  وفق  المثنی  مالکیت  سند  غیراینصورت  در  نمایند  مراجعه  اداره  این  به  مثبته 

صادر وتسلیم می گردد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرانزلی-عباس نوروزی

آگهی فقدان سند مالکیت
ارایه دو برگ فرم استشهادیه شهادت شهود به شماره  با  خانم گلی فتحی کرکرق 
بندرانزلی مورد گواهی  آن دردفترخانه 2۰5  امضاء  ۱4۰۱۰2۱53528۰۰۰۰۰8 که صحت 
قرارگرفته اعالم به مفقودی سند مالکیت خود به علت جابجایی را نموده است که با بررسی 
پرونده مشخص و معلوم گردید سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 
8۰/29 مترمربع به شماره پالک ۱5۱24 فرعی مفروز و مجزی شده از2863 از ۱5 اصلی 
واقع در نویر قارویر بخش 7 گیالن ذیل ثبت 36۱۱7 صفحه 598 دفتر 258 با شماره چاپی 
755589 الف/89 بنام گلی فتحی کرکرق صادر و تسلیم گردید و برابر سندرهنی شماره ۱۱62 
مورخ ۱39۰/۰3/3۱ دفترخانه 2۰5 بندرانزلی دررهن بانک مسکن قرار گرفته است. لذا به 
استناد ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت این آگهی در یک نوبت منتشر و چنانچه شخصی اعم 
از حقیقی و حقوقی نسبت به پالک فوق مدعی انجام معامله و مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشند می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن 
مدارک مثبته به این اداره مراجعه نمایند در غیراینصورت سند مالکیت المثنی وفق مقررات 

صادر وتسلیم می گردد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرانزلی-عباس نوروزی

آگهی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
به شماره ۱6۱6- ۱4۰۱/2/۱۰  استناد درخواست وارده  به  باقر کیانی  آقای محمد 
ادعا نموده اند که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پالک 
الکترونیک  دفتر  شماره  به   ۱9۰898 سند  شماره  به  شهمیرزاد  چهار  بخش   3448/249
۱3972۰329۰۱4۰۰۰۰8۱ به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و چون در نظر است 
سند مالکیت امثنی نسبت پالک فوق صادر گردد لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد 
تا هر کس که مدعی انجام معامله با پالک های صدر االشاره می باشد یا مدعی وجود 
سند مالکیت در نزد خود است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد 
در ضمن پالک به موجب سند ۱62۱۱ – ۱396/۰8/2۰ در رهن بانک مسکن قرار دارد. 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر 
شناسه ۱325۱67

ر
سند – سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس ای 
مدل ۱386 به شماره پالک 476 ی 58 ایران 2۱ شماره موتور ۱9۱78۱4 و 
شماره شاسی S۱4۱228632۱898 مربوط به فرشته پنداشته مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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محمد حسین زاده

پــي  در  و  روزهــا  یــن  ا
صحبت هــاي اخیــر پیمــان جبلــي، 
رئیــس ســازمان صداوســیما، درباره 
شــبکه نمایــش خانگــي و نظــارت 
صداوســیما بــر آن، هجمــه عجیبي 
از ســوي هنرمنــدان، برنامه ســازان 
راه  وي  علیــه  مــردم  حتــي  و 
ــه  ــد ک ــر مي رس ــه نظ ــاده و ب افت
ــا  ــه تنه ــازمان ن ــي س ــس فعل رئی
در پــي بهبــود شــرایط صداوســیما 
و بازگردانــدن مخاطب آن نیســت، 
ســتاره ها  دادن  فــراري  بلکــه 
از جعبــه جادویــي و همینطــور 
ــه ریشــه شــبکه نمایــش  تیشــه ب
ــتور کار  ــم در دس ــي زدن ه خانگ

وي قــرار دارد!
ر  د  ، وســیما ا صد ییــس  ر
نشســتی بــا دانشــجویان دانشــگاه 
صنعتــی شــریف، تاکیــد کــرد 
بــا عــادل فردوســی پور گفتگــو 
ــر  ــدن تصوی ــی بازگردان ــرده، ول ک
ایــن مجــری و کارشــناس بــه 
ســادگی  ایــن  بــه  تلویزیــون، 
نیســت. او همچنیــن اعــالم کــرد 
روی نــام هنرمندانــی چــون ایــرج 
ــم  ــاران قل ــا عط طهماســب و رض
نخــورده اســت و محدودیتــی برای 
همــکاری بــا آنهــا نیســت. در ایــن 
نشســت، یکــی از دانشــجویان، 
ــای  ــش خبره ــیوه پوش ــاره ش درب
ــل  ــاختمان متروپ ــن س ــرو ریخت ف
در آبــادان پرســید کــه جبلــی 
پاســخ داد: مــا بــرای مــا متروپــل، 
ــم،  ــه خــط کردی ــر را ب شــبکه خب
ولــی از همــه جــا خواهــش و 
تقاضــا و جاهایــی دســتور آمــد کــه 
یکــی دو ســاعت بــه ایــن موضــوع 
بپردازیــد و بــس اســت دیگــر. 
پوشــش رســانه ای هــر رویــدادی، 
بایــد  ریزه کاری هایــی دارد کــه 

ــرد.! ــری ک ــاره آن همفک درب
رییــس صداوســیما در واکنش 
بــه پرسشــی دربــاره حــذف تصویر 
تلویزیــون هــم  از  فردوســی پور 
توضیــح داد: موضــوع فردوســی پور 

در دوره مــن نبــود، اگــر بــود، 
ــردم  ــم را می ک ــه تالش ــن هم م
االن  نیفتــد.  اتفــاق  ایــن  کــه 
و  هســتم  وضعیتــی  میــراث دار 
همــه می خواهنــد درســتش کنــم. 
ــای  ــک امض ــا ی ــد ب ــر می کنن فک
ــی درســت می شــود،  ــی جبل طالی
بحــث  نیســت.  اینگونــه  ولــی 
دوطرفــه اســت. او هــم بایــد بــازی 
تیمــی را بپذیــرد. قواعــد دوطرفــه 
ــا  ــودم ب ــاره، خ ــرد. در این ب را بپذی
فردوســی پور صحبــت کــرده ام.

دربــاره  جبلــی  ادامــه،  در 
تلویزیونــی  چهره هــای  حــذف 
ــرج  ــاران و ای ــا عط ــه رض از جمل
طهماســب گفــت: ایرج طهماســب 
بــزرگ شــده صداوسیماســت. او و 
افــراد مشــابه، ســرمایه صداوســیما 
هســتند. کاله قرمــزی برنــد ثبــت 
شــده ســازمان اســت. امســال قرار 
بــود عیــد در خدمــت او باشــیم امــا 
مشــکلی پیــش آمــد. نه طهماســب 
جــزو  هیچ یــک  عطــاران  نــه 

نیســتند. قلم خورده هــا 
ــاره شــبکه  پیمــان جبلــی درب
نمایــش خانگــي باانتقــاد تنــد، 
ن  آ ی  ل ها یا ســر ی  ا محتــو
گفــت:  و  خوانــد  مســتهجن  را 
هیچکــدام از شــما بــه همــراه 
خانــواده حاضــر نخواهیــد شــد 
پــای یکــی از قســمت های ســریال  
در  االن  کــه  خانگــی  نمایــش 
حــال پخــش اســت، بنشــینید! در 
ــه  ــی ک ــی پلتفرم های ــای برخ فض
ــده  ــگ پخــش زن ــب گیمین در قال
مطالبــی  دارنــد  اســتریمینگ  و 
ــم از  ــه اع ــود ک ــذاری می ش بارگ
ــای  ــه معن ــتهجن ب ــوای مس محت
واقعــی کلمــه، شیطان پرســتی بــه 
ــوای  ــه، محت ــی کلم ــای واقع معن
صددرصــد ضــد دینــی و ضــد 
صاحــب  کــی  اســت.  امنیتــی 
اینجاســت؟ کــی بایــد ایــن را 
ــارت  ــای نظ ــد؟ ادع ــت کن مدیری
مــا ادعــای ســلیقه ای نیســت. 
وظییفــه ای اســت کــه قانــون 
ــته  ــا گذاش ــده م ــر عه ــی ب اساس

ــت. اس

بیاینــه مشــترک اهالــي هنــر 
علیــه حبلــي

کمیتــه رفــع موانــع تولیــدات 
از صنــوف  متشــکل  فرهنگــی، 
اتحادیــه  کارگردانــان،  کانــون 
تولیدکننــدگان فیلــم و انجمــن 
ویدئویــی  شــرکت های  صنفــی 
دیــدگاه   بیانیــه ای،  در  آنالیــن، 
رییس هــای  و  جبلــی  پیمــان 
دلیــل  را  صداوســیما  پیشــین 
اصلــی جدایــی هنرمنــدان از ایــن 
ســازمان و رویگردانــی مخاطبان از 

تلویزیــون داخلــی دانســت.
بیانیــه  ایــن  کامــل  متــن 
بــه شــرح زیــر اســت: جنــاب 
رییــس  جبلــی،  پیمــان  آقــای 
صداوســیمای جمهــوری اســالمی 
ایــران... جنابعالــی در جمــع برخــی 
دانشــجویان فرمودیــد: هیچ کدام از 
شــما بــه هیچ  وجــه همــراه خانواده 
ــتن  ــه نشس ــر ب ــان حاض محترم ت

ــای یکــی از قســمت های یکــی  پ
ــن االن  ــه همی ــریال هایی ک از س
دارد از شــبکه نمایــش خانگــی 
هیــد  ا نخو  ، د می شــو پخــش 
ــظ  ــه حف ــم ب ــا موظفی ــود... و م ب
و  معــه  جا فرهنگــی  یــم  حر
از ایــن مســئولیت هــم کوتــاه 
ــی!  ــای جبل ــاب آق ــم. جن نمی آیی
پلتفرم هــای  تولیــدات  عمــر  از 
نمایــش خانگــی کمتــر از 4 ســال 
می گــذرد و بعضــا کاســتی هایی 
ــود  ــدات وج ــف تولی ــم و کی در ک
ــا  ــر ب ــرور اگ ــه م ــه ب ــته ک داش
دور  بــه   و  بی واســطه  تماشــای 
و  نــه  غیرمنصفا گزارشــات  ز  ا
ســکانس های به هــم دوختــه شــده 
مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد، شــاهد 
افزایــش جــدی کیفــی و فرهنگــی 
اخیــر  ســال های  در  تولیــدات 
ــتفاده از  ــن اس ــود. ولک ــد ب خواهی
الفــاظ هیچ کــدام، بــه هیــچ وجــه، 
کــه مطلــق و عــام هســتند آیــا در 
خصــوص تولیــدات صداوســیما 

ــه و  ــال تجرب ــش از 4۰ س ــا بی ب
ســعی و خطــا قابــل دفــاع و بیــان 
اســت؟ جنــاب آقــای جبلــی! وقتی 
بــه لفــظ مســتهجن در بخــش 
اشــاره  ســخنان تان  از  دیگــری 
می فرماییــد بــه نظــر می رســد 
ــتهجن  ــما از مس ــف ش ــن تعری بی
تفــاوت  قانــون  نص صریــح  و 
ــر اســاس تبصــره  بســیار اســت. ب
4 مــاده ۱4 قانون جرائــم رایانه ای، 
محتــوای مســتهجن چنیــن معنایی 
دارد: محتویــات مســتهجن بــه 
ــی  ــن واقع ــا مت ــر، صــوت ی تصوی
یــا غیــر واقعــی یــا متنــی اطــالق 
ــی  ــر برهنگ ــه بیان گ ــود ک می ش
کامــل زن یــا مــرد یــا انــدام 
ــل  ــا عم ــزش ی ــا آمی ــلی ی تناس
در  یــا  اســت.  انســان  جنســی 
ــر  ــد: اگ ــر فرموده ای ــی دیگ بخش
ــای  ــم، ادع ــارت داری ــای نظ ادع
ــه ای  ــت، وظیف ــا نیس ــلیقه ای م س
ــر  ــی ب ــون اساس ــه قان ــت ک اس
ــم  ــا موظفی ــا گذاشــته، م عهــده م
بــه حفــظ امنیــت فرهنگــی جامعه. 
جنــاب آقــای جبلــی، تفویــض 
نظــارت بــر تولیــدات نمایــش 
خانگــی بــه صداوســیما در قانــون 
ــده و  ــان نش ــا بی ــی صراحت اساس
ــز در  ــان نی ــرم نگهب شــورای محت
ســال جــاری بــه صــورت صریــح 
در  مجلــس  مصوبــه  واضــح،  و 
ــدات  ــر تولی ــارت ب ــذاری نظ واگ
حرفــه ای فضــای مجــازی بــه 
ــف  ــا وظای ــر ب ــیما را مغای صداوس
ســایر مراجــع ذی صــالح دانســته 
اســت و ســال ۱4۰۱ در بنــد الیحه 
بودجــه چنیــن بنــدی هــم وجــود 
نــدارد و محــذوف واقــع شــدن آن 
ــی  ــن حقوق ــای روش ــه ذات معن ب
دارد. شــما در بخشــی دیگــر از این 
ــا  پرســش و پاســخ هــم گفتید:»م
ــا  ــب پلتفرم ه ــان را رقی ــه خودم ن
ــا  ــمن. پلتفرم ه ــه دش ــم ن می دانی
ــدوارم از  ــتند. امی ــا هس ــق م رفی
ــای  ــرای ارتق ــت پلتفرم هــا ب ظرفی
ــم.  ــتفاده کنی ــم اس ــیما ه صداوس
جنــاب آقــای جبلــی، از لــوازم 

رفاقــت و همدلــی، گفت وشــنود 
ــق  ــه از طری ــت ن ــطه اس بی واس
ــجویی  ــی دانش ــون گردهمای تریب
ــام!  ــی و ابه ــه حواش ــن هم ــا ای ب
ــای  ــران پلتفرم ه ــا مدی ای کاش ب
 ، نگــی خا یــش  نما شــبکه 
کارگردانــان،  و  تولیدکننــدگان 
ــه ای  ــدات جلس ــت اندرکار تولی دس
ــا در راه فعالیــت  برگــزار می شــد ی
خصوصــی  مجموعه هــای  ایــن 
ل،  لمــا بیت ا بــه  ز  بی نیــا و 
ــه  ــد و از هم ــنگ اندازی نمی ش س
هنرمنــدان،  همــه  بــه  مهمتــر 
ــگ  ــی فرهن ــدگان و اهال تولیدکنن
ــد و  ــن نمی تاختی ــن چنی ــر ای و هن
همــه آثــار آنهــا را غیرقابــل پخش 
ــا بیــان ایــن  نمی دانســتید. شــما ب
دیــدگاه ، ۱2هــزار هنرمنــد شــاغل 
در ایــن صنعــت و چندیــن میلیــون 
ــت  ــم و خانواده دوس ــب فهی مخاط
نمایــش خانگــی را نادیــده گرفتیــد 
ــا  ــه همان ــتید ک ــی داش و اظهارات
ریشــه گسســت ســالیان اخیــر بین 

ــوده  ــی ب ــانه مل ــدان و رس هنرمن
اســت کــه هــر روز شــاهد جدایــی 
هنرمنــدان بیشــتری از رســانه ملی 
ــه  ــز ب ــا نی ــرای م ــه ب ــتیم ک هس
عنــوان مخاطــب این رســانه و یک 
ایرانــی ناگــوار و ناخوشــایند اســت. 
ــگاه ســلبی و  ــه جــای ن ای کاش ب
ــت  ــی فرص ــور، نگاه ــد مح تهدی
محــور داشــتید تــا بــا همبســتگی 
محتواهــای تولیدشــده در صنعــت 
ــی  ــانه مل ــی و رس ــش خانگ نمای
قــدم موثــری به ســود مــردم ایران 
برداریــم. حقیقــت چالــش موجــود، 
ــع  ــات مراج ــرش مصوب ــدم پذی ع
ــورای  ــون ش ــام همچ ــی نظ عال
عالــی انقــالب فرهنگــی و قانــون 
مصــوب مجلــس توســط نهــاد 
تحــت امــر شــما در پدیــده نوظهور 
شــبکه نمایــش خانگــی در ســاختار 
حکمرانــی رســانه ای کشــور اســت، 
جایــی کــه تصــدی حداکثــری 
بخــش  از  اســتفاده  حاکمیــت، 
ــاد  ــا اعتق ــی و ی ــی نیابت خصوص
بــه توســعه بخــش خصوصــی 
واقعــی در تضــاد و جــدال نظــری 
ــش  ــد دان ــال تولی ــتند. در س هس
ــال حــوزه  ــان، شــرکت های فع بنی
ــد  ــوا، بای ــال محت ــاد دیجیت اقتص
ــه  ــی و ن ــع مل ــا مناف ــب ب متناس
ــری و  ــیما تنظیم گ ــع صداوس مناف
ــا  ــه شــوند ت ــوری بی طرفان رگوالت
کشــور عزیزمــان ایران از توســعه و 
پویایــی آن هــا منتفــع شــود. جناب 
آقــای جبلــی شــما بــا شــعار تحول 
ــته اید  ــای گذاش ــیما پ ــه صداوس ب
ــه  ــد در اندیش ــول بای ــن تح و ای
ــا  و رویکردهــای شــما متناســب ب
ــردم  ــری م ــی تصوی ــان واقع جه
کشــور عزیزمــان متبلــور باشــد تــا 
آب در هــاون نکوبیــم و قدمــی در 
ــور  ــی کش ــبرد فرهنگ ــت پیش جه

ــم. برداری

پرویــز پرســتویي: از شــما آبي 
گــرم نمي شــود!

ــه  ــتویی در صفح ــز پرس پروی
اینســتاگرامش خطــاب بــه پیمــان 

جبلــی، رئیس ســازمان صداوســیما 
نوشــت امیــدوار اســت حداقــل 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
مجــوز نمایش هــای خانگــی را 
ــه  ــه ب ــرا ک ــرد، چ ــده بگی ــر عه ب
گفتــه پرســتویی متاســفانه ظاهــرا 
ــوان  ــه عن ــی هــم ب از پیمــان جبل
مســئول جدیــد آبــی گــرم نخواهــد 
ــر  ــتویی، بازیگ ــز پرس ــد. پروی ش
و  ســینما  تئاتــر،  شناخته شــده 
تلویزیــون در صفحه اینســتاگرامش 
خطــاب بــه پیمــان جبلــی، رئیــس 
ســازمان صداوســیما چنین نوشــت: 
ــی  ــی، از زمان ــای جبل ــاب آق جن
کــه شــما بــه صداوســیما تشــریف 
ــک  ــوان ی ــه عن ــده ب ــد بن آوردی
شــهروند عملکــرد شــما را بــه 
عنــوان مســئول صداوســیما دنبــال 
ــادم نمــی رود  ــم. ی ــردم و می کن ک
از همــان ابتــدا در فــرودگاه اهــواز 
در حضــور چنــد جانبــاز قــول 
آقــای  دادیــد و فرمودیــد کــه 
مشــکلی  فردوســی پور  عــادل 

ــیما  ــه صداوس ــت ب ــرای بازگش ب
نخواهــد داشــت کــه تاکنــون ایــن 
ــد  ــده و نخواه ــل نش ــکل ح مش
شــد! 2-3 روز اســت کــه ایــن 
ســخنرانی شــما را در یــک جمــع 
ــه  ــم و ب ــدام می بین ــجویی م دانش
صحبت هــای شــما فکــر می کنــم 
کــه بــا قاطعیــت می فرماییــد: 
کــه ایــن ســریال های نمایــش 
ــواده  ــا خان ــود ب ــی را نمی ش خانگ
ــخصا  ــال مش ــم! اق ــد! در حیرت دی
نــام ببریــد مــا هــم بدانیــم منظــور 
شــما کــدام نمایــش خانگــی اســت 
ــد؟  ــواده دی ــا خان ــود ب ــه نمی ش ک
ــده هــم بعضــی از ســریال های  بن
نمایــش خانگــی را دوســت نــدارم 
ولــی یــک اســتثنا هــم قائــل 
شــوید مثــال فصــل یــک شــهرزاد، 
ــم  ــده بمان ــم زن ــون، می خواه خات
و... یــا ســریال همگنــاه کــه بنــده 
ــتم و  ــی در آن داش ــهم کوچک س
پرمخاطب ترین هــای  از  یکــی 
ــزو  ــم ج ــود ه ــی ب ــش خانگ نمای

ــت؟  ــتهجن اس ــای مس مجموعه ه
آیــا فکــر نمی کنیــد از زمانــی 
کــه تولیــدات نمایــش خانگــی راه 
ــردم  ــه م ــده ک ــب ش ــاده موج افت
ترکیــه ای  ســریال های  دیگــر 
نمی بیننــد؟  را  شــبکه های جــم 
ــن کم لطفــی اســت،  ــه نظــرم ای ب
ــی  ــال حاضــر خیل ــه در ح ــرا ک چ
ُجــوِر  خانگــی  نمایش هــای  از 
ــیما را  ــدات صداوس ــی از تولی خیل
می کشــد. شــما یکــی از کارهــای 
ــن  ــد ای ــه انجــام داده ای ــی ک مهم
ــه  ــک را ک ــم مارمول ــه فیل ــود ک ب
ــق  ــران طب ــت ای ــه مل ــا هم تقریب
گفته هــای خودشــان چندیــن و 
چنــد بــار دیده انــد بعــد از 2۰ 
ــور!  ــا سانس ــد ب ــان دادی ــال نش س
ــر  ــد بهت ــر نشــان نمی دادی ــه اگ ک
بــود چــون تقریبــا خیلــی از مــردم 
بعــد از قــرآن و حافــظ یک نســخه 
بــدون سانســور فیلــم مارمولــک را 
ــر  ــا فک ــد! آی در خانه هایشــان دارن
ــدات  ــر تولی ــرا دیگ ــد چ نمی کنی
ســیما اُفــت کــرده اســت؟ آیــا فکر 

نمی کنیــد از زمانــی کــه تلویزیــون 
جناحــی شــده دیگــر مخاطــب 
ــا  خــود را از دســت داده اســت؟ آی
فکــر نمی کنیــد چــرا خیلــی از 
ــت فعالیــت  ــدان دیگــر رغب هنرمن
ــی  ــد؟ نگاه ــون را ندارن در تلویزی
بــه تولیــدات دهــه 6۰ و 7۰ و 
ــای  ــه کاره ــه چ ــد ک 8۰ بیاندازی
درخشــانی تولیــد می شــد! حداقــل 
ــد  ــوان مســئول جدی ــه عن ــما ب ش
ــه  ــدان ب ــه هنرمن ــد ک کاری کنی
تلویزیــون برگردنــد و پلــی باشــند 
بیــن صداوســیما بــا مــردم! اصــال 
فکــر کرده ایــد کــه از کــی نمایــش 
کاری  گرفــت؟  شــکل  خانگــی 
نکنیــد کــه کم کــم آن دســته 
ــال  ــه در ح ــم ک ــی ه از هنرمندان
حاضــر در تلویزیــون فعــال هســتند 
نیــز بــه نمایــش خانگــی روی 
آورنــد. امیــدوارم حداقــل وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مجــوز 
نمایش هــای خانگــی را بــه عهــده 
بگیــرد، چــرا کــه متاســفانه ظاهــرا 

ــوان مســئول  ــه عن از شــما هــم ب
ــد. ــد ش ــرم نخواه ــی گ ــد آب جدی

ــت از  ــي: دس ــي کیای مصطف
ــد ــردم برداری ــر م س

ــاد  ــا انتق ــی ب ــی کیای مصطف
از ســخنان پیمــان جبلــی کــه 
نمایــش  شــبکه  ســریال های 
خانگــی را مبتــذل و مســتهجن 
خوانــده بــود، رییــس صداوســیما و 
مدیــران پیشــین این ســازمان را به 
ســرکوب تولیدات فرهنگــی داخلی 
ــمت  ــه س ــردم ب ــوق دادن م و س
ــی  ــرد. مصطف ــم ک ــواره مته ماه
فیلمســازان  از  یکــي  کیایــی 
موفــق ســال هاي اخیــر کشــور 
ــس  ــخنان ریی ــه س ــش ب در واکن
ــار  ــاره آث ــیما درب ــازمان صداوس س
ــتی  ــی، پس ــش خانگ ــبکه نمای ش
اینســتاگرامی را منتشــر کــرد و 
نوشــت: جنــاب آقــای جبلــی، 
ــما  ــه ش ــان ک ــه حال م ــوش ب خ
هســتید و بــر مــا نظــارت می کنید. 
کمتــر از چنــد مــاه دیگــر، حاصــل 

ــا در  ــه تنه ــان ن ــما و تیم ت کار ش
ــه  ــور بلک ــون کش ــو و تلویزی رادی
و  خانگــی  نمایــش  عرصــه  در 
پلتفرم هــا را خواهیــم دیــد. نتیجــه 
ــما  ــتوری ش ــی دس ــلیقه فرهنگ س
امــروز  اتفــاق  همفکران تــان  و 
صداوســیما و مردم است، روزگاری 
ــک و  ــگ و موش در اوج دوران جن
تــوپ و آژیــر قرمــز، تنهــا خاطرات 
ســریال ها  و  عروســک ها  مــا 
نگیــز  ه ا طر خا ی  مه هــا نا بر و 
صداوســیما بــود، اما حــاال کجاییم؟ 
بچه های مــان پــای برنامه هــای 
روز  کارتن هــای  و  ماهــواره ای 
نان مــان  جوا و  هســتند  دنیــا 
ســریال های دانلــودی می بیننــد 
ــا  ــم تماش ــم ج ــا ه ــن بااله و س
ــای  ــم در ج ــا ه ــد. خبره می کنن
دیگــری اســت زیــرا اخبــار داخلــی 
ســریال های  خبــر،  جــای  بــه 
ــون  ــد، چ ــش می کنن ــدی پخ کم
ــما  ــون ش ــده تریب ــیما ش صداوس
و همفکران تــان، در ایــن چنــد 
ســال هــم کــه بــه لطــف شــبکه 
ــا  ــا ب ــی و پلتفرم ه ــش خانگ نمای
ــا، خانواده هــا  همــه معایــب و مزای
از پــای ماهواره هــا بــه ســمت 
ــا  ــاز ب تولیــدات داخلــی رفته انــد، ب
زدن برچســب تکــراری و اســم رمز 
ــتهجن،  ــذل و مس ــگی مبت همیش

ــد.  ــودی آن داری ــد ناب قص
ــچ  ــا شــما هی ــی ی ــای جبل آق
ــان  ــه پیرامون ت ــناختی از جامع ش
کــه در آن بــه ظاهــر زیســت 
می کنیــد و مدیریتــش را بــر عهــده 
ــه در  ــا عامدان ــد و ی ــد، نداری داری
ــه  ــان ب ــدن مخاطب ــال برگردان ح
پــای شــبکه های خارجــی هســتید، 
شــما و دوســتان تان کــه بــا همــه 
تــالش نیروهــای محبــوب را از 
ــان  ــد و مخاطب ــه خــود رانده ای خان
را از دیــدن آنهــا محــروم کردیــد، 
ــد  ــق ندهی ــود ح ــه خ ــچ گاه ب هی
ــا همــان  کــه صنعــت نوپایــی را ب
فرمــان بــه ســوی نابــودی ببریــد. 
آمــار  بــا  شــما  سیاســت های 
ــک  ــا ی ــی اســت لطف ــل ارزیاب قاب
ــار  ــه آم ــن روزان ــه ریخت ــگاه ب ن
ــت  ــد و دس ــان بیندازی مخاطبان ت

ــد. ــردم برداری ــر م از س

بیانیــه حدیــد صداوســیما و 
ــتباه ــر اش ــد ب تاکی

روابــط عمومــی رســانه ملــی 
صداوســیما  رییــس  ســخنان 
را  پلتفرم هــا  محتــوای  دربــاره 
تشــریح کــرد. روابــط عمومــی 
رســانه ملــی در خصــوص تحریــف 
پیمــان جبلــی  ســخنان دکتــر 
شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  در 
فضــای  و  رســانه ها  برخــی  در 
ــرد.  ــه ای منتشــر ک مجــازی، بیانی
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: رییس 

ادامــه  در  صداوســیما  ســازمان 
حضــور در میــان دانشــجویان و 
مجامــع دانشــگاهی، بــه دانشــگاه 
ــن  ــت و ضم ــریف رف ــی ش صنعت
نقدهــای  بــه  ایــراد ســخنانی، 
ــف  ــکل های مختل ــدگان تش نماین
ــه  ــپرد و ب ــوش س ــجویی گ دانش
پرســش های مطــرح شــده، پاســخ 
گفــت. متاســفانه برخــی رســانه ها 
و گروه هــا در فضــای مجــازی 
ه هــای  دیدگا ز  ا یــی  بخش ها
رییــس رســانه ملــی، از جملــه 
دیــدگاه او دربــاره پشــتوانه قانونــی 
فعالیــت و نظارت ســاترا بــر فضای 
ــر کشــور را  ــد صــوت و تصوی تولی
ایــن  جالــب  کردنــد.  تحریــف 
ــانه ها  ــی رس ــی برخ ــت در حال اس
و گروه هــا، از نظــر رییــس رســانه 
ــا  ــدات پلتفرم ه ــاره تولی ــی درب مل
در  وی  کــه  کرده انــد  حکایــت 
یــا  ســریال  از  خــود  ســخنان 
برنامــه ای نــام نبــرد. عیــن دیــدگاه 
دکتــر جبلــی بــه قــرار زیــر اســت: 
ــی  در فضــای بعضــی از پلتفرم های
ــش  ــگ پخ ــب گیمین ــه در قال ک
ــد،  ــتریمینگ دارن ــد، اس ــده دارن زن
مطالبــی کــه آنجــا بارگــذاری 
محتــوای  ز  ا عــم  ا می شــود 
مســتهجن بــه معنــی واقعــی کلمه، 
شــیطان پرســتی بــه معنــی واقعــی 
کلمــه، محتواهــای صددرصــد ضد 
دینــی و ضــد اخالقــی و ضــد 
امنیتــی همیــن االن روز روشــن در 
جمهــوری اســالمی شــما بروید در 
ایــن پلتفرم هــا ببینیــد چــه کســی 
ــی  ــه کس ــت؟ چ ــب اینجاس صاح
بایــد ایــن را مدیریــت بکنــد؟ 
ــم  ــرض کن ــم ع ــی می خواه یعن
ــم  ــارت داری ــای نظ ــر ادع ــا اگ م
ــا  ــن ادعــا، ادعــای ســلیقه ای م ای
نیســت. وظیفــه ای کــه قانــون 
اساســی گــردن مــا گذاشــته اســت 
و تفســیر از قانــون اساســی توســط 

ــی. ــای قانون نهاده
 مــا موظــف هســتیم بــه 
ــه  ــی جامع ــت فرهنگ ــظ امنی حف
ــه  ــی جامع ــم فرهنگ ــظ حری و حف
کوتــاه  وظیفه مــان  ایــن  از  و 
ــا  ــه م ــه ب ــی ک ــا زمان ــم ت نمی آیی
ــن کار  ــئول ای ــما مس ــد ش بگوین
نیســتید. بگوینــد مســئول نیســتید، 
چشــم، هــر کســی خواســت بیایــد 
ایــن مســئولیت را برعهــده بگیــرد. 
ــد  ــلیقه ای نمی توان ــم س ــی ه کس
قانــون  بزنــد؛  را  حــرف  ایــن 
اساســی اگــر تغییــر کــرد آن وقــت 
ــد.  ــر می کن ــم تغیی ــئولش ه مس
توقــع ایــن اســت کــه رســانه ها و 
برخــی فعــاالن خبــری در فضــای 
مجــازی، فــارغ از ســالیق خــود و 
ــت داری  ــت و امان ــه صداق ــر پای ب
بــه انتشــار اخبــار و تحلیــل اقــدام 

ــد. کنن
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