
یک کارشناس مسایل اقتصادی:

تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کوتاه مدت و گذرا است
توئیتر  تازه ترین مطلب خود در  وزیر نفت در 
از غلبه بر تحریم صادرات میعانات گازی کشور با 
استفاده از توان داخلی و استفاده از ظرفیت مغفول مانده 

پاالیشگاه های کوچک کشور خبر داد.
جواد اوجی روز گذشته یکشنبه )پنجم تیرماه( با انتشار 

مطلبی در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت:

برای جلوگیری از خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و 
نیز مدیریت میعانات گازی مازاد و پایداری تولید گاز کشور با تکیه 
بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت مغفول مانده پاالیشگاه های 
گازی  میعانات  صادرات  تحریم  بر  توانستیم  کشور،  کوچک 

غلبه کنیم.«
صفحه 3

هشدار یک روانشناس به خانواده ها؛

مصرف مواد اعتیادآوردر دانش اموزان 
و افزایش بی اشتهایی تحصیلی!

لزوم اجرای طرح پیشگیری از خودکشی در سراسر کشور!
مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اجرای 
زنان و دختران در ۱۴  طرح خود مراقبتی 
از  پیشگیری  تا طرح  است  گفت: الزم  کشور  استان 

خودکشی در سراسر کشور اجرایی شود.
از  پیشگیری  دفتر  مدیرکل  ذکایی فر«  »آرزو 
آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی درباره اقدامات 
انجام شده در حوزه کاهش و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی در محالت پرآسیب گفت: یکی از مهمترین 
اقدامات در حوزه برنامه ریزی و مداخالت به هنگام چه 
در سطح پیشگیری اولیه و چه در پیشگیری سطح دوم، 
داشتن یک تصویر واضح و روشن و قابل اتکا است از 
آنچه که در جامعه از آسیب های اجتماعی وجود دارد.
صفحه 2

مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایالم خبر داد؛

ثبت رکورد بی سابقه 
تولید۴۴ تن پلی اتیلن سنگین در ساعت
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صفحه 3واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد اشتباه است!

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2047- دوشنبه 6 تیر 1۴01- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
هديه تهراني، 

هديه اي به سینماي 
ايران

6ورزش
 بهترين مربیان جهان 
هم نمی توانند کاری 
برای فوتبال ما بکنند!

هنگ 5فر

چهارم تیرماه سالروز تولد هدیه تهرانی ستاره بی غروب سینمای 
با  در سال ۱۳۷۵  را  در سینما  فعالیت  که  او  بودت.  ایران 
نقش آفرینی در فیلم سلطان ساخته مسعود کیمیایی آغاز کرد 

تا به امروز در حدود ۴۰ فیلم هنرنمایی کرده است

انتخاب  می گوید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سابق  مربی 
گواردیوال و کی روش در شرایط فعلی به جای اسکوچیچ 
جوابگوی نیاز ایران نیست چرا که زمانی تا جام جهانی 

نمانده است.

همانطور که گفته شد شاخص ترین بنای ساخته شده به سبک 
تهرانی و مرتفع ترین ساختمان دارالخالفه ناصری، کاخ شمس 
العماره است که در قسمت غربی محوطه ارگ سلطنتی، شرق 
کاخ گلستان و نیمه جنوبی خیابان ناصرخسرو واقع شده است.

تکنیک
مصالح 

و تحوالت معماری

ايران بر تحريم صادرات میعانات گازی غلبه کرد دریافت پایان کار ساختمانی 
منوط به تاییدیه انتظامی پلیس می شود!

اماکن  به خصوص ساختمان ها  امنیت ساختمان ها و  موضوع 
شرکت ها  اداری،  و  تجاری  مجتمع های  بانک ها،  نظیر  عمومی 
و  اولویت ها  جزو  سرقت،  نظیر  مجرمانه ای  اقدامات  برابر  در   ... و 
دغدغه هایی است که بارها از سوی کارشناسان و مسئوالن مختلف مورد توجه 

قرار گرفته است.
صفحه 2

با حضور مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور 
دانشجویان وزارت علوم، دهمین گردهمایی ساالنه روسای 
مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

سراسر کشور در دانشگاه ارومیه آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، ابراهیم نعیمی 
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در 

مراسم آغاز دهمین گردهمایی ساالنه روسای مراکز بهداشت و درمان 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه ارومیه گفت: 
سالم گرم معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان را به همه شما 
ابالغ می کنم که متاسفانه به دلیل جلسه فوق العاده با مقام عالی وزارت 
و جمعی از مسئوالن امکان حضور ایشان در این گردهمایی میسر نشد. 
صفحه 2

ورودی های جديد دانشگاه ها بايد غربالگری شوند!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان  مناقصه عمومی
)ارزیابی کیفی(

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

 pc مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0073مربوط به  تعمیرات فوري خط لوله ۴2 اینچ نفت سنگین صادراتي حد فاصل بوستر اهواز تا کیلومتر 1۴ به روش
الف- شرح مختصر خدمات

PC انجام تعمیرات فوري خطوط لوله ۴2 اینچ نفت صادراتي در ناحیه عملیاتي شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون، بدون توقف تولید و با استفاده از غالف فلزي به روش
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب - حد فاصل بوستر اهواز تا کیلومتر ۱۴و مدت انجام آن ۱2مـاه  می باشد.
ج   -برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/23۴,252,589,۱۴3ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش نفت و گاز و -ارائه صورتحساب مالي سال ۱399 که توسط موسسات حسابرسي عضو سامانه پردیس انجام شده باشد الزامي است ، عدم ارائه بمنزله حذف از مناقصه خواهد بود . 

صورتحساب هاي مذکور مي بایست به همراه مستندات ارزیابي کیفي در سامانه ستاد ایران بارگذاري گردد.  
 -پس از اعالم واگذاري پیمان از طرف کارفرما، پیمانکار برنده باید ضمانتنامه بانکي انجام تعهدات را از بانک هاي معتبر کشور که مبلغي معادل 5درصد  مبلغ ریالي کل پیمان  مي باشد به کارفرما تسلیم نمایید. 

در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه گواهي نامه مذکور به همراه مستندات ارزیابي کیفي مي بایست در سامانه ستاد ایران بارگذاري گردد . عدم ارائه گواهي نامه صالحیت 

ایمني بمنزله حذف از مناقصه مي باشد. توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/8,585,05۱,783ریال  همچنین
-ارائه یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست

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

  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم 

وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱2 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي کیفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
۱- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  ۱۴0۱/0۴/07 لغایت  ساعت ۱9:00  تاریخ   ۱۴0۱/0۴/۱۱

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  -/000ر6۱6ر7 ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت ۱۴روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ 

میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اند ترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱3:00روز  یکشنبه مورخ  ۱۴0۱/05/30به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمنَا پیشنهادات در ساعت 
 08:00روز دوشنبه مورخ  05/3۱/ ۱۴0۱گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.

همچنین مناقصه گران میبایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت ۱3:00روز  یکشنبهمورخ۱۴0۱/05/30 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون 
مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.

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

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir
شناسه اگهی 7390۴3۱

آگهی تجدید مناقصه 
شماره ۴۰1/9 

نوبت اول
مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 

موضوع مناقصه: بکارگیری حریم بان )خط بان( خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی جنوب 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 565/056/000 ریال )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست دارای 3 ماه اعتبار از آخرین 

مهلت تحویل پاکات و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد( 
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱0۴۱/3/۱3 لغایت ساعت 9۱ روز پنجشنبه مورخ ۱0۴۱/۴/9 
ri.naridates نحوه دریافت اسناد مناقصه: مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

تاریخ تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت ۴۱ روز سه شنبه مورخ ۱0۴۱/۴/۱2 
تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه: راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ ۱0۴۱/۴/22 امور تدارکات و قرارداهای شرکت برق منطقه 

ای سیستان و بلوچستان 
نحوه تحویل پاکات مناقصه: پاکات مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه می شود می بایست به دو شکل تحویل شود: 

۱- بارگذاری پاکات )پاکت الف ، پاکت ب و پاکت ج( به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی 
2- تحویل فیزیکی فقط پاکت )الف( مناقصه با زمانبندی به آدرس زاهدان، حد فاصل دانشگاه 73 و 93 دبیرخانه شرکت برق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان تلفن 75073۱۱3۴50 
تحویل پاکات به هر دو روش الزامیست 

مدت انجام کار: یکسال شمسی 
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

م / الف 5۱3 
شناسه 9922۴3۱

استیضاح  برای  امضاء  جمع آوری  از  ایلنا  شنیده های 
وزیر راه و شهرسازی و ارجاع آن به هیأت رئیسه مجلس 

حکایت دارد.
براساس شنیده ها استیضاح رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی دولت سیزدهم در اواسط اردیبهشت ماه امسال 

با امضاء تعدادی از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارجاع 
شده است.

شنیده می شود فداحسین مالکی نماینده زاهدان طراح 
این استیضاح بوده و موضوعاتی از جمله ناکارآمدی مدیریتی، 
حوزه های  در  توفیق  عدم  محروم،  مناطق  به  بی توجهی 

تخصصی، بی توجهی به مدیران مجرب وزارتخانه و اصرار 
بر ابقا مدیران ناکارآمد از جمله محورهای این استیضاح است.
بر اساس این گزارش استیضاح وزیر راه و شهرسازی 
ارسال  مجلس  رییسه  هیأت  به  اردیبهشت   ۱8 تاریخ  در 

شده است.

صفحه 3

استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار تصمیم هیأت رئیسه مجلس

ستاره سابق تیم ملی بوکس ایران 
از  است،  پیشکسوتان  جزو  اکنون  که 
بوکس و کمیته ملی  فدراسیون  عملکرد 
از  تقدیر  مراسم  برگزاری  برای  المپیک 

پیشکسوتان بوکس انتقاد کرد.
برگزاری  درباره  مظاهری،  علی 
مراسم تقدیر از پیشکسوتان بوکس ایران 
گفت:  ایران  المپیک  ملی  کمیته  توسط 
کلیت کار خوب است چون پیشکسوتان 
کشیده اند.  زیای  زحمت  رشته  این  برای 
مراسم  که  بگویند  می خواستند  فقط  آیا 
برگزار کردیم؟ یا اینکه چون ما نقدهایی 
به فدراسیون داریم دعوت نشدیم؟ واقعا 
از  برخی  حداقل  من،  نه  داشتم  انتظار 
که  کرمانشاه  استان  بوکس  بزرگان 

کشیده اند  زحمت  رشته  این  در  سال ها 
دعوت می شدند.

او افزود: نمی شود همه پیشکسوتان 
را  این موضوع  را دعوت کرد و من هم 
می دانم، اما اینکه فقط موافقان فدراسیون 
نباشد  منتقدان  از  خبری  و  شوند  دعوت 
درست نیست. بهتر بود کمیته ملی المپیک 
مطالعه بیشتری در این زمینه انجام می داد 
تا حداقل از بزرگانی چون بیژن باتمانی، 
حتی  و  کرمی  هومن  جوهری،  اسداهلل 
خود علی مظاهری دعوت می کرد. آقای 
کریمی را دعوت کرده  بودند، اما او نزدیک 
به 30 سال است در تهران حضور دارد و 

در حقیقت تهرانی است تا کرمانشاهی.
آسیایی  بازی های  طالی  دارنده 

دوحه گفت: خود من هیچ که نمی خواهند 
در فدراسیون و ... باشم، اما حداقل احترام 
از  یکی  عنوان  به  را  کرمانشاه  استان 
می داشتند.  نگه  کشور  بوکس  قطب های 
آقای  از  ندارم،  کاری  فدراسیون  با  من 
به  داشتم.  بیشتری  انتظار  صالحی امیری 
گونه ای رفتار نشود که احساس بی اعتمادی 
در خانواده ورزش ایجاد شود، ما کمیته ملی 

المپیک را بی طرف می دانستیم.
درباره  ایران  بوکس  پیشکسوت 
طی  کرمانشاه  در  رشته  این  بد  شرایط 
سال های اخیر توضیح داد: وقتی نوجوانان 
و جوانان استان می بینند قهرمانان به نام 
کنار  را  بودند  پرچمدار  روزی  که  آن ها 
گذاشته اند و جایی در تیم ملی و فدراسیون 

نمی آید.  بوکس  سمت  به  کسی  ندارند، 
نتیجه این زاویه داشتن ها نابودی بوکس 
سال های  در  که  بپرسید  است.  استان ها 
بوکس  برای  کاری  چه  فدراسیون  اخیر 

استانی مثل کرمانشاه کرده است؟
او درباره وضعیت نه چندان مناسب 
برنامه مسابقات بوکس در سال پیش رو 
تیم  اردوهای  شرایط  همه  در  گفت:  نیز 
ملی باید به صورت منظم پیگیری شود و 
این اتفاق دلیل خوبی نیست که تیم ملی 
را تعطیل کنیم. شاید مسابقات نباشد اما 
آموزشی  برنامه های  می تواند  فدراسیون 
پیاده سازی کند که  استان ها  را در  خود 
یکی از اصلی ترین ضعف های فدراسیون 

ثوری است.

انتقاد قهرمان آسیا به مراسم تجلیل از پیشكسوتان بوکس!
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از دولت در  نمایندگان مجلس  انتظارات  محمد حسینی: 
حد امکانات کشور نیست!

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: افرادی از چهره های علمی 
در کشور وجود دارند که دولت نخواهد از نمایندگان برای حضور در وزارت 

کار استفاده کند.
محمد حسینی، درباره این که این روزها مطرح می شود بین دولت 
و مجلس اختالفاتی وجود دارد و بیان کردن استیضاح برخی از وزرا از 
سوی نمایندگان هم به دلیل وجود همین اختالفات است و عنوان می شود 
نمایندگان نمی خواهند هزینه ای درخصوص اقدامات دولت بدهند، گفت: 
اگر نمایندگان سوال می کنند یا استیضاح امضا می کنند این طور نیست که 
همگی به نوعی تقابل با دولت داشته باشند. غالبًا می گویند ما در حمایت از 
دولت سوال می کنیم تا اگر اشکال و ایرادای وجود داشته باشد، برطرف شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: غالب نمایندگان مجلس از 
شخص رئیس جمهور و از دولت که یک شخصیت پرکار، پویا و پرتالش 
حمایت  و  هستند  راضی  است،  کرده  شروع  را  اساسی  اقدامات  و  است 
می کنند اما گاهی اوقات انتظاراتی دارند که در حد امکانات کشور نیست؛ 
یعنی اینکه بسیاری از پروژه هایی که در  8 سال دولت های قبل متوقف 
شده همه این ها را می خواهند راه اندازی کنند؛ در صورتی که دولت به هر 
حال محدودیت هایی دارد. تا حدودی در سفرهای استانی، شهرستانی و 
منطقه ای کارهای خاصی می توان انجام داد. امروز بسیاری از پروژه هایی 
اما برخی ها اصرار  نیاز به زمان دارند  ناتمام مانده اند  که در حال حاضر 
دارند در حوزه انتخابیه شان کاری انجام شود که از این جهت گاهی به 

نوعی اختالف تلقی می شود.
وی با بیان این که دولت بیشترین تعامل را با نمایندگان داشته است، 
نمایندگان  با  استانی  اینکه مجامع  از  به رئیس جمهور -بعد  عنوان کرد: 
داشتند- گفتم، گاهی اوقات نمایندگان به صورت تک تک پیشنهادات و 
حرف هایی دارند که می خواهند بازگو کنند ایشان گفتند هماهنگ کنید به 

صورت فردی اگر نماینده ای مطلبی داشت، بیاید و مطرح کند. 
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به شخصه هنگامی که 
در مجلس هستم اگر نمایندگان کاری داشته باشند، نامه  و پیغامی بخواهند 
به دست رئیس جمهور برسانند، بالفاصله به ایشان منتقل می کنم. به طور 
مثال یکشنبه جلسه ای داشتیم موارد را به آقای رئیس جمهور منتقل کردم 
نمایندگان  با  در جلسه  را که  متعدد  موارد  در نشست هیئت دولت  یا  و 
مطرح می شود، به رئیس جمهور و وزرای مربوطه منتقل می کنم. قطعا اگر 

نمایندگان حرف و پیشنهادی داشته باشند، ما استقبال می کنیم.
حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که مقام معظم رهبری بارها 
تاکید کردند نمایندگان به وظیفه نمایندگی شان بپردازند که کمتر از وزارت 
نیست اما این روزها مطرح می شود برخی از آنان قصد ورود به دولت را 
دارند نظر دولت در این خصوص چیست، گفت: بنای دولت بر این بوده 
که از نمایندگان در دولت حضور نداشته باشند یا اگر هستند استثنا باشد.

وی یادآور شد: آقای ساداتی نژاد و خاندوزی و یک نفر دیگر را که در 
دولت داشتیم، استثنا بودند. بنا نیست ما از نمایندگان استفاده کنیم؛ چراکه 
مردم به آنها رای دادند و انتظار دارند در حوزه های انتخابیه خودشان کارها 
را پیش ببرند. معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: اگر یک ضرورت 
و مصلحت خاصی اقتضا کرد، شاید از نمایندگان استفاده کنیم اما در حال 
افراد  چراکه  باشد،  داشته  وجود  چنین ضرورتی  نمی رسد  نظر  به  حاضر 
به  امروز  زاهدی وفا که  آقای  داریم.  وزارتخانه  در  برای حضور  متعددی 
عنوان سرپرست معرفی شده اند از چهره های علمی کشور هستند و سابقه 
اجرایی در سطح معاون وزیر و معاونت معاون اول دارند و امثال ایشان و 

افرادی هستند که نخواهیم نمایندگان را وارد این مسئله کنیم.

رییس پلیس پیشگیری فراجا خبر داد؛
دریافت پایان کار ساختمانی منوط به تاییدیه انتظامی پلیس 

می شود!
اجرای  وضعیت  آخرین  کشور  کل  انتظامی  پیشگیری  پلیس  رییس 
الزامات حفاظتی و انتظامی برای صدور پایان کار ساختمان ها را تشریح کرد.
موضوع امنیت ساختمان ها و به خصوص ساختمان ها اماکن عمومی 
نظیر بانک ها، مجتمع های تجاری و اداری، شرکت ها و ... در برابر اقدامات 
از  بارها  اولویت ها و دغدغه هایی است که  نظیر سرقت، جزو  مجرمانه ای 
این  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  مختلف  مسئوالن  و  کارشناسان  سوی 
انتظامی  پیوست  ارائه طرح  به  اقدام  پلیس  تاجایی پیش رفت که  دغدغه 
برای ساخت و سازها کرد تا بر اساس آن دریافت پایان کار منوط به تاییدیه 

انتظامی پلیس شود.
مدتی قبل سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا نیز بر این موضوع 
تاکید کرده و گفته بود: » در حوزه ساختمان نیز شهرداری ها باید مکلف 
شوند  پروانه ساخت بگیرند و پیوست انتظامی و همچنین پایان کار داشته 
باشند.« همین موضوع بهانه ای شد تا آخرین وضعیت اجرای این طرح را از 

رییس پلیس پیشگیری فراجا پیگیری کنیم.
شدن  لزامی  ا نجام  سرا درباره  بیگی،  معصوم  مهدی  ر  سردا  
ساختمان ها  کار  پایان  صدور  برای  حفاظتی  و  انتظامی  پیوست های 
و  شهرک ها  »کلیه  توسعه،  ششم  قانون   ۱08 ماده  پ  بند  برابر  گفت:  
مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی 
ایمنی  امنیت و  ارتقاء  انتظامی الزم برای  مکلفند پیوست های حفاظتی، 
برابر استانداردهای اعالمی نیروی  از سرقت را  اماکن و پیشگیری  این 
انتظامی رعایت کنند«. این بند یک ظرفیت خوبی را برای ارتقا امنیت 

این فضاها ایجاد کرده است. 
وی با اشاره به تبصره قید شده برای این بند از قانون اظهارکرد:  بنا شد 
تا برابر تبصره مذکور آیین نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعالمی 
توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و 
شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که این آیین نامه 

در اواخر سال ۱۴00 به هیات دولت رفته و مصوب شد.
الزامات در پلیس  اینکه کارگروه ها تدوین این  بیان  با  معصوم بیگی 
شکل گرفته و مراحل پایانی خود را طی می کند، گفت:  بعد از نهایی شدن 
و  مسکن  وزارت  شهرداری ها،  اعم  پروانه  صدور  مرجع  هر  الزامات  این 
پیوست های  باید   ... و  کشاورزی  جهاد  صنعتی؛  شهرک های  شهرسازی، 
حفاظتی و انتظامی را رعایت کند و اگر رعایت نکنند مراجع صدور پروانه 

حق ندارند به این ها پایان کار بدهند.
رییس پلیس پیشگیری فراجا با بیان اینکه این الزامات در مرحله نهایی 
شدن است، درباره زمان اجرایی شدن آن نیز گفت: ما برای اجرای این مقررات 

عجله داریم و امیدوارم که زودتر نهایی و اجرایی شود.
به گفته معصوم بیگی با اجرایی شدن این الزامات هرگونه ساخت و ساز 
باید استانداردها و الزامات امنیتی که پلیس اعالم می کند انجام شود و قطعا 
این موارد در کاهش آمار سرقت و اقدامات مجرمانه دیگر موثر خواهد بود.

وی درباره اینکه آیا الزم است بار دیگر این مقررات از سوی مجلس 
تصویب و به قانون بدل شود، گفـت: این موضوع برابر قانون برنامه ششم 
توسعه که مصوب مجلس است انجام شده و دیگر نیازی به تصویب دوباره 

مجلس نیست و پس از نهایی شدن الزامات قابل اجراست.

هشدار یک روانشناس به خانواده ها؛

مصرف مواد اعتیادآوردر دانش اموزان و افزایش بی اشتهایی تحصیلی!
ممتاز  استاد  و  روانشناس 
هشدار  ضمن  تهران  دانشگاه 
اعتیاد  مواد  مصرف  به  نسبت 
و کراک  نظیر گل، حشیش  آور 
در بین دانش آموز دبیرستانی گفت: مکان 
مخدر  مواد  فروشنده های  از  برخی  فروش 
کراک  و  حشیش  گل،  نظیر  اعتیادآور  و 
مقابل دبیرستان هاست و برخی از دکه ها و 
مغازه ها در کنار کاسبی خود گل، حشیش و 
این مواد  از سود  ... می فروشند که نشان 

برایشان دارد.
اینکه  بیان  با  افروز،  غالمعلی  دکتر 
نظارت ما در این حوزه ضعیف است، در عین 
حال تاکید کرد: باید بازرسی انجام شود اما 
نمی توان تمام دکه های کل کشور را نظارت 
کرد. نظارت اصلی بر دوش معلمان و والدین 
است. معلمان و والدین باید از حاالت چهره 
را  اعتیادآور  مواد  مصرف  بچه ها،  تمرکز  و 

تشخیص دهند.
در  را  زور خود  به  آموزانی که  دانش 

مدرسه نگه می دارند
این روانشناس عالئمی نظیر بیقراری، 
بی  تحصیلی،  افت  افسردگی،  اضطراب، 
و  حوصلگی  بی  پوست،  تیرگی  نظمی، 
تندخویی را از جمله نشانه های مصرف مواد 
کرد  عنوان  نوجوانان  در  اعتیادآور  و  مخدر 
داد: معلمان  والدین و معلمان هشدار  به  و 
و  بدانند  بهتر  را  عالئم  این  باید  والدین  و 
مثال  برای  کنند.  مراقبت  آموزان  دانش  از 
دائما  و  باشد  تندخو  نوجوانی  است  ممکن 
به  اعتیادآور  و  مخدر  مواد  مصرف  برای 
سرویس بهداشتی برود و پس از آن حالش 
بهتر شود که والدین و معلمان باید به این 
از  فرار  شرایط  این  در  کنند.  توجه  عالئم 
دانش  این  چراکه  شود  می  زیاد  مدرسه 
زور  به  و  ندارند  تمرکز  مدرسه  در  آموزان 
خود را در مدرسه نگه می دارند و اگر مواد 

نکشند احساس نا امنی می کنند.
وی  با بیان اینکه برخی سودجویان، 

مواد مخدر و اعتیادآور را در قالب دمنوش، 
دیگر  مختلف  های  شیوه  و  تقویتی  قرص 
می فروشند نسبت به عادی سازی مصرف 
حشیش در بین دانش آموزان و دانشجویان 

هشدار داد.
ها  مهمانی  در  »حشیش«  سورپرایز 

برای »سرخوشی”
با  تهران  دانشگاه  ممتاز  استاد  این   
مخدر  مواد  مصرف  سن  کاهش  به  اشاره 
با  نوجوانان  برخی  که  گفت  آور  اعتیاد  و 
را  مواد  این  شدن  سرخوش  نظیر  اهدافی 
آن  مصرف  به  را  یکدیگر  و  کرده  مصرف 

ترغیب و تشویق می کنند.
هم  را  این  همچنین  روانشناس  این 
حاضر  جوانان  و  نوجوانان  بعضا  که  گفت 
با  در مهمانی هایی نظیر جشن تولد همراه 
دوستان خود، مواد اعتیادآوری نظیر حشیش 
مصرف  مهمانی  آن  سورپرایز  عنوان  به  را 
قالب قرص  در  را  مواد  این  یا  و  کنند  می 
به یکدیگر تعارف می کنند تا به سرخوشی 
محدود  سرخوشی  این  آنکه  حال  برسند، 
است و پس از مدتی دچار کسالت می شوند.
افروز معتقد است که اعتیاد به وسایل 
الکترونیکی و اعتیاد به مواد مخدر دو اعتیاد 

خطرناک در کشور محسوب می شوند.
پسر  دانش آموزان  درصد   30 حدود 

»دیپلم ردی« هستند
پدیده  به  دانشگاه  ممتاز  استاد  این 
تحصیلی  اشتهایی  بی  و  ردی«  »دیپلم 
و ارتباط آن با مصرف مواد اعتیادآور در 
بین دانش آموزان نیز اشاره کرد و توضیح 
نسبت  به  ما  کشور  در  ردی  دیپلم  داد: 
دیگر کشورها بیشتر است. ورودی دانش 
آموزان پسر به مدارس در مناطق شهری 
و روستایی ایران ۴ تا 5 درصد از دخترها 
بیشتر است اما خروجی دخترها 25 درصد 
 30 حدود  درواقع  است.  بیشتر  پسرها  از 
درصد پسرها دیپلم نگرفته و دچار دیپلم 
ردی می شوند که یکی از دالیل آن می 
تواند بی اشتهایی تحصیلی در پی مصرف 

باشد. اعتیادآور  مواد 
تجارت مرگ آور

عنوان  با  مخدر  مواد  فروش  از  وی 
»تجارت اعتیاد مرگ آور« یاد و تاکید کرد: 
یکی از تجارت های مهم و مرگ آور جهانی 
همین تجارت اعتیاد است. مافیای مشروبات 
الکی، سیگار و مواد مخدر فوق العاده پیچیده 
و گسترده است و تجارت مواد اعتیادآوری 

نظیر گل، حشیش، دراگ و... در کنار تجارت 
اسلحه و مشروبات الکلی یکی از بزرگترین 
که  طوری  به  است.  جهانی  های  تجارت 
سرمایه برخی کشورها از طریق مواد مخدر 
می گردد و مبارزه با قاچاقچیان آنها از سخت 
این در حالیست که  ترین مبارزه ها است. 
ایران نیز در راه مبارزه با موادمخدر چندین 

هزار شهید داشته است.
باند  تهران  دانشگاه  ممتاز  استاد  این 
بسیار  را  دنیا  در  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
در  آور«  اعتیاد مرگ  خطرناک و »تجارت 
و  دانست  سودآور  بسیار  را  جهان  سطج  
بسیار  قاچاقچیان  این  شبکه  اینکه  بیان  با 
گسترده است، تصریح کرد: شیوه های شارژ 
و مصرف این مواد نیز جدید شده است به 
و  موادمخدر  اینترنتی  طوریکه شاهد خرید 
حتی قلم هایی شبیه به خودکار هستیم که 
استفاده  آنها  از  مخدر  مواد  استنشاق  برای 

می شود.
افروز در پایان سخنان خود با اشاره 
همچنان  اعتیادآور  مواد  مصرف  اینکه  به 
در بسیاری از کشورها ممنوع است، درباره 
در  مواد  این  مصرف  بودن  مجاز  چرایی 
فروش  آمریکا  در  گفت:  کشورها  برخی 
مواد مخدر مجاز است همانگونه که فروش 
اما  است  مجاز  الکلی  مشروبات  و  اسلحه 
بودن  بی ضرر  معنای  به  بودن  مجاز  این 
در  علمی  غیر  باورهای  برخی  نیست.  آن 
تلویزیون های  ویژه  به  جهانی  رسانه های 
مواد  مصرف  آمریکا  و  انگلستان  رسمی 
حاضر  حال  در  می کنند.  تبلیغ  را  مخدر 
حشیش  نظیر  مواد  برخی  فروش  و  خرید 
و ال  اس دی و گل در برخی کشورهای 
آمریکای شمالی و برخی کشورهای اروپایی 
مجاز است اما این به معنای بی ضرر بودن 
و اعتیاد آور نبودن این مواد نیست. آخرین 
نشان   ۱979 سال  در   جهانی  های  یافته 
داد که حتی مصرف یک قطره الکل سلول 

های مغز را منقبض و کوچک می کند.
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زیر نظر: علی هوشمند

مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان:
ورودی های جدید دانشگاه ها باید غربالگری شوند!

با حضور مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، 
دهمین گردهمایی ساالنه روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی سراسر کشور در دانشگاه ارومیه آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، ابراهیم نعیمی مدیرکل 
دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در مراسم آغاز دهمین 
گردهمایی ساالنه روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی کشور در دانشگاه ارومیه گفت: سالم گرم معاون وزیر و رئیس سازمان امور 
دانشجویان را به همه شما ابالغ می کنم که متاسفانه به دلیل جلسه فوق العاده با مقام 
عالی وزارت و جمعی از مسئوالن امکان حضور ایشان در این گردهمایی میسر نشد. 
او گفت: دکتر داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان 
به عنوان فرمانده فعالیت های دانشجویی، نقش تحول گرایانه و مسئولیت پذیرانه 
را با روحیه جهادی و اقدامات موثر در حوزه ستادی سیاست گذاری و جهت دهی 

می کند تا شاهد رسیدن به نقطه مطلوب باشیم. 
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ضمن 
تمجید از تالش 25 ماهه همه بخش های حوزه سالمت در خط مقدم مبارزه با همه 
گیری کرونا افزود: فشار زیادی در این مدت به همه بخش ها به خصوص مدافعان 

سالمت از لحاظ روحی و روانی و جسمی وارد شد. 
نعیمی خاطر نشان کرد: به عنوان دفتر مشاوره و سالمت و به عنوان متولی 
سالمت، قطعا ضعف هایی داریم و هر چند متولی بیماری نیستیم ولی تمرکز ما بر 
بیماری زدایی و درمان است و رویکرد جدید ما تغییر سیاست گذاری ها و آیین نامه ها 

برای ارتقاء سالمت جسمانی و روانی، اجتماعی و معنوی است. 
در  متعالی  انسان  باید  می شود  دانشگاه  وارد  که  دانش آموزی  گفت:  نعیمی 
همه ابعاد دانش، علمی، انسانی و معنوی باشد و در همه ابعاد انسان رشد یافته 

بسیار اهمیت ویژه دارد. 
او ادامه داد: مراکز نگهداری و سالمندان پر از پدران و مادرانی است که امیدوار 
بودند فرزندانشان ترقی و رسیدن به مدارج باال باشد و در این خصوص با مهارت 
آموزی برای دانشجویان نسبت به تربیت دانشجویان با تعهد به اخالق و تربیت 

انسان متعالی تالش کنیم. 
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با اشاره 
به جمع بندی تغییر و بازنگری آیین نامه بیان کرد: در بحث hse و محیط زیست 
به دنبال جهت دهی به فعالیت های دانشگاه ها هستیم ضمن اینکه تالش داریم 
رویکرد مراکز بهداشت و درمان از رویکرد انفعالی خارج و به سمت فعال تر شدن 
حرکت کنیم به طوریکه باید امکانات را به جای تمرکز کامل به درمان، به ارائه 

آموزش های الزم برای حفظ سالمت پیش برویم. 
او تاکید کرد: ورودی های جدید دانشگاه ها باید غربالگری شود و با دریافت 
دیتاهای مربوط به آن ها، اطالعات را تکمیل و بعد از جمع بندی، داده ها را به مراکز 
ارسال کنیم ضمن اینکه یکی از چالش های اساسی ما به روز نبودن اطالعات و 
داده هاست که باید این مورد رفع شود.  نعیمی افزود: امسال طراحی و برنامه ریزی 
اولین جشنواره ملی سالمت دانشجویان کشور انجام گرفت که اختتامیه آن روز ۱۴ 
آذر با حضور مقام عالی وزارت و قبل از روز دانشجو برگزار خواهدشد تا گفتمان 

سالمت وارد حوزه دانشگاه شود. 
وی حضور فعاالنه تر را در رویکرد جدید بیان و افزود: محور اصلی این حضور، 
پیشگیری، آموزش و توانمندسازی است و کانون های همیاران سالمت جسم نیز 
در این خصوص فعال شده است.  مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور 
دانشجویان وزارت علوم گفت: حضور دانشجویان در انجام فعالیت ها بسیار اهمیت 
دارد و در این خصوص با افزایش فعالیت دانشجویان در این حوزه، شاهد فعال تر 

شدن نظام سالمت در دانشگاه ها خواهیم بود. 
نعیمی گفت: در سامانه الکترونیکی مشاوره )سام( تغییراتی ایجاد شد تا نظام 
ارزیابی )سام( به سمت اطالعات به روز حرکت کند، باید تاکید کنم بروزرسانی 
اطالعات باید اولویت اساسی باشد و این اتفاق نیازمند اصالحات و ارتقاهای الزم 

است.

موبایل قاپ تکرو خیابان بهشتی در دام پلیس
سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری موبایل قاپ سابقه دار 

و کشف ۱2 فقره سرقت مشابه خبر داد.
سرهنگ کیومرث حسنوند گفت: در پی افزایش سرقت تلفن همراه شهروندان 
به روش موبایل قاپی در خیابان بهشتی و مطهری تهران توسط موتورسواران، 
دستگیری سارق یا سارقان را تیمی از ماموران کالنتری ۱05 سنائی بر عهده 

گرفته و گشت زنی های هدفمند را افزایش دادند.
وی با بیان اینکه ماموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی مشخصات 
و ساعات حضور سارق تکرو با موتورسیکلت را شناسایی کردند افزود: به هنگام 
گشت زنی در خیابان بهشتی موتورسواری را حین پرسه زنی بی هدف در خیابان 
و نزدیک به پیاده رو و در حال زاغ زنی شهروندان مشاهده کردند و متهم را زیر 
نظر گرفته تا اینکه متهم با غفلت یکی از عابران موفق به سرقت تلفن همراه 

وی شده و با سرعت از محل متواری شد.
سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه در یک عملیات 
منسجم و ضربتی در تعقیب و گریز موتورسیکلت متوقف و متهم دستگیر شد ادامه 
داد: در بررسی اولیه از متهم گوشی تلفن همراهی که لحظاتی قبل سرقت کرده 
بود کشف و متهم 39 ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت تلفن همراه 
به روش موبایل قاپی در سطح شهر تهران معترف که با دعوت از مال باختگان 

تاکنون ۱2 مال باخته متهم را شناسایی کردند که مشخص شد متهم دارای 6 سال 
سابقه زندان در این خصوص و حدود یک سال است که از زندان آزاد شده است.

سرقت با همدستی سرایدار
رییس پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت از کشف سرقت 80 میلیارد ریالی خبر داد 

و گفت: سارقان با همکاری سرایدار شرکت، مرتکب سرقت شده بودند.
سرهنگ قاسم دستخال بیان داشت: یازدهم اردیبهشت ماه پرونده ای توسط کالنتری 
۱07 فلسطین دائر بر سرقت گاوصندوق از شرکتی واقع در میدان هفت تیر به پایگاه سوم 
پلیس آگاهی ارجاع شد، بدوا از شاکی تحقیق که وی اذعان داشت کلیه اسناد و مدارک 
شرکت، مقادیری سکه طال - ارز خارجی - چک و سفته که در گاو صندوق موجود بوده 

به ارزش تقریبی 80 میلیارد ریال به سرقت رفته است.
وی عنوان کرد: کارآگاهان ضمن شروع تحقیقات با بررسی صحنه جرم موفق به 
کشف سرنخ های متعددی شده که با جمع بندی سرنخ و ادله های موجود رد پای سرایدار 

ساختمان شرکت در سرقت محرز شد.
رییس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران ابراز داشت: پس از احراز همدستی سرایدار 
ساختمان به هویت حمید از اتباع افغانی، با هماهنگی  قضایی، سرایدار ساختمان دستگیر  

و به اداره آگاهی منتقل شد.
وی ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه همکاری و ارتباط با سارقان بود 
ولی  با ارائه شواهد و مستندات به بزه انتسابی و همدستی با سارقان معترف و اظهار داشت 

آن افراد نیز از اتباع افغانی بوده و هویت آنان محمد، غدیر و لیال است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه محل حضور و اختفاء سارقان در 
شرق تهران را شناسایی کردند و با هماهنگی های قضایی به مخفیگاه متهمان اعزام و 
موفق شدند کلیه سارقان را که در یک گاراژ حضور داشتند طی یک عملیات غافلگیرانه 

و ضربتی بازداشت کنند.
رییس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران افزود: در بازبینی فیلم دوربین مداربسته گاراژ 
مشخص شد که تعدادی افراد با سارقان همدست بوده و با برش دادن گاو صندوق اموال 
داخل آن را تخلیه کرده اند. و در بازرسی از محل مقداری از اموال مال باخته شناسایی، 

کشف و به همراه متهمان به اداره آگاهی منتقل شد.
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کاربران و کارشناسان از اختالل در سرویس های 
رمزنگاری شده خبر می دهند؛ قتل عام 

فیلترشكن ها در راه است؟
حداقل در ۱0 روز گذشته کاربران مختلف در شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر 
نسبت به اختالل و قطعی در سرویس های فیلترشکن شان که در نهایت باعث کاهش 

کیفیت اینترنت شده اعتراض های گوناگونی مطرح کرده اند.
اختالل در فیلترشکن ها و کندی در استفاده آن ها هم در بین اپراتورهای مختلف 
متفاوت است. در واقع اختالل روی سیستم فیلترشکن ها نامتقارن است و اپراتور 
به اپراتور فرق دارد؛ در برخی از اپراتورها اختالل روی فیلترشکن ها و سایت های 
رمزنگاری شده بیشتر است و در برخی از اپراتورها این اختالل ضعیف تر دیده می شود. 
به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند که اختاللی که روی شبکه اینترنت در چند 
هفته اخیر شاهد آن بوده ایم نه اختالل روی شبکه زیرساخت که اختالل به وجودآمده 
از سمت سیستم فیلترینگ و پیاده سازی یا به روزرسانی سیستم فیلترینگ کشور است؛ 
 )TLS( ها و سرویس های رمزنگاری  شدهDNS چراکه اختالل اخیر دستکاری روی

به حساب می آید که فیلترشکن ها هم از آن استفاده می کنند.
کاربران چه می گویند؟

برای پیگیری از صحت این ادعاها با اپراتورهای ارتباطی و شرکت ارتباطات 
زیرساخت تماس گرفتیم؛ اما تا این لحظه هیچ کدام از آن ها حاضر به ارائه جزئیات 
و تأیید درستی یا نادرستی ادعاهایی که در شبکه های مجازی منتشر شده، نشده اند.
در همین زمینه کارشناسان، تحلیلگران و کاربران مختلف از تجربه های خود 
در استفاده و از فیلترشکن و اختالل هایی که در چند روز اخیر حتی روی سایت های 

داخلی هم دیده شده، در شبکه های اجتماعی گزارش داده اند.
در همین زمینه یکی از کاربران توییتر که خود را هم مهندس کامپیوتر معرفی 

کرده، در توییتی می نویسد:
امروز اختالالت شدیدی روی TLS و هر پروتکل رمزنگاری شده دیگری در 
حال رخ دادن است که کاربران زیادی را تحت تأثیر قرار داده و به نظر می رسد این 

اختالل دلیل زیرساختی ندارد و توسط DPI فیلترینگ ایجاد شده است.
یا گروهی دیگر از کاربران ضمن اشاره به اینکه اختالل فقط روی سایت های 
خارجی نیست، نیز اعالم کرده اند که بسیاری از سایت های داخلی نه بدون فیلتر شکن 

و نه با فیلترشکن باز نمی شوند.
در ادامه گزارش کاربران، گروهی هم از تفاوت در این اختالل گفته اند. برای 
نمونه در این زمینه کاربری با اشاره به تجربه متفاوت فیلترینگ برای کاربران در 

توئیتر خود نوشته است:
تجربه فیلترینگ کاربران مختلف باهم تفاوت دارد. چیزی که احتماالً  اتفاق 
می افتد، تالش برای مختل کردن زیردامنه های CDN و مخازن رسانه شبکه های 
اجتماعی است. نمونه ای که در مورد توییتر به آن برخوردم: نمایش توییت ها )متن( و 
عدم نمایش تصویر )هم تصویر حساب کاربری و هم تصاویر توییت ها( و ویدئو بوده 
است.در همین زمینه کارشناس دیگری در توییتر به نکات امنیتی قطع فیلترشکن ها و 
اختالل در سیستم های رمزنگاری شده اشاره کرده و گفته که با بستن فیلترشکن های 
مختلف، حاکمیت کاربران را به سمت استفاده از فیلترشکن های مختلف دیگری 

می کشاند که در نهایت امنیت آن ها را به خطر می اندازد.
سیستم فیلترینگ در حال تغییر است؟

نکته ای که از جانب بسیاری از کاربران و کارشناسان در مورد اختالل های اخیر 
روی فیلترشکن ها و سایت های رمزنگاری شده شنیده می شود، این است که براساس 

شواهد فنی سیستم فیلترینگ کشور دچار تغییراتی می شود.
در همین زمینه مدیر فنی یکی از شرکت های فناوری ایران ضمن تأیید این 
ادعا ها، می گوید که شواهد فنی به درستی نشان می دهد که سیستم فیلترینگ دچار 
تغییراتی شده که یا ممکن است تجهیزات فیلترینگ در حال به روزرسانی باشد یا 
سناریو های جدیدی برای سیستم فیلترینگ کشور در حال پیاده سازی باشد تا به آن 

پارامتر های شدیدتری برای اجرای فیلترینگ در کشور اضافه شود.
 DNS یا TLS به گفته این کارشناس تغییراتی که در چند روز گذشته روی
قابل مشاهده بوده، گواه این موضوع است که اختاللی که روی ترافیک سالم اینترنت 

دیده می شود حتماً به اجرای سیستم فیلترینگ در کشور باز می گردد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های 
به  اشاره  با  بهزیستی  سازمان  اجتماعی 
اجرای طرح خود مراقبتی زنان و دختران در 
۱۴ استان کشور گفت: الزم است تا طرح 
کشور  سراسر  در  خودکشی  از  پیشگیری 

اجرایی شود.
دفتر  مدیرکل  ذکایی فر«  رزو  »آ
پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی درباره اقدامات انجام شده در حوزه 
کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
در محالت پرآسیب گفت: یکی از مهمترین 
اقدامات در حوزه برنامه ریزی و مداخالت به 
اولیه و چه  هنگام چه در سطح پیشگیری 
در پیشگیری سطح دوم، داشتن یک تصویر 
واضح و روشن و قابل اتکا است از آنچه که 
در جامعه از آسیب های اجتماعی وجود دارد.

وی ادامه داد: بنابراین یکی از وظایف 
رصد  اجتماعی  آسیب های  رصد  دبیرخانه 
و  اجتماعی  آسیب های  مداوم  بانی  دیده  و 
اجتماعی  آسیب های  تغییرات  روند  بررسی 
تعیین  تاثیرگذار و  از همه مهمتر عوامل  و 
کننده آسیب های اجتماعی در کشور است. 
بر همین اساس سالیانه در قالب پیمایش ها 
و مطالعات و همچنین در قالب ثبت داده های 
ثبت  داده های  و همچنین  سازمانی  مستند 
شده در سطح کشور، دبیرخانه اقدام کرده تا 
بتواند وضعیت آسیب های اجتماعی در کشور 
را  بتواند مداخالت الزم  و  بررسی کرده  را 
متناسب با آنچه که در حال اتفاق است به 

اولویت استان ها اجرا کند.
آسیب  از  پیشگیری  دفتر  مدیرکل 
های اجتماعی سازمان بهزیستی خاطرنشان 
کرد: موضوعی که سازمان بهزیستی امسال 
درخصوص آن برنامه ریزی و هدف گذاری 
را  آسیب ها  اطالعات  که  است  این  کرده، 
شهرستان به شهرستان احصاء و براساس آن 
مداخالت  برنامه های  استانی  دبیرخانه های 
الزم را با مشارکت سایر دستگاه های متولی 
که  آنچه  کنند.  اجرا  و  طراحی  مرتبط  و 
و  است  اجتماعی  آسیب های  در  ما  اولویت 
احصاء آسیب ها براساس آن صورت می گیرد، 
مواردی است که در قوانین باالدستی بر آن 
تاکید شده است مانند موارد طالق، اعتیاد، 
که  موضوعاتی  و  خانگی  خشونت های 
مانند  است  خانواده  و  فرد  حوزه  به  مربوط 
موضوعاتی  جمله  از  موارد  این  خودکشی. 
به  دارد  سعی  بهزیستی  سازمان  که  است 
برنامه عملیاتی  صورت مداوم ضمن رصد، 

و  پیشگیری  سطح  در  اثربخش  و  مناسب 
مداخالت داشته باشد.

ذکایی فر تصریح کرد: برهمین اساس 
نیز دبیرخانه های رصد استانی شکل گرفته و 
هر استان موظف به این شده که با همکاری 
مشارکت سایر نهادها و دستگاه ها که عضو 
این دبیرخانه استانی هستند در برروزسانی 
و تکمیل داده ها و اطالعاتی که برای برنامه 

ریزی وجود دارد، اقدام کنند.
بین  تقریبا  استانها  اینکه  بیان  با  وی 
3 الی ۴ جلسه دبیرخانه رصد استانی را با 
حضور دستگاه های مرتبط تشکیل داده اند، 
گفت: شواهد نشان می دهد که دستگاه ها با 
دارند.  را  الزم  همکاری  بهزیستی  سازمان 
مشخص  اولویت ها  استان ها  از  برخی  در 
به  توجه  با  پروژه ها  از  برخی  است.  شده 
اولویت های احصاء شده از حیث سطح بندی 
در گروه پروژه های پیشگیری سطح اول قرار 
می گیرند به عبارت دیگر در گروه آموزش و 
آگاه سازی یا برای جمعیت عمومی و یا در 
محالت و گروه های پرخطر صورت می گیرد. 
برخی از این پروژه ها نیز در سطح مداخالت 
است با توجه به وضعیت آسیب های اجتماعی 
برای  موثر  مداخله  یک  باید  استان  آن  در 
کنترل و کاهش آن صورت بگیرد از جمله 
خدمات  ارائه  با  متناسب  مراکز  اندازی  راه 
روزانه و شبانه روزی برای افراد در معرض 
خطر و آسیب دیده اجتماعی و سایر اقداماتی 
که نیاز به مداخالت جدی برای کاهش آن 

آسیب در آن استان وجود دارد.
آسیب  از  پیشگیری  دفتر  مدیرکل 
های اجتماعی سازمان بهزیستی درباره رصد 

آسیب های اجتماعی گفت: با توجه به اینکه 
یکی از مواردی که دبیرخانه رصد آسیب های 
اجتماعی به آن می پردازد، موضوع پیشگیری 
رصد  حوزه  در  هم  هنگام  به  مداخالت  و 
حوزه  در  هم  و  پیشگیری  حوزه  در  هم  و 
مداخالت اورژانس اجتماعی موارد مربوط به 
خودکشی است که به طور مداوم با همکاری 
مشارکت  موضوع  این  در  که  دستگاه هایی 

دارند، رصد این آسیب در حال انجام است.
سازمان  کرد:  تصریح  فر  ذکایی 
و  کنترل  و  پیشگیری  حوزه  در  بهزیستی 
انجام  را  اقداماتی  خودکشی  موارد  کاهش 
که  اقداماتی  مهمترین  جمله  از  است  داده 
در این زمینه در سال گذشته صورت گرفته 
است، این بود که در ۱0 استانی که اولویت 
مداخالت قرار داشتند مشخص شده و برنامه 
ویژه ای را در این ده استان در بین 5 تا ۱0 
منطقه ای که بیشترین نیاز مداخله را داشتند 
جانبه  همه  موضوعات  و  علل  به  توجه  با 
استان یک طرح جامع پیشگیری از خودکشی 
اجرا شده است که در این طرح از اساتید و 
خبرگان علمی و دانشگاهی هم در طراحی 
و هم در اجرا و هم در مداخله استفاده شده 
است. به عبارت دیگر یک کارگروه تخصصی 
در این استان ها شکل گرفته است که با بهره 
گیری از اساتید علمی و بخش های غیردولتی 
الگویی که در سال گذشته در ۱0 استان پیاده 
مداخالت  این  نتایج  براساس  است  شده 
در  ما  برنامه های  از  یکی  است.  بوده  موثر 
پیشگیری  طرح  که  است  این  جاری  سال 
به  باتوجه  استان ها  تمامی  در  از خودکشی 

وضعیت موضوع خودکشی را اجرا کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش 
بهزیستی  سازمان  برنامه های  به  اشاره  با 
برنامه هایی که  از  تصریح کرد: یکی دیگر 
دارد  اهمیت  بسیار  بهزیستی  برای سازمان 
بحث آموزش و آگاه سازی و خود مراقبتی 
است. خود مراقبتی یکی از موضوعاتی است 
که در تمام دنیا اجرا می شود و شواهد نیز 
بیشترین  خودمراقبتی  که  است  داده  نشان 
پیشگیری  و  کاهش  کنترل  در  را  تاثیر 
حوزه  در  دارد.  آسیب ها  از  بسیاری  از 
خودمراقبتی چند جنبه وجود دارد خودمراقبتی 
و  معنوی  روانی،  جسمی،  حوزه های  در 
که  خودمراقبتی  از  بخشی  است،  اجتماعی 
مربوط به حوزه های روانی اجتماعی است از 
ماموریت ها و وظایف سازمان بهزیستی است.
مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: 
و  رصد  داده های  به  توجه  با  زمینه  این  در 
آسیب های  حوزه های  در  که  موضوعاتی 
نیاز  پیگیری و شناسایی می شود،  اجتماعی 
با  زمینه  این  در  را  طرحی  یک  ما  که  بود 
موضوع خودمراقبتی دختران و زنان تدوین 
و طراحی کنیم. حدود دو سال از اجرای این 
برنامه می گذرد در سال اول این برنامه در 7 
استان به صورت پایلوت و آزمایشی شده است 
در سال گذشته که دومین سال اجرای این 
برنامه بود در ۱۴ استان این برنامه اجرا شد.

ذکایی فر تاکید کرد: با توجه به مسائل 
و آسیب های اجتماعی هم از لحاظ سنی و 
این  ما  که  است  نیاز  جنسی  لحاظ  از  هم 
طرح و پروژه را در سراسر کشور اجرا کنیم. 
خوشبختانه نتایج ارزشیابی این طرح نشان 
داد که مداخالت پیشگیری در زمینه آموزش، 
آگاه سازی و تغییر نگرش و رفتار به ویژه در 
نوجوانان می تواند بسیار موثر باشد و در واقع 
این کار یک نوع سرمایه گذاری و یک نوع 

ذخیره منابع برای سال های آینده است.
وی ادامه داد: هر چه ما در این زمینه 
برنامه های آموزشی بگذاریم به همان اندازه 
و حتی چند برابر می توانیم از منابعی که باید 
برای مداخله آسیب های اجتماعی بگذاریم، 
که  هزینه ای  و  بار  از  همچنین  و  بکاهیم 
ایجاد  جامعه  برای  اجتماعی  آسیب های 
بنابراین ما امسال  می کند جلوگیری کنیم. 
خودمراقبتی  موضوع  با  را  آگاه سازی  طرح 
انشاهلل  کشور  سراسر  در  زنان  و  دختران 
از  این است که  اجرا خواهیم کرد و هدف 

آسیب های اجتماعی پیشگیری کنیم.

یک مقام عالی در سازمان بهزیستی مطرح کرد؛

لزوم اجرای طرح پیشگیری از خودکشی در سراسر کشور!



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2047- دوشنبه 6 تیر 1401 اقتصاد- 

ر  د قیمت ها  یش  فزا ا
گذرا  و  کوتاه مدت  خردادماه 
خواهد بود، اما تورم حاصل از 
تداوم ارز ۴200 تومانی، قطع به یقین 
در  فراگیر  و  مزمن  تورمی  به  تبدیل 

اقتصاد می شد.
ه  دما خردا قیمت های  فزایش  ا
کوتاه مدت و گذرا خواهد بود، اما تورم 
حاصل از تداوم ارز ۴200 تومانی، قطع 
به یقین تبدیل به تورمی مزمن و فراگیر 
 ۱399 سال  در  که  می شد  اقتصاد  در 
برای  قبل  دولت  که  بودیم  آن  شاهد 
خرید  به  تومانی،   ۴200 ارز  تخصیص 
ارز از بازار آزاد اقدام کردند و در نتیجه با 
تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تامین 
در  قیمت دالر  نه تنها  آزاد،  بازار  از  ارز 
بلکه  شد،  صعودی  به شدت  سال  این 
تخصیص  محل  از   ۱399 سال  تورم 
ارز ترجیحی و کسری بودجه ارزی این 
سال، یکی از بزرگ ترین تورم های بعد 

از انقالب بود.
حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه 
مهم ترین  از  یکی  زنجیره  انتهای  به 
ابتدایی  ماه های  در  که  بود  مسائلی 
این  پیوست،  وقوع  به   ۱۴0۱ سال 
مسئله ازآن جهت که روی زندگی مردم 
با  و  مهم  بسیار  داشت،  مستقیم  تأثیر 

اهمیت بود. 
حال با توجه به حذف ارز ترجیحی، 
اتفاقی که در خردادماه افتاد و افزایش 
تصمیم  درمورد  خردادماه،  ماهانه  تورم 
آیا  که  شد  ایجاد  تشکیک هایی  دولت 
این تصمیم درست بوده است یا خیر؟، 
مسئله  یک  ترجیحی  ارز  مسئله حذف 
چندبعدی است که باید به همه ابعاد آن 
توجه کرد و با توجه به یک بعد نمی توان 

نتیجه گیری کرد.
گفته  به  ترجیحی  ارز  تخصیص 
سال  در  مرکزی  بانک  سابق  رئیس 

99 موجب شد که دولت به دلیل عدم 
فروش نفت، برای تخصیص ارز ۴200 
اقدام  آزاد  بازار  از  ارز  تومانی، به خرید 
بزرگ  بسیار  تقاضای  با  نتیجتًا  و  کرد 
آزاد،  بازار  از  ارز  تامین  برای  دولت 
نه تنها قیمت دالر در این سال به شدت 
صعودی شد، بلکه تورم سال ۱399 از 
از  یکی  ترجیحی،  ارز  تخصیص  محل 
بزرگ ترین تورم های بعد از انقالب بود. 
از طرف دیگر کاالهای مشمول ارز 
ترجیحی نیز با قیمت های بسیار بیشتر 
ارز ۴200  با  از قیمت تمام شده آن ها 
تومانی به دست مصرف کننده می رسید 
مصرف کننده  نفع  به  حتی  ارز  این  و 

نیز نبود.
صحیح  تصمیم  شرایط  این  در 
 ۴200 ارز  حذف  برای  سیاست گذار 
انتهای  به  آن  عواید  انتقال  و  تومانی 
زنجیره و پرداخت یارانه نقدی به مردم، 
بسیار  بلندمدت  در  و  اثرگذار  بسیار 

هدفمند تورم را کاهش خواهد داد. 
اینکه برای محاسبه  مالک دیگر 

و  کرد  توجه  سال  کل  به  باید  تورم، 
افزایش قیمت ها در خردادماه و تورم این 
ماه مالک کل تورم اقتصاد ایران نخواهد 
بود؛ از طرف دیگر تورم خردادماه حاصل 
سه اتفاق دیگر نیز هست، اولین موضوع 
بحث تورم سال گذشته بود که با شروع 
افزایش  با  بهار  فصل  در  جدید  سال 
می کند،  پیدا  ظهور  اجناس  در  قیمت 
نقطه دوم افزایش تورمی، افزایش 57 
با  هم زمان  که  بود  حقوق ها  درصدی 
افزایش نرخ کاالهای اساسی در دیگر 

بخش ها ورود کرد. 
قیمت ها  افزایش  نقطه  مهم ترین 
در خردادماه نیز بحث انتظارات تورمی 
بود که از همه مهم تر و بستر ایجاد دو 
مشخصًا  هم  آخر  در  و  بود  اولی  تورم 
درصدی   250 تا   60 حدود  افزایش 
 ۴200 ارز  قباًل  که  اساسی  کاالهای 

تومانی می گرفتند و حاال حذف شدند.
همه این موارد در حالی است که 
افزایش قیمت های خردادماه کوتاه مدت 
از  تورم حاصل  اما  بود،  گذرا خواهد  و 

تداوم ارز ۴200 تومانی، قطع به یقین 
در  فراگیر  و  مزمن  تورمی  به  تبدیل 
اقتصاد می شد که در سال ۱399 شاهد 
آن بودیم که برای تخصیص ارز ۴200 
تومانی، به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کرد 
و نتیجتًا با تقاضای بسیار بزرگ دولت 
برای تامین ارز از بازار آزاد، نه تنها قیمت 
دالر در این سال به شدت صعودی شد، 
بلکه تورم سال ۱399 از محل تخصیص 
ارز ترجیحی و کسری بودجه ارزی این 
سال، یکی از بزرگ ترین تورم های بعد 

از انقالب بود.
از طرف دیگر با توجه به وضعیت 
فعلی جهان در زمینه تامین مواد غذایی، 
دو  به عنوان  اوکراین  و  روسیه  جنگ 
کشوری که تامین کننده بزرگ غالت 
آن  نتیجه  در  و  بودند  جهان  و  اروپا 
افزایش چشمگیر مواد غذایی، به طور 
ترجیحی  ارز  تخصیص  با  حتی  قطع 
قیمتی  شوک  با  سه ماهه  این  در  نیز 
و  گندم  نظیر  اساسی  کاالهای  در 

روغن بودیم.

آیین معارفه مدیرعامل جدید بانک گردشگری برگزار شد؛
 مدیرعامل جدید بانک گردشگری :خدمات غیرحضوری با نگاه جامع نگر 

گسترش می یابد 
خدمات  کرد:  اعالم  گردشگری  بانک  جدید  مدیرعامل 
غیرحضوری بانک باید با تعریف خدمات جدید تا حدممکن بر اساس 

نیاز مشتریان حقیقی و حقوقی گسترش یابد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، محمدرضا فهمی 
در آیین معارفه اش که با حضور اعضای هیات مدیره گروه مالی 
گردشگری و بانک گردشگری و همچنین جمعی از مدیران گروه و 

بانک برگزار شد، گفت: صنعت بانکداری در جهان امروز با معیشت مردم پیوندی تنگاتنگ پیدا کرده 
و هیچ دسته و رسته ای از زندگی روزمره را نمی توان یافت که نیاز به خدمات بانکی نداشته باشد.
وی افزود: توسعه خدمات دیجیتالی در دو دهه اخیر هر روز آدمی را به سمت سهولت 
بیشتر امور سوق می دهد و موسسات پولی و مالی از این خدمات جدا نیستند. زمان بانکداری 
سنتی سپری شده است از این رو همان گونه که از یک سال گذشته به سمت توسعه خدمات 
الکترونیکی گام برداشته ایم، ضمن تداوم و توسعه این خدمات، با مختصات نوین و ارائه خدمات 

جدید را تا حدممکن بر اساس نیاز مشتریان به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم.
 tobank فهمی ادامه داد: هر چه خدمات بر بستر سامانه های غیرحضوری بخصوص
حرکت کنیم، مسیر را کوتاه کرده ایم و در کنار آن خدمت رسانی به تجار و ارائه خدمات ارزی و 
بین المللی، توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مولد، مشارکت در پروژه های بزرگ ملی از اهداف 
مهمی است که با اهداف و برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت درصدد میل به آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه توسعه خدمات بانکی با نگاه جامع نگر الزم است مورد توجه همه حوزه 
های فنی، مطالعاتی و عملیاتی باشد، تاکید کرد: باید با تسهیل شرایط برای خدماتی نظیر صدور 
ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی و توسعه تسهیالت خرد، سهم خود را از سهم دایره شبکه 

بانکی بزرگتر کنیم.
فهمی گفت: اگر میخواهیم بانک را ارزانتر اداره کنیم، باید در یک سری از شاخص ها در 
نقطه مطلوب باشیم که از جمله آنها کاهش قیمت تمام شده پول، بهبود کفایت سرمایه، افزایش 

منابع ارزان قیمت و کاهش منابع بین بانکی است.
وی افزود: در کنار ارائه خدمات نوین، سرلوحه قرار دادن اصول بانکداری نوین و اجرایی 
نمودن روش های سرمایه گذاری جدیدتر که بازدهی باالتری را دارد، بسیار مطلوب خواهد بود 

که از جمله اینها انواع مختلف سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.

قائم مقام بانک گردشگری خبر داد؛
رشد چشمگیر منابع بانک گردشگری/ افزایش شمار مشتریان به حدود یک 

میلیون نفر
عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک گردشگری اعالم کرد: منابع این بانک 
در مقایسه با دو سال گذشته به طور چشمگیری رشد کرده و اکنون به 680 هزار میلیارد ریال 

رسیده است.
حسین رحمتی در آیین معارفه محمدرضا فهمی مدیرعامل جدید بانک گردشگری گفت: 
با تالش و همکاری همه مدیران و کارکنان بانک، اکنون تعداد مشتریان بانک به حدود یک 

میلیون نفر رسیده که 70 درصد آنها را مشتریان فعال تشکیل می دهد.
وی افزود: امروز دیگر بانک گردشگری را به عنوان یک بانک برای جذب منابع نمی 

شناسند، بلکه این بانک اثرگذاری خود را در فعالیت های اقتصادی کشور نشان داده است.
رحمتی تصریح کرد: امروز بانک گردشگری با وجود جوان بودن، به همت همه همکاران 
و خرد جمعی، در شبکه بانکی کشور رقابت می کند و با ایجاد فرهنگ کار و تالش، دوری از 

مقررات زائد اداری)بروکراسی( و توسعه خدمات نوین به موفقیت های زیادی دست یافته است.
وی گفت: بانک گردشگری از دو سال پیش در زمینه استفاده از فناوری های نوین گام های 
بلندی برداشته و امروز شعبه مجازی بانک ) tobank( برای ارائه خدمات غیرحضوری به خوبی 
در حال فعالیت است و به زودی از ۱5 تیر ماه جاری نیز  خدمات جدیدی به آن افزوده خواهد شد.

رئیس هیات مدیره بانک گردشگری:
ایجاد مزیت های متنوع و جذب مشتریان جدید در دستور کار قرار گیرد

رئیس هیات مدیره بانک گردشگری نیز در آیین معارفه مدیرعامل جدید این بانک گفت:  
تهیه طرح های جدید با هدف جب مشتریان جدید، ایجاد مزیت های متنوع و تکریم مشتریان 

باید در دستور کار مدیرعامل بانک قرار گیرد.
محمد بیگدلی افزود: مدیرعامل جدید بانک از مدیران نام آشنای بانکی است و تجارب و 

تخصص های الزم را هم در حوزه بانکی و هم بخش سرمایه گذاری دارد.
وی ادامه داد: ایجد تعامل بین بانک و ذینفعان یک ضرورت است و داشتن تجربه و تخصص 
یکی از ویژگی های مهم مدیرعامل جدید است که می تواند به موفقیت ها در این زمینه کمک کند.
بیگدلی اظهار کرد: در شرایط اقتصادی امروز ایجاد رقابت بین بانک گردشگری و دیگر 
بانکها نیازمند ایجاد مزیت های ویژه است و با توجه به خوشنامی و چابکی بانک گردشگری، 

سریع تر می توان به این مهم دست یافت.

نایب رئیس گروه مالی گردشگری؛
بانک گردشگری به بخش های مختلف اقتصادی کشور کمک کرده است

نایب رئیس گروه مالی گردشگری هم در آیین معارفه مدیرعامل جدید بانک گردشگری 
گفت: بانک گردشگری تاکنون در بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش های معدن 

و هتلداری تاثیرگذار بوده و به این بخش ها کمک های شایانی کرده است.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی افزود: همچنین با رفع محدویت های مرتبط با افزایش 
گردشگران به کشور، این بانک می تواند بیش از پیش در رونق هر چه بخش صنعت گردشگری 

موثر باشد.
وی با بیان اینکه مدیرعامل جدید بانک )محمدرضا فهمی( در بخش های سرمایه گذاری 
و بانکداری دارای تجربه و تخصص است، گفت: در بانکداری آنچه عامل موفقیت خواهد بود، 

خالقیت و نوآوری است و آنچه ضربه می زند، مقررات زائد اداری )بروکراسی( است.
بانک  لذا  بانک را در شعبه می بینند و  اقتدار یک  حسینی هاشمی تصریح کرد: مردم 

گردشگری باید با توجه به این مهم، خوشنامی و چابکی خود را حفظ کند.

هلدینگ فناوری اطالعات بانک ایران زمین، میزبان روسای شعب استان تهران
سه  در  زمین،  ایران  بانک  تهران  استان  شعب  روسای 
گروه از هلدینگ فناوری اطالعات بانک بازدید و با توانایی و 

امکانات آن آشنا شدند. 
این  در  زمین،  ایران  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازدیدها که با حضور معاون فناوری اطالعات، مدیر امور شعب 
استان تهران، مدیران شعب مناطق ۱ و 2 استان تهران برگزار 
فناوری  هلدینگ  ساختمان  از  بازدید  روسای شعب ضمن  شد، 
اطالعات بانک در جلساتی که به منظور آشنایی با توانایی های 

این هلدینگ برگزار شد، حضور داشتند. 
در این دیدار فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین ضمن تشریح 
مأموریت هلدینگ فناوری اطالعات، در خصوص چشم انداز بانکداری دیجیتال این بانک 
گفت: بانکداری دیجیتال، مفهوم جدیدی است که بانک ایران زمین پیشتاز در این موضوع 
است و به این نکته متمرکز شده است که مشتریان می توانند بر اساس درخواست و نیاز 

خود، محصوالت مخصوص خود را دریافت کنند.
به گفته اینالویی شخصی سازی سرویس در بانکداری، تعریف جدید بانکداری دیجیتال 

است و این مشتریان هستند که سرویس ها را تعریف می کند.
در ادامه این دیدار مصطفی یزدانجو مدیر امور شعب استان تهران با اشاره به سرعت 
ارائه  روزآمدی  به  ویژه  توجه  اهمیت  و  دیجیتال  بانکداری  عرصه  در  پیشرفت  و  تغییرات 
ارائه  باید  همواره  رقابتی،  بازار  در  نیازها  تغییر  با  گفت:  دیجیتال  دنیای  در  نوین  خدمات 

محصوالت و فعالیت در این بازار به روز شود. 
یزدانجو افزود: مسئولین شعب نیز عالوه بر بهره برداری از ظرفیت های موجود، تمام 

تالش خود را در جهت رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده، به کار گیرند.  
سید محمد حسین استاد مدیر امور روابط عمومی در این جلسه ضمن اشاره به تغییرات 
ایجاد شده در حوزه روابط عمومی طی سال های اخیر، گفت: رشد تکنولوژی، ظهور شبکه 
های اجتماعی و تغییر در نیازهای مشتریان از جمله عواملی هستند که فعالیت در این حوزه 

را با تغییراتی مواجه کرده است. 
بانک و شرکت های  افزود:  استاد در خصوص نحوه معرفی سرویس ها و خدمات 
از بسترهای دیجیتال و  بایستی عالوه بر تقویت سواد رسانه ای،  با همکاری شعب  تابعه 

شرکت های گروه جامپ به نحو احسن استفاده گردد.
در این برنامه روسای شعب استان تهران از شرکت های سابین تجارت آریا به عنوان 
دیجیتال  بانکداری  پیشانی  و  مشتریان  باشگاه  مجری  آوا  شرکت  بانک،  پرداخت  شرکت 
بانک و مرکز نوآوری بازدید و جلساتی را با مدیران شرکت ها  به منظور آشنایی بیشتر با 

سرویس ها و خدمات آنها برگزار کردند.

افزایش خدمات نرم افزار فام  موسسه اعتباری ملل 
گرامی  هموطنان  سریع  و  آسان  دسترسی  راستای  در 
اعتباری  فام موسسه  افزار  نرم  بانکی خدمات  امور  انجام  برای 
اعتباری  افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی موسسه  ملل 
ملل: این موسسه به منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم عزیز 
نرم  خدمات  افزایش  به  نسبت  حضوری،  مراجعات  کاهش  و 

افزار فام اقدام نمود.
 گفتنی است خدمات جدیدی که در نرم افزار فام قابل ارائه 

می باشد عبارتند از: امکان افتتاح حساب آنالین در موسسه اعتباری ملل )متابانک(،افزودن هوش 
مصنوعی، بهبود روابط کاربری، امکان ثبت و تاییدیه دریافت ،انتقال و استعالم  کلیه فعالیت های 
چک های صیادی ،امکان استعالم انتقال وجه انجام شده از فام در مقصد، افزودن یادآوری چک 
ها و اتصال به هاب فناوران و موارد دیگرهمچنین به منظور کاهش تردد شهری هموطنان خدماتی 
چون:امکان ثبت نام در پرتال مالیاتی،امکان انجام عملیات بانکی با فرامین صوتی،امکان مشاوره 

با بیش از 7هزار پزشک وامکان دریافت عدم سوء پیشینه در نرم افزار فام تعبیه شده است.
ارتقای کیفیت بصری نسبت به تغییر  افزار فام به منظور  افزاید: نرم  این گزارش می 
ظاهر لیست مخاطبین، تغییر ظاهر ویرایش اطالعات کاربری ،تغییر ظاهرمعرفی به دوستان 

نیز اقدام نموده است 
با نصب نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل از خدمات متنوع بانکی و    سازمانها   بهره 

مند شوید

وزیر نفت خبر داد؛
ایران بر تحریم صادرات میعانات گازی غلبه کرد

وزیر نفت در تازه ترین مطلب خود در توئیتر از غلبه بر تحریم 
صادرات میعانات گازی کشور با استفاده از توان داخلی و استفاده از 

ظرفیت مغفول مانده پاالیشگاه های کوچک کشور خبر داد.
جواد اوجی روز گذشته یکشنبه )پنجم تیرماه( با انتشار مطلبی 

در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت:
برای جلوگیری از خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و نیز 
مدیریت میعانات گازی مازاد و پایداری تولید گاز کشور با تکیه بر 
توان داخلی و استفاده از ظرفیت مغفول مانده پاالیشگاه های کوچک 

کشور، توانستیم بر تحریم صادرات میعانات گازی غلبه کنیم.«
وزیر نفت همچنین با انتشار مطلب دیگر در صفحه کاربری 
خود در توئیتر نوشت:»صنایع نظامی یکی از پیشران های فناوری 
در جهان هستند و بسیاری از فناوری ها برای نخستین بار در این 
صنایع توسعه پیدا کرده اند. با امضای تفاهم نامه با وزارت دفاع این 
ظرفیت را برای تولید تجهیزات پیچیده و تحریمی مورد نیاز صنعت 

نفت به خصوص در بخش high -  tech فعال کردیم.«

در  1۰۰ دالری  از  بیش  نفت  تداوم  از  پیش بینی هندی ها 
۲۰۲۲

مدیر امور مالی شرکت دولتی نفت هند )ایندین اویل( پیش بینی 
کرد قیمت های نفت در سال 2022 میالدی همچنان باالی ۱00 

دالر برای هر بشکه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ساندیپ کومار گوپتا روز جمعه 
)سوم تیرماه( ضمن سخنرانی در سمیناری صنعتی پیش بینی کرد 
به دلیل بحران اوکراین، قیمت های نفت در ادامه سال 2022 میالدی 

بیش از ۱00 دالر به  ازای هر بشکه خواهد بود.
از  ناشی  اقتصادی  آسیب  کرد  پیش بینی  همچنین  وی 
رشد  شدید  کاهش  سبب  اوکراین  و  روسیه  نظامی  درگیری های 

اقتصادی جهان در سال 2022 می شود.
هند، سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت جهان، 8۴ 
درصد نفت مورد نیاز خود را با واردات تأمین می کند و بیش از 60 
را  از کشورهای خاورمیانه است که نفت خود  واردات  این  درصد 

ارزان تر از کشورهای غربی می فروشند.
این کشور که از افزایش قیمت های نفت آسیب بسیاری دیده 
توافقنامه  بود  اوپک پالس خواسته  ائتالف  تولیدکنندگان  از  است، 
کاهش تولید خود را تسهیل و به احیای اقتصاد جهان کمک کنند.

یک کارشناس مسایل اقتصادی:

تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کوتاه مدت و گذرا است

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظر: سوگند رام
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زیر نظر: محمد امامی

رشد بیش از 13 درصدی تولید نفت گاز
 با کیفیت یورو ۴

مجموع تولید فرآورده های نفتی اصلی در سال ۱۴00 نسبت به 
سال گذشته حدود ۴ درصد رشد داشته به طوری که افزایش متوسط تولید 
فرآورده های اصلی نفتی از 270 میلیون لیتر در روز به 28۱ میلیون لیتر 
در روز رسید؛ همچنین تولید نفت گاز با کیفیت یورو ۴ به باال در سال 
۱۴00 نسبت به سال گذشته با رشد بیش از ۱3 درصدی روبرو بوده است.
اجرای طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان و رسیدن 
انتهای سال ۱۴00 که در  پیشرفت فیزیکی حدود 89 درصد در  به 
نتیجه اجرای کامل این طرح عالوه بر ارتقای کیفیت بنزین تولیدی 
پاالیشگاه به یورو۴ و نفت گاز تولیدی پاالیشگاه به یورو5، پیگیری 
شد و بر اساس آن تولید فرآورده کم ارزش نفت کوره در این پاالیشگاه 
حدود ۱5 درصد کاهش خواهد یافت. این طرح در سال جاری افتتاح 

و بهره برداری خواهد شد.
در  کوره  نفت  تولید  کاهش  و  سازی  بهینه  طرح های  اجرای 
پاالیشگاه های تهران، بندرعباس، تبریز و آبادان پیگیری و کنسرسیوم 
بانکی جهت حمایت و تامین مالی کالن طرح های پتروپاالیشگاهی 
تشکیل شد، در این بین حدود 2 درصد تولید بنزین موتور در سال 
۱۴00 نسبت به سال ۱399 رشد داشت، همچنین میزان تولید گازوئیل 
از 35.5 میلیون لیتر در روز در سال ۱399 به ۴0.2  میلیون لیتر در روز 

در سال گذشته رسید.
در این میان، ایجاد پتروپاالیشگاه ها نیز در اولویت قرار دارد تا 
توسعه پاالیشگاهی به عنوان زنجیره ای برای تامین خوراک مورد نیاز 
پتروشیمی ها مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور  برای هشت طرح 
احداث پاالیشگاه  ها/ پتروپاالیشگاه  های جدید نیز  به ظرفیت ۱.۴9 
میلیون بشکه در روز و ۱۱ طرح و پروژه پاالیشگاه های موجود کشور 
برای ارتقای کیفیت و کمیت محصوالت آنها در چارچوب قانون حمایت 
از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از 

سرمایه گذاری مردمی مجوز صادر شده است.
احداث  راستای  در  اولیه  اقدامات  دولت  این  در  همچنین 
پتروپاالیشگاه با ظرفیت 300 هزار بشکه  در روز با خوراک نفت خام 
است،  انجام شده  قاسم سلیمانی  نام سردار شهید  به  مزین  سنگین 
عالوه بر این تفاهم نامه فی ما بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی ایران در خصوص تولید محصوالت کک اسفنجی و سوزنی 
در پاالیشگاه های بندرعباس و امام خمینی)ره( شازند امضا شده است.
در این راستا از پروژه 7000 بشکه در روز شیرین سازی نفتا و مجتمع 
بنزین سازی پاالیشگاه الوان با استفاده از دانش فنی ایرانی با هدف 
افزایش ظرفیت تولید روزانه ۱.۱ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ بهره برداری 
شد و در راستای تامین نفت کوره کم گوگرد مورد نیاز صنعت کشتیرانی 
مطابق با استانداردهای سازمان بین المللی دریانوردی، پاالیشگاه شازند 
امام خمینی )ره( اراک مبادرت به تولید یک محصول جدید کردهکه 
عالوه بر ارزش افزوده باال، بخشی از نیاز صنعت کشتیرانی کشور را 

مرتفع کرده است.
راه اندازی فاز اول طرح RHU  پاالیشگاه اصفهان با قابلیت تولید 
ماهانه 300 هزار تن نفت کوره کم گوگرد از مهم ترین اقدامات در حوزه 
پاالیشگاهی بوده است. از واحد تقطیر سوم طرح توسعه و بهینه سازی 
پاالیشگاه اصفهان )فاز اول( و رسیدن به پیشرفت فیزیکی حدود 96 

درصد واحد تصفیه نفت گاز در انتهای سال ۱۴00 بهره برداری شد.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛
آغاز نام نویسی مجدد متقاضیان طرح نهضت 

ملی مسكن از 1۵ تیر
وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها از تمدید 

مهلت نهایی پاالیش طرح نهضت ملی مسکن تا ۱5تیر خبر داد.
رستم قاسمی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها در خصوص بررسی 
روند اجرای عملیات طرح نهضت ملی مسکن و گزارش آن به رئیس جمهور گفت: در 
دو هفته آینده جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهوری برگزار خواهد شد 
که در آن جلسه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای طرح نهضت ملی 

مسکن به تفکیک استان ها گزارش می شود.
برای  محدودیتی  هیچ  حاضر  حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
بهره مندی از توان پیمانکاران و انبوه سازان خوش نام در اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
وجود ندارد اعالم کرد: در بیشتر استان ها پاالیش ها در مرحله نهایی شدن است که باید 

اینکار سرعت بیشتری یابد. 
قاسمی گفت: پاالیش نهایی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا ۱5 تیرماه تمدید 
شده است و استان ها باید توجه داشته باشند متقاضیانی که با مکاتبه نسبت به تعیین 
تکلیف مدارک خود اقدامی نکنند با هماهنگی شورای استان از ادامه طرح کنار گذاشته 

شوند تا متقاضیان بیشتری امکان حضور در اجرای طرح را پیدا کنند. 
وی تصریح کرد: بعد از ۱5 تیرماه سامانه طرح های حمایتی مسکن برای متقاضیان 
جدید به مدت ۱5 روز باز می شود تا همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای 

متقاضیان پاالیش شده امکان ثبت نام از افراد جدید نیز فراهم باشد. 
وزیر راه و شهرسازی در خصوص افتتاح حساب متقاضیان پاالیش و تایید شده 
که به بانک معرفی شدند نیز توضیح داد: مدیران کل راه و شهرسازی دقت کنند که 
حداکثر زمان الزم برای افتتاح حساب متقاضیان معرفی شده به بانک ها 2 هفته است 
که باید این زمان رعایت شود تا اجرای طرح نهضت ملی مسکن سرعت الزم را پیدا کند. 
نیز  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  جلسات  هفته  هر  کرد:  تاکید  قاسمی 
باید برگزار و در خصوص الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن تصمیمات الزم 

گرفته شود. 
وی گفت: با برنامه ریزی و سرعت دهی به کار در صدد هستیم که تا پایان شهریورماه 

اجرای فوندانسیون واحدهای طرح نهضت ملی مسکن از 2 میلیون واحد عبور کند. 
اجرای  را  و شهرسازی  راه  مدیران کل  نخست  اولویت  و شهرسازی  راه  وزیر 
ندارد  وجود  زمین  مشکل  که  شهرهایی  در  گفت:  و  کرد  عنوان  حمایتی  طرح های 
و  ساخت  به  نسبت  خودشان  تراکم  بدون  تا  بشود  انجام  مردم  با  همکاری  نهایت 

اقدام کنند.  ساز 
وزیر راه و شهرسازی در بخشی دیگر از سخنان خود خطاب به مدیران کل راه و 
شهرسازی استان ها اعالم کرد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید 20 
درصد سهم تسهیالت را به بخش مسکن اختصاص بدهند که در این خصوص ضرورت 
دارد تا بانک ها نهایت همکاری را داشته باشند. همچنین در بند 5 ماده قانون جهش 
تولید مسکن نیز تاکید شده که برای تامین زمین از اراضی دولتی برای اجرای پروژه های 
قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱0 قانون مذکور اقدام 

الزم را بعمل آورد.
قاسمی یادآور شد: در تفاهم وزارت راه و شهرسازی با ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
باید ۱00 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط آن ستاد اجرایی و عملیاتی می شد 

که هم اکنون55 هزار واحد از ۱00 هزار واحد به مرحله اجرا رسیده و در حال اجراست.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس اظهار 
به  آزاد  مناطق  دبیرخانه  واگذاری  داشت: 
بهم  را  آزاد  مناطق  اقتصاد، سیستم  وزارت 
را  اقتصاد  در  آزاد  مناطق  نقش  و  می ریزد 
فعلی،  وضعیت  این  کرد.  خواهد  کمرنگ 
مناطق آزاد را به کما و به حالت اغما برده 
است. طبیعتا این شرایط مانع از تاثیرگذاری 

مناطق آزاد در رشد اقتصادی می شود.
دائمی  احکام  قانون   65 ماده  طبق 
اختیارات  وظایف،  تمام  باید  کشور  توسعه 
و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی 
مستقر در مناطق آزاد به مدیران آن منطقه 
واگذارد شود و در تمام مناطق آزاد موفق در 
دنیا این الزام و استاندارد به اجرا رسیده اما 
در ایران نه تنها که از ابتدای تاسیس مناطق 
آزاد این قانون واضح و روشن به اجرا نرسیده 
بلکه حتی ستاد مناطق آزاد را هم از ساختار 
مستقل خارج کرده و دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی 

را به وزارت اقتصاد واگذار کردند.
واگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از سال 
95 در بحبوبه های تشدید اختالفات مرحوم 
نمایندگان  و  وقت  دبیر   » ترکان  »اکبر 
مجلس کلید خورد. مهر ماه سال 95 مرکز 
پژوهش های مجلس گزارشی را منتشر کرد 
و در آن پیشنهاد داد که وظایف و اختیارات 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و وزیر 
دیگر  ماه  از سه  باشد.  کمتر  اجرا  مسئول 
هم این پیشنهاد به اجرا رسید و نمایندگان 
مجلس در  بررسی الیحه برنامه ششم توسعه 
تفکیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
از ریاست جمهوری و واگذاری آن به وزارت 

اقتصاد را تصویب کردند.
یف،  وظا م  تما مصوبه  ین  ا طبق 
دبیرخانه  تشکیالت  و  ساختار  اختیارات، 
شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت 
قوانین  و  رعایت ضوابط  و  حقوقی مستقل 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  مربوطه 

منتقل شد.
هر چند که هم دولت گذشته و هم 
این تفکیک هستند و  دولت جدید مخالف 
آن را یکی از عوامل تاخیر در اجرای برنامه ها 
و ماموریت مناطق آزاد می دانستند و می دانند 

در  گذشته  سال  ماه  اسفند  در  هم  باز  اما 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴0۱ با استناد به 
قانون برنامه ششم توسعه، بند ح تبصره ۱8 
الیحه قانون بودجه ۱۴0۱ به تصویب رسید 
که براساس آن باز هم بر این موضوع تاکید 
ساختار  مدیریتی،   ، اجرایی  امور  که   شده 
شورای  دبیرخانه  به  مربوط  تشکیالت  و 
عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه 
ویژه  و  آزاد  مناطق  سازمان های  اقتصادی 
امور  وزیر  توسط  کشور  سراسر  اقتصادی 

اقتصادی و دارایی انجام می شود.
به عبارت دیگر حتی دولت سیزدهم 
آزاد،  مناطق  سازمان  رویکرد  تغییر  با  و 
برای  را  وزیر  هم  باز  مجلس  نمایندگان 
اینکه در راس قرار بگیرد انتخاب کردند که 
این انتخاب  یک دلیل واضح و روشن دارد 
اینکه بتوانند فردی را از کابینه دولت برای 

پاسخگویی به مجلس بکشانند.      
اما این اقدام مجلس در واقعیت اصول، 
فعالیت  المللی  بین  استانداردهای  و  فلسفه 
مناطق آزاد را زیر سوال می برد و اساسا در 
مقابل ماده 65 احکام دائمی توسعه اقتصادی 

کشور است.
این شرایط سخت  در  از سوی دیگر 
اقتصادی کشور این تصمیم مجلس،  باعث 
گسترش مسئولیت های وزیر اقتصاد می شود 
و از این رو »احسان خاندوزی« در اسفند ماه 
سال گذشته در نامه ای خطاب به نمایندگان 
این مصوبه اعالم کرد.  با  را  مخالفت خود 
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در 

مورد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی 
و  ساختار  مدیریتی،  اختیارات  واگذاری  بر 
تشکیالت دبیرخانه به وزیر اقتصاد به رییس 
مجلس نامه نوشت و مصوبه کمیسیون تلفیق 
هیات  نظر  را خالف   ۱8 تبصره  ح  بند  در 
دولت دانسته و اعالم کرد که» این مسئله 
بازگشت  بر  و  نمی دانم  به صالح کشور  را 
نظر نمایندگان به مفاد الیحه بودجه اصرار 
دارم. تصویب نهایی متن مصوبه کمیسیون 
تلفیق در بند ح تبصره ۱8 مبنی بر انجام کلیه 
امور اجرایی مدیریتی، ساختار و تشکیالت 
مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اقتصادی  امور  وزیر  توسط  کشور  سراسر 
محترم  هیات  نظر  خالف  که  را  دارایی  و 
صالح  به  کنونی  شرایط  در  است،  دولت 

کشور نمی دانم.«
سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون 
حقوقی مجلس درباره انتزاع دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد از نهاد ریاست جمهوری 
اقتصاد  وزارت  مجموعه  به  آن  واگذاری  و 
موضوع  مخالف  شخصه  به  داشت:  اظهار 
نوع  به  نسبت  موضوع  این  البته  و  هستم 
و  مجلس  با  آزاد  مناطق  مدیران  برخورد 
باید در  و  به تصویب رسیده  قانون  جایگاه 
در  چراکه  داشت.  تامل  برخورد  این  نوع 
سال های گذشته مدیران مناطق آزاد متوجه 
مشورت های  از  و  نبودند  مجلس  جایگاه 
اجرای  در  آن  سیاست های  و  مجلس 
نمی شد  استفاده  آزاد  مناطق  ماموریت های 

که این رفتار سلیقه ای باعث افت عملکرد 
مناطق آزاد شده بود.   

مناطق  این  از  پیش  داد:  ادامه  وی 
جمهوری  ریاست  نهاد  مجموعه  زیر  آزاد 
محسوب می شد و نمایندگان مجلس برای 
اینکه بتواند امکان سوال ِکشی از مدیران 
مناطق آزاد داشته باشند و آنها را پاسخگو 
زیر  آزاد  مناطق  که  گرفتند  تصمیم  کنند، 
نظر وزارت اقتصاد فعالیت داشته باشد که 
البته اعتقاد دارم تصمیم و اقدام خوبی نبود 
ارتباط  و االن هم معتقدم که مناطق آزاد 
و  با دقت  قانون گذاری  با جایگاه  را  خود 
چند مشکالتی  هر  کند.  برقرار  درستی  به 
یکی  و  هستند  حل  قابل  اما  دارد  وجود 
مناطق  استقالل  مشکالت  این  راه حل  از 
ریاست  نهاد  نظارت  به تحت  باید  و  است 

جمهوری برگردد.
واگذاری  ینکه  ا بیان  با  دلخوش 
اقتصاد،  وزارت  به  آزاد  مناطق  دبیرخانه 
سیستم مناطق آزاد را بهم می ریزد و نقش 
مناطق آزاد در اقتصاد را کمرنگ خواهد کرد، 
گفت: این وضعیت فعلی، مناطق آزاد را به 
کما برده و آن را به حالت اغما برده است. 
طبیعتا این شرایط مانع از تاثیرگذاری مناطق 

آزاد در رشد اقتصادی می شود.   
با  مجلس  حقوقی  کمیسیون  عضو 
بار  چندین  امروز  به  تا  اینکه  بر  تاکید 
ه  یگا جا به  د  ا ز آ مناطق  برگشت  بحث 
قبلی و تفکیک آن از وزارت اقتصاد را در 
این  داشت:  کردیم، اظهار  مطرح  مجلس 
امسال  بودجه  الیحه  در  بار  چند  موضوع 
ما  تقاضای  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  
اقتصاد  وزارت  از  آزاد  مناطق  تفکیک 
این  به  هنوز  مجلس  نمایندگان  بودهاما 
صورت  به  که  نرسیدند  مشترک  نقطه 
یکدست با حفظ استقالل دبیرخانه شورای 

آزاد همراهی کنند. عالی مناطق 
وی تاکید کرد: در این شرایط ضروری 
را  مجلس  آزاد،  مناطق  مدیران  که  است 
این  در  وگو  گفت  و  تبلیغات  کنند.  قانع 
و  است  امام  فرمایشات  از  یکی  اساسا  باره 
مدیران مناطق آزاد هم باید از این فرصت 
ارایه  و  عملکرد  گزارش   تا  کنند  استفاده 
دالیل منطقی، نمایندگان مجلس برای این 

تفکیک قانع شوند.    

یک نماینده مجلس تاکید کرد؛

واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد اشتباه است!
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کت  شر مل  عا یر  مد
با  گفت:  ایالم  پتروشیمی 
تالش  و  جهادی  مدیریت 
استان  متخصص  فرزندان  شبانه روزی 
رکورد   HDPE و  الفین  واحدهای  در 
تولید ۴۴ تن پلی اتیلن سنگین در ساعت 
شکسته شد.حسن نجفی سمنانی اظهار 
داشت: ظرفیت طراحی واحد پلی اتیلن 
سنگین۴0 تن در ساعت است که با تکیه 
پتروشیمی  جوان  مهندسان  دانش  بر 
ساعت  در  تن  به  پایداری۴۴  ایالم 

افزایش یافت.
ابتدای  از  رکورد  این  افزود:  وی 
 ۱392 سال  در   HD راه اندازی  واحد 

تاکنون بی سابقه بوده است.

پتروشیمی  شرکت  عامل  مدیر 
راستای  در  را  رکورد  این  تحقق  ایالم 
شعار»تولید؛دانش بنیان،اشتغال آفرین
عنوان  رهبری  معظم  مقام  نظر  «مد 
تولید  با  ایالم  پتروشیمی  کرد و گفت: 
مسیر  در  تاب آوری  و  مستمر،پایداری 
در  تن   ۴5 مبنای  بر   تولید  استمرار 
ساعت است.وی ادامه داد: ثبت رکورد 
تولید ۴۴ تن در ساعت نسبت به متوسط 
سال گذشته بیش از ۱00 درصد افزایش 
یافته است.نجفی عنوان کرد: واحد الفین 
تقطیر  برج  های  مهندسی  در  تغییر  با 
ناحیه پروپیلن سازی،با توجه به نیاز بازار 
نسبت به ماه گذشته رشد 300 درصدی 

پروپیلن گرید پلیمری داشته است.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایالم خبر داد؛

ثبت رکورد بی سابقه تولید۴۴ تن پلی اتیلن سنگین در ساعت
رییس کل دادگستری استان ایالم : 

پرونده   9۲۷ و  هزار  ایالم1۳۸  قضایی  محاکم  در 
رسیدگی و مختومه شده است

استان  سراسر  در  ها  پرونده  درصد   9۶ به  رسیدگی 
در سال گذشته

 رییس دادگستری ایالم گفت: ۱39 هزار و 359 فقره پرونده در محاکم 
قضایی ایالم ثبت شده که در مجموع به ۱38 هزار و 927 پرونده رسیدگی 

و مختومه شده است.
ضمن  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  محمدی  علی  عمران 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جمهوری اسالمی به  ویژه شهید بهشتی، 
اظهار داشت: سال گذشته به 96 درصد پرونده ها در سراسر استان رسیدگی 

شده است.
وی افزود: پارسال ۱۱ پرونده قصاص با کمک شورای حل اختالف به 

صلح و سازش ختم شده است.
علی محمدی با اشاره به شاخصه های دوران تحول در قوه قضاییه 
با   قضائی  دستگاه  فرآیندهای  هوشمندسازی  و  شدن  الکترونیکی  گفت: 
سرعت بخشیدن به امور و صحت یکی از اقداماتی است که دستگاه قضا 

پیگیری می کند.
رییس دادگستری ایالم بیان کرد: یکی از مزیت های هوشمندسازی 
فرآیندها کاهش میزان مراجعات مردمی است که باعث افزایش رسیدگی 

به امور می شود.
علی محمدی با بیان اینکه درصد صلح و سازش ها در استان در حال 
رشد است، افزود: استفاده از توانمندی و ظرفیت مصلحان، شوراهای حل 
اختالف، ستاد صلح و معتمدین محلی کمک بزرگی به تحقق این هدف 

واال در استان بوده است.
وی با اشاره به راه اندازی شورای رهنمون قضایی در استان گفت: 
شورای رهنمون قضایی استان در جهت بهبود کیفیت فعالیت های قضایی 
استان گامی مهم  راستای تحقق عدالت در سطح  در  تا  اندازی شده  راه 

برداشته شود.
یکم تا هفتم تیرماه سالگرد شهادت آیت اهلل دکتر بهشتی و 72 تن از 

یارانش با عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ 
های  دارایی  تملک  اعتبارات  تومان  میلیارد   11۴۷

سرمایه ای ایالم توزیع شد
  رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایالم از توزیع ۱۱۴7 میلیارد 
تومان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شامل استانی، سه درصد 

نفت و گاز و توازن استانی در این استان خبر داد.
دارایی های  تملک  اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با  قیصوری  اله  رحمت 
سرمایه استان نسبت ¬به سال ۱۴00 حدود 27٫9 درصد افزایش دارد، گفت: 
اعتبار ردیف سه درصد نفت و گاز در سال ۱۴0۱ بیش از 3۴6 میلیارد تومان 

است که نسبت به سال گذشته 85٫7 درصد افزایش دارد.
تملک  اعتبارات  بیستم  رتبه  ایالم  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارایی¬های سرمایه¬ای در بین استان های کشور در سال ۱۴0۱ را دارد، 
افزود: اعتبارات ردیف تملک دارایی سرمایه ای استانی در سال ۱۴0۱ با 20٫9 
درصد رشد نسبت به سال قبل به بیش از 505 میلیارد تومان رسیده است.

از  بیش   ۱۴0۱ سال  در  اربعین  ردیف  اعتبار  کرد:  اضافه  قیصوری 
۱52 میلیارد تومان می باشد که نسبت ¬به سال ۱۴00 بیش از 60 درصد 

افزایش داشته است.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان در ادامه در خصوص اعتبارات 
مصوب هزینه ای استان در سال ۱۴0۱ گفت: اعتبارات مذکور بیش از 63۱ 
میلیارد تومان است که نسبت به مصوب سال ۱۴00 حدود 2۴٫7 درصد و 

نسبت به عملکرد سال قبل حدود ۱5٫3 درصد افزایش یافته است.
وی ضمن تأکید بر صرفه جویی در هزینه کرد اعتبارات جاری تأکید 
دستمزد  و  حقوق  پرداخت  ای  هزینه  اعتبارات  کرد  هزینه  اولویت  کرد: 

کارکنان می باشد.
رحمت اله قیصوری در پایان با اشاره به اینکه توزیع اعتبارات شهرستان 
ها براساس شاخص های جمعیت، مساحت، ضریب محرومیت و… صورت 
می گیرد، تأکید کرد: پروژه های اولویت دار از جمله پروژه های پیشران 
رشد اقتصادی، پروژه های دانش بنیان در راستای تحقق شعار سال و سند 
تحول دولت مردمی و همچنین اتمام پروژه های نیمه تمامی که با توجه 
به پیشرفت فیزیکی و نقشی که در تحقق رشد اقتصادی دارند، در اولویت 

توزیع اعتبارات سال ۱۴0۱ قرار دارند.

توسعه  بانک  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۷۳۰ پرداخت 
تعاون استان بوشهر به بخش بازرگانی  

تعاون در  توسعه  بانک  پرداختی  درباره تسهیالت   اطالعات موجود 
استان بوشهرنشان می دهد که بیش از 25 درصد از کل تسهیالت پرداختی 
این بانک دولتی درسال ۱۴00 در راستای حمایت از فعاالن حوزه اقتصادی 

استان به بخش بازرگانی تزریق شده است.    
 به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان 
 ، و خاص  ویژه  اهمیت  دارای  بخش  این  به  پرداختی  تسهیالت  بوشهر، 
بیش از 730   میلیارد ریال بود که در قالب 6۱0 فقره پرونده به متقاضیان 

پرداخت شده است.
براساس این گزارش طی سنوات اخیر فعالیت های مناسبی در راستای 
تقویت حضور فعاالن اقتصادی استان بوشهر  از سوی این بانک برای حضور 
در بازار های صادراتی و واردات کاال های اساسی انجام شده است و با توجه 
به اینکه  بخش بازرگانی در اقتصاد منطقه ای اهمیت بسزایی دارد لذا بانک 
توسعه تعاون از فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی که  نقش مهمی 
در تامین مواد اولیه ،فروش و بازاریابی ،صادرات و واردات  محصوالت را 

برعهده دارند حمایت ویژه می کند.

ائمه جمعه و جماعات فرهنگ مدیریت و صرفه جویی 
آب برای گذر از تابستان ترویج کنند

مدیر آبفای کنگان به مناسبت هفته صرفه جویی آب در نشست با 
ائمه جمعه و جماعات شهرستان کنگان با تشریح وضعیت تامین آب شرب 
اظهار داشت: ائمه جمعه و جماعات نقش مهمی در آگاه سازی مردم نسبت 

به بحران کم آبی و صرفه جویی دارند.
وی اضافه کرد: از آنجا که ظرفیت خط انتقال آب در شرائط کنونی 
در این فصل گرم سال جوابگوی نیاز مردم به آب آشامیدنی نیست الزم 

است فرهنگ صرفه جویی آب ترویج و نهادینه شود.
برای  مصرف،  نحوه  در  دقت  و  جویی  صرفه  رعایت  غالمی  آقای 
قدرشناسی از این نعمت الهی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: اندکی از 
مشترکین با دستکاری کنتور انشعاب آب بصورت خالف آب برداشت می کنند. 
وی با بیان اینکه دین مبین اسالم و مراجع تقلید برداشت آب غیرمجاز 
را حرام اعالم کرده اند گفت: با توجه به احادیث و روایات الزم است در این 
خصوص اطالع رسانی شود. مدیر آبفای کنگان با بیان اینکه برخی مراکز 
به دستور خالف آب برداشت می کنند گفت: این مهم عالوه بر اینکه از 
نظر شرعی امری پسندیده نیست از طرف دیگر سبب تضییع اموال عمومی 
می شود.وی استفاده آب لوله کشی در آبیاری مزارع و امور دام را خالف 
دانست و افزود: در تعدادی از روستاها متاسفانه برخی از آب شرب برای 
آبیاری فضای سبز، امور دام و طیور و مزارع کشاورزی استفاده می کنند 
که متاسفانه در صورت عدم همکاری در آینده نزدیک بابحران جدی این 

مایع حیاتی مواجه خواهیم شد.
مدیر آبفای کنگان آب شبکه را تنها برای مصارف خانگی دانست و 
تاکید کرد: مشترک حق استفاده از آب در فضای غیر شرب ندارند و متاسفانه 
مشاهده می شود برخی مردم در ساخت و ساز و آبیاری باغ و واگذاری آب 
به امالک مجاور که فاقدانشعاب هستند اقدام می کنند این امر خالف بوده 

و درصورت مشاهده و گزارش مطابق مقررات برخورد می شود.
اقای غالمی بیان کرد: امید است با همکاری و مساعدت ائمه جمعه و 

جماعات و مشارکت مردم تابستان را بدون بحران سپری کنیم

با اجرای رزمایش خدمت متعالی صورت پذیرفت؛
تبدیل شبکه فشار ضعیف سیمی دو روستا در شهرستان 

میامی به کابل خودنگهدار
روستاهای  سیمی  هوایی  فشار ضعیف  شبکه  تبدیل  : طرح  تبیانیان 
اجرای  با  میامی  شهرستان  توابع  از  کالپوش  بخش  کرنگ  و  آباد  حسین 

رزمایش خدمت متعالی به کابل خودنگهدار انجام شد .
با  سمنان  استان  برق  توزیع  برداری شرکت  بهره  معاونت  سرپرست 
عنوان این مطلب بیان کرد: این رزمایش ظرف سه روز متوالی و با حضور 
هفت اکیپ عملیاتی متشکل از سیمبان های شبکه به اجرا درآمده است .

“مصطفی کرمی« با بیان این که هشت هزار و 9۱2 متر شبکه فشار 
ضعیف سیمی این دو روستا به کابل خودنگهدار تبدیل شده است گفت: با 
مشارکت اکیپ های عملیاتی برق میامی، سمنان، سرخه، مهدیشهر ، بسطام  

و دامغان، این برنامه تحقق یافته است .
وی اظهار کرد: تیم های اجرایی حاضر در این رزمایش ، با بهره گیری 
از ۱3 دستگاه خودروی سبک و سنگین عملیاتی و با مجموع یک هزار و 
هشت نفر ساعت ، کلیه برنامه های پیش بینی شده را به انجام رسانده اند.

“کرمی« تصریح کرد: پیشگیری از سرقت شبکه توزیع برق، افزایش 
پایداری خطوط برق رسانی و کاهش تلفات انرژی الکتریکی ، از جمله اهداف 

اجرای این پروژه به شمار می رود.

در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت؛
ثبت بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تردد در مبادی 

ورودی استان
رئیس اداره مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان سمنان از ثبت بیش از یک میلیون و 800 هزار تردد در مبادی ورودی 

استان طی خردادماه سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان سمنان؛ محمدحسین فیروزجائیان اظهار داشت: بر اساس آمارهای 
در  استان؛  مواصالتی  محورهای  ترددشمار  سامانه های  توسط  احصاشده 
ورودی  محورهای  در  تردد  هزار  هشتصد  و  میلیون  یک  خردادماه،  طول 
استان سمنان ثبت شد که بیشترین حجم تردد مربوط به پالک استان های 
سمنان، تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده که به ترتیب 29.۱ درصد، 
2۱ درصد، ۱8.8 درصد و ۴.۱ درصد از کل تردد را به خود اختصاص داده اند.
وی سهم وسایل نقلیه سنگین از کل تردد را ۱۴ درصد خواند و افزود: 
آباد و پرتردد  ایوانکی-شریف  بازه زمانی محور  این  پرترددترین محور در 

ترین روز پانزدهم خرداد بوده است.
محورهای  در  فعال  برخط  شمار  تردد  دستگاه   55 است  ذکر  شایان 
مواصالتی استان جهت دریافت داده های تردد محورها، تعداد 27 دوربین 
مواصالتی  محورهای  در  نیز  تخلف  ثبت  سامانه   6۴ و  تصویری  نظارت 

استان فعال است.

بوشهر اراضی نهضت ملی را کامل تأمین کرد
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت : استان بوشهر از جمله 
استانهایی هست که توانست اراضی طرح نهضت ملی مسکن را به طور 

کامل تأمین نماید.
به گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهرسید محمود دستغیبی 
در این خصوص اظهار داشت : ما توانستیم جز سه استان اولیه در کشور 
باشیم که اراضی طرح نهضت ملی مسکن را به طول کامل تامین نماییم.

وی افزود : تاکنون53 هزار نفر در استان بوشهر ثبت نام کرده که یازده 
هزارو 280 نفرحائز شرایط شدن و7هزار نفر افتتاح حساب انجام داده اند.

دستغیبی بیان کرد : طرح نهضت ملی مسکن سیاست دولت، تاکید 
رییس جمهوری و نیاز جامعه است که امیدواریم با تامین اراضی که انجام 
شده است هرچه سریعتر پاالیش ها نهایی و ساخت واحدهای طرح نهضت 
ملی مسکن به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد تا مردم شاهد عملکرد مناسب 

مجموعه دولت در بخش مسکن باشند.

کارشناس ورزش و سالمت شرکت برق منطقه ای سمنان ،
 بهترین مربی تکواندو آسیا در رشته پومسه

ای  منطقه  برق  شرکت  سالمت  و  ورزش  کارشناس  اخالقی  احمد 
سمنان ، عنوان بهترین مربی تکواندو آسیا در رشته پومسه را کسب کرد.

بنابه اعالم فداراسیون تکواندو در هفتمین دوره تکواندو و قهرمانی 
آسیا که با حضور ۱57 تکواندو کار از 3۴ کشور به میزبانی کره جنوبی در 
شهر چانو چئون  برگزار گردید ،تیم ملی ایران در نهایت با یک طال ،شش 
نقره و سه برنز به  کار خود پایان داد و احمد اخالقی به عنوان بهترین مربی 

تکواندو آسیا در رشته پومسه انتخاب شد.
احمد اخالقی افتخاراتی چون عضویت در کمیسیون داوران فدراسیون 
تکواندو ایران ،سرمربی تیم ملی تکواندو پومسه مردان ایران ،سرمربی تیم 
ملی تکواندو پومسه کشور و کسب هشت مدال جهانی و سه مدال آسیایی 

پومسه را در کارنامه ورزشی خود دارد.
 شایان ذکر است تیم ملی پومسه کشورمان به سرمربیگری وی در 
مسابقات جهانی کره جنوبی که در اردیبهشت ماه سالجاری برگزار شد، موفق 
به کسب مقام پنجم جهان شد. محمد مهدی وحدتی مدیر دفتر روابط عمومی

در آستانه هفته صرفه جویي در مصرف آب برگزار شد :
همایش »مصرف بهینه آب و برق » با حضور ائمه جمعه 

سراسر استان مرکزي
همایش »مصرف بهینه آب و برق » با حضور ائمه جمعه و جماعات و 
مدیران عامل  شرکت هاي تابعه وزارت نیرو در استان مرکزي ، برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي ، این 
همایش که در 3۱ خرداد ماه  برگزار گردید T ائمه جمعه و جماعات استان 
از تاسیسات ابرساني، تصفیه خانه آب ، سد کمال صالح و وضعیت ذخیره 

آبي در این سد بازدید نمودند.
 یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
در این همایش طي سخناني عنوان کرد : روحانیون ، مساجد و مراکز دیني 
نقش غیر قابل انکاري در شکل گیري باور ها و ارزش ها در بین مردم دارند 
و اموزه هاي دیني و فرهنگي با محوریت مدیریت مصرف آب مي تواند نقش 

مهمي در تبیین فرهنگ مصرف بهینه اب ایفا کند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي با اشاره به خشکسالي 
و گرماي بي سابقه در 50 سال اخیر مدیریت صحیح مصرف آب و رعایت 
الگوي مصرف توسط مشترکین را یکي از مهم ترین راه هاي برون رفت از 
شرایط کم آبي عنوان کرد وبر فرهنگ سازي درراستاي رعایت الگوي مصرف 
و استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعت براي تبیین اهمیت صرفه جویي در 
مصرف آب تاکید نمود در ادامه وي به تشریح شرایط منابع آبي در شهر ها 
و روستاهاي استان پرداخت و گفت :آنچه مسلم است، توجه ویژه به اهمیت 
و مدیریت بهینه و استفاده درست از منابع آب بر پایه همکاري و مشارکت 
تمام سطوح در جامعه است باید اصالح الگوي مصرف آب در بخش هاي 
مختلف جامعه نهادینه شود و در تحقق این امر شهروندان ، سازمان ها و 
نهادهاي دولتي همگي باید با تعهد و آگاهي اجتماعي به این مهم توجه 

نموده تا شاهد استفاده درست از منابع آب استان باشیم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي ضمن تبریک هفته 
صرفه جویي در مصرف آب عنوان کرد : مدیریت مصرف در آب و برق ، 

یکي از ارکان مهم اقتصاد مقاومتي است که در تولید رشد مستقیم دارد
در ادامه این همایش حجت السالم و المسلیمن هادی میرزایي رئیس 
شوراي سیاست گذاري ائمه جمعه استان  ضمن یادآوري همکاري دلسوزانه 
ائمه جمعه استان در حل مشکالت شهروندان  ، تالش براي ترویج مصرف 

بهینه آب و برق را در تریبون هاي نماز جمعه مورد تاکید قرار داد.
حجت السالم و المسلیمن میرزایي به اهمیت موضوع مدیریت مصرف 
آب و برق و صرفه جویي اشاره و عنوان نمود: باید همه مردم و مسئولین در 
امر فرهنگ سازي مشارکت نمایند و از هدررفت انرژي برق و آب جلوگیري 
نمایند، همچنین ایشان به آیات و روایات در قرآن مجید که اسراف را نهي 

و نکوهیده مي داند نیز اشاره نمودند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
ساالنه  تضمینی  خرید  از  هرمزگان 
میلیارد   ۴00 و  هزار  یک  به  نزدیک 
تومان آب تولیدی آب شیرین کن های 

بخش خصوصی خبر داد.
می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
و  آب  شرکت  همگانی  آموزش  و 
حمزه  عبدالحمید  هرمزگان،  فاضالب 
به  اشاره  با  خبری  نشست  در  پور 
از  یکی  عنوان  به  آبرسانی  اهمیت 
نیازهای اساسی مردم که نقش اصلی در 
توسعه دارد، افزود: عمده مناطق استان 
هرمزگان به دلیل شرایط اقلیمی و عدم 
مواجه  آب  کمبود  با  آبی  پایدار  منابع 
هستند و آبفا برای تامین این نیازها از 
ظرفیت شیرین سازی آب دریا و رودخانه 

های لب شور بهره گرفته است.
منابع  کاهش  اینکه  بیان  با  وی 
و  آب  هرمزگان،  زیرزمینی  و  سطحی 
روی  به  ناگزیر  را  هرمزگان  فاضالب 
کرده  متعارف  غیر  منابع  از  آوردن 
منابع  این  از  یکی  کرد،  تصریح  است، 
که هرمزگان به دلیل ساحلی بودن به 
استفاده از آن روی آورده است شیرین 
سازی آب دریاست که در حال حاضر 
۴۱ سایت نمک زدایی با ظرفیت 228 
هزار و 500  متر مکعب در شبانه روز 
در سراسر هرمزگان نیاز آبی بخشی از 
مناطق استان را تامین می کنند که در 
تالش هستیم برای رفع کمبود ها ۱۱ 
سایت دیگر را نیز به ظرفیت 3۴ هزار 
متر مکعب در شبانه روز به ظرفیت تولید 

آب هرمزگان کنیم.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان، در حال حاضر ۴7 
درصد کل ظرفیت آب شیرین کن های 
کشور در هرمزگان تولید می شود که با 
اضافه شدن ظرفیت های جدید، سهم 
هرمزگان از آب تولیدی آب شیرین کن 

ها به 6۱ درصد کل کشور می رسد.
ادامه داد، سال گذشته  حمزه پور 
یک هزار و ۴00 میلیارد تومان صرفا از 
شیرین کن  آب  تضمینی  خرید  طریق 
تامین  را  مشترکین  نیاز  مورد  آب  ها 
کردیم. به گفته وی، خرید تضمینی هر 
متر مکعب آب تولیدی آب شیرین کن 
مشترک  که  است  تومان  هزار   ۱8 ها 
مبلغ ناچیزی از این عدد تا سقف الگوی 

مصرف می پردازند.
باالی  قیمت  دلیل  به  افزود:  وی 
بویژه  آب شرب  توزیع  و  انتقال  تولید، 
آب شیرین کن ها لزوم مصرف بهینه 
را بیش از پیش کرده است و انتظار داریم 
رسانه ها در این زمینه آبفا را در فرهنگ 

سازی مصرف بهینه یاری کنند.

به گفته مدیرعامل آبفا، حدود نیمی 
از جمعیت هرمزگان در روستاها زندگی 
می کنند و این شرایط در هرمزگان به 
دلیل نوع فعالیت روستاها و اقلیم استان، 
ساکنان این مناطق حدود دو برابر سرانه 
تعیین شده آب مصرف می کنند که می 
آب  بویژه  شرب  آب  استفاده  از  طلبد، 
های تولیدی آب شیرین کن ها برای 

آبیاری درختان و دام خودداری شود.
متفاوت  را  هرمزگان  اقلیم  وی 
برخی  به  آبرسانی  افزود:  و  دانست 
روستاها نیازمند اعتبارات باالیی است؛ 
از آنجا که در برخی روستاها هیچ گونه 
منابع آبی پایداری وجود ندارد و آبرسانی 
به آن نیازمند صرف اعتبار باالیی است 
ناگزیر به آبرسانی سیار هستیم تا بتوان 
را  دوردست  مناطق  ساکنان  آبی  نیاز 

تامین کرد.
آبفا  کرد،  خاطرنشان  پور  حمزه 
در هر نقطه ای از استان که منابع آبی 
پایدار باشد از اجرای آن دریغ نخواهد 
کرد و برای تامین نیاز آنها پروژه اجرا 

می کند.
وی ادامه داد، در حال حاضر ۱00 
روستاها  درصد   89 و  شهرها  درصد 
شده  انجام  آنها  به  آبرسانی  عملیات 
که  نیست  معنا  بدان  این  البته  است، 
مشکل آب در این نقاط وجود نداشته 
باشد چرا که به دلیل شرایط اقلیمی و 
زیرزمینی،  و  سطحی  منابع  شدن  کم 
از  بیش  نیاز  مورد  آب  تا  شده  باعث 
که  باشد  موجود  تولیدی  آب  میزان 
برای حل آن نیز در حال اجرای طرح 
پروژه های  تعریف  های توسعه ای و 

جدید هستیم.
مدیرعامل آبفا در تشریح وضعیت 
شبکه توزیع و خطوط انتقال آب گفت: 
در حال حاضر شش هزار و 792 کیلومتر 
هزار  پنج  و  روستایی  توزیع  شبکه  از 
کیلومتر از شبکه توزیع شهری نیازمند 

توسعه و بازسازی است.
انتقال،  افزود: در بخش خط  وی 
نیازمند توسعه و بازسازی 25۱ کیلومتر 

از خط انتقال شهری و سه هزار و 500 
کیلومتر خط انتقال روستایی هستیم که 
در مجموع اعتباری بالغ بر 6 هزار و 700 

میلیارد تومان می طلبد. 
اعتبار  این  پور،  حمزه  گفته  به 
رقم باالیی است و باید در طول سال 
های آتی روند مورد نیاز طی شود تا به 

برخورداری الزم دست پیدا کنیم.
مدیرعامل آبفا از توجه ویژه دولت 
سیزدهم به بخش آبرسانی اشاره کرد و 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  داشت:  بیان 
حدود یک هزار و 220 میلیارد تومان از 
اعتبارات آبفا تخصیص یافته است که 

70 درصد اعتبارات را شامل می شود.
وی به برنامه آبفا در تامین نیازهای 
آبی هرمزگان اشاره کرد و افزود: بستک، 
مناطق  رویدر  بخش  قشم،  سیریک، 
شرقی و غربی جاسک از جمله مناطقی 
هستند که با کمبود بیشتری در تامین 
آب مواجه هستند که آبفا با انعقاد قرارداد 
با بخش خصوصی در تالش است تا آب 
این مناطق را تامین کند؛ در جاسک نیز 
با توسعه خط انتقال آب روستاها، از سد 

جگین تامین خواهیم کرد.
به گفته مدیرعامل آبفا، با گذر از 
آب  مدار شدن  وارد  و  امسال  تابستان 
شیرین کن زیارت در سیریک و سه آب 
شیرین کن سلخ، تورگان و باسعیدو در 
قشم، تکمی خط انتقال چارک به جناح 
و بستک و احداث خط انتقال آب از آب 
شیرین کن خلیج فارس به کهورستان 
و رویدر بخش زیادی از کمبودهای آب 

این شهرستان ها مرتفع خواهد شد.
وی همچنین گفت: اخیرا خبرهای 
از اجرای پروژه های شهرستان  خوبی 
خمیر داده ایم که با اجرای آن تقریبا کل 
این شهرستان از خط انتقال آب شیرین 
کن خلیج فارس بهره مند خواهند شد.

حمزه پور به اتصال بخش مرکزی 
شیرین  آب  انتقال  خط  به  بندرعباس 
افزود:  و  کرد  اشاره  فارس  خلیج  کن 
و  داد  خواهد  رخ  امسال  اتفاق  این 
نعمت  از  بندرعباس  شمال  روستاهای 

به  یابند.  می  دست  پایدار  شرب  آب 
اقدام  با  امسال  آبفا  مدیرعامل  گفته 
ویژه و جهادی که استاندار هرمزگان از 
اجرای آن حمایت ویژه ای کرد، آبرسانی 
این  مردم  که  بود  رضوان  روستای  به 
دهستان تابستان بدون تنشی پشت سر 

خواهند گذاشت.
وی با بیان اینکه شهرستان میناب 
نیز در همین ماه به ظرفیت ویژه تامین 
آب دست خواهد یافت و نیازهای آبی 
آن از طریق سد سرنی تامین خواهد شد، 
دیرینه  مطالبه  هم  اقدام  این  با  گفت: 
خواهد  خود  به  عمل  جامه  ها  مینابی 
با کیفیت و  گرفت و هم مردم به آب 

پایدار دست خواهند یافت.
با  کرد،  تصریح  آبفا  مدیرعامل 
آب  سرنی،  سد  از  میناب  آب  تامین 
تعادل  به  نیز  میناب  دشت  های  چاه 

خواهد رسید.
به  اشاره  با  همچنین  پور  حمزه 
انجام شده در حوزه فاضالب  اقدامات 
شهر  شش  حاضر  حال  در  گفت: 
هرمز،  میناب،  رودان،  بندرعباس، 
درگهان و ابوموسی و روستای تیاب از 
شبکه و تصفیه خانه فاضالب برخوردار 
سطح  هستیم  تالش  در  که  هستند 
آوری  جمع  از  مناطق  این  برخورداری 

فاضالب نیز افزایش دهیم.
در  آبرسانی  بزرگ  اقدامات  وی 
های  پروژه  و  آبرسانی  جهاد  قالب 
افزود:  و  کرد  اشاره  زدایی  محرومیت 
این اتفاق بزرگی است و باعث خواهد 
شد تا جمعیت زیادی از روستاها به آب 

شرب پایدار دست پیدا کنند.
مدیرعامل آبفا گفت: در قالب طرح 
جهاد آبرسانی که با مشارکت وزارت نیرو 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام 
می شود، 68 روستا از طرح های توسعه 

ای بهره مند خواهند شد.
استان  در  پور،  حمزه  گفته  به 
هرمزگان آبفا با مشارکت نیروی دریایی 
سپاه که معین اجرای طرح محرومیت 
در  آبرسانی  عملیات  است،  زدایی 
شهرستان های بستک، بندرلنگه، خمیر 
و رودان آغاز شده است که سطح بهره 
قابل  طور  به  را  استان  جمعیت  مندی 

مالحظه ای افزایش خواهد داد.
آبفا  ماندگار  اقدامات  از  وی یکی 
به  پساب  انتقال  را  فاضالب  حوزه  در 
صنایع عنوان کرد و افزود: طرح انتقال 
پساب به صنایع هم اکنون در حال انجام 
است که با اتمام آن پساب تصفیه خانه 
فاضالب وارد دریا نمی شود و تمامی 
پساب تصفیه شده در صنایع و فضای 

سبز استفاده خواهد شد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان در نشست خبری به مناسبت هفته صرفه جویی:

ساالنه 1۴00 میلیارد تومان صرف خرید تضمینی
 آب تولیدی آب شیرین کن ها در هرمزگان می شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
برق  پست  در  بی   2 گفت:  خوزستان 
230 کیلوولت ساران این شرکت برای 
تامین برق پتروشیمی گچساران احداث 

و برق دار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
محمود  خوزستان،  منطقه ای  برق 
دشت بزرگ بیان کرد: این تجهیزات با 
مشارکت پتروشیمی گچساران با هدف 
تامین برق این پتروشیمی با دیماند 50 
مگاولت آمپر در پست برق ساران نصب 
و راه اندازی شده  است.وی با بیان اینکه 
گرفته  صورت  سرمایه گذاری  ارزش 
بوده،  ریال  میلیارد  پروژه 500  این  در 
زیرساخت  اقدام  این  با  کرد:  تصریح 
در  پتروشیمی  برق  تامین  برای  الزم 

حال احداث گچساران فراهم شده است.
خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت 

در  برق  نتقال  ا و  تامین  مسئولیت 
شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان 

خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر 
عهده دارد.

تامین برق پتروشیمی گچساران از پست ساران  

استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  رئیس سازمان   
های  پروژه  اجرای  در  تسریع  با هدف  گفت:  اردبیل 
عمرانی اردبیل قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت 

های ترکیه ای منعقد شد.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، داود شایقی در 
نشست مشترک استاندار اردبیل با مدیران یک شرکت 
سرمایه گذاری ترکیه ای در اردبیل اظهار کرد: اغلب 
این پروژه های عمرانی نیمه تمام به صورت تهاتر به 
شرکت های ترکیه ای واگذار می شود که از جمله آنها 

پروژه های آب منطقه ای و ... است.
راستای  در  ما  دغدغه  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  اجرا  حال  در  عمرانی  های  پروژه  مالی  تامین 

استان است که با همکاری شرکت های ترکیه ای 
اعتبارات  از  بخشی  اختصاص  با  و  مقرر  زمان  در 
این پروژه ها از سوی شرکای ترک به زودی شاهد 

بود. آنها خواهیم  تکمیل 
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
اردبیل با بیان اینکه باید در حوزه بزرگراهی و آزادراهی 
و در زمینه ترانزیت اقدامات الزم را انجام دهیم، گفت: 
ما با کشورهای مختلف همسایه هستیم بنابراین باید 
در این حوزه بتوانیم اقدامات الزم را انجام داده و با 
استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اتمام پروژه 

ها اقدام کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:

اجرای سریع پروژه های عمرانی به صورت مشارکتی
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تکنیک، مصالح و تحوالت معماری
نگاهی به تاریخچه معماری ایران از آغاز تا قاجاریه - قسمت آخر

تهیه و تحقیق: 
ناصر میرزایی

تحوالت معماری
ین  ا ر  د ری  معما تحوالت 
تحوالت  ز  ا تر  تدریجی  ، ه ر دو
. هند می د خ  ر ی  ز سا شهر
نند  ما یی  پا و ر ا ی  زی ها سا فضا
تاالر های  مرتفع،  ساختمان های 
بزرگ و پله های مرکزی،پالن های 
کشیده در امتداد نما،پله های بزرگ در 
امتداد محور ورودی،تاالر آیینه با گچ 
بری های ظریف،ساعت های بزرگ، 
شیروانی،شومینه،ایوان،بالکن،کاله 
دایره ای،  نیم  قوس های  فرنگی، 
نقاشی های  ورودی،  سردرهای 
دیواری، ستون های مرمرین، باغ ها 
و  نگلیسی  ا سبک  با  وباغچه ها 
فرانسوی و حضور میز و صندلی در 
حذف  و  پنام ها  ها،حذف  آن  داخل 
تابش بند ها در این زمان به معماری 

ایرانی وارد می شوند.
ساختمان هایی که در این دوره 
ساخته شدند را از لحاظ نحوه استفاده 
و نوع عناصر به کار رفته،می توان 
به گروههای زیر تقسیم بندی کرد:

و  مذهبی  ساختمان های  ۱ـ 
مدارس حوزوی.

و  کوشک  ها،  قصرها،کاخ  2ـ 
عمارات کاله فرنگی.

3ـ خانه های مسکونی.
و  ید  جد ی  د ها عملکر ۴ـ 
ی  ا ر شو مجلس  نند  ما عمومی 
ه های  یستگا ا ت،  نجا خا ر کا ملی،

راه آهن.
5ـ دیوارها و بدنه های شهری 

ممتد)افشار،ص۱30(
همانطور که گفته شد شاخص 
سبک  به  شده  ساخته  بنای  ترین 
ساختمان  ترین  مرتفع  و  تهرانی 
شمس  کاخ  ناصری،  دارالخالفه 
غربی  قسمت  در  که  است  العماره 
کاخ  شرق  سلطنتی،  ارگ  محوطه 
بان  خیا جنوبی  نیمه  و  گلستان 

ناصرخسرو واقع شده است.
ساختمان  ین  ا حداث  ا ر  کا
دستور  به  ۱282هـ.ق  سال  در 
دوستعلی  نظارت  شاه،  ناصرالدین 
معیرالممالک)  لدوله  ا نظام  خان 
و  شاه(  ناصرالدین  خواهر  شوهر 
کاشی  محمد  علی  استاد  معماری 
شروع وپس از گذشت دو سال یعنی 
در سال۱28۴هـ.ق پایان یافت. این 
ساخته  مرتبه  شش  در  ساختمان 
شده و دارای دو برج در امتداد محور 
شمالی ـ جنوبی است که در میان 
این دو برج،برج ساعتی قراردارد که 
ساعت آن را ملکه ویکتوریا پادشاه 
اهدا  شاه  ناصرالدین  به  انگلستان 
مدت  برای  عمارت  ست.این  کرده 
کمتر از یک قرن، بلندترین ساختمان 
در بافت قدیمی شهر تهران محسوب 

می شده است.)مختاری،ص ۱0۱(
محمد حسن خان اعتمادالسلطنه 
 ۱29۴ سال  در  ایران  روزنامه  در 
العماره  شمس  با  رابطه  در  هـ.ق 

چنین می نویسد:

شمس  رت  عما اًل  و ا . .…«
و  مرتفع  بسیار  که  است  العماره 
دولت  این  عالی  بسیار  بناهای  از 
می باشد.تاالر های  شوکت  جاوید 
آیینه و ستون های بزرگ از مرمر و 
پله نیزکاًل از مرمر و مراتب زیادی 
ذرع  دارد.چهل  عمارت  باالی  الی 
برج  دو  و  است  این عمارت  ارتفاع 
دارد با یک مهتابی که روی برج ها 
و  اطراف  و  تهران  شهر  می روند 
کوه ها و صحراها کاًل پیدا و چشم 
دارد...  باروحی  و  خوب  بسیار  انداز 
این  باالی  در  بزرگی  ساعت  و 
زنگ  صدای  که  می باشد  عمارت 
اکثر موقع شنیده می شود.«  آن در 

)ذکا،۱3۴9،ص 27۱(
ی  هجر  ۱ 3 0 3 ل  سا ر  د
شمس  جنوبی  سمت  در  قمری 
شمس  در  سر  لعماره،ساختمان  ا
العماره به عنوان یکی از ورودی های 
کاخ گلستان از سمت خیابان ناصریه 
نیز  جدید  ساختمان  شد. ساخته 
همانند خود شمس العماره به سبک 
تلفیقی احداث گردید.در سال ۱305 
جلوی  در  میدانی  قمری  هجری 
سردر شمس العماره به نام جلو خان 

شمس العماره احداث شد.
 عملکردهای بنا

بنای  این  از عملکردهای  یکی 
مرتفع تماشای شهر تهران و اطراف 
ان از باالی ساختمان توسط ناصرالدین 
شاه و میهمانان وی و اهل حرم بوده 
است و در دیوان و سالن های پرتزیین 
و با شکوه آن از مقامات و سرشناسان 
پذیرایی می شده اند.البته این ساختمان 
به لحاظ آن که در آن زمان مرتفع ترین 
ساختمان تهران بوده و از بسیاری از 
نقاط شهر قابل رویت بود،به عنوان نماد 
و جلوه ای از قدرت و تمول و در عین 
حال ذهنیت فرهنگ مآب پادشاه ایران 
شناخته می شده است.)قبادیان،۱38۴، 

ص ۱59( 
 

تجزیه و تحلیل فضایی و فرمی
ن  ختما سا ین  ا لیه  و ا ه  ید ا
به  ه  شا د پا قه  عال سبب  به 
روی  از  اروپایی،  ساختمان های 
اخذ  فرنگی  ساختمان های  تصاویر 
شده است و در طرح کلی و همچنین 
از  تلفیقی  آن  اجراء  و  جزئیات  در 
معماری فرنگی و ایرانی بوده است. 
ارتفاع  و  ساعت  فرنگی ها،  کاله 
شباهت  غیرمذهبی  ساختمان  این 
را  اروپایی  ساختمان های  با  زیادی 
حال  عین  در  می کند.ولی  تداعی 
این ساختمان بی شباهت به مرتفع 
ترین کاخ دوران صفویه یعنی کاخ 
عالی قاپو نیست.ارتفاع، برون گرایی 
و فضایی جهت تماشای شهر نیز از 
بارز کاخ عالی قاپو  جمله نمادهای 
بنا هم دیده  این  بوده است که در 
شاه  ناصرالدین  قصد  می شود.شاید 
این بوده است که مجموعه کاخ های 
کاخ های  با  بتواند  تهران  در  وی 
صفوی در اصفهان از نظر هیبت و 

عظمت برابری کند.
هر دو کاخ به گونه ای طراحی 
شده اند که از داخل آن بتوان محیط 
اطراف را تماشا کرد و هر دو بنا به 
صورتی واقع گردیده اند که بر فضای 
اطراف خود مسلط باشند.میدان جلو 
سال  در  که  العماره  شمس  خان 

کاخ  شرقی  در سمت  هـ.ق   ۱305
در مجاورت خیابان ناصری احداث 
شده،گرچه بسیار کوچکتر از میدان 
نقش جهان اصفهان است ولی در 
اینجا نیز مانند نمونه اصفهان،بنای 
مشرف  خود  مقابل  فضای  بر  کاخ 

است.)قبادیان، ۱38۴،ص ۱63(

شکل کالبدی بنا
فرم کلی پالن شمس العماره به 
صورت ذوزنقه است.پالن ساختمان 
ایرانی  به صورت  پایین  طبقات  در 
است یعنی پالن تنها از یک سمت،رو 
به حیاط مرکزی باز می شود.ایوانی 
طبقه  وسط  در  حیاط  به  رو  بزرگ 
همکف قرار دارد که ملهم از تخت 

جمشید است. و اتاق ها نیز به گونه 
سنتی سامان دهی شده اند.پالن ها 
گرا  برون  حالت  فوقانی  طبقت  در 
دارند.در هر چهار سمت ساختمان باز 
شوهایی به بیرون وجود دارد و وجه 
غالب نما در این طبقات به معماری 
فرنگی شباهت پیدا می کند و وجود 
بازشوها در  و  فرنگی، ساعت  کاله 
از  هر چهارجهت ساختمان نمودی 

این مطلب است.
طبقات  به  دسترسی  جهت 
بناهای  اکثر  همانند  پله ها  فوقانی 
پستوهای  در  ایران  در  مسکونی 
گرفته  قرار  اصلی  اتاق های  پشت 
اند و نظام گردشی ساختمان ایرانی 
به  اتاق  طریق  از  ارتباط  و  است 
که  حالی  می گیرد،در  صورت  اتاق 
حیاط  به  رو  ورودی  بزرگ  پلکان 
که برروی محور ایوان هم کف قرار 
گرفته ملهم از معماری غرب است.

چرا که در معماری سنتی ایران،پله 
بر روی محور اصلی بنا کمتر دیده 
شده است و این پله بعد ها برچیده 
ندارد. وجود  حاضر  حال  در  و  شد 

)قبادیان،۱38۴،صص ۱67( 
پیش  اول شامل فضای  طبقه 
نشین  شاه  گوشواره،  دو  ورودی، 
باالتر  طبقات  و  خروجی  فضای  و 
و  موقت  نشیمن  اتاق های  شامل 
راهروهای ارتباطی است و از میان 
این طبقات پنج گانه تنها طبقه اول 
از جهت عملکردی قابل استفاده بوده 
و سایر طبقات در برج های شمالی و 
جنوبی دارای قابلیت استفاده موقت 
بوده و برای زندگی روزانه کاربردی 

نداشته اند.
ز  ا ساختمان  اصلی  ورودی 
سمت محوطه بازکاخ های سلطنتی 
در غرب بوده و ایوان ها و نورگیرهای 
ساختمان رو به باغ ساخته شده اند. 

نمای سمت شرقی که هم جوار دیوار 
ارگ شهر است با سطوح پر گود و 
کاشی  قاب های  و  آجری  برجسته 
الوان پوشیده و دید از داخل به خارج 
صرفًا از طریق مشبک های فیروزه 
ای رنگ میسر می باشد. نما در این 
سمت از بلندی با روی ارگ دارای 
فوقانی  سطح  تراز  از  ولی  تزیینات 
دیوار ارگ تا زمین با آجرهای توکار 
و بند های ساده گچی پوشیده است 
احتمال  از  ناشی  امری  چنین  که 
وجود همیشگی دیوار ارگ بنا بوده 

است.)افشار،ص ۱20(

تکنیک ساخت
در  اروپا  از  شده  وارد  تأثیرات 

این دوره بیشتر حالت فرمیک داشته 
و کمتر در شیوه ساخت دخیل بوده 
است.تکنیک غالبدرساخت بنا، دیوار 
باربر با طاق های آجری و چوبی است. 
سیستم  و  مناره  ساخت  تکنیک  از 
خرپای چوبی نیز برای ساخت طبقات 

فوقانی بهره گرفته شده است.
 

مصالح ساخت
این  در  استفاده  مورد  مصالح 
ساختمان هم مانند بقیه عناصر آن 
و  سنتی  مصالح  نوع  دو  از  تلفیقی 
شامل  سنتی  است.مصالح  فرنگی 
 ، ج و ر سا هگل،  کا خشت،  ، جر آ
چوب،آهک به صورت مالت شفته 
آهک درپی و سنگ مرمر درازه ها و 

می باشد.مصالح  ساختمان  پله های 
گالوانیزه  ورق های  و  چدن  فرنگی 
می باشند که استفاده از آن ها برای 
دیده  ساختمان  این  در  بار  اولین 
می شود.از چدن برای ساخت تعدادی 
ورق های  واز  نرده ها  و  ستون ها  از 
به صورت  بام  پوشش  در  گالوانیزه 

شیروانی استفاده شده است.

عناصر تشکیل دهنده ساختمان
ین  ا دهنده  تشکیل  عناصر 
ساختمان نیز بخشی ایرانی و بخشی 
فرنگی است.از عناصر سنتی می توان 
سبک  ستون های  سر  و  ستون  به 
صفوی،قوس جناغی،سطوح برجسته 
مشبک های  یادآور  که  آجری  گود 
دوره صفوی هستند، قاب های کاشی 
از  و  ارسی و سه دری  انواع  الوان، 
عناصر فرنگی به ستون های چدنی 
شیبدار،  بام  کرنتین،  ستون  سر  با 
دایره ای  نیم  قوس های  سنتوری، 
کاله  غرفه های  و  ساعت  رومی، 

فرنگی اشاره کرد.

 تزیینات
همانند  نیز  ساختمان  تزیینات 
دیگر بخش های این بنا به صورت 
ایرانی و فرنگی  تزیینات  از  تلفیقی 
است و بیشتر از همه یاد آور دوره 
روکوکو می باشد.تمام سطوح داخلی 
و خارجی این بنا تزیین شده و کمتر 
جایی در بنا یافت می شود که فاقد 
تزیین  سطوح  البته  باشد.  تزیینات 
در  کاری  ظریف  میزان  و  شده 
طبقات پایین بیشتر و به تدریج در 
طور  به  است.  کمتر  باالتر  طبقات 
کلی،این تزیینات شامل گچ کاری، 
آیینه کاری، کاشی کاری،آجر کاری، 
چوب کاری و حجاری می باشد. در 
یک تقسیم بندی کلی نقوش نقش 
برجسته بر سطوح بنا را می توان به 
دو دسته ایرانی)اسلیمی، گره چینی، 
قطاربندی،مقرنس( و فرنگی)نقاشی 
به  گیاهان  تصاویر  مانند  واقع گرا 
ساختمان های  و  طبیعی  صورت 
فرنگی، حجاری با ترسیمات و نقوش 

واقعی، مجسمه سازی(تقسیم کرد.

تزیینات خارجی بنا
ساختمان  به  ورود  ابتدای  در 
که  دارد  قرار  منظره،شکارگاهی 
صورت  به  باال  تا  سنگفرش ها  از 
شده  نصب  دیوار  روی  مینیاتوری 
تصویر  این  زمینه  پشت  در  است. 
فلک  قلعه  باشکوه  و  عظیم  بنای 
االفالک قرار دارد که نشان دهنده 
سفر شاه به خارج است. از تصاویر 
و  رستم  جنگ  به  می توان  دیگر 
اکوان دیو در طبقه اول و نبرد رستم 
و سهراب در سمت دیگر اشاره نمود 
اساطیر  تأثیر  نشانه  خود  این  که 
می باشد.  بنا  این  نقوش  در  ایرانی 

طبقه  ورودی  درهای  طرف  دو  در 
سرباز  تعدادی  تصاویر  تحتانی، 
بزگ  و  ساز  که  می شود  مشاهده 
موزیک  ادوات  و  ابزار  یا  نظامی 
نشانگر  که  دارند  همراه  به  نظامی 
قدرت نظامی حکومت در این دوره 
۱380،صص  است.)خانلری، بوده 
۱8۱-۱87( تصویر شیر و خورشید 
نیز در کاشی کاری این بنا به چشم 
باور   ]22 شماره  می خورد.]شکل 
که  بوده  این  بر  گذشته  در  مردم 
شیر  توسط  صبح  روز  هر  خورشید 
حمل  باختر  تا  خاور  از  پنجه  قوی 
می شود و این کار باعث پدید آمدن 
شب و روز می گردد.آیین ها ی کهن 
مانند میترائیسم و زرتشتی نیز توجه 

خاصی به خورشید داشته اند.
 

تزیینات داخلی بنا
ازاره  سنگ  شاهکار  بنا  این 
است که در گوشواره ها با نقاشی و 
در شاه نشین در با نقاشی و حجاری 
ترکیب شده است. در داخل کاشی 
چشم  به  رنگ  هشت  کاری های 
می خورد که غالب آنها آبی روشن، 
زرد نارنجی و قهوه ای می باشد. در 
بری  ساختمان،گچ  داخلی  آرایش 
گاه به تنهایی مانند سقف گچبری 
شده در گوشوارشمالی که به شکل 
فرش است و گاه در ترکیب با آیینه 
کاری مانند اتاق شاه نشین در طبقه 

اول خود نمایی می کند.

نتیجه گیری:
با  همزمان  که  تهران  سبک 
حکومت ناصرالدین شاه و با گسترش 
ارتباط با اروپا در عرصه معماری پا 
گذاشت،توانست  ظهور  عرصه  به 
در  ژرفی  تأثیرات  مدتی  کوتاه  در 

معماری سنتی ایران بگذارد.
بنای شمس العماره یا خورشید 
از جمله اولین ساختمان هایی است 
که تحت تأثیر این سبک در تهران 
ساخته شده است. این بنا به عنوان 
مرتفع ترین ساختمان و اولین بنا یا 
نمای بیرونی در شهر تهران، سرآغاز 
التقاطی از سنت و نوگرایی  سبکی 
به شمار می رود. همچنانکه فرهنگ 
بر  غریبان  زندگی  ظاهری  شیوه  و 
روی فرهنگ ایرانی علی الخصوص 
طبقه مرفه و در رأس آن شاه تأثیر 
گذاشته بود،نماد این تأثیر در شمس 
العماره تجلی یافت. این تأثیرات هر 
معماری  خلوص  از  حدودی  تا  چند 
ایران کاست، اما نقطه شروعی برای 
حرکت به سوی تکامل فرم و مصالح 
در معماری ایرانی محسوب می شود به 
نحوی که تمامی بناهایی که از این 
پس در دوران قاجار ساخته می شود در 
جهت استفاده از تکنولوژی مدرن تر 
و تلفیق معماری کالسیک اروپایی و 

معماری سنتی ایران می باشد.

هنگ فر
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از دایره طالیی تا »دایره ادب«؛
طلبکار بودن بخشی از شرح وظایف رییس فدراسیون کشتی!

مجمع فدراسیون کشتی شاهد اتفاقات و مکالمات جنجالی بود که به هیچ عنوان 
با فرهنگ پهلوانی که مختص رشته کشتی است، همخوانی ندارد.

نمایی  داد  رخ  کشتی  فدراسیون  گذشته  شنبه  روز  مجمع  در  که  اتفاقاتی   
واقع گرایانه از وضعیت فرهنگی ورزش ایران بود. در ورزش کشتی که نماد فرهنگ 
پهلوانی و احترام است، رئیس فدراسیونش به بزرگ و کوچک رحم نمی کند و به 
هر کسی که خالف نظرش را عنوان کند نیش و کنایه می زند؛ گویی که »طلبکار« 

بودن بخشی از شرح وظایفش است!
محمد پوالدگر معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، فارغ از 
عملکردش، شایسته چنین رفتاری نیست. به قول شخص پوالدگر، زمانی که علیرضا 
دبیر کشتی گیر بود، وی ریاست یک فدراسیون المپیکی را بر عهده داشت. از طرفی 
کار به جایی رسید که حرمت سن و سال پوالدگر هم شکسته شد. صحبت های تند 
دبیر علیه پوالدگر که در مجمع فدراسیون کشتی و در حضور وی عنوان شد، نه در 
دایره ادب و احترام می گنجد و نه در آن سلسله مراتب مدیریتی رعایت شده است.

اینکه توقع داشته باشیم کل بودجه ورزش کشور برای کشتی هزینه شود، 
انتظاری نابجا است چرا که فدراسیون های دیگری هم هستند که باید به فعالیت 
را  فدراسیون ها  سایر  نمی توان  بودن کشتی  مدال آور  بهانه  به  و  دهند  ادامه  خود 
نادیده گرفت. با این حال طبق آمار منتشر شده فدراسیون کشتی بیشترین بودجه 
را نسبت به سایر فدراسیون ها دریافت می کند. حتی اگر غیر از این هم بود، دلیلی 
برای اینکه دبیر، معاون وزیر ورزش و جوانان را مورد هجمه قرار دهد، وجود نداشت.

از  برخی  کرد.  بدتر  را  وضعیت  شد،  آغاز  مجمع  پایان  از  پس  که  یارکشی 
اهالی کشتی که در بین آنها افراد شاخصی همچون محمد بنا هم دیده می شود، 
در حمایت از رئیس این فدراسیون از ادبیاتی استفاده کردند که ادامه همان ادبیات 

مورد استفاده علیرضا دبیر بود.
ادبیاتی است، به  از هر  این تصور علی دبیر که می پندارد قادر به استفاده 
نحو  هر  به  دبیر  می رود  توقع  نیست.  کشور  ورزش  مدیران  زیبنده  عنوان  هیچ 
او  لحاظ  هر  از  که  چرا  کند؛  جبران  را  کشتی  فدراسیون  مجمع  اتفاقات  ممکن 
نباید آنگونه به پوالدگر می تاخت. بیچاره کشتی که گرفتار ادبیاتی شده که شبیه 
آنچه  نیست.  در شأن کشتی کشور  قطعا  که  ادبیاتی  است؛  کوچه بازاری  ادبیات 
از سکان دار فدراسیون کشتی به  عنوان ورزش اصیل و پهلوان پرور ایران انتظار 
می رود، در ساده ترین حالت این است که حداقل باعث پایین آمدن شأن این رشته 

نشود، حتی با نیت »دلسوزی«!

حذف قهرمان المپیک از انتخابی تیم ملی با ۲ شکست
در جریان رقابت های انتخابی سنگین وزن تیم ملی کاراته، قهرمان المپیک 
توکیو با قبول 2 شکست از ترکیب تیم ملی برای حضور در بازی های اسالمی 

کنار رفت.
در جریان رقابت های انتخابی وزن 8۴+ کیلوگرم تیم ملی کاراته برای حضور 
در رقابت های قهرمانی آسیا و بازی های کشورهای اسالمی، سجاد گنج زاده دارنده 
مدال طالی المپیک، پس از یک برد و یک باخت در دور رفت مقابل محمود نعمتی 
و مجید نیکوهمت، در نخستین مبارزه دور برگشت نیز برابر محمود نعمتی با نتیجه 
6 بر 5 شکست خورد و خورد تا در 3 مبارزه صاحب یک پیروزی و 2 شکست شود.

اما مجید نیکوهمت با کسب 3 پیروزی و بدون شکست به عنوان ملی پوش 
کاراته ایران در بازی های کشورهای اسالمی انتخاب شد و گنج زاده نتوانست برای 

حضور در این بازی ها به تیم ملی برسد.
برای شفافیت و عدالت هر چه بیشتر در قضاوت ها، مانیتور بزرگی در کنار 
تاتامی قرار داده شد و بررسی صحنه ها همراه با قطع مبارزه ها باعث شد زمانی 

بیش از حد معمول صرف برگزاری مسابقات شود.
قضاوت داوران در این رقابت ها به شکلی بود که بازیکنان زمانی که امتیاز 
ضربات خود را نمی گرفتند خواستار بازبینی فیلم می شدند و در اکثر مواقع نیز امتیاز 

آن ها پس از بازبینی داده می شد!
نتایج کامل انتخابی وزن 8۴+ کیلوگرم به شرح زیر است:

محمود نعمتی 7 - سجاد گنج زاده 9
محمود نعمتی۱0 )هانسوکو- بازنده( - مجید نیکوهمت5

مجید نیکوهمت 7 - سجاد گنج زاده6
محمود نعمتی 6 - سجاد گنج زاده 5

مجید نیکوهمت ۴ - محمود نعمتی 2
مبارزه آخر نیز قرار بود بین نیکو همت باشد اما با توجه به قطعی بودن قهرمانی 

نیکو همت، این مبارزه برگزار نشد.
به این ترتیب نیکوهمت به عنوان نفر نخست موفق شد به ترکیب تیم ملی 

برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی برسد.

محرمانه لواندوفسكی؛
 ۴ دلیل برای شورش علیه بایرن

روبرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی، 
آماده است تا تصمیم بایرن مونیخ برای عدم 

فروشش را وتو کند.
لواندوفسکی قصد دارد در فاصله یک 
سال تا پایان قراردادش با بایرن مونیخ از این 
باشگاه جدا شود و این موضوع جنجال زیادی 
را در آلمان و البته اسپانیا به پا کرده است. 

از این دو پیشنهاد برای  بارسا پیش 
جذب این بازیکن ارائه کرده که هر دو با 
و  شده  روبرو  بایرن  مدیران  منفی  پاسخ 

حاال روزنامه اسپورت خبر داده که مذاکرات نهایی بین دو باشگاه قرار است این 
هفته آغاز شود. 

بارسا قصد دارد در این مذاکرات پیشنهاد نهایی خودش را برای خرید لوا ارائه 
کند و آنها بسیار به قبول این پیشنهاد امیدوار هستند، چرا که به نظر می رسد گارد 
مدیران بایرن پایین آمده و آنها آماده فروش این مهاجم با قیمت مدنظرشان هستند. 
این در حالی است که تا پیش از این بایرن حتی حاضر به بررسی پیشنهادات ارائه 
شده برای خرید لواندوفسکی نبود و تاکید داشت که او باید تا پایان مهلت قراردادش 
در این تیم بماند اما حاال به مدیر برنامه این بازیکن اعالم کرده که حاضر به فروش 

او با مبلغ 50 میلیون یورو است. 
اما بارسا نیز معتقد است که این مبلغ برای فروش بازیکنی 3۴ ساله زیاد است 
و امیدوار است که بتواند در طول مذاکرات نظر مساعد بایرن را برای ارائه پیشنهادی 

کمتر جلب کند. 
لواندوفسکی در طول روزهای اخیر بارها به صورت علنی اعالم کرده که تصمیم 
دارد بایرن را ترک کند و به بارسا ملحق شود و تمام تالش بارسا بر این است که 
مانع از حضور این بازیکن در تمرینات پیش فصل بایرن شده و کار انتقال او را تا 

قبل از شروع این تمرینات نهایی کرده باشد.
روزنامه اسپورت در گزارشی که در نسخه روز یکشنبه منتشر کرده مدعی شده 
که لواندوفسکی چهار دلیل محکم و جدی برای جدایی از بارسا دارد. اولین دلیل او 
تردیدی است که مدیران این باشگاه آلمانی در تمدید قرارداد با او از خود نشان دادند 

و باعث ناراحتی شدید این بازیکن شد. 
دومین دلیل این بازیکن برای جدایی از بایرن این است که او همیشه دوست 
داشت که چالش بازی در لیگ اسپانیا را تجربه کند و بارسلونا در زمان درستی تصمیم 

به ارائه پیشنهاد به او گرفت. 
اسپورت درباره سومین دلیل لوا برای ترک بایرن از شرایط خاص بارسا نام برده 
و معتقد است که این مهاجم لهستانی به این باور رسیده که می تواند به چهره اصلی 
نوکمپ تبدیل شده، از قدرت بیشتری در این تیم برخوردار بوده و به عنوان رهبر 

پروژه بارسا شناخته شود، شرایطی که در مونیخ برای او فراهم نبود. 
در نهایت هم مسئله مهم و حساس تمرینات پیش فصل و تصمیم این بازیکن 
در این باره مطرح شده: اگر بایرن با جدایی او و انتقالش به بارسا موافقت نکند، او 
در تمرینات پیش فصل حاضر نخواهد شد و این می تواند ضربه ای جدی به مدیریت 

باشگاه بایرن باشد.

جلسه باشگاه چلسی با مدیر برنامه های رونالدو
باشگاه چلسی برای تقویت خود به 

سراغ ستاره پرتغالی رفته است.
به گزارش بی ساکر، سران باشگاه 
چلسی با خورخه مندس، مدیر برنامه های 
کریستیانو رونالدو دیدار داشتند تا زمینه 
انتقال این بازیکن به جمع آبی های لندن 

را فراهم کنند.
در روزهای اخیر خبرهای درباره 
عالقه بایرن مونیخ به جذب رونالدو به 
گوش رسیده که این باشگاه آلمانی به 

این موضوع واکنش نشان داد و آن را رد کرد.
خورخه  با  دیداری  چلسی  باشگاه  مسئوالن  که  است  شده  گزارش  اکنون 
مندس، مدیر برنامه های رونالدو داشتند تا بتوانند این بازیکن پرتغالی را برای فصل 

بعد به خدمت بگیرند.
منچستریونایتد فصل بعد در لیگ قهرمانان حضور ندارد و همین امر ممکن است 
باعث رفتن فوق ستاره پرتغالی از جمع شیاطین سرخ شود. هر چند اریک تن هاگ، 
سرمربی هلندی یونایتد اعالم کرده است که تمایل دارد رونالدو را در تیمش نگه دارد.

مربی سابق تیم ملی فوتبال 
ایران می گوید انتخاب گواردیوال و 
کی روش در شرایط فعلی به جای 
اسکوچیچ جوابگوی نیاز ایران نیست چرا که 

زمانی تا جام جهانی نمانده است.
حسین فرکی، در واکنش به اینکه آیا 
برکناری  برای  کارشناسان  از  برخی  نظر  با 
اسکوچیچ از تیم ملی در این مقطع و انتخاب 
یک مربی دیگر از جمله کی روش موافق است 
یا خیر؟ گفت: حتی االن بهترین مربی دنیا را 
هم بیاورید، موافق نیستم. شخصا موافق این 
ندارم.  اسامی هم  به  نیستم. کاری  موضوع 
چه گواردیوال و چه کی روش را هم بیاورند، 
نمی توانند کاری کنند و زمان برای این کار 
مناسب نیست و باید همین مسیر ادامه داشته 
باشد. مسئله مهم این است که تیم ملی را به 
عنوان اولویت نخست در نظر داشته باشیم و 

حمایت کنیم.
شرایط ایده آلی در جام جهانی نخواهیم 

داشت
مربی تیم ملی در پاسخ به این سوال 
که با توجه به این زمان کوتاه، به نظر او ایران 
شرایط ایده آلی در قطر خواهد داشت یا خیر 
اظهار کرد: من فکر نمی کنم وقتی جام جهانی 

می رسیم، شرایط ایده آلی داشته باشیم.
در جام جهانی  ایران  ملی  تیم  مربی 
2006 در واکنش به اینکه به علت برگزاری 
مسابقات  کوران  در  جهانی  جام  بازی های 
شرایط  در  ملی پوشان  احتماال  باشگاهی، 
نظر  از  ایران  اما  بود  خواهند  خوبی  فردی 
خیر  یا  می رسد  ایده آل  شرایط  به  تیمی 
گفت: به اعتقاد من از نظر تیمی به مشکل 
می خوریم. شاید بازیکنان در شرایط خوبی 
اروپا هستند و بیشتر  اکثرا هم در  باشند و 
مسئولیت تیم روی دوش آن هاست اما فکر 
نکنم کادرفنی و مردم از تیم راضی باشند. 

توکل ما بر خدا است.

و  دید  قطر شبیه  در  ملی  تیم  اردوی 
بازدید بود

وی درباره اردوی تیم ملی فوتبال ایران 
در قطر که با نارضایتی بازیکنان همراه بود 
را مقابل  بازی نه چندان خوبی  و تیم ملی 
هر  به  گفت:  گذاشت  نمایش  به  الجزایر 
تصاویر  اطالعات،  اخبار،  می کنم  فکر  حال 
قطر  درباره  رسانه ها  در  که  برنامه هایی  و 
گفتند، رضایت بخش نبوده است. حداقل یک 
بازی در این کشور انجام دادیم. شاید اگر در 
قطر نبودیم، همین بازی هم انجام نمی شد. 
به جز خود بازی، اردو رضایت بخش نبود. 
همه بخش ها از جمله بازیکنان و کادرفنی به 
این موضوع اعتراف می کنند. پس مشخص 
است که قضاوت ها درباره اردوی قطر درست 
بوده است. اتفاقاتی که در قطر رقم خورد و 
بازیکنان به این کشور رفتند، بیشتر شبیه به 

دید و بازدید بوده است.
او در واکنش به این سوال که به عنوان 
مربی تیم ملی ایران، در اردوی قطر حاضر 
کرد.  بررسی  را  شرایط  باید  گفت:  می شد، 
گاهی وقت ها آدم مجبور است شرایط بد را 
انتخاب کند. شاید این اردو بهتر از هیچ بود. 

البته کادرفنی مناطق دیگری را برای تشکیل 
اردو در نظر گرفته بود که انجام نشد. از قبل 
یک مناطقی برای تشکیل اردو و بازی خیلی 
مورد استقبال قرار می گیرد. یک وقت هایی 
انتخاب  را  بدتر  شرایط  می شود  مجبور  آدم 

کند. در واقع این شرایط بهتر از هیچ است.
اگر اردو در تهران بود، بهتر می شد

مربی و بازیکن سابق تیم ملی ایران 
مربی  تصمیم  از  بازیکنان  نارضایتی  درباره 
تیم ملی برای برگزاری اردو در قطر یادآور 
شد:  وفتی شرایط ایده آل نباشد، انتقاد هم 
و  بازیکنان  کادرفنی،  نظرم  به  دارد.  وجود 
ما  و  بازیکنان  کنند.  انتقاد  دارند  مردم حق 
می گوییم اگر اردو در تهران بود، حداقل در 
تهران در شرایط آب و هوایی بهترین تمرین 
می کردند و از نظر جسمی و روحی اتفاقات 

اخیر رخ نمی داد.
جام  تا  زیادی  زمان  اینکه  بیان  با  او 
فیفا  یک  فقط  گفت:  است  نمانده  جهانی 
دی تا جام جهانی باقی مانده است که باید 
بازی تدارکاتی داشته باشیم. این مسئله هم 
با توجه به مسائل تحریم و مشکالت، کار 

راحتی نیست.

ایران  ملی  تیم  درباره شکست  فرکی 
در دیدار دوستانه مقابل الجزایر و در پاسخ 
ایران  آیا عملکرد ضعیف  که  این سوال  به 
مربوط به وضعیت این اردو بود یا مشکالت 
مربوط به گذشته است اظهار کرد: به نظرم 
دو  که  شدیم  ضعف  دچار  نقطه ای  از  ما 
خط  قلب  در  را  خودمان  کلیدی  بازیکن 
کنعانی زادگان  و  خلیل زاده  نداشتیم.  دفاعی 
به علت مصدومیت و محرومیت غایب بودند. 
این دو از زمان پرسپولیس به همکاری خوبی 
رسیده اند. از طرفی تیم ملی به علت خستگی 
ناشی از مسابقات باشگاهی در شرایط خوبی 

هم قرار نداشت.
ایران جلوی الجزایر زور نداشت

مربی سابق تیم ملی ایران ادامه داد: 
نظر  از  نداشتیم.  زیادی  زور  الجزایر  مقابل 
که  چرا  نبود  خوب  تیم  جسمانی،  آمادگی 
بازیکنان یک فصل بازی کرده اند و خسته 
و از فوتبال دل زده شده اند و شور و اشتیاق 
الزم وجود ندارد. در کنار این مسئله، الجزایر 
از  اصلی،  بازیکن  چند  غیبت  وجود  با  هم 
تیم های خوب آفریقا است و به مراتب از ما 
سرحال تر بود. ایران هم در بخش دفاعی و 
تهاجمی توانی نداشت. حریف هم نقاط ضعف 
ایران استفاده کرد و ما فقط دو، سه موقعیت 
داشتیم که روی یکی از حرکات خوب به گل 
رسیدیم و بازی مساوی شد اما در ادامه بازی 
را باختیم. هر چند در بازی تدارکاتی برد و 

باخت مدنظر من نیست.
وی با اشاره به اوضاع فدراسیون فوتبال 
گفت: ما فدراسیونی نداریم که تصمیم گیر 
وزارت  حمایت های  نداریم.  هم  پول  باشد. 
ورزش باید وجود داشته باشد و از نظر مالی 
ما خواهان  و سیاسی کمک کنند. هر چند 
دخالت کمتر دولت هستیم و دوست داریم 
دولت وارد حیطه ورزش نشود. همه چیز در 

اختیار فدراسیون فوتبال باشد.

کارشناس فوتبال ایران: 

 بهترین مربیان جهان هم نمی توانند کاری برای فوتبال ما بکنند!

علی طهماسبی درباره شرایط تیم 
یکم  و  بیست  لیگ  در  هوادار  فوتبال 
اظهار کرد: پارسال به عنوان تیمی که 
سختی  شرایط  آمده  برتر  لیگ  به  تازه 
داشتیم چون بیش تر بازیکنان ما تجربه 
لیگ برتر را نداشتند. در مجموع هر چه 
بازی ها پیش رفت کار برای ما راحت تر 
شد و توانستیم نتایج بهتری بگیریم. ما در 
سال اول شخصیت خوبی برای خودمان 
پیدا کردیم و بین همه تیم ها به عنوان 
تیمی که نمی بازد مطرح شده بودیم. در 

مجموع شرایط خوبی را داشتیم.
او در ادامه درباره اعتراض مربیان 
به داوری هم گفت: نکته ای که درباره 
است  این  دارد  وجود  داوری  اعتراضات 
داوری  به  اعتراض ها  فقط  همه  که 
این  ایجاد  عوامل  به  اما  می بینند  را 
اعتراض ها کاری ندارند. متاسفانه برخی 
را  مسائل  برخی  نیمکت ها  روی  افراد 
استفاده  الفاظی  از  و  نمی کنند  رعایت 
می کنند که باعث ایجاد ناراحتی می شود. 
همین الفاظ باعث ایجاد درگیری می شود. 
ما در خیلی از بازی هایی که نتیجه را با برد 
به پایان نبردیم شاهد تصمیمات تاثیرگذار 

داور بودیم. در مجموع من فکر می کنم 
اعتراض های تیم ما به داوری خیلی کم تر 

از سایر تیم ها بود.
مدیر تیم فوتبال هوادار در بخش 
این  درباره  صحبت هایش  از  دیگری 
کمک  سیستم  هم  آینده  فصل  که 
کار  به  ایران  فوتبال  در  ویدئویی  داور 
گرفته نخواهد شد گفت: ما باید سعی 
روز  تکنولوژی  به  را  خودمان  کنیم 
به سیستم های  اگر  کنیم.  نزدیک  دنیا 
در  افراد  دید  بشویم  مجهز  حرفه ای 

فوتبال هم حرفه ای تر می شود. من فکر 
ویدئویی  داور  کمک  سیستم  می کنم 
ایران  فوتبال  نیازهای  از ضروری ترین 
بود. مطمئن باشید اگر چنین سیستمی 
و  خشونت ها  بیاید  ایران  فوتبال  به 
اعتراض ها کم تر می شود. من امیدوارم 
مسئوالن هر طور که شده تا نیم فصل 
ایران  فوتبال  به  را  سیستم  این  دوم 
بیاورند. چون در همه جای دنیا از سیستم 

کمک داور ویدئویی استفاده می شود.
وی در ادامه درباره عدد و ارقامی که 

به عنوان دستمزد در فصل نقل و انتقاالت 
تصریح  می شود  اعالم  بازیکنان  برای 
کرد: االن معموال بازیکنان به سه دسته 
درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیم 
می شوند. بازیکنان درجه یک بیش تر از 
۱5 میلیارد تا شاید نزدیک به 20 میلیارد 
تومان دستمزد می گیرند. بازیکن درجه 
تومان  میلیارد   ۱5 تا   ۱0 بین  هم  دو 
بازیکنان درجه سه  و  دستمزد می گیرد 
که ما به دنبال آن ها هستیم حدود پنج 
میلیارد تومان دستمزد دریافت می کنند. 
پرداخت همین مبالغ هم برای ما واقعا 

سخت است. 
چون یک باشگاه خصوصی هستیم. 
نرخ  افزایش  علل  درباره  باشد  قرار  اگر 
ساعت ها  باید  کنیم  صحبت  بازیکنان 
نظر  تبادل  و  بحث  موضوع  این  درباره 
شود. بودجه باشگاه های خصوصی مثل ما 
آنقدر نیست که بتوانیم 20 میلیارد تومان 
به یک بازیکن بدهیم. رقم ها نجومی باال 
رفته و در این بین برخی باشگاه ها توان 
تیم های  دارند.  را  پول ها  این  پرداخت 
صنعتی بی پروا هزینه می کنند و باعث 

ایجاد چنین مبالغی می شوند.
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فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  آگهی 
سند رسمی

مورخ   ۱۴0۱603250030000۴۴3 شماره  رای  کالسه300023۱  پرونده 
۱۴0۱/02/26 به تقاضای آقای امیرزارعیان  فرزند علی رضا   نسبت به ششدانگ   
یکباب کارگاه بلوک زنی  به مساحت 836,39 متر مربع قسمتی از پالک ۱5۴ اصلی  
واقع در بخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک رسمی  آقای 

علی رضا زارعیان   رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 و ۱3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل 
به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا 
بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت 

مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.25 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/25

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  آگهی 
سند رسمی

مورخ   ۱۴0۱60325003000۴۴۴ شماره  رای  کالسه3000229  پرونده 
۱۴0۱/02/26 به تقاضای خانم زینب عزیز مراد آبادی فرزند کرم   نسبت به ششدانگ   
یکباب عمارت  به مساحت 220,38متر مربع قسمتی از پالک ۱5۴ اصلی  واقع در 
بخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک رسمی  آقای خدامراد 

منصوری   رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 و ۱3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم 
دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر 
این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و 
یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 

شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/25

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  آگهی 
سند رسمی

ه   ر شما ی  ا ر 3000۱8۴آ 3000۱85و و   3000۱86 کالسه نده  و پر
و   ۱ ۴0۱603250030000۴۱۴ و    ۱ ۴0۱603250030000۴۱5
۱۴0۱603250030000۴۱3مورخ ۱۴0۱/02/2۴ به تقاضای آقای سید محمد سجاد 
نوربخش فرزند سید فرج اله و آقای فاضل بهرامی فرزند باباعزیز و آقای سید مرتضی 
نوربخش فرزند سید فرج اله هرکدام   نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ   یکباب 
عمارت  به مساحت۴0. 2۴0متر مربع قسمتی از پالک ۱5۴ اصلی  واقع در بخش 
۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک رسمی  آقای کرم شا منصوری   

رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 و ۱3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل 
به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا 
بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت 

مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/25

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  آگهی 
سند رسمی

مورخ   ۱۴0۱60325003000089 شماره  رای  کالسه3000۱35  پرونده 
۱۴0۱/0۱/28 و رای شماره ۱۴0۱60325003000۴39 اصالحی مربوط آن مورخ 
۱۴0۱/02/26به تقاضای خانم طاهره ناصری سرکشتی فرزندعلی عباس   نسبت به 
ششدانگ   یکباب عمارت  به مساحت 7۴,90متر مربع قسمتی از پالک ۱55 اصلی  
واقع در بخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک رسمی  آقای 

حاجیعلی رضایی   رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 و ۱3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل 
به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا 
بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت 

مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/25

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  آگهی 
سند رسمی

مورخ   ۱۴0۱60325003000۴۱۱ شماره  رای  کالسه3000282  پرونده 
۱۴0۱/02/2۴ به تقاضای آقای قدرت محمدی  فرزند سلطانمراد   نسبت به ششدانگ   
یکباب مغازه)دکان( به مساحت ۴7,90متر مربع قسمتی از پالک 8فرعی از 2۱اصلی  
واقع در بخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک رسمی آقایان 

هادی و باونعلی شهرتین رحیمی  رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
نامه  تعیین تکلیف اراضی و  آئین  3 و ۱3قانون و  مراتب در اجرای ماده  
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
مقررات  وبرابر  دارند  تسلیم  نورآباد  امالک شهرستان  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا 
به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض 
دادخواست  تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم 
می  نهایی  حکم  ارائه  به  موکل  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل 
باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس 
اساس  بر  تقاضا  مورد  مالکیت  سند  اعتراض  عدم  یا  و  مذکور  مدت  انقضای  از 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع 

بود.  نخواهد  مراجع قضایی  متضرربه  مراجعه 
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/25

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  آگهی 
سند رسمی

مورخ   ۱۴0۱60325003000۴07 شماره  رای  کالسه3000302  پرونده 
۱۴0۱/02/2۴ به تقاضای آقای محمد علی قانع عز آبادی  فرزند غالمرضا   نسبت 
به ششدانگ   یکباب عمارت به مساحت 2۴7,68متر مربع قسمتی از پالک ۱5۴اصلی  
واقع در بخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک رسمی آقایان 

منصوری و زارعی و رستمی و شکری  رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 و   3 ماده  اجرای  در  مراتب 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
مقررات  وبرابر  دارند  تسلیم  نورآباد  امالک شهرستان  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا 
به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض 
دادخواست  تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم 
می  نهایی  حکم  ارائه  به  موکل  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل 
باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس 
اساس  بر  تقاضا  مورد  مالکیت  سند  اعتراض  عدم  یا  و  مذکور  مدت  انقضای  از 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع 

بود.  نخواهد  مراجع قضایی  متضرربه  مراجعه 
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/25

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  آگهی 
سند رسمی

مورخ   ۱۴0۱60325003000۴09 شماره  رای  کالسه30002۴۴  پرونده 
۱۴0۱/02/2۴ و رأی شماره ۱۴0۱60325003000۴39اصالحی مربوط به آن مورخ 
۱۴0۱/02/26به تقاضای آقای محمد نظریان  فرزند علی  نسبت به ششدانگ   یکباب 
عمارت به مساحت 266,0۱متر مربع قسمتی از پالک ۱53اصلی  واقع در بخش ۱2 
لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالکین رسمی آقایان سهراب یاری و 

عباس وکاظم و عبداله شهرتین الهیاری رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
و  اراضی  تکلیف  تعیین  نامه  آئین  و  قانون   ۱3 3و  ماده  اجرای  در  مراتب 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال 

صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/25

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  آگهی 
سند رسمی

مورخ   ۱۴0۱603250030003000۴۴2 شماره  رای  کالسه300003۴  پرونده 
۱۴0۱/02/26 به تقاضای آقای مرتضی چراغی یوسف آباد  فرزند خاص علی نسبت 
به ششدانگ   یکباب عمارت به مساحت ۱97,۴متر مربع قسمتی از پالک 8فرعی 
از۱53اصلی  واقع در بخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک 
رسمی آقایان بیگی و کرمی و رحیمی و خزایی و نوری و غیره  رسیدگی وتائید و 

انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 و ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
اولین آگهی و  از تاریخ نشر  چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند 

مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/25

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

مدیر تیم لیگ برتری هوادار:

باشگاه های صنعتی باعث افزایش نرخ بازیكنان شده اند!
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مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری سایپا تیپ ۱3۱SL به 
رنگ سفید روغنی مدل ۱390 به شماره پالک 532 ق ۴۱-ایران 
 S۱۴۱22907۴۴۱09 56 به شماره موتور ۴02732۱ به شماره شاسی
وازدرجه  فرزند محمد مفقود  اقای مجید دوزنده حسابی  به  متعلق 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱308/۴۱اصلی
 ۱۴0۱/۴/۱ مورخ   6۱96 شماره  وارده  درخواست  طی  باقری  محمد  آقای 
منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 8 ایالم 
رسیده مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک۱308/۴۱ اصلی 
واقع در ایالم به علت جابه جایی مفقود گردیده است که برابر پرونده ثبتی سند 
مالکیت ششدانگ پالک مذکور ذیل ثبت الکترونیکی ۱395203۱500۱00۴۱27 
صادر و تسلیم گردیده است . ، لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱20 آیین 
نامه قانون ثبت اعالم تا هر کسی که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام 
معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر 
این صورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام قانونی بعمل خواهد آمد .
رستمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

مفقودی
سندکمپانی وشناسنامه مالکیت یکدستگاه موتورسیکلت پیشتاز به 
رنگ نقره ای مدل ۱389 به شماره انتظامی 8۱695-579 به شماره 
 NEG۱50A8900756 شاسی  شماره  به   NEG۱083670 موتور 

ساقط  اعتبار  وازدرجه  مفقود  اکبر  فرزند  حمیدیان  جواد  به  متعلق 
می باشد.

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
از اخذ رسید  نمایند و پس  اداره تسلیم  این  به  را  تا مدت دو ماه اعتراض خود 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر 
خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
۱-ششدانگ یکباب ساختمان بنام آقای محمد علی خداکرمیان فرزند محمد 
رحیم صادره سنندج پالک 568 فرعی از ۱306 اصلی بخش یک منطقه 2 سنندج 
به مساحت 222/۱7 متر مربع خریداری برابر قولنامه از ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام )ره( به آأرس سنندج محله غفور
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴0۱/۴/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴0۱/۴/2۱
هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج     م الف ۱735

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

امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 

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

. نیست  دادگاه  به  متضرر 
تاریخ نوبت اول :۱۴0۱/3/22                              تاریخ نوبت دوم: 

۱۴0۱/۴/6
بخش 3:

۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای محمد علی جهانگیری 
فرزند محمد شماره شناسنامه 35۴ صادره سنندج کد ملی 3730667785 تحت 
پالک ۱8۴2 فرعی از27۱8 اصلی بخش 3 سنندج به مساحت۱۱۴35 متر مربع 
زمین  دوشان  روستای  سنندج  آدرس  به  جهانگیری  محمد  آقای  نسق  از  که 

مشهور به ناوچال
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای محمد علی جهانگیری 
به   3730667785 ملی  کد  سنندج  صادره   35۴ شناسنامه  شماره  محمد  فرزند 
نسبت ۱5/0298386503 شعیرمشاع و آقای امجد جهانگیری فرزند محمد شماره 
شناسنامه 66۴  صادره سنندج کد ملی 373067093۱ به نسبت 80/970۱6۱3۴97 
شعیر مشاع تحت پالک ۱8۴3 فرعی از 27۱8 اصلی بخش 3سنندج به مساحت 
۱3573 متر مربع که از نسق آقای محمد جهانگیری به آدرس سنندج روستای 

دوشان زمین مشهور به ناو چال
بهنام قباد

رئیس ثبت منطقه یک سنندج   م الف۱707

برگ سبز موتور سیکلت باجاج cc ۱35 مدل ۱390 به شماره 
پالک 88۱۱۱-77۴ شماره موتور JWMBSA78788 و شماره تنه 
۱35Z90258۴8**NEO مربوط به علیرضا مقیمی گلمکان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
تربت حیدریه 
شماره ۱369 

 ۱600OHV برگ سبز – سند و سند کمپانی خودرو وانت پیکان
موتور  شماره   32 ایران   3۱ ن   98۱ پالک  شماره  به   ۱388 مدل 
 NAAA36AA99G822۴5۱ شاسی  شماره   ۱۱۴8708660۱
درجه  از  و  گردیده  مفقود  آباد  حسین  اکبر حسنی  علی  به  مربوط 

اعتبار ساقط می باشد. 
تربت حیدریه 
شماره ۱368

206SD- برگ سبز – سند و سند کمپانی خودرو سواری پژو
TU5 مدل ۱393 شماره پالک 279 ن 66 ایران 32 شماره موتور 
 NAAP۴۱FD۴EJ67۴۱96 شاسی  شماره  و   ۱63B0080663
مربوط به علی نوروزی رزگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 
تربت حیدریه 
شماره ۱372

سفیر  سومین  تهران  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
قرض الحسنه شد

در حکمی با امضای دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک 
تقوی«  المسلمین »سید رضا  و  ایران، حجت االسالم  قرض الحسنه مهر 
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران به عنوان سومین سفیر قرض الحسنه 

انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، حجت االسالم 
نمایندگان استان در جمع  المسلمین »سید رضا تقوی« رئیس مجمع  و 
مدیران و کارکنان ستاد مرکزی بانک حاضر شد و ضمن اقامه نماز ظهر 
و عصر، در سخنانی تصریح کرد: کاری که کارکنان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران انجام می دهند، خدمت بسیار بزرگی است. بنده نیز باید ُمبلغ 

آن  ها باشم.
تقوی خطاب به کارکنان بانک گفت: شما یکی از ارزش های اسالمی 
یعنی قرض الحسنه را اجرا می کنید. شک نکنید کار کردن در این سازمان 
که برای سازماندهی قرض الحسنه است، عبادت به شمار می رود. این بانک 
به معنای واقعی کلمه، بانک اسالمی است. باید نهادهای فرهنگی بدانند 

چه خدماتی از سوی این بانک ارائه می شود.
شمسی نژاد«  سعید  »سید  دکتر  حضور  با  جلسه ای  در  این  از  پس 
سفیر  سومین  به عنوان  تقوی  ایران،  مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
قرض الحسنه انتخاب شد. سفیران قرض الحسنه یاوران بانک قرض الحسنه 

مهر ایران در ترویج و گسترش فرهنگ مبارک قرض الحسنه هستند.
در حکم حجت االسالم و المسلمین »سید رضا تقوی« که به امضای 

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران رسیده، آمده است:
»گشایش عرصه های نوین خدمت به ملت سرفراز و تمدن ساز ایران 
کشور،  معنوی  و  مادی  تعالی  و  پیشرفت  در  شایسته  اهتمام  و  اسالمی 
مرهون تالش بی بدیل و سعی بی دریغ آنانی است که علم و عمل صالح 
را سرلوحه اعمال خویش قرار داده و در این مسیر با تعهد به ارزش های 
واالی اسالمی، در راه خدمت به آحاد مردم به ویژه در دوران استقرار دولت 
مردمی، فرصت گران بها و افتخار آفرین خدمت خالصانه را ارج می نهند و 

در این راه روشن، گام های بلندی بر می دارند.
در این مسیر درخشان، بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز به عنوان 
قطره ای در دریای خروشان نهضت خدمت رسانی به این مرز و بوم، توفیق 
یافته است با ترویج سنت الهی و فرهنگ غنی قرض الحسنه، در راستای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در زمینه »عدالت¬ورزی 
و کمک به محرومان جامعه« و همچنین نیل به برنامه¬های دولت مردمی 

برای ایران قوی گام های اساسی بردارد.
این  پیمودن  نیز در  را  اندیشمند  و  اکنون که شما عالِم فرهیخته 
عزم  همواره  که  داریم  واثق  رجاء  می بینیم،  خود  کنار  در  الهی  مسیر 
بسته اید  کار  به  اسالمی  میهن  به  خدمت  مسیر  در  را  خویش  اراده  و 
خاطری  به  و  نمایید  بارور  را  اندیشه ای  سازید،  توانمند  را  دستانی  تا 

بخشید. آرامش 
و  جناب عالی  فرهنگی  و  اجتماعی  درخشان  فعالیت های  به  نظر 
به  افتخار  و  امتنان  کمال  با  دوستانه؛  انسان  و  خیر  امور  در  پیشگامی 
ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  الحسنه«  قرض  »سفیر  عنوان  دریافت 

مفتخر می گردید.
امید است در پیمودن این راه مقدس، همواره موفق و مؤید باشید.«

نشست مشترك شعبه اردبیل با بیمه گذاران بزرگ

این  بزرگ  بیمه گذاران  با  دانا  بیمه  اردبیل  شعبه  مشترک  نشست 
شعبه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، این شعبه با هدف کسب حداکثری 
ارائه شده به آن ها،  رضایت بیمه گذاران و ارتقای سطح خدمات بیمه ای 
در نشستی به بررسی نحوه همکاری های دوجانبه و شنیدن نظرات آنان و 

برطرف شدن هرگونه مشکالت احتمالی پرداختند.
در این نشست نمایندگانی از طرف هشت بیمه گذار عمده این شعبه 
حضور داشته و در باره همکاری های دوجانبه با رئیس و سایر مسئوالن 

شعبه اردبیل بحث و تبادل نظر کردند.

و  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
وزارت نفت با هدف حمایت از شرکت 
داخلی  فناور  و  بنیان  دانش  های 
توان رقابتی و  افزایش  صنعت نفت و 
بهره  های  شاخص  ارتقای  نهایت  در 
نامه همکاری  تفاهم  اقتصاد،  وری در 

منعقد کردند.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
سیدعلی  دکتر  ایران،  صادرات  توسعه 
سعه  تو نک  با مل  عا یر مد حسینی 
این  انعقاد  مراسم  در  ایران  صادرات 
رضا  وحید  حضور  با  که  نامه  تفاهم 
و  مهندسی  مور  ا معاون  فر  زیدی 
پژوهش و فناوری وزارت نفت برگزار 
دانش  از  حمایت  موضوع  افزود:  شد، 
بنیان ها طی چند سال اخیر در دستور 
بوده  ایران  صادرات  توسعه  بانک  کار 
نام گذاری  براساس  و در سال ۱۴0۱ 
رهبری  معظم  م  مقا یشات  فرما و 
مسیر  حوزه،  این  از  حمایت  بر  مبنی 
روشن  سیاست  این  راهبردهای  و 

شده است.
وی با اشاره به مقررات و قوانین 
هموار  بر  رهبری  تاکید  و  باالدستی 
ساختن مسیر رشد شرکت های دانش 
توسعه  نک  با داشت:  ر  ظها ا ن، بنیا
صادرات ایران سال گذشته با همکاری 
صندوق فناوری نفت، برنامه های خود 

شناسایی  برای  اخص  صورت  به  را 
های  شرکت  صادراتی  های  پتانسیل 
انعقاد  با  و  آغاز  فناور  و  بنیان  دانش 
این تفاهم نامه روند جدی تری را در 

این راستا ادامه خواهد داد.
عنوان  به  بانک  این  گفت:  وی 
صندوق  اصلی  سهامداران  از  یکی 
فناوری شریف، به منظور ارائه خدمات 
متمرکز، یکی از شعب خود در تهران 
را به ارائه خدمات به مشتریان معرفی 
و صندوق  این صندوق  از سوی  شده 

فناوری نفت اختصاص می دهد.
توسعه صادرات  بانک  مدیرعامل 
از  درصد   50 اینکه  اعالم  با  ایران 
شرکت های دانش بنیان و فناور صنعت 
صادرات  توسعه  بانک  مشتری  نفت، 

تفاهم  اساس  بر  افزود:  هستند،  ایران 
نامه انجام شده، بانک توسعه صادرات 
ایران مطابق با ضوابط بانک مرکزی، 
تسهیالت  و  خدمات  از  ای  مجموعه 
بنیان  دانش  های  شرکت  به  را  خود 
های  شرکت  و  نفت  صنعت  فناور  و 
دارای قرارداد با کشورهای هدف اعطا 

خواهد کرد.
معرفی  از  پس  اظهارداشت:  وی 
رای  ا د بنیان  نش  دا های  شرکت 
قرارداد صادراتی از سوی وزارت نفت 
به بانک توسعه صادرات ایران، فرایند 
بررسی امکان استفاده از ظرفیت های 
تسهیالتی و اعتباری انجام و در ادامه 
ارائه  ها  شرکت  به  شده  ذکر  خدمات 

می شود.

توسعه  بانک  حسینی،  گفته  به 
و  مشاوره  بر  عالوه  ایران  صادرات 
شده،  معرفی  های  شرکت  آموزش 
و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  تسهیالت 
بلندمدت صادراتی، ضمانتنامه، گشایش 
یا ابالغ اعتبارات اسنادی، حواله و نقل 
و انتقال وجوه برای شرکت های فناور 

صنعت نفت اعطا می کند.
توسعه صادرات  بانک  مدیرعامل 
این  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  ایران 
اعطای  به  اقدام  بانک  نامه،  تفاهم 
مدت  میان  و  کوتاه  اعتباری  خطوط 
به  خارجی  های  بانک  مشارکت  با 
منظور تسهیل واردات و صادرات کاال 
های  شرکت  نیاز  مورد  تجهیزات  و 
صنعت  در  فعال  فناور  و  بنیان  دانش 

نفت خواهد کرد.
امیدواری کرد که  اظهار  حسینی 
سال ۱۴0۱، سالی پربار برای مشتریان 
دانش بنیان باشد ضمن اینکه به عنوان 
یک بانک توسعه ای، آمادگی خود را 
برای ارائه خدمات به شرکت های فناور 

صنعت نفت اعالم می کنیم.
یادآورمی شود، این تفاهم نامه با 
حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران و وحید رضا زیدی فر، معاون امور 
مهندسی و پژوهش و فناوری وزیر نفت 
در وزارت نفت به امضای طرفین رسید.

در پی انعقاد تفاهم نامه با وزارت نفت؛

ارتقا شاخص های بهره وری شرکت های دانش بنیان  نفتی
 با حمایت بانک توسعه صادرات ایران 

روسای شعب استان تهران بانک 
هلدینگ  از  گروه  سه  در  زمین،  ایران 
با  و  بازدید  بانک  اطالعات  فناوری 

توانایی و امکانات آن آشنا دند.
نقل  به  خبر  کیوسک  گزارش  به 
از روابط عمومی بانک ایران زمین، در 
این بازدیدها که با حضور معاون فناوری 
اطالعات، مدیر امور شعب استان تهران، 
مدیران شعب مناطق ۱ و 2 استان تهران 
برگزار شد، روسای شعب ضمن بازدید 
از ساختمان هلدینگ فناوری اطالعات 
بانک در جلساتی که به منظور آشنایی 
با توانایی های این هلدینگ برگزار شد، 

حضور داشتند.
در این دیدار فرهاد اینالوئی معاون 
زمین  ایران  بانک  اطالعات  فناوری 
ضمن تشریح مأموریت هلدینگ فناوری 
نداز  ا چشم  خصوص  در  اطالعات، 
گفت:  بانک  این  دیجیتال  بانکداری 
جدیدی  مفهوم  دیجیتال،  بانکداری 
در  پیشتاز  زمین  ایران  بانک  که  است 
این موضوع است و به این نکته متمرکز 
بر  توانند  می  مشتریان  که  است  شده 
اساس درخواست و نیاز خود، محصوالت 

مخصوص خود را دریافت کنند.
سازی  اینالویی شخصی  گفته  به 

جدید  تعریف  بانکداری،  در  سرویس 
بانکداری دیجیتال است و این مشتریان 
هستند که سرویس ها را تعریف می کند.
مصطفی  ر  دیدا ین  ا مه  دا ا در 
یزدانجو مدیر امور شعب استان تهران 
با اشاره به سرعت تغییرات و پیشرفت 
در عرصه بانکداری دیجیتال و اهمیت 
خدمات  ارائه  روزآمدی  به  ویژه  توجه 
نوین در دنیای دیجیتال گفت: با تغییر 
نیازها در بازار رقابتی، همواره باید ارائه 
به  بازار  این  در  فعالیت  و  محصوالت 

روز شود.
یزدانجو افزود: مسئولین شعب نیز 

عالوه بر بهره برداری از ظرفیت های 
جهت  در  را  خود  تالش  تمام  موجود، 
رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده، 

به کار گیرند.
سید محمد حسین استاد مدیر امور 
روابط عمومی در این جلسه ضمن اشاره 
ایجاد شده در حوزه روابط  تغییرات  به 
عمومی طی سال های اخیر، گفت: رشد 
تکنولوژی، ظهور شبکه های اجتماعی 
جمله  از  مشتریان  نیازهای  در  تغییر  و 
عواملی هستند که فعالیت در این حوزه 

را با تغییراتی مواجه کرده است.
معرفی  نحوه  خصوص  در  استاد 
و  بانک  افزود:  خدمات  و  ها  سرویس 
شعب  همکاری  با  تابعه  های  شرکت 
رسانه  سواد  تقویت  بر  عالوه  بایستی 
شرکت  و  دیجیتال  بسترهای  از  ای، 
احسن  نحو  به  جامپ  گروه  های 

استفاده گردد.
در این برنامه روسای شعب استان 
تهران از شرکت های سابین تجارت آریا 
به عنوان شرکت پرداخت بانک، شرکت 
پیشانی  و  مشتریان  باشگاه  آوا مجری 
بانکداری دیجیتال بانک و مرکز نوآوری 
بازدید و جلساتی را با مدیران شرکت ها 
به منظور آشنایی بیشتر با سرویس ها و 

خدمات آنها برگزار کردند.

هلدینگ فناوری اطالعات بانک ایران زمین، میزبان روسای شعب استان تهران

آینده بانک دی پس از بازگشایی نماد “دی” و استراتژی 
های جدید

نماد »دی« از جمله نمادهای بانکی بازار سرمایه است که پس از یک 
وقفه چندماهه دوباره بازگشایی شد. علت بسته شدن این نماد در بازار فرابورس 
و اینکه پس از بازگشایی نماد بانک دی این بانک برای آینده چه استراتژی های 
جدیدی در راستای بهترشدن اهداف مالی خود در نظر گرفته است، ما را برآن 

داشت تا گزارشی مختصر از این موضوع تهیه کنیم.
به گزارش شهید نیوز ، هفته های گذشته نمادهای بانکی در حالت وقفه 
بوده و سهامداران بورس همگی نگران این موضوع شده بودند. نماد بانک دی 
یکی از این نمادها بود که بازگشایی شد. اینکه بازگشایی نمادهای بانکی به نفع 
است یا به ضرر و آینده سهامداران و این بانک ها چگونه خواهد بود و استراتژی 
بانک ها خصوصا بانک دی پس از بازگشایی نماد »دی« در آینده چگونه است، 
موضوع این گزارش است.  گفته می شود علیرضا قیطاسی در دوره ای مدیریت 
این بانک را تحویل گرفت که از مهر ماه سال گذشته نماد این بانک بسته شده 
بود و امکان خرید و فروش برای سهامداران وجود نداشت. حال پس از گذشت 
9 ماه  و در  22خردادماه جاری، بانک با مدیریت جدید توانست مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده را برگزار کند و با رای صاحبان سهام ، صورت های مالی 
منتهی به 29 اسفند ماه ۱399 را به تصویب برساند.  بانک دی در قالب شرکت 
سهامی عام است. این بانک در سال ۱389 تأسیس شد و در حال حاضر دارای 
9۱ شعبه و حدود ۱200 کارمند در سراسر کشور است. سهام بانک دی در بازار 
فرابورس ایران با نماد »دی« دادوستد می شود.  چرا نماد بانک دی در فرابورس 
بسته شد؟  طبق قانون بازار سرمایه،   نماد معامالتی شرکت ها به دالیلی مانند 
برگزاری مجمع عمومی، عدم شفاف سازی شرکت و یا عدم ارائه به موقع گزارش 
صورت های مالی حسابرسی شده و شفاف بسته می ماند.  مدیرعامل فرابورس 
ایران در مورد دلیل بسته بودن نماد بانک دی در فرابورس گفته بود که باید 
صورت های مالی این بانک به تأیید بانک مرکزی برسد تا نماد معامالتی آن باز 
شود.   میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران در مورد دلیل بسته بودن نمادهای 
بانکی در فرابورس ایران، علت بسته بودن این نمادها را ابهام در صورت های 
مالی ذکر کرد و گفت:  در مورد بانک دی صورت های مالی این بانک باید به 
تأیید بانک مرکزی برسد و بعد از تأیید صورت های مالی و ارائه گزارش آن، 
نماد آن باز خواهد شد.  نگاهی بر برنامه ها و استراتژی های جدید بانک دی  
بازنگری سیاست  اعتباری، افزایش شفافیت در چارچوب ضوابط ابالغی، ارتقای 
فرآیندهای کنترل ریسک اعتباری، گسترش و تجهیز مرکز آموزش کارکنان، 
ارائه تسهیالت خرد تا سقف یک میلیارد ریال بدون ضامن و صرفا با ارائه گواهی 
کسر از حقوق متقاضی دریافت وام، تقویت بخش حقوقی و وصول مطالبات از 
طریق به کارگیری کارشناسان خبره با برنامه ریزی هدفمند برای فروش امالک 
مازاد بانک گوشه ای از عملکرد صد روزه هیات مدیره جدید بوده که آغازگر مسیر 
بهبود شاخص های عملیاتی بانک است.  بررسی گزارش فعالیت یک ماه منتهی 
به پایان اردیبهشت ماه نشان می دهد مانده تسهیالت اعطایی پایان دوره به رقم 
236هزار میلیارد ریال رسیده است. در عین حال مانده سپرده های سرمایه گذاری 
بانک در پایان اردیبهشت ماه به ۴95هزار میلیارد ریال رسید.  در ۱۴0 روز گذشته 
نیز اقدامات موثری برای بازگشایی نماد انجام داده است. به گفته مدیرعامل بانک 
دی در این مجمع، پس از استقرار هیات مدیره جدید بانک و ابالغ برنامه های 
عملیاتی شعب و ستاد از ابتدای سال جاری، حرکت تمامی ارکان بانک بر مدار 
برنامه محوری قرار گرفته است.  مدیرعامل بانک دی با اشاره به اینکه این بانک  
بیش از یک میلیون سهامدار دارد که 70 درصد آنها را ایثارگران و خانواده معظم 
شهدا تشکیل می دهند، بازگشایی نماد دی و امکان معامله آن جزو مطالبات برحق 
جامعه هدف و سهامداران از هیات مدیره عنوان می کند که با تالش شبانه روزی 
مدیران و کارکنان بانک دی و تصویب صورت های مالی گام مهمی در این مسیر 
برداشته شده است و به زودی نیز صورت های مالی شش ماه نخست سال ۱۴00 
بانک نیز منتشر خواهد شد.  قیطاسی سیاست اعتباری ابالغ شده با تغییرات ساختار 
مالی بانک را همسو و در راستای بهبود کفایت سرمایه و ترازنامه بانک می داند و بر 
این باور است که اعتماد سهامداران به برنامه های هیات مدیره کنونی بانک منتج به 
دریافت مجوز برگزاری مجمع شد، که این اقدام نوید دهنده روزهای امیدوارکننده 
برای سهامداران و سایر ذی نفعان است.  آخرین روند معامالتی نماد »دی« پس از 
بازگشایی  نماد دی در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در فرابورس 
ثبت نماد شده است. دی جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از 

لحاظ ارزش شرکت در رتبه 8 گروه خودش و در رتبه ۱07 کل بازار قرار دارد. 
 در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه تا لحظه تنظیم گزارش )اول تیر۱۴0۱(، 
طی معامالت امروز، به اندازه 2۱٫9 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و 
فروشندگان مبادله شده است.حجم معامالت امروز ۱٫25 برابر بیشتر از میانگین 
حجم پنج روزه، ۱٫62 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه و ۱٫96 برابر بیشتر 
از میانگین حجم صد روزه بوده است.  توصیه Stochastic RSI به افرادی 
که سهم دی را قبال خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است. 
اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -۱٫۱۴ ایستاده است که در منطقه متعادل 
است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.  در تحلیل بنیادی نماد دی، 
نسبت P/B دی برابر با عدد 3٫82 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق 
العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.  حقوقی در سه روز و صد روز 
معامالتی گذشته در حال خرید بوده است.  دستورالعمل مدیریت عامل بانک دی 
مبنی بر تغییر نگاه به سیاست اعتباری در همه ارکان بانک و برنامه ریزی برای 
مذاکره با مشتریان اعتباری در چارچوب سیاست جدید نوید امید و آینده روشن 
اجرای برنامه های ابالغی برای شعب این بانک، مشتریان و سهامداران را می 
دهد.  گفتنی است؛ با تغییر ساختار و افزایش تعداد حوزه های سرپرستی، حدود 
اختیارات شعب تقویت شده و زمینه تسریع در امور مشتریان فراهم شده است. 
قیطاسی ضوابط قانونی بانک مرکزی را خط قرمز هیات مدیره می داند و شعب 
بانک دی را خط مقدم تحقق شاخص های عملیاتی بانکی و هرگونه اقدامی را 
برای جذب منابع در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی عنوان می کند. 

جامع  طرح  اول  مرحله  اجرای 
عفاف و حجاب از سوی وزارت کشور 
ابالغ شده و مسئولیت قرارگاه اجرایی 
عنوان  به  را  کوثر  بیمه  شرکت  آن، 
دستگاه برگزیده در زمینه رعایت مصوبه 

و شاخص های مذکور معرفی کرد.
نقل  به  نیوز   درآمد  گزارش  به 
براساس  کوثر،  بیمه  روابط عمومی  از 
و  حجاب  طرح  مولفه های  رزیابی  ا
عفاف ابالغی از سوی وزارت کشور به 
همه دستگاه ها و نهادهای کشور، پس 
از بررسی های میدانی صورت گرفته در 
نهایت شرکت بیمه کوثر، دیوان عدالت 
وزارت  اتمی،  انرژی  سازمان  اداری، 
کشور، بانک رسالت، وزارت دادگستری، 
مرکز ملی فضای مجازی و بنیاد شهید 
را به عنوان برگزیدگان در اجرای مفاد 

این طرح معرفی شدند.
مدیر امور فرهنگی و نظارت بیمه 
کوثر بر ضوابط شرعی در این خصوص 
خاطرنشان کرد: حضور شرکت ارزشمدار 
بیمه کوثر در بین منتخبان اجرای این 
مصوبه یکی از افتخارات شرکت است.

حجت االسالم ابوالفضلی با تاکید 
بر اینکه رعایت اصول اخالق ارزشی و 
حرفه ای همواره در بیمه کوثر ساری و 
خوشبختانه  افزود:  است،  بوده  جاری 
همکاران ارزشی ما در طی این سال ها 
و  دینی  آموزه های  اساس  بر  همواره 
اخالقی عمل کرده اند و به همین علت 
عنوان  به  نظر  این  از  بیمه  صنعت  در 
یک مجموعه شاخص و نمونه شناخته 
می شویم. امروز هم که شاهد ابالغ و 
اجرایی شدن این طرح هستیم، به حمد 

الهی همه عزیزان پیش از این نیز مقید 
به مراعات این موازین بوده اند.

وی سالمت اخالقی در جنبه های 
توفیق  از عوامل مهم  را یکی  مختلف 
ارزیابی کرد و گفت:  چشمگیر شرکت 
وجود منشور اخالقی و همچنین اصول 
و  دفاع  وزارت  مکتبی  الرعایه  الزم 
باعث  طرح  این  ابالغی  های  شاخص 
شده همکارانم با مدنظر قراردادن اصول 
مذکور به انجام وظایف و پیشبرد امور 
سازمانی بپردازند. از سوی دیگر اخالق 
حسنه و تالش برای خدمت به همنوع 
نیز  را  است  کثیر  خیر  مصادیق  از  که 
می توان از دیگر نتایج عمل به دستورات 
دینی و دوری از نواهی آن برشمرد که به 
گواه آمار و نظر مشتریان در بیمه کوثر 

تا حد قابل قبولی وجود دارد.

بیمه کوثر برگزیده کشوری شد دیدار مدیرعامل بیمه 
ایران با نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی
حسن شریفی رییس هیات مدیره 
نمایندگان  با  ایران  بیمه  ومدیر عامل 
مجلس شورای اسالمی در ساختمان 
مرکزی بیمه ایران، دیدار و گفتگو کرد.

بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دیدارهای  در  شریفی  حسن  ایران، 
لحی  محمدصا حسین  با  نه،  گا جدا
و  چادگان  و  فریدن  نماینده  دارانی 
دکتر محمد خدابخشی نماینده الیگودرز 
و نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  محاسبات،  و 
های  برنامه  و  ها  فعالیت  عملکرد، 
ایران،  بیمه  راهبردی شرکت سهامی 
سرمایه  و  صادرات  تولید،  از  حمایت 
ماموریت  از  بخشی  را  مردم  های 
شرکت عنوان کرد و از حضور وحمایت 
های ارزشمند این نمایندگان، تشکر و 

قدردانی نمود.
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فقهیه سلطاني و نمایش یه گاز کوچولو

با  لو  کوچو ز  گا یه  یش  نما
کارگردانی  و  دراماتورژی  طراحی، 
فقیهه  سلطانی از امروز در تاالر حافظ 
روی صحنه می رود. این نمایش به 
نویسندگی فرزانه  سهیلی و طراحی، 

دراماتورژی و کارگردانی فقیهه  سلطانی و 
تهیه کنندگی مانیا بیضاوی از امروز در تاالر 
حافظ روی صحنه است. کامران  تفتی، فقیهه  سلطانی، مهسا  مهجور، 
مسعود  میرطاهری و نورا  هاشمی در این نمایش نقش آفرینی می کنند. 
عالقمندان می توانند بلیت آن را از سایت تیوال تهیه کنند. در خالصه 
داستان نمایش یه گاز کوچولو آمده: آنا هنرپیشه مشهور، ماریا زنی پر 
اتفاق عجیبی که در یک  به دنبال  راز و هلن کافه دار و شاعر  رمز و 

شب برای آنها رخ داده...

تجلیل از پژمان جمشیدي در جشنواره

ره  جشنوا سیزدهمین  دبیر 
بین المللی فیلم های ورزشی ایران 
با اشاره به اینکه مراسم پایانی و 
اهدای جوایز برگزیدگان این دوره 
با  همزمان  تیرماه   27 جشنواره، 

عید سعید غدیر در تهران برگزار می شود، 
گفت در این مراسم از یک دهه فعالیت 
عنوان  به  تلویزیون  و  سینما  عرصه  در  جمشیدی  پژمان  هنری 
یک ورزشکار شاخص و بازیگر مطرح این روزها تجلیل می شود. 
پژمان جمشیدی با نقش آفرینی در بیش از 25 فیلم سینمایی و ۱0 
سریال تلویزیونی در این سال ها از چهره های شاخص این روزهای 
سینمای ایران است و به عنوان یک چهره ورزشی که وارد سینما 

شده توانسته خود را به خوبي تثبیت کنید.

سورپرابز کنسرت علیرضا طلیسچي

طلیسچی  علیرضا  کنسرت 
برج  در  نوبت  دو  در  گذشته  شب 
خواننده  این  و  شد  برگزار  میالد 
همراه  به  را  قطعاتش  از  منتخبی 
تازه ترین اثر خود برای مخاطبانش 

زندگی  قطعه  با  کنسرت  این  خواند. 
به  نوبت  ادامه  در  و  شد  آغاز  جونم 
اجرای قطعات تو فکر می کنی کی ای و نفس کی بودی تو رسید. 
طلیسچی ای دل خودم را شروع تغییر مسیر موسیقیایی خود داست 
و آن را برای طرفدارانش به اجرا درآورد. این خواننده سپس برای 
اجرای تازه ترین اثر خود، به همراه ارکسترش به جلوی استیج آمد 
و با نشستن روی صندلی در کنار آنها، قطعه یه دریا نریم را برای 

تماشاگران به اجرا درآورد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴3/1۵

هدیه زین العابدین هم عطرآلود شد

یگر  ز با ین  بد لعا ین ا ز هدی 
موفق سال هاي اخیر سینماي کشور 
فیلم  بازیگر  جدیدترین  عنوان  به 
کارگردانی  به  عطرآلود،  سینمایی 
تهیه کنندگی  و  مقدم دوست  هادی 
پس  شد.   معرفی  منصوری  یوسف 

از مصطفی زمانی اکنون هدی زین العابدین 
به عنوان بازیگر جدید پروژه عطرآلود معرفی شد تا زوج اصلی این فیلم 

را تشکیل دهند. 
ملودرام عاشقانه است  نویسندگی حسین حسنی یک  به  عطرآلود 
که با نگاهی انسانی به دغدغه های اخالقی بشِر امروز می پردازد. هادي 
مقدم دوست با کارگرداني این فیلم پس از 7 سال به سینما بازگشته است. 
به نظر مي رسد که ترکیب مصطفي زماني و هدي زین العابدین مي تواند 

یک ترکیب خوب و برنده براي این فیلم باشد.
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27 سال حضور درخشان در سینما

هدیه تهراني، هدیه اي به سینماي ایران
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محمد حسین زاده

هدیه  تولد  سالروز  تیرماه  چهارم 
تهرانی ستاره بی غروب سینمای ایران 
بودت. او که فعالیت در سینما را در سال 
سلطان  فیلم  در  نقش آفرینی  با   ۱375
ساخته مسعود کیمیایی آغاز کرد تا به 
امروز در حدود ۴0 فیلم هنرنمایی کرده 
بازی  با  گذشته  سال  زمستان  و  است 
تحسین برانگیزش در فیلم بی همه چیز، 
دوباره نگاه ها را به سمت خود خیره کرد. 
به بهانه تولدش، مروری داریم بر تعداد 
مخاطبان آثار اکران شده او طی 27 سال 
فعالیت در سینمای ایران. هدیه تهرانی 
محمدرضا  توسط   ۱373 سال  در  که 
شریفی نیا برای بازی در نقش اول فیلم 
انتخاب شده  اسدی  واقعه، شهرام  روز 
خانواده اش  مخالفت  دلیل  به  اما  بود 
فرصت نقش آفرینی پیدا نکرد و الدن 
مستوفی جای او را گرفت، سرانجام در 
سال ۱375 برای بازی در فیلم سلطان 
ساخته مسعود کیمیایی انتخاب و موفق 
شد تحسین همگان را در همان اولین 

حضورش برانگیزد.

طوفان سال هاي ابتدایي
دهه  دوم  نیمه  در  تهرانی  هدیه 
بر  8فیلم   )۱380 تا   ۱376 )از   70
فیلم   8 هر  که  داشت  سینماها  پرده 
خود  اکران  سال  آثار  پربیننده ترین  از 
فریبرز  بازی  با  سلطان  فیلم  بودند. 
عرب نیا و هدیه تهرانی و همراهی حسن 
جوهرچی، مهدی خیامی، ژاله علو، رضا 
کیانوش  و  سلیمانی  پروین  کیانیان، 
گرامی، ۱7 تیر سال ۱376 در سینماها 
به نمایش درآمد و توانست بیش از 930 
هزار مخاطب را روانه سالن های سینمای 
کند و رتبه هفتم جدول پرتماشاگرترین 
سال  آورد.  به دست  را  سال  فیلم های 
۱378 تهرانی 3 فیلم در اکران عمومی 
داشت که این فیلم ها جایگاه های اول، 
پنجم و ششم جدول پربیننده ترین های 
از آن خود کردند، غریبانه که  را  سال 

سال  در  و  سلطان  از  پس  بالفاصله 
و هنرنمایی  امینی  احمد  توسط   ۱376
نی،  تهرا هدیه  پورعرب،  لفضل  بوا ا
و  بهزاد خداویسی  داودنژاد،  محمدرضا 
میترا حجار ساخته شد، نوروز سال ۱378 
اکران شد و بیش از یک میلیون و 600 
هزار بیننده داشت و در رتبه ششم جدول 
گرفت.  قرار  سال  پرتماشاگرترین های 
فیلم قرمز ساخته فریدون جیرانی که در 
هفدهمین جشنواره فیلم فجر با تحسین 
روبرو شده بود و هدیه تهرانی همراه با 
محمدرضا فروتن 2 سیمرغ بازیگری را 
به خانه برده بود، سیزدهم مرداد سال 
از  بیش  و  رفت  پرده  روی  به   ۱378
سالن های  روانه  را  تماشاگر  میلیون   3
پرتماشاگرترین  عنوان  و  کرد  سینما 
فیلم سال را در رقابتی خیلی نزدیک با 
دوزن، به کارگردانی تهمینه میالنی )با 
آن  از  بیشتر(  مخاطب  هزار   ۴5 حدود 
هدیه  پربیننده  فیلم  سومین  کرد.  خود 
اولین  سیاوش   ۱378 سال  در  تهرانی 
مسعود  دستیار  مقدم،  سامان  ساخته 
بود. سیاوش  کیمیایی در فیلم سلطان 
با بازی علی قربان زاده در اولین تجربه 
بازیگری اش در سینما، مهدی خیامی، 
به  راستاد  رامین  و  مهیمن  پوراندخت 
و  نرسید  فجر  فیلم  هفدهم  جشنواره 
سینما  پرده های  روانه  مهر  چهاردهم 
هزار   790 و  میلیون  یک  حدود  شد. 
بیننده از فیلم دیدن کردند و رتبه پنجم 
جدول پرتماشاگرترین های سال به فیلم 
سامان مقدم رسید. هدیه تهرانی که به 
ستاره توانا و پولساز آن روزهای سینمای 
ایران تبدیل شده بود، همچنان به بازی 
در فیلم های بدنه ای و خوش ساخت ادامه 
داد. او در همین سال ۱378 در فیلم هاي 
شوکران و دست های آلوده بازی کرد که 
هر دو در سال ۱379 رتبه های اول و 
را  سال  پربیننده ترین های  جدول  دوم 
از آن خود کردند و تهرانی از این نظر 
رکورددار شد. او در 2 سال پیاپی ضمن 
سال  فیلم های  پرتماشاگرترین  اینکه 
پربیننده  فیلم   3 داشت،  پرده  روی  را 

اکران عمومی  او  بازی  با  را هم  دیگر 
و  افخمی  بهروز  ساخته  شوکران  شد، 
هنرنمایی فریبرز عرب نیا، هدیه تهرانی، 
آرش  افشار،  حمیدرضا  غفاری،  رزیتا 
مجیدی، منوچهر صادق پور که به دلیل 
آنچه نقص در صدای فیلم عنوان شد، 
حضور در هجدهمین جشنواره فیلم فجر 
را از دست داد، نوروز سال بعد )کمتر از 
چهل روز از پایان جشنواره( به روی پرده 
سینماها رفت. با اینکه استقبال مخاطبان 
فیلم  از  نوروز  تعطیالت  هفته   2 در 
اما  نبود،  رضایت بخش  چندان  افخمی 
در نیمه دوم فروردین ماه و اردیبهشت 
ماه تماشاگران بیشماری از فیلم دیدن 
کردند تا اینکه شوکران موفق شد با 2 
میلیون و 700 هزار تماشاگران، عنوان 
دست  به  را  سال  فیلم  پربیننده ترین 
ساخته  آلوده  دست های  فیلم  بیاورد. 
سیروس الوند و حضور چهره هایی چون 
ابوالفضل پورعرب، هدیه تهرانی، امین 
جشنواره  در  که  بدیعی  عسل  حیایی، 
درآمد  نمایش  به  فجر  فیلم  هجدهم 
اثر پرفروش و  به عنوان یک  از آن  و 
خوش ساخت یاد می شد، پنجم مرداد در 
با جذب  ایران اکران شد و  سینماهای 
نفر  هزار   ۴00 و  میلیون   2 از  بیش 
توانست پس از شوکران در جایگاه دوم 
جدول پرمخاطب ترین های قرار گیرد.

ستاره پرمخاطب سینما
 2 تهرانی  هدیه   ،۱380 سال  در 
فیلم بر پرده سینماها داشت: فیلم پارتی 
و فیلم چتری برای دو نفر. پارتی دومین 
ساخته سینمایی سامان مقدم و با حضور 
علی مصفا، هدیه تهرانی، مهدی خیامی، 
و  شنگله  اسماعیل  گودرزی،  سروش 
نوزدهمین  در  که  بحرالعلومی  ابراهیم 
جشنواره فیلم فجر )۱379( نمایش داده 
شده بود و سیمرغ بلورین بهترین تدوین 
)محمدرضا مویینی( را از آن خود کرده 
بود، از ۱5 اسفند همان سال اکران شد 
و نمایشش تا سال بعد ادامه داشت و در 
نهایت بیش از یک میلیون و سیصد هزار 

نفر را به سالن های سینما کشاند و رتبه 
سوم جدول پرمخاطب ترین های سال 
را به دست آورد. چتری برای دو نفر، به 
کارگردانی احمد امینی )دومین همکاری 
مشترک پس از غریبانه( و نقش آفرینی 
با  هم  فراهانی  شقایق  و  کیانیان  رضا 
نزدیک به 700 هزار نفر بیننده در رده 
هشتم جدول پرتماشاگرترین های سال 

قرار گرفت.
تهرانی  هدیه  که  فیلمی   8 هر 
دوم  نیمه  طی  و  حضورش  ابتدای  در 
دهه 70 در سینمای ایران نقش آفرینی 
جداول  باالی  رده های  بود،  کرده 
دست  به  را  سال  پربیننده ترین های 
یک  بازیگر  یک  برای  این  و  آوردند 
اما  می آید.  حساب  به  رکورد  و  افتخار 
از ابتدای دهه 80 تا به امروز، استقبال 
مخاطبان از آثاری که هدیه تهرانی در 
آنها در نقش اصلی ایفای نقش کرده، 
روندی نزولی به خود گرفت. در این بین 
که  ایرونی  دختر  و  دنیا  فیلم هاي  تنها 
ابتدای دهه 80 اکران شدند، تماشاگران 

بیشماری را جذب کردند.
دنیا، ساخته منوچهر مصیری و با 
بازی محمدرضا شریفی نیا، هدیه تهرانی، 
گوهر خیراندیش، الهام حمیدی، سروش 
گودرزی و مجید مشیری که در بیست 
)بهمن  فجر  فیلم  جشنواره  یکمین  و 
 ۱382 سال  نوروز  بود،  حاضر   )۱38۱
در سینماهای ایران به روی پرده رفت 
و توانست بیش از یک میلیون مخاطب 
را روانه سالن های سینما کند و در رتبه 
سال  پرتماشاگرترین های  جدول  سوم 
قرار گرفت. در همین سال فیلم دختر 
محمدحسین  کارگردانی  به  یرونی  ا
هدیه  حیایی،  امین  حضور  و  لطیفی 
تهرانی که در جشنواره فیلم فجر حضور 
نداشت، بیست و ششم آبان ماه اکران 
شد و نزدیک به یک میلیون نفر از آن 
جدول  چهارم  جایگاه  و  کردند  دیدن 
پربیننده ترین های سال به دختر ایرونی 
رسید. دیگر آثاری که تهرانی در دهه 80 
و 90 در آنها ایفای نقش کرد نتوانستند 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
6679126۵-66

آگهی 
مناقصه عمومی

نوبت دوم
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 تامین نیروي انساني به منظور خدمات  بهره برداري و تامین تجهیزات و ماشین آالت جهت انجام فعالیت هاي سرویس
 و نگهداري، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات و هرس درختان به روش خط گرم در شبکه هاي فشار متوسط در
 محدوده مدیریت های برق بندرعباس  قیمت برآوردی سی و شش میلیارد و نهصد و سی میلیون و پنجاه هزار و

دویست و یازده  )36,930,050,2۱۱( ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2,۱07,90۱,506 ریال   مدت زمان انجام پروژه: حداکثر ۱2 ماه         پیش پرداخت: ندارد

۱۴0۱-6

لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه، تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می توانند پس از تاریخ درج آگهي 
نوبت دوم در روزنامه جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت 

اسناد اقدام  نمایند.
آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت 

توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن: 3۱20۱522 -076، فاکس دبیر خانه: 3۱20۱۴02 - 076
مشخصات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان: کد اقتصادی:۴۱۱۱۴35893۱5   شناسه شرکت:۱0۱0۱335577  

ش ثبت:۱95۴     کدپستی:79۱36-75۱۱5
محل بازگشایی پاکات : شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها

به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضا ء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي 
شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

)www.setadiran.ir( .میباشد )آدرس دانلود اسناد: خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

بیش از 750 هزار بیننده داشته باشند.
هدیه  بازیگری  کارنامه  در  البته 
احمدرضا  ساخته  دوئل  فیلم  تهرانی، 
درویش هم دیده می شود که با جذب 
بیش از یک میلیون و ۴00 هزار تماشاگر 
در رده چهارم جدول پرمخاطب ترین های 
سال ۱383 ایستاد. اما با توجه به اینکه 
تهرانی در این فیلم حضوری افتخاری 
 3-2 به  حضورش  زمان  مدت  و  دارد 
دقیقه هم نمی رسد، قطعا درصد خیلی 
بازی  با  تماشاگران  استقبال  از  کمی 

تهرانی در این فیلم مرتبط است.

دومین سیمرغ بلورین
سیمرغ  دومین  نی  تهرا هدیه 
بی نظیر  برای نقش آفرینی  را  بلورینش 
و تحسین برانگیزش در فیلم چهارشنبه 
سوری ساخته اصغر فرهادی به دست 
کارنامه  در  سوری  چهارشنبه  آورد. 
اثر  موفق ترین  تهرانی  هدیه  بازیگری 
اوست. فیلمی که در بیست و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر موفق به کسب چند 
جایزه از جمله فیلم منتخب تماشاگران، 
تدوین  بهترین  کارگردانی،  بهترین 
ترانه  از  تقدیر  صفی یاری(،  )هایده 
علیدوستی )نقش مکمل زن( شد و در 6 
بخش هم نامزد دریافت جایزه بود. فیلم 
فرهادی بالفاصله پس از پایان جشنواره 
بیست و چهارم فیلم فجر در تاریخ 26 
به  ایران  سینماهای  در   ۱38۴ بهمن 
نمایش درآمد و اکرانش تا اردیبهشت ماه 
سال بعد ادامه یافت و در مجموع بیش از 
680 هزار نفر به دیدن فیلم رفتند و رتبه 
نهم جدول پرتماشاگرترین های سال به 

چهارشنبه سوری رسید.
دهه  دوم  نیمه  که  تهرانی  هدیه 
را   90 دهه  اول  نیمه  همچنین  و   80
کم کار و گزیده کار بود، در سال ۱399 
چیز  بی همه  فیلم  در  هنرنمایی  با 
ساخته محسن قرایی و با نقش آفرینی 
حجازی فر،  هادی  پرستویی،  پرویز 
مهتاب  کریمی،  بابک  کوثری،  باران 
مرزبان  الله  شریفی،  پدرام  نصیرپور، 
به  دیگر  بار  حسینی  سجادی  فرید  و 
روزهای اوج خود بازگشت. فیلم هم در 
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور 
موفقی داشت و هم در اکران عمومی. 
سینماها  اینکه  با  گذشته  سال  آذرماه 
ماه های آخر حضور کووید ۱9 در جامعه 
اکران  بی همه چیز  می کردند،  تجربه  را 
شد و در این شرایط توانست نزدیک به 
300 هزار تماشاگر را جذب سالن های 
جایگاه  در  و  کند  فیلم  دهنده  نمایش 
ترین های  پرمخاطب  جدول  چهارم 

سال قرار گیرد.

فیلم هاي بدون اکران!
در کارنامه ۴0 فیلمه هدیه تهرانی، 
رنگ  یا  که  می خورد  چشم  به  آثاری 
پرده را ندیده اند یا بدون اکران عمومی 
سر از شبکه نمایش خانگی درآورده اند 
هستند.  اکران  صف  در  همچنان  یا 
مانی  کارگردانی  تجربه  اولین  آبادان، 
با حضور  حقیقی که در سال ۱38۱ و 
معتمدآریا،  فاطمه  مشایخی،  جمشید 
حبیب  امانی،  احسان  تهرانی،  هدیه 
دهقان نسب، شاهرخ فروتنیان و داریوش 
پس  همچنان  شد  ساخته  ده  اسدزا
است!  توقیف  سال   20 گذشت  ز  ا
بهمن  خته  سا رمین  چها نیوه مانگ 
تهرانی،  هدیه  نقش آفرینی  با  قبادی 
پورشیرازی  حسن  و  فراهانی  گلشیفته 
در سال ۱385 تولید شد و با اینکه در 
سراسر جهان اکران های متعددی داشت، 
درنیامد.  نمایش  به  ایران  در  هیچگاه 
فرزند صبح، به کارگردانی بهروز افخمی 
و هنرنمایی عبدالرضا اکبری )در نقش 
میانسالی امام خمینی(، هدیه تهرانی )در 
نقش دایه امام(، محمدرضا شریفی نیا )در 

نقش سیداحمد خمینی(، آتیال پسیانی، 
عبدالرزاقی،  الیکا  کشاورز،  محمدعلی 
تولید   ۱387 سال  در  دولتشاهی  سحر 
جشنواره  هشتمین  و  بیست  در  و  شد 
فیلم فجر نمایشی جنجالی داشت، پس 
همچنان  جدید  تدوین  با  سال،   ۱۴ از 
جادویی،  نسل  است.  اکران  به  امیدوار 
حضور  و  کریمی  ایرج  زنده یاد  ساخته 
رامبد  تهرانی،  هدیه  چون  بازیگرانی 
جواهریان،  نگار  کوثری،  باران  جوان، 
در  فروتنیان  شاهرخ  تهامی،  کوروش 
از 3 سال  تولید شد، پس  سال ۱385 
شبکه  از  سر   ۱388 سال  در  توقیف 
نمایش خانگی درآورد و هیچگاه رنگ 
سومین  پدیده،  ندید.  را  نمایش  پرده 
ساخته علی احمدزاده پس از فیلم هایی 
چون مهمونی کامی و مادر قلب اتمی و 
با هنرنمایی هدیه تهرانی، امیر جدیدی، 
پگاه آهنگرانی، مهرداد صدیقیان، لیال 

و  پسیانی  ستاره  پالیزبان،  مریم  زارع، 
نازنین فراهانی که در سال ۱395 تولید 
شد، همچنان وضعیتي نامشخص دارد. 
هدیه تهرانی در فیلم سینما شهر قصه 
نقش کوتاهی ایفا کرده است. او در واقع 
بازسازی شده دونفره رویا  در سکانس 
و استادش )جمشید مشایخی( در فیلم 
کاغذ بی خط ساخته ناصر تقوایی بازی 
کرده است. این فیلم که ساخته مشترک 
کیوان علیمحمدی و علی اکبر حیدری 
آناهیتا  کمیلی،  حامد  نقش آفرینی  و 
نعمتی،  فرخ  کریمی،  بابک  درگاهی، 
فریبا  میرعلمی،  رویا  مفیدی،  سیاوش 
حمیدرضا  مشاخی،  جمشید  جدیکار، 
پگاه و علی اوجی است همچنان پس از 
گذشت 2 سال در صف اکران قرار دارد.

همکاران همیشگي هدیه
یک  و  فیلم   5 در  تهراني  هدیه 

نفر،  دو  برای  چتری  )سلطان،  سریال 
کوچولو  بوس  یک  آب،  روی  خانه ای 
و مسخره باز و سریال قلب یخی: فصل 
و  بوده  همبازي  کیانیان  رضا  با  سوم( 
همکاري  تعداد  بیشترین  این جهت  از 

را با او دارد.
 هدیه تهراني در 3 فیلم سینمایي 
)پارتی، دوئت و روزهای نارنجی( با علي 
مصفا، در 3 فیلم )آبی، تهران ۱500، پل 
چوبی( با بهرام رادان و در 3 فیلم )کاغذ 
بی خط، یک بوس کوچولو و آبادان( با 
زنده یاد استاد جمشید مشایخي همبازي 
با  همچنین  تهراني  هدیه  است.  بوده 
پورعرب،  ابوالفضل  عرب نیا،  فریبرز 
محمدرضا فروتن، پژمان بازغی و علي 
قربان زاده در 2 فیلم همکاري داشته و 
با پرویز پرستویي هم در یک فیلم و یک 
سریال )بی همه چیز و سریال همگناه( 

همبازي بوده است.


