
مرضیه برومند به 
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می آید

                                  

نان، عشق، شماره هزار
رضا صالحی پژوه

برخی روزنامه نگاری را برای نان می خواهند و برخی دیگر برای نام، اما برخی آن را فقط برای 
عشق می خواهند و رسالتی که قلم بر دوششان نهاده است.

عشق به بوی کاغذ کاهی و بوی تند نفت و رد جوهر روی آن.
و حاال “یاقوت وطن” به هزارمین شماره رسید، هزار شماره پا به پای شما بودیم و سختی ها 
کشیدیم، گرمی و سردی چشیدیم و هزار شماره پا به پای روزنامه ای نوپا در سنگالخ بی مهری 
ها قد کشیدیم.هزار شماره مهربانی دیدیم از آن هایی که ذاتشان مهربانی است و نا مهربانی 
دیدیم از آن هایی که دانستن را نه تنها حق مردم نمی دانند که آن را مزاحم بسیاری از نگاه های 

بی مهرشان به همنوعان خود می پندارند و می پنداشتند.
و در تمام این مدت آنچه به ما انگیزه و امید داد، نگاه های حماتگر مخاطبانی بود که ما را دیدند، 
ما را خواندند و ما را فهمیدند، و تجربه کردیم مدیرانی را که در اوج قدرت، رسانه را عنصری مزاحم 
می پنداشتند و به محض آن که قدرتشان با یک برگه ابالغ اداری سلب می شد، دوان دوان به 
سمتمان می دویدند تا برایشان احقاق حق کنیم و خود را محق ترین و مظلوم ترین موجود روی 

زمین می پنداشتند و روزنامه و رسانه را ابزاری قدرتمند برای احقاق حق.
هزار شماره گذشت و دیدیم کودکان کار زیر پوست شهر قد کشیدند.هزار شماره گذشت و 
انتخابات ها دیدیم و شعارها شنیدیم.روزانه نگران قیمت ها بودیم و خنجر گرانی گلوی خودمان 
را نیز برید.هر روز که از عمرمان می گذشت، یک روز خودمان را به خط پایان نزدیک تر می دیدیم 
و هر روز و هر ساعت تصمیم می گرفتیم در آشفته بازار قیمت ها و نبود ثبات در بازار، به تمام 
عشق و عالقه امان پشت کنیم و از فردا دیگر با بوی استرس تیتر و مقاله و سرمقاله و یادداشت و 
گزارش و خبر از خواب بیدار نشویم، ولی عشق به مخاطب چیز دیگری است. قدرت دیگری دارد...
هر روز که روزنامه از زیر چاپ بیرون آمد، گویی رشته نوری از خورشید بر ما تابیدن می 
گرفت و شب که این رشته نور از فروغ می افتاد، به فکر فردا بودیم و شماره ای که داشت متولد 

می شد و جامعه ای که همچون زنی آبستن درد زایمان می کشید.
هزار شماره گذشت و حاال در حالی وارد هزاره دوم می شویم که پشت سر، صدها مطلب از 
آلودگی، کودکانی که برای لقمه نانی شهر را واکاوی می کنند و نگاه حسرت زده اشان به فرزندان 
من، تو و دیگر شهروندان آنقدر گزنده است که اشک را میهمان چشمانمان می کند، نوشته ایم.
صدها مطلب نوشتیم برای هوایی که آلودگی کمترین صفتی است که می توان به او داد و سرفه 
های شهر زیر بار دود و غبار...صدها بار نوشتیم از سبز و سرخ شدن اتاق شیشه ای و ناز و کرشمه 
های خودروسازان و نیاز خودروبازان.از فرهنگ نوشتیم و هنرمندی مردان و زنان هنر آفرین...

از مستطیل سبز و تشک دایره شکل کشتی، از قهرمانانی که زیر لوای پرچم سه رنگ کشورمان 
افتخار آفریدند و آن هایی که اشک حسرت پیروزی گونه هایشان را نواخت.از مردان سیاست 
نوشتیم و وعده ها و از خونی که به دل پیر و مراد و موالیمان ریختند و یا مرحمی که بر دل این 

سید بزرگوار گذاشتند.از ابوذرها و مالک ها نوشتیم و از طلحه ها و زبیر های زمانه...
نوشتیم و نوشتیم به عشق خواندن شما مخاطبان عزیز، اما هزاربار مردیم و زنده شدیم و از 

مردن توبه کردیم و از زنده شدن بیزار، ولی پای عهدی که بستیم ماندیم...

ریزش صادرات به ۷۰ میلیون دالر:

 فرش ایرانی را مقطوع النسل کردند 
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صفحه ۷

رئیس مجلس:

دستگاه های اجرایی استفاده از کاال برگ الکترونیکی را تسریع کنند

2

رئیس مجلس گفت:ضمن تشکر از اقدامات مخلصانه دولت امیدوارم 
دستگاه های اجرایی فرآیند اجرای قانون استفاده از کاال برگ الکترونیک برای 

تأمین کاالهای معیشتی را تسریع کنند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در نشست 
علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی: در ابتدا از ملت شریف ایران صمیمانه 
تشکر و قدردانی می  کنم که با صبوری و درایت در برابر هجمه های معاندین و 
رسانه های دشمنان این آب و خاک ایستادند و به قوای سه  گانه در راه تحقق 
جراحی اقتصادی برای عادالنه و مردمی سازی نظام پرداخت یارانه ها یاری 

می رسانند.
رئیس مجلس اظهار داشت: مردم مطمئن باشند که این روزها مدیران اجرایی 
کشور برای رساندن کاالهای ضروری معیشتی به مردم به صورت شبانه روزی 
در حال تالش هستند ضمن تشکر از اقدامات مخلصانه صورت گرفته توسط 
دولت محترم امیدوارم در دستگاه های اجرایی فرآیند اجرای استفاده از کاالی 
برگ الکترونیک برای تأمین کاالهای ضرورت معیشتی که می تواند نگرانی ها 

را برطرف کند تسریع کند.
وی افزود: در همین راستا ضروری است دستگاه های مسؤول مردم را از 
فرآیند راه اندازی زیرساخت های طرح کاال برگ الکترونیک و جزئیات اجرایی 
آن مطلع سازند و زمانبندی مشخصی در خصوص نهایی شدن این فرآیند 

اعالم کنند تا مردم از اجرایی شدن آن مطمئن شوند.

قالیباف خاطرنشان کرد: همچنین استمرار تأمین به موقع کاالها و اقالم 
مورد نیاز مردم در بازارهای هدف امری ضروری است که باعث آرامش خاطر 

مردم و جلوگیری از تقاضای بی مورد می شود.
رئیس مجلس اظهار داشت:  نکته مهم دیگر رسیدگی فوری و دقیق به 
شکایت های مردم در پرداخت مبلغ کمک معیشتی است که ممکن است به 
دالیل مختلف نسبت به تعیین دهک خود معترض باشند که البته دولت محترم 

اقدامات خوبی در این زمینه در دستور کار دارد.
وی افزود: تالش های شبانه روزی مسؤوالن اجرایی در اجرای مطلوب این طرح 
ان شاءاهلل ضامن رفع نگرانی های ملت شریف ایران خواهد بود و به سیاست های 
غلط اقتصادی پیاده سازی شده در دولت های قبل که باعث هدررفت منابع 
ملی، توزیع غیرعادالنه یارانه ها و منتفع شدن دالالن شده بود، پایان خواهد داد.

قالیباف خاطرنشان کرد:  قوای سه گانه در تمامی دستگاه ها با اراده قوی و 
به طور هماهنگ برای حل مشکالت و طرح اقتصادی مردم یکدل و یک صدا 
شده اند و مردم مطمئن باشند که تمامی مسؤوالن کشور در همه دستگاه ها بر 
حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد آرامش معیشتی تأکید ویژه دارند و به لطف 
خداوند متعال تمامی اقدامات با همین هدف به انجام خواهد رسید و در این 
راه مجلس همکاری با دولت در پیاده سازی دقیق قانون را وظیفه خود می داند 
خصوصا نمایندگان محترم در حوزه های انتخابیه خود می توانند با رصد و 
نظارت دقیق در انتقال نارسایی های احتمالی به مدیران اجرایی کمک کنند.

رئیس مجلس اظهار داشت: امیدواریم اصحاب رسانه و فعاالن سیاسی با 
همراهی کامل در مسیر اجرایی کردن طرح ملی عادالنه کردن نظام پرداخت 
یارانه ها به تحقق اهداف این طرح یاری رسانند، بهبود وضعیت معیشتی مردم و 
ایجاد آرامش معیشتی با عادالنه کردن نظام پرداخت یارانه ها در صورت اجرای 

دقیق مصوبات مجلس در دسترس خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود:  یوم النبکة و اعالم موجودیت 
نامشروع رژیم غاصب صهیونیستی یادآور بیش از ۷ دهه اشغالگری، نسل کشی، 
بی رحمی و جنایات صیونیست ها و آواره کردن فلسطینیان و اشغال سرزمین های 
آنها است.قالیباف خاطرنشان کرد: در آستانه فرا رسیدن همین روز شهادت 
خبرنگار فلسطینی خانم شیرین ابوعاقله به دست جنایتکاران رژیم صهیونیستی 
بار دیگر عمق توحش این رژیم را در نظر مردم جهان آشکار ساخت. شهادت 
این خبرنگار شجاع را به تمام معتقدین به آرمان فلسطین به خصوص اصحاب 
رسانه های مقاومت تسلیت می گویم و ضمن محکومیت شدید این حادثه 
ناگوار تأکید می کنم هرگونه تشدید خشونت در سرزمین های اشغالی توسط 
اشغالگران جنایتکار صهیونیست به واکنش های شدیدتر از سوی پایبندان به 

آرمان فلسطین منجر خواهد شد.

افت 6۰ تا 7۰ درصدی

فروش نان فانتزی

جناب آقای دکتر پدرام پاک آیین

نماینده محترم مدیران مسئول   در هیأت نظارت بر مطبوعات

احمد طبقچی - رضا صالحی پژوه

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی  به عنوان مشاور و دستیار ویژه رسانه ای وزیر و مدیرکل امور بین 
الملل و  روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان موجب مسرت و شادمانی اهالی رسانه در کشور 

شد. موفقیت  روزافزون  همراه با سالمتی شما را از خداوند منان  آرزومندیم.
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 to open 3 new
border mar-

kets soon

  سرویس اقتصادی
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: در حال 
حاضر پروژه گازرسانی در ۲۹ شهر و ۲۵۵۲ 
روستا در حال اجرا است و با بهره برداری 
از این پروژه ها درصد پوشش شهری به 
۹۹ درصد و پوشش روستایی به ۸۹ درصد 

می رسد.
به گزارش فارس، مجید چگنی، مدیرعامل 
شرکت ملی گاز، در نشست خبری در بیست 
و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی با ارائه گزارش عملکرد 
این شرکت اظهار داشت: تاکنون ۱۲۲۱ شهر 
با درصد پوشش ۹۸.۴ درصدی و ۳۵۵۵۷ 
روستا با درصد پوشش ۸۵.۴ درصدی به 
شبکه گاز متصل شده اند.وی گفت: در حال 
حاضر پروژه گازرسانی در ۲۹ شهر و ۲۵۵۲ 
روستا در حال اجرا است و با بهره برداری از این 
پروژه ها درصد پوشش شهری به ۹۹ درصد و 
پوشش روستایی به ۸۹ درصد می رسد.چگنی 
گفت: ۲۴.۵ میلیون مشترک خانگی معادل 
۲۸.۵ میلیون خانوار از نعمت گاز برخوردار 
هستند، همچنین ۹۰ هزار واحد صنعتی، ۶۰ 
هزار واحد کشاورزی، ۲۲۸۰ واحد سی.ان.
جی، ۳۳ نیروگاه کوچک و بزرگ و ۲ میلیون 

واحد عمومی نیز به شبکه گاز متصل هستند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: مجموع گاز 
تحویلی در سال گذشته ۲۶۹ میلیارد متر 
مکعب بود. مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: 
در بخش خانگی ۱۲۱ میلیارد متر مکعب گاز 
مصرف داشت که نسبت به سال ۹۹، ۸ درصد 
رشد داشت.چگنی گفت: نیروگاه ها نیز ۷۱ 
میلیارد متر مکعب گاز مصرف کردند و ۳ 
درصد افزایش داشتند. صادرات گاز ایران 

نیز ۱۷ میلیارد متر مکعب بوده است.
با  گفت:  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
راه اندازی نخستین ردیف فاز ۱۱ و ردیف های 
دیگر فاز ۱۴ میدان پارس جنوبی، روزانه 
۴۵ میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور 

افزوده می شود.

  سرویس اقتصادی
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: سیاست کلی بر این است که عواید 
واردات خودرو به همه طبقات جامعه از جمله اقشار 
متوسط و کم درآمد برسد و فضایی رقابتی ایجاد شود.

به گزارش ایرنا، »عبداهلل توکلی الهیجانی« افزود: 
کلیات مباحث مربوط به واردات خودرو مصوب شده و 
حداکثر تا یک ماه آینده آیین نامه آن تهیه می شود. این 
مقام مسوول خاطرنشان کرد: برخالف صحبت هایی 
که به تازگی از سوی برخی عنوان شده، واردات خودرو 
منحصر به حجم موتور یا سقف قیمتی خاصی نیست 
و طیف های مختلفی از خودروها با حجم موتور و 
قیمت های مختلف، اتومبیل های برقی و غیره را شامل 
می شود که به روش های مختلفی وارد خواهند شد. 
توکلی الهیجانی تاکید کرد: سیاست کلی بر این است 
که عواید واردات خودرو به همه طبقات جامعه از جمله 
اقشار متوسط و کم درآمد برسد و فضایی رقابتی ایجاد 
شود، در غیر این صورت اگر واردات فقط منحصر به 
خودروهای لوکس و گران قیمت باشد، هیچ تاثیری در 
فضای رقابتی نخواهد داشت و قیمت ها را در بازار تحت 
تاثیر قرار نمی دهد. مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای نخستین بار 
است که از واردات به عنوان ابزار سیاست گذاری در جهت 
تولید دانش بنیان استفاده می شود تا در ادامه منجر به 
توسعه سرمایه گذاری در این حوزه شده و افزایش بازارها 

و مقاصد صادراتی را نیز به دنبال داشته باشد. وی بیان 
داشت: شرایط برای واردات خودرو تسهیل شده است 
و با توجه به فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش 
که طی یکی دو روز آینده اجرایی می شود، با افزایش 
عرضه خودرو و همچنین شفافیت معامالت که اتفاق 
می افتد، عرضه ای چند برابر دوره های گذشته شاهد 
خواهیم بود. پیش تر »منوچهر منطقی« معاون صنایع 
حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر 
عرضه و تقاضای خودرو متعادل شود، به طور قطع روی 
قیمت اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است که 
با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها به نظر مشتری 
نزدیک تر شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعالم 
کرد: در مصوبه آماده شده برای واردات خودرو، تمرکز 
بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند 

از آنها استفاده کنند خواهد بود.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت:
عواید واردات خودرو به همه اقشار جامعه خواهد رسید

اخبار ا قتصادی

مدیرعامل شرکت ملی گاز:
پوشش گازرسانی روستایی به ۸۹ درصد می رسد

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

   سرویس اقتصادی
رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم گفت: هدف از اجرای 
این طرح مبارزه با رانت عنوان شده است این در حالیست که در عمل 
با اجرای آن امکان ایجاد رانت ها را تقویت شده، چراکه مردم به سمت 

خرید نان هایی می روند که یارانه به آنها تخصیص داده می شود.
به گزارش ایلنا، محمدجواد کرمی، با اشاره به دوگانگی سیاست ها در 
حوزه نان، گفت: تولیدکنندگان نان  های فانتزی موافق آزادسازی نرخ آرد 
صنف و صنعت هستند؛ اما منتقد نحوه اجرای این طرح هستند چرا که 
آزادسازی آرد باید در همه حوزه های نان اعم از سنتی و صنعتی صورت 

می گرفت و محدود به نانوایان فانتزی نمی شد.  
وی با بیان اینکه مردم توانایی خرید جنس گران در حوزه نان را ندارند، 
افزود: اگر سیاست اصالح نظام یارانه ای همزمان برای نان های سنتی نیز 
اعمال می شد اینگونه واحدهای تولیدکننده نان های حجیم با مشکل 

مواجه نمی شدند.
این فعال صنفی افت فروش نان های فانتزی را ۶۰ تا ۷۰ درصد دانست 
و افزود: هدف از اجرای این طرح مبارزه با رانت عنوان شده است این در 

حالیست که در عمل با اجرای آن امکان ایجاد رانت ها را تقویت شده است 
چراکه مردم به سمت خرید نان هایی می روند که یارانه به آنها تخصیص داده 
می شود.کرمی ادامه داد: برنامه پنجم و ششم توسعه به ما می گوید که باید 
به سمتی برویم که ۴۰ درصد نان های تولیدی حجیم و صنعتی شود اما در 
عمل با اجرای این طرح پخت نان سالم را از چرخه تولید خارج می کنیم.

به گفته وی؛ برای ایجاد رقابت سالم بین نانوایان سنتی و فانتزی باید 
شرایط اعطای یارانه مساوی شود؛ و در یک رقابت سالم قرار بگیرند اجرای 
این طرح باعث شده است که تعدادی از واحدهای خرد تعطیل و تعداد قابل 
توجهی از کارگران در این حرفه بیکار شوند.رئیس اتحادیه نان های حجیم 
و نیمه حجیم تصریح کرد: نانوایان فانتزی در ابتدای سال باوجود افزایش 
نرخ هزینه های جانبی برنامه ای برای ارتقا قیمت نان نداشتند چراکه 
همواره رقیب قدرتمندی به نام نانوایان سنتی را در کنار خود احساس 
می کردند به همین دلیل با همان نرخ نان را عرضه کردیم.این فعال صنفی 
با اشاره به افزایش ۱۰ برابری نرخ یک کیسه آرد، گفت: قیمت یک کیسه 
آرد از ۶۷ هزار تومان به کیسه ای ۶۴۰ هزار تومان رسیده پس طبیعی 

است که شاهد افزایش ۲ برابری نرخ نان فانتزی باشیم.

کرمی با اشاره به کاهش سرمایه در گردش نانوایان فانتزی، گفت: یک 
واحد صنفی پیش از آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت ۱۰۰ کیسه آرد 
را ۷ میلیون تومان خریداری می کرد اما هم اکنون باید همین حجم آرد 
را ۷۰ میلیون تومان خریداری کند. پیش از اجرای این طرح باید معایب 
آن را می دیدند سپس آن را عملیاتی می کردند؛ اجرای یک شبه این طرح 
باعث شد که ستون صنف ما شکننده شود.وی در پایان بیان کرد: طرح 
پرداخت یارانه به حلقه آخر قابل تقدیر است اما باید با تدبیر عملیاتی 

می شد و تمام حلقه های تولید در یک ردیف دیده می شدند.

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم:
افت ۶۰ تا ۷۰ درصدی فروش نان فانتزی

خشکسالی در شمال آفریقا و خاورمیانه؛

تولید غلات نصف شد 

 سرویس اقتصادی 
مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعالم کرده است تولید 
غالت به خصوص گندم در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه دلیل شیوع 

خشک سالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف رسیده است.
به گزارش مهر، مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعالم 
کرده است تولید غالت به خصوص گندم در کشورهای شمال آفریقا 
و خاورمیانه دلیل شیوع خشک سالی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته به نصف رسیده است. در گزارشی که اخیراً منتشر شده است 
اعالم کرده مراکش به عنوان یکی از تولیدکنندگان غالت در شمال 
آفریقا تولید غالتش در سال جاری به میزان ۶۹ درصد کاهش یافته 
است که علت این کاهش تولید نیز خشک سالی بوده است. مدیر 
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است مراکز بین 
المللی باید هرچه سریع تر وارد عمل شده و وضعیت بارگیری غالت 
را از اوکراین سامان بخشند زیرا که میلیون ها تن غالت در اوکراین 
به دلیل بسته شدن بنادر دریایی در نتیجه اقدام نظامی روسیه 
گیر کرده است. مارتین فریک گفت: حدود ۴.۵ میلیون تن غالت 
در کانتینرها در بنادر اوکراین به دلیل مسیرهای دریایی نا امن یا 
اشغال شده وجود دارد که امکان رساندن این غالت به مقاصد وجود 
ندارد واین درحالی است بسیاری از کشورهای آفریقای شمالی و 
خاورمیانه برای غذای اصلی خود به گندم ارزان قیمت اوکراین وابسته 
هستند. اوکراین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم در جهان 
است و عالوه بر آن یکی از تولیدکنندگان عمده ذرت نیز می باشد. 
بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰ میلیون 

تن ذرت و حدود ۲۵ میلیون تن گندم در این کشور برداشت شد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه میوه و تره بار:

کاهش40تا60هزار تومانی قیمت میوه های 
نوبرانه در بازار

 سرویس اقتصادی 
عضو هیئت مدیره اتحادیه میوه و تره بار گفت: با افزایش 
عرضه میوه های نوبرانه اعم از گوجه سبز و زردآلو نسبت به 

قبل قیمت هرکیلو از این محصوالت کاهش داشته است.
جواد باقری گفت: قیمت کنونی هر کیلو گوجه سبز ۱۰ تا ۵۵ 
هزار تومان، توت فرنگی ۱۲ تا ۵۰ هزار تومان، زردآلو ۶۰ هزار 
تومان و ملون و شاه پسند ۸ تا ۱۱ هزار تومان است . وی قیمت 
کنونی هر کیلو خیار بوته ای را ۶ تا ۸ هزار تومان، خیار گلخانه 
۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال تامسون ۷ تا ۱۲ 
هزار تومان، سیب زرد دماوند ۹ تا ۱۸ هزار تومان و سیب قرمز 
دماوند ۷ تا ۱۴ هزار تومان اعالم کرد. آقای باقری می گوید: با 
افزایش عرضه قیمت هر کیلو گوجه سبز از ۹۰ هزار تومان به 
۵۵ هزار تومان و زردآلو از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به ۶۰ هزار 

تومان رسیده است. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه میوه و تره بار گفت: با افزایش عرضه 
میوه های تابستانه پیش بینی می شود که قیمت در هفته های 
آتی مجدد کاهش یابد. بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد 
که قیمت کنونی هرکیلو توت فرنگی ۸۵ تا ۱۱۰ هزار تومان، 
گوجه سبز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان، زردآلو ۹۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، 
ملون ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، طالبی ۱۵ هزار تومان و هندوانه 
۵ تا ۸ هزار تومان است . بنابر اعالم مسئوالن اتحادیه میوه و 
سبزی، خرده فروشی های سطح شهر بر مبنای فاکتور، مجاز 
به حداکثر احتساب ۳۵ درصد سود هستند و عرضه با نرخ های 

باالتر گرانفروشی و تخلف است.

 سرویس اقتصادی

عضو اتاق بازرگانی تهران درباره حجم صادرات فرش 
ایران در حال حاضر گفت: با اقدامات غیرکارشناسانه در 
سالهای اخیر فرش ایرانی را مقطوع النسل کردند و ورود 

مقدار قابل توجهی ارز به کشور را با این کار بستند.
به گزارش ایلنا، سیدرضی حاجی آقامیری درباره 
افت شدید صادرات فرش ایران و وضعیت این صنعت 
در سال های اخیر گفت: سال های متمادی است که 
در مورد این موضوع صحبت کرده ام و متاسفانه اکنون 
دیگر این صنف به پایان کار خود رسیده و چیزی از آن 
باقی نمانده  است. رئیس هیأت مدیره شرکت صادرات 
قالی در ادامه افزود: از زمانی که آقای همتی مصوبه 
تعهد ارزی بانک مرکزی را گذاشت در واقع تیرخالص 
را به این بخش زده شد. ما همیشه درخواستمان این 
بوده که فرش باید از این قضیه مستثنی شود و اصال 
موضوع این نیست که پول فرش برنگردد. سوءتفاهمی 
در این زمینه وجود دارد که وقتی می گوییم فرش از 

الزام برگشت ارز توسط قوانین دولت که برای پیمان 
ند، مستثنی شود، فکر می کنند  ارزی وضع کرده ا
منظور ما این است که ما نمی خواهیم ارز را به کشور 
برگردانیم در حالیکه اصال چنین چیزی نیست. وی 
در ادامه تصریح کرد: مقصود ما این است که در شرایط 
تحریم و مشکالتی که اکنون وجود دارد، صادرات فرش 
بتواند ادامه یابد. و منظور هر صادرکننده ای در هر 
رشته ای نیست و در مورد صادرکننده واقعی صحبت 
می کنیم، نه کسانی که می خواهند پول از کشور خارج 
کنند. بلکه در مورد کسانی صحبت می کنیم که در 
این مملکت سال ها کار و کارآفرینی و ارز تولید کرده 
و توسط صادراتی که انجام می دادند قطعا این ارز را 
بر می گرداندند تا دو مرتبه بتوانند این چرخه را ادامه 
دهند. این کارشناس صنعت فرش در ادامه با اشاره به 
مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی برای صادرات فرش 
دستباف گفت: صادرکننده فرش می توانست این ارز 
را خودش از طریقی که تشخیص می داد، برگرداند در 
حالیکه بانک مرکزی می گوید از طریقی که من تعیین 
می کنم باید این ارز برگردد که آن طریقی که بانک 

مرکزی می گوید شدنی نیست و در آن مسیر آنقدر 
تهدید و ارعاب و شائبه وجود دارد که صادرکننده 
ترجیح می دهد که دیگر صادرات نداشته باشد. حاجی 
آقا میری افزود: این موضوع باعث خوردن لطمه بزرگی 
به فرش شد یعنی خیلی از صادرکنندگان خوشنام 
واقعی این کار را کنار گذاشتند چون احساس کردند 
که ممکن است که مورد تهدید قرار بگیرند و آبرو 
و حیثیت آنها از بین برود. این مشکلی بود که این 

پیمان ارزی در این حوزه ایجاد کرد.
 عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران 
درباره حجم صادرات فرش ایران در حال حاضر گفت: 
حجم صادرات خیلی پایین و آنقدر کم است که اصال 

نمی توان آن را مطرح کرد.
 صنایع دستی در هر رشته ای یک تعرفه جدا دارد 
که برای فرش هم همین طور است. یعنی فرش، قوانین 
گمرکی اش قوانین نادرستی است که گلیم را از فرش و 
گبه و غیره جدا می کند و کارهای غیرکارشناسانه ای 
در این زمینه انجام شده و می شود. حاجی آقامیری 
با بیان اینکه از جنبه های مختلف باید اقداماتی در 

حوزه صادرات فرش کشور انجام شود، ادامه داد: 
این طور نیست که با اصالح پیمان ارزی هم بعد از 
اینکه صادرکننده فرش در این سال ها از کار افتاده 
و مشتری خود را از دست داده و باید کلی برای پیدا 
کردن مشتری دوباره هزینه کند و دیگر معلوم نیست 
صادرکننده قبلی به این کار برگردد یا نه؟ وی در ادامه 
تاکید کرد: همه سعی ما این بود که نسل آینده را 
برای این کار آماده کنیم که با این مشکالتی که در 
صنعت فرش بوجود آمد، نسل آینده این کار را رها 

کرد و دیگر به این کار برنمی گردد.
 یعنی به عبارتی با این کار، فرش را مقطوع النسل 
کردند و ورود مقدار قابل توجهی ارز به کشور را با 

این کار بستند. 
حاجی آقامیری خاطر نشان کرد: اکنون هم انتظار 
نداشته باشید اگر دوباره بخواهند پیمان ارزی را 
برگردانند، یک مرتبه ما به زمانی که پیمان ارزی وجود 
نداشت برگردیم. سال ها زحمت و هزینه می خواهد 
که دوباره به آن شرایط برگردیم. عضو کمیسیون 
تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در پایان 
گفت: صادراتی با این میزان یعنی ۷۰ یا ۸۰ میلیون 
دالر آنقدر مراقبت نمی خواهد، مگر این چه مبلغی 
است که این قدر محدودیت برای آن بوجود می آورند. 
صادرات فرش یک کشور ۷۰ میلیون دالر شده که 

مبلغ بسیار ناچیزی در این حوزه است.

ریزش صادرات به ۷۰ میلیون دالر:

 فرش ایرانی را مقطوع النسل کردند 

 Economic service
Head of Iran Trade Promotion Organization (TPO) Alireza Pey-
man-Pak met with Pakistan’s Ambassador to Tehran Rahim Ha-
yat Qureshi on Saturday to discuss the expansion of trade ties, the 
TPO portal reported. During this meeting, the two sides decided 
on making the necessary preparations for the opening of three 
new markets at the border of the two countries. Reviewing the 
level of trade between the two countries, the officials expressed 
satisfaction with the growing trend of economic relations and 

emphasized increasing the level of trade. The development of 
transportation ties, the establishment of joint transportation com-
panies, and the optimal use of the north and south corridors were 
also emphasized by both sides. They also underlined the impor-
tance of using barter trade and exchange of goods for boosting 
trade relations between the two countries and emphasized the 
faster implementation of this mechanism in order to resolve some 
banking problems in financial exchanges and increase the level of 
trade between the two countries.

پروژه »قطار خلیج فارس« عملیاتی می شود

  سرویس اقتصادی 
پروژه پیشنهادی »قطار خلیج فارس« با هدف اتصال تمام شش کشور 
عضو شورای همکاری خلیج فارس از طریق یک خط راه آهن به طول ۲177 

کیلومتر راه اندازی می شود.
به گزارش ایلنا، شرکت انگلیسی “Oxford Business Group” با بیان 
اینکه پروژه مشترک راه آهن خلیج فارس در دوره آتی به اجرا نزدیکتر شده است، 
خاطرنشان کرد که این پروژه ممکن است حرکت تجارت را در کشورهای شورای 

همکاری خلیج فارس تقویت کند.
این پروژه در ماه دسامبر گذشته، زمانی که رهبران خلیج فارس بر سر ایجاد 

یک مرجع واحد برای راه آهن توافق کردند، برجسته شد.
در این گزارش اشاره شده است که تشکیل این مرجع توسعه بالقوه مهمی 
برای زیرساخت های راه آهن در خلیج فارس پس از دهه ها بحث و گفتگو است. 
این پروژه در سال ۲۰۰۹ تصویب شده بود. در این گزارش اشاره شده است که 
رسانه های منطقه در دسامبر سال گذشته گزارش دادند که مقامات امیدوارند 
تا سال ۲۰۲۵ راه آهن را راه اندازی کنند. در این گزارش تخمین زده می شود که 
توسعه راه آهن به طور قابل توجهی اتصال منطقه ای را با کاهش زمان و هزینه های 
حمل و نقل بین شهرهای بزرگ و بنادر در شورای همکاری خلیج فارس، بهبود 
جریان های تجاری در سراسر اتحادیه و جذب سرمایه گذاری بهبود می بخشد.
براین اساس، عربستان سعودی که بزرگترین خطوط ریلی خلیج فارس را در 
اختیار دارد، به ایجاد تأسیسات زیرساختی بسیاری ادامه می دهد که آخرین آن 
افتتاح ایستگاه قطار در نزدیکی مرز اردن در مارس گذشته بود. امارات همچنین 
به کار برای تکمیل فاز دوم پروژه راه آهن ملی ادامه می دهد که در سال ۲۰۱۶ 
راه اندازی شد و قرار است ۱۱ شهر و همچنین میادین گازی جنوب کشور را به 
هم متصل کند. در قطر، راه اندازی »مترو دوحه« که سه سال پیش از ۳۷ ایستگاه 
می گذرد و اولین خط »تراموای لوسیل« که پس از تکمیل، ۲۵ ایستگاه را به هم 
متصل می کند، راه اندازی شد. توسعه های زیادی که دولت قبل از شروع جام 
جهانی انجام داده، زیرساخت های راه آهن را به طور چشمگیری تقویت کرده است. 
در این گزارش اشاره شده است که ۱۲ پروژه جدید از ۲۶ پروژه ای که دوحه روی 
آن کار می کند، عمالً قبل از شروع جام جهانی تکمیل خواهد شد.  مسقط قصد 
دارد شبکه راه آهن ملی خود را بسازد، که یک مسیر پیشنهادی به طول ۲۱۰۰ 
کیلومتر است و از مرز امارات متحده عربی شروع می شود و از صحار و مسقط در 
شمال می گذرد و سپس به شهرهای بزرگ بندری دقم و صالله در ساحل شرقی 
متصل می شود.  دولت عمان پیشرفت هایی در این پروژه داشته است که در سال 
۲۰۱۳ راه اندازی و سپس در سال ۲۰۱۶ به دلیل چالش های مالی متوقف کرد. 
در پایان این گزارش به اعالم کویت در ژانویه ۲۰۲۰ مبنی بر ایجاد خط آهن 
متشکل از ۶۸ ایستگاه برای اتصال شهر کویت به فرودگاه بین المللی، دانشگاه 
اصلی و مناطق مسکونی و صنعتی این کشور اشاره شده است. پروژه پیشنهادی 
»قطار خلیج فارس« با هدف اتصال تمام شش کشور عضو شورای همکاری خلیج 
فارس از طریق یک خط راه آهن به طول ۲۱۷۷ کیلومتر، از شمال کویت شروع 
شده و از شهرهای جبیل و دمام عربستان سعودی می گذرد و سپس از بحرین 
عبور می کند. پایتخت منامه و سپس دوحه، امارات و از آنجا به مسقط خواهد 
رفت. امیدها برای از سرگیری این پروژه در ماه فوریه زمانی که رسانه های قطری 
گزارش دادند که ساخت بخش اتصال قطر و عربستان سعودی به زودی آغاز 
می شود، با کارهای اساسی مانند طراحی های مهندسی و یک برنامه کاری قباًل 

تکمیل شده است، افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی: 

نفتکش ۷۵۰ هزار بشکه ای ایرانی به زودی تحویل ونزوئال می شود
 سرویس اقتصادی

مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران گفت: تاکنون 
دو نفتکش به طرف ونزوئالیی تحویل داده شده است، 
این در حالی است که شرکت های داخلی از تولیدات ملی 

حمایت نمی کنند.
به گزارش مهر، علی زارعی، مدیرعامل شرکت 
صنعتی دریایی ایران در رابطه با خودکفایی در صنعت 
نفت گفت: با وجود قدمت باالی صنعت نفت ما، هنوز 
هم در بخش های متعددی خودکفا نیستیم و به خارج 
وابسته ایم. بخشی از این مساله به دلیل سیاست های 
استعماری قبل از انقالب اسالمی و بخش عمده آن به 
دلیل از بین رفتن فرصت های داخلی در سالهای گذشته 
است. چرا با این سابقه در صنعت نفت باید ما همچنان 
در تأمین و ساخت برخی تجهیزات خاص وابسته باشیم.
وی افزود: البته در مواردی هم به توانمندی های داخلی 
اعتماد شد، مثل پارس جنوبی، و در نتیجه حرکت های 
بسیار خوبی با ورود قرارگاه خاتم االنبیا و شرکت هایی 
مانند صدرا آغاز شد و نتیجه مطلوب حاصل شد. 
 ) یران )صدرا مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ا
تصریح کرد: هرچند در سطوح باال و اسناد باالدستی، 
حمایت از تولید داخل بیان شده و مورد تاکید است، 
ولی در سطح کارشناسی و اجرا اغلب اوقات حمایت 
کافی صورت نمی گیرد. زارعی خاطرنشان کرد: البته 
در ده سال گذشته گشایش های متعدد و خودکفایی در 
زمینه های مختلف صورت گرفته و شرکت های بزرگی 
در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و غیره به وجود آمدند. 
ما در حوزه مهندسی تقریباً خودکفا شده ایم، در موضوع 

ساخت، پیش راه اندازی، نصب تجهیزات و لوله گذاری 
خودکفا هستیم و صاحب سبک شده ایم، لکن هنوز 
در زمینه ساخت برخی کاالهای خاص مشکل داریم.
وی در رابطه با پروژه های در دست اقدام در پارس 
جنوبی گفت: از مجموع حدود ۳۸ سکوی گازی در 
میدان پارس جنوبی، ده سکو که هر کدام یک مگاپروژه 
بودند به صورت همزمان در یارد جزیره صدرا ساخته 
شد و همین موضوع موجب شد که تولید گاز ایران از 
قطر پیشی بگیرد. زارعی افزود: این سکوهای ده گانه 
مربوط به فازهای ۲۲،۲۳،۲۴،۱۳ و ۱۴ میدان گازی 
پارس جنوبی بود که تمامی مراحل طراحی و مهندسی، 
خرید تجهیزات و ساخت توسط این شرکت انجام شد 
و توسط متخصصان همین مجموعه نیز مراحل حمل 
و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی هم انجام شد. 
مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران، با بیان اینکه 

ما رکورد راه اندازی سکو در هفت روز را داشته ایم که 
رکورد خیلی خوبی بود، ادامه داد: خوشبختانه از ده 
سکوی فوق الذکر، ۹ سکو تحویل موقت کارفرما شد و 
سکوی آخر هم مراحل پایانی را می گذارد که امیدواریم 
در سریع ترین زمان تحویل مجموعه کارفرما شود. 
زارعی با اشاره به پروژه های تعمیراتی خطوط لوله 
پارس جنوبی گفت: در زمستان گذشته که خط لوله 
۳۲ اینچ انتقال گاز سکوی شماره ۱۶ پارس جنوبی، 
دچار حادثه شده بود توانستیم در حداقل زمان و با 
کمترین هزینه، تعمیرات را انجام دهیم و نگذاشتیم 
ز این سکو متوقف شود و مردم به زحمت  تولید ا
بیفتند. وی ضمن اشاره به سایر پروژه ها گفت: یکی از 
پروژه های ما سکوهای میدان نفتی رشادت است. با 
هماهنگی و پیگیری هایی که انجام شد قرارداد میدان 
نفتی رشادت که ۸ تا ۱۰ سال متوقف شده بود را مجدداً 

فعال کردیم. در حال حاضر عملیات تکمیل ساخت 
سکوها و راه اندازی آنها شروع شده است. همچنین 
ساخت جکت چهارپایه میدان نفتی بالل را هم اخیراً 
در مناقصه برنده شدیم که عملیات مهندسی آن در 

حال اجراست و پیشرفت خوبی داشته است.
وی با اشاره به پروژه های ساخت نفتکش گفت: 
چهار قرارداد خارجی برای ساخت نفتکش افراماکس 
با ظرفیت ۷۵۰ هزار بشکه یا ۱۱۳ هزار تن را با کشور 
ونزوئال داشتیم. فروند اول تحویل داده شد و فروند دوم 
در حال تحویل هست. عملیات ساخت فروند سوم هم به 
زودی شروع می شود و پیش بینی می شود ظرف حداکثر 
دو سال ساخته شود. مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی 
ایران درباره پروژه های ساخت نفتکش و کشتی های 
این شرکت ادامه داد: علی رغم اینکه صدرا تنها سازنده 
نفتکش در ایران هست و شرکت ملی نفتکش هم نیاز 
باالیی به این نفتکش های افرامکس دارد ولی متأسفانه 
اقبالی به این شرکت نشده است. وی با تأکید بر اینکه 
این کشتی ها گواهی استانداردهای بین المللی را اخذ 
کرده اند، گفت: شرکت ملی کشتیرانی اقدامات خوبی 
در این زمینه انجام داد که منجر به عقد دو قرارداد 
ساخت کشتی ۳ هزار و ۵۰۰ تنی جنرال کارگو شد 
که ابالغ شده و مراحل ساخت آن در کارخانه شمالی 
صدرا شروع شده است. وی در پایان گفت: همچنین با 
توجه به نیازی که در دریای خزر وجود دارد و تأکید 
ریاست محترم جمهوری، مباحث کارشناسی برای عقد 
دو قرارداد دو کشتی رو-رو در حال انجام است. اگر 
همه چیز مطابق برنامه پیش رود امیدواریم تا آینده 
نزدیک به این زمینه و حتی ساخت اسکله کشتی های 

رو رو ورود کنیم.
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  کرج- حمید جمالی- خبرنگار یاقوت وطن
رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج گفت: تکمیل 

هر کیلومتر از قطار شهری حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
محمد اسدیان با اشاره به اهم اقداماتی که در شورای ششم برای تکمیل پروژه قطار شهری 
صورت گرفته اظهار کرد: در دوره جدید مدیریت شهری در گام نخست، »کمیته راهبری« برای 
پیگیری مسائل و مشکالت این پروژه تشکیل شد. وی با اشاره به اینکه پنج نفر از اعضای شورای 
شهر، دو مشاور، پیمانکار و رییس سازمان قطار شهری از اعضای این کمیته هستند، افزود: 
امیدواریم با پیگیری، شاهد اتفاقات خوبی در این پروژه باشیم.  این مسئول در ادامه با اشاره به 
اینکه هزینه احداث مترو در سال های گذشته به واسطه افزایش تورم، اعمال تحریم و باال رفتن 
هزینه دستمزد و... به میزان قابل توجهی باال رفته، افزود: امروز برای تکمیل هر کیلومتر متر از 
مترو حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.وی با بیان اینکه ادعای مطرح شده از سوی 
برخی از اعضای شورای قبل مبنی بر اینکه سه روزه می توان ایستگاه k تا k مترو در را به بهره 
برداری رساند، گفت: این تئوری از اساس اشتباه و نشدنی است چون تا وقتی تست سرد و گرم  
قطارها انجام نشده امکان مسافرگیری در ایستگاه وجود ندارد.اسدیان با بیان اینکه سیستم مترو 
از دو بخش عمرانی و هوشمند تشکیل شده، گفت: بخش عمرانی شامل ساختمان، ایستگاه، 
تونل، ریل و .. است و بخش هوشمند آن نیز از قسمت های متعددی از جمله شبکه برق تشکیل 
شده است.وی ادامه داد: برق ۶۳ کیلوولت مورد نیاز این پروژه تازه اواخر آبان ماه سال گذشته به 
پست بوستان جهان رسیده و از آنجا به داخل خط متصل شده است. وی گفت: بعد از ورود برق به 
خط است که امکان انجام تست سرد و پس از آن تست گرم واگن های قطار فراهم می شود. این 
مسئول در توضیح تس گرم واگن ها افزود: در مراحل تست سرد ابتدا واگن ها به صورت خاموش 
و بدون برق و توسط کشنده های مخصوص طی مسیر کرده تا از مطابقت واگن های ساخته شده 
با خط، سکوها، ایستگاه های مترو، سیستم برق باال سری و k اطمینان حاصل شود.وی ادامه 
داد: در تست گرم هم سیستم برق رسانی به واگن ها و سیستم اتوماتیک حرکت آنها در تونل و 
همچنین سیستم سیگنالینگ مورد بررسی قرار می گیرد.رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی 
شورای اسالمی شهر کرج گفت: در گام سوم به مرحله بهره برداری آزمایشی می رسیم که طی آن 
قطارها به مدت سه ساعت در روز در مسافرگیری می کند و در گام نهایی هم قطار به طور کامل 
به بهره برداری می رسد.این مسئول با بیان اینکه هیچ یک از مراحل نام برده شده در دوره پنج 
شورا انجام نشده، افزود: تست سرد حداقل ۱۵ روز و تست گرم هم حدود دو ماه زمان می برد و با 
این اوصاف چطور ممکن است بتوان سه روز این ایستگاه ها را به بهره برداری رساند؟وی ادامه داد: 
تمام پروسه های نام برده باید طی شود و طبق آخرین داده ها بنا شده شهرداری تهران سه واگن 
در اختیار سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج قرار دهد.اسدیان اضافه کرد: پیش نویس 
این قرارداد برای تهران ارسال شده و قرار است که در کنار واگن ها، برای چند ماه چند راهبر قطار 
)راننده( از پایتخت به کرج بیاید تا دوره آموزشی راهبران کرجی به اتمام برسد.به گفته اسدیان؛ 
قبال دوره آموزشی راهبران قطار ۱۸ ماه بود ولی با قرداد منعقد شده بنا است، یک دوره فشرده سه 
ماهه برای راهبران متروی کرج برگزار شود.وی اضافه کرد: دوستانی که مدعی بودند از مردادماه 
سال گذشته شرایط بهره برداری از متروی کرج وجود دارد، می خواستند بدون برق و به صورت 
دیزلی واگن ها را به حرکت در بیاورند. عضو شورای شهر کرج تاکید کرد: قوانین سیر حرکت قطار 
مشخص است و اینکه بخواهیم بدون رعایت مسائل ایمنی و بی توجه به استانداردهای مشخص 
شده، قطار را در ایستگاه به حرکت دربیاوریم ظلم در حق شهروندان است.وی اظهار کرد: در 
صورت ورود واگن ها به کرج و انجام تست سرد و گرم، احتمال دارد تا پایان تابستان بتوانیم وارد 
مرحله بهره برداری آزمایشی مترو )سه ساعت در روز( شویم.وی با اشاره به اینکه ۴۸۰ میلیارد 
تومان اوراق مشارکت برای پروژه قطار شهری در نظرگرفته شده، گفت: پیمانکار مدعی است 
که حدود ۳۵۰ میلیارد تومان خارج از دستور برای این پروژه هزینه کرده و انتظار دارد شهرداری 
کرج از ۴۸۰ میلیارد تومان اوراق مشارکتی که به این پروژه اختصاص یافته این مبلغ را پرداخت 
کند.اسدیان تاکید کرد: با توجه به اینکه این پروژه بدهی های دیگری هم دارد، امکان تسویه 
یکجای ۳۵۰ میلیارد تومان پیمانکار وجود ندارد و پراخت باید در چند مرحله صورت بگیرد.وی 
اضافه کرد: تمام تمرکز مدیریت شهری بر این است که پروژه قطار شهری به دلیل مشکالت مالی 

متوقف نشود و فرایند بهره برداری به صورت اصولی و استاندارد صورت بگیرد.

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج:

تکمیل هر کیلومتر از قطار شهری حدود هزار و 200 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد 

کبکزردکوهاینروزهاخروسمیخواند

  لنجان- عصمت شریفی- خبرنگار یاقوت وطن
فرماندار شهرستان لنجان با بیان اینکه تربیت 
شهید به عقبه نظام آموزش و پرورش برمی گردد 
تصریح کرد: شهادت در نظام مقدس تعلیم و تربیت 

تعریف می شود.
به گزارش خبرنگار لنجان، حمیدرضا محمدی 
رابطان  و  معلمان  تکریم  جلسه  در  فشارکی 
امورایثارگران که توسط بنیاد شهید و امورایثارگران 
لنجان در همان مکان برگزار شد با تشریح منشور 
تکریم مقام معلم از امام سجاد)ع( اظهار کرد: سالمت 
و پیشرفت نظام تعلیم و تربیت برای جامعه ضروری و 
حیاتي است. از اینرو اهمیت و تکریم معلمان در راستای 
حفظ سالمت و پیشرفت نظام مقدس آموزش و پرورش 
امری اجتناب ناپذیر است. امام سجاد )ع( نیز در همین 
راستا فرموده اند که حق معلم تعظیم نمودن، تکریم 

و احترام گذاشتن بر اوست.
فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اینکه در دوسال 
همه گیری کرونا، شرایط تکریم ویژه از جایگاه استاد 
فراهم نبود تصریح کرد: مقام و مرتبت معلم آنچنان 
شریف است که با محقق ساختن شان خداوند متعال و 
پیامبر اکرم)ص( می تواند پیوند انسان به هدف متعالی 

خلقت را برقرار سازد. 
سیدمسعود داودی نیز با بیان اینکه تکریم معلم، 
تعظیم علم است تصریح کرد: با تأمل در نقش و ماهیت 
کار معلم نتیجه می گیریم که نظام مندی، تامالت 

اخالقی و نیاز به عقالنیت، نشان دهنده پیچیدگی و 
ظرافت کار معلم است. 

رییس دانشگاه آزاد اسالمی لنجان، نقش مهم و 
کلیدی آموزگاران را به عنوان مجریان آموزش عمومی و 
الگوهای اولیه دانش آموزان بسیار مهم دانست و تصریح 
کرد: معلم، انسان ساز است و نقش او به گفته حضرت 
امام خمینی)ره( همچون نقش انبیا است برای مردم.

وی با تاکید بر تکریم مقام معلم در جامعه اظهار 
کرد: بدون شک با تکریم و تعظیم حرمت معلم، رشد و 
تعالی در جامعه شتاب بیشتری خواهد داشت و سالمت 

علمی و معنوی آن تضمین خواهد شد.
در این مراسم، فرماندار و امام جمعه لنجان از ریاست 
دانشگاه آزاد اسالمی لنجان و مسئول بنیاد شهید و 
امورایثارگران این دانشگاه با ارائه لوح سپاس و هدایای 

معنوی تقدیر کردند.

  اراک-  امید عبدی- خبرنگار یاقوت وطن 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از هدف گذاری 
ایجاد ۱۰ پایگاه اورژانس خبر داد و گفت: چهار پایگاه 
تاکنون به بهره برداری رسیده و ۶ پایگاه نیز تا پایان 

سال افتتاح می شود.
سید محمد جمالیان  اظهار کرد: متأسفانه در 
سال های اخیر عوامل تأثیرگذار بر سالمت مردم و 
جوامع بسیار وسیع تر شده و هر اندازه جوامع صنعتی تر 
شوند، به همان اندازه عوامل تهدیدکننده آن نیز بیشتر 
می شوند. وی افزود: آالینده ها اثرات مخربی بر سالمت 
دارند اما چیزی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار 
گیرد و برای آن برنامه ریزی کرد، اثرات و خطراتی 
که ممکن است در درازمدت سالمتی را تهدید کند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تأکید کرد: در این 
میان مهمترین قشری که می تواند بحرانی که کره  
زمین و سیاره محل سکونت میلیاردها انسان را تهدید 
می کند را شناسایی و با بیشترین تأثیر اطالع رسانی 
کند، خبرنگاران و اصحاب رسانه هستند. جمالیان 
در ادامه خاطرنشان کرد: همه باید برای سالمت کره 
زمین که ارتباط مستقیمی با سالمت ما دارد تالش 
کنند و در این بین خبرنگاران و رسانه ها می توانند نقش 
تعیین کننده و تأثیرگذاری داشته باشند. وی گفت: 
مهمترین اقدام در این موضوع، آموزش مردم است و 
رسانه ها در این راه و انتقال پیام بین مردم، مسئولین 
و حتی سمن ها نقش پررنگی دارند و خوشبختانه 
تجربه  موفق دوران کرونا نشان داد در استان با وجود 

رسانه های قوی و خبرنگارانی دلسوز  این مهم شدنی 
و قابل دست یافتن است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اراک افزود: چالش های پیش روی سالمت ابعاد 
مختلفی دارد که یکی از آنها، امنیت غذایی به دنبال 
خشک سالی به وجود آمده و البته کمبود آب و پدیده 
ناخوشایند مهاجرت است. جمالیان تأکید کرد: متأسفانه 
بسیاری از چالش های به وجود آمده در این مسیر به 
دست افراد و انسان ها به وجود آمده اند که می توان با 
تغییر سبک و الگوی زندگی جلوی بسیاری از آنها را 
گرفت و این چالش ها را به حداقل رساند. وی توصیه 
کرد: می توان برای تولید برق از سوخت های پاک به 
جای سوخت های فسیلی استفاده کرد و در مقابل نیز 
مردم می توانند به جای استفاده از خودروی شخصی 
و حتی حمل و نقل عموی از دوچرخه برای جابجایی 
استفاده کنند و همچنین در استفاده از بسیاری از 
انرژی ها، صرفه جویی کنند تا دولت ها مجبور به تأمین 
آن به هر روش ممکن نباشند. جمالیان ادامه داد: با 
بهره گیری از اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی 
اراک تاکنون ۲۷۰ مأموریت عملیاتی و ۳۸۲ بیمار به 
مراکز درمانی انتقال پیدا کردند. وی با اشاره به افتتاح 
۱۲ پد هوایی در شهرستان های استان اضافه کرد: 
آشتیان تنها شهرستانی است که پد هوایی ندارد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از هدف گذاری 
ایجاد ۱۰ پایگاه اورژانس خبر داد و خاطرنشان کرد: 
چهار پایگاه تاکنون به بهره برداری رسیده و ۶ پایگاه 

نیز تا پایان سال افتتاح می شود.

۶پایگاهاورژانسدراستانمرکزیافتتاحمیشود فرماندار لنجان:
شهادتدرنظاممقدستعلیموتربیتتعریفمیشود

هوا که به گرمی گرایید و مراتع 
مناطق قشالقی خشک شد، 
سرسبزی رو به زردی رفت، 
آهنگ کوچ در گذر زمان، 

عشایر را به ییالق فرا می خواند

سرویس خبر

هوا که به گرمی گرایید و مراتع مناطق قشالقی خشک 
شد، سرسبزی رو به زردی رفت، آهنگ کوچ در گذر 

زمان، عشایر را به ییالق فرا می خواند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عشایر به حکم 
طبیعت ناچار به کوچ اجباری هستند؛ بار و بنه بسته اند و 
به دل کوه و کمر زده اند؛ می گویند: آهنگ کوچ را با جان 
و دل می پذیریم، بار و بنه می بندیم و سفر را آغاز می کنیم. 
سفری که تا پاییز به طول می انجامد و در این سفر باید 
تمام وسایل زندگی و دام های خود را به همراه ببرند، عشایر 
برای دست یافتن به چراگاه های سرسبز و آب و هوای گرم 
این سختی سفر را به جان می خرند. اکنون زنان و مردان 
عشایر سیاه چادرها، بار و بنه یا همان اسباب و اثاثیه زندگی 
خود را جمع و جور کرده اند تا راه بیفتند و به ییالق بروند.
   کوچ ۹۶ ایل به ییالق عشایری در کشور آغاز شده است

یحیی حسین پور مدیر کل امور عشایر استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: استان با ۱۲۴ هزار نفر جمعیت عشایری 
به همراه یک میلیون و ۶۰۰ هزار راس دام سبک درون 
کوچ و برون کوچ، دومین استان عشایری کشور پس از 
استان فارس است. عشایر ۲۰ درصد لبنیات و ۳۵ درصد 
صنایع دستی کشور را تامین می کنند. کوچ عشایری به 
چهارمحال و بختیاری عمودی )از مناطق پست و دره ها به 
مناطق مرتفع و خوش آب و هوا( است.  علوفه بهانه کوچ و 
گله داری مهمترین منبع درامد اقتصادی عشایراست. ۵ 
ایلراه بزرگ در خوزستان است که با ۹۰۰ کیلومتر جاده 
عشایری مسیر کوچ را از ایذه به چهارمحال و بختیاری فراهم 
می کند. هیچ کس به اندازه خود آن ها از سختی های کوچ و 
گذر از ایل های راه های سخت و صعب والعبور آگاه نیست، 
باید برای یک روز هم که شده با آن ها در مسیر کوچ همراه 
شد تا به چشم دید که چه رنج ها می کشند، این مردمان 
روز های سخت. از ۲۵ هزار خانوار جمعیت عشایر کوچ نشین 

چهارمحال و بختیاری ۲۲ هزار خانوار برون کوچ هستند.
برای خود عشایر، کوچ بهاره با همه سختی و مشقت هایی 
که دارد، شیرین و دلنشین است، زیرا بازگشت به دامان 
طبیعت و مراتع و از سر گیری زندگی چادرنشینی در صحرا 
بر میل و رغبت آن ها برای رفتن به سردسیر می افزاید. شاید 
به همین خاطر است که از لحظه ترک ییالق با احساسی 
نوستالژیک برای بازگشتی دوباره لحظه شماری می کنند.  
بچه های عشایر نیز از این کوچ اجباری خوشحالند؛ بازگشت 
به طبیعت ییالق، با همه زیبایی هایش؛ حدود ۶۰ درصد 
از عشایر کوچ نشین استان چهارمحال و بختیاری در 

شهرستان کوهرنگ مستقر می شوند.
   جدال عشایر با مشقت های کوچ

زندگی در دل طبیعت همان قدر که آرامش بخش و 
روح نواز است با مشکالت و تنگنا های بسیاری نیز همراه 
است. برای دیدن این میراث و اصالت طبیعی کشورمان دل 
به جاده زدیم و به کمک عشایر از رودخانه گذشتیم؛ آنجا 
بود که فهمیدیم نه باد، نه باران، نه رودخانه های خروشان 
و نه کوره راه های تنگ و سخت گذر؛ هیچ کدام نمی تواند 
مانعی برای این قوم سرسخت باشد. اینجا گردنه تاراز 
مرز بین خوزستان و چهارمحال و بختیاری است، یکی از 
اصلی ترین ایل راه های عشایر بختیاری؛ وجود بافت و کوچ 
عشایر در فصل بهار، این منطقه را به “اکو موزه” بزرگ کشور 
تبدیل کرده است. محمد حسین بزرگ یکی از اعضای ایل 
دغدغه های همیشگی و گاه و بی گاه طبیعی مانند طوفان، 
سیل، خشکسالی، مشکالت اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و 
پیمایش در مسیر های سخت گذر و خطرناک را چند نمونه 
از دشواری ها و مخاطراتی می داند که همواره در کمین 

زندگی کوچ نشینی است.
   مشِق کوچ

دانش آموزان عشایر هم با وجود همه سختی ها رنج 
کوچ را به جان می خرند تا رویاهایشان را به واقعیت تبدیل 
کنند. تیناز یکی از همین دانش آموزان است؛ که چند روز 

پیش همراه خانواده ۸ نفره اش، کوچ را آغاز کرده است. 
حاال او فرسنگ ها از قشالق دور شده و رویای معلم شدنش 
را در ییالق دنبال می کند.  زادعلی بویری رئیس آموزش 
و پرورش عشایری چهارمحال و بختیاری می گوید: ۹ 
هزار دانش آموز در مناطق عشایر نشین شهرستان های 
لردگان، کیار و کوهرنگ دارد که از این تعداد ۳۰۰ دانش 
آموز مقاطع ابتدایی و متوسطه اول شهرستان کوهرنگ 
کوچ رو هستند. امتحانات نهایی سال ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ دانش 
آموزان کوچرو چهارمحال و بختیاری، در بخش باُزفت و به 

صورت حضوری برگزار خواهد شد.
 تولید زباله درمیان عشایر صفر است. مثل درصد 
بیکاری شان. قدیم تر ها از گون کوهی برای سوخت استفاده 
می کردند، اما اخیرا برایشان کالس آموزشی برگزار کرده اند 
تا از سوخت فسیلی استفاده کنند و گون ها سر جای 
خودشان بمانند. دورریز نان برای مرغ و خروس هاست. 
دورریز غذا برای سگ ها. هیچ پالستیکی در گستره پاِک 

ییالق دیده نمی شود.
  عروسی در ییالق

با عبور از دل کوه های زاگرس و جنگل های بلوط حاال 
وقت آن است که نامزد های پارسال عروس و داماد های 
امسال شوند. هر طایفه محلی را در نزدیکی روستا را در 
نظر گرفته و عروسی را با حضور اقوام و بستگان در آنجا 
برگزار می کند. صدای ساز و دهل و کل زنان همه جا را فرا 
گرفته است. البته پیشتر این جشن ها با جمعیت بسیار 
بیشتر برگزار می شد، اما با آمدن ویروس کرونا، جمعیت 

فراخوانده شده به این مراسم هم کاهش یافت.
   تغییر شیوه کوچ عشایر

در سال های اخیر جمعیت نسبتاً قابل توجهی از عشایر 
به زندگی یکجانشینی روی آورده اند، به طوری که دیگر 
حتی سبک و سیاق زندگی عشایری خود را کنار گذاشته 
و حالتی شهرنشینی به خود گرفته اند. کوچ رو های آن ها 
نیز کمتر به روش های سنتی کوچ می کنند، زیرا امروز 

خیلی از آن ها به جای اینکه چندین روز متوالی در مسیر 
ایل راه ها، سختی و مشقت های زیادی را متحمل شوند، 
کوچ را با استفاده از وسایل حمل ونقل به کم ترین زمان 
ممکن یعنی نیم روز می رسانند، اما با این حال هنوز هستند، 
عشایری که به دلیل نداشتن تمکن مالی قادر به استفاده 
از حمل ونقل برای کوچ کردن نیستند و هم اکنون نیز به 
همان شیوه های قدیم و با گذر از مسیر های سنتی کوچ یا 
همان ایل راه ها، هزار سختی و مشقت را به جان می خرند 
تا به سالمت به سر منزل مقصود برسند. این عده محدود 
هم چنان میراث دار واقعی سنت ها، آداب و رسوم عشایرند 
و با این شکل کوچ کردن، جلوه های زیبایی از کوچ را به 
نمایش می گذارند. هم اکنون ۷۰ درصد عشایر چهارمحال 
و بختیاری کوچ خودرویی و تنها ۳۰ درصد کوچ زمینی 

و سنتی دارند.
   تعلیف دام در مراتع چهارمحال و بختیاری ۲.۳ برابر 

ظرفیت است
بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار راس دام از مراتع استان 
چهارمحال و بختیاری استفاده می کنند. آقای محمدی 
معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه ۶۶ درصد مساحت استان معادل 
یک میلیون و ۹۳ هزار هکتار را مراتع تشکیل می دهد، 
گفت: بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار راس دام از مراتع استان 
استفاده می کنند که ظرفیت مجاز مراتع استان ۶۸۰ هزار 
واحد دامی است. حسین پور مدیر کل امور عشایر چهارمحال 
و بختیاری می گوید: عشایر استان تقریباً در بیش از ۷۰ 
درصد مراتع استان پراکنده هستند تراکم جمعیتی عشایر 
درمناطق شیخ علیخان تا چما، نیاکان تا بنواستکی و توف 
سفید از بخش مرکزی، مناطق جیرون لمی لمی و سه جو 
تلخدان بخش بازفت و الخشک کوفی، چری، دلی بخش 
صمصامی شهرستان کوهرنگ و مناطق دیناران، میانکوه 
شهرستان اردل و سایر مناطق عشایری در شهرستان های 

فارسان، کیار، بروجن، لردگان و شهرکرد است.

  سنندج- آرش مرادی- خبرنگار یاقوت وطن 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان 
گفت: تأسیسات آبی همچون دریاچه سد ها محل 
مناسبی برای شنا نیست و از مردم تقاضا می شود 
از شنا کردن در این محل ها که جزء مناطق ممنوعه 

است؛ خودداری نمایند.
مهندس آرش آریانژاد گفت: همه ساله با شروع 
فصل گرما شاهد حضور گردشگران در حاشیه 
رودخانه ها، دریاچه سدها و کانال های آبیاری و 
زهکشی برای شنا و گذران اوقات فراغت هستیم که 
بی توجهی به تابلوهای شنا ممنوع و عالئم هشدار 
دهنده، در این مناطق حوادث تلخی را رقم می زند. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان 
ملی مانند شرایط رسوبی  خاطر نشان کرد: عوا
کف دریاچه سدها، وجود ریشه و شاخه درختان 
و عدم دید کافی و امکان برخورد با اجسام سفت 

و نوک تیز، تأسیسات آبی همچون دریاچه سدها 
را به محل نامناسبی برای شنا تبدیل می سازد، 
برخی از سازه های آبی در زیر آب تعبیه شده اند 
که در مجاورت آن ها مکش آب به شدت افزایش 
می یابد، بنابراین شنا در این تاسیسات آبی باعث 
فراد به زیر آب کشیده شده و در  می شود که ا

نتیجه غرق شوند.
وی افزود: عالوه بر این، تغییرات دمایی در 
الیه های مختلف آب بسیار شدید و خطرناک بوده 
و نوع طراحی کانال های آبیاری کشاورزی با استخر 
و مکان های تفریحی کامال متفاوت است، به طوری 
که حجم آب زیادی با دبی متغیر در کانال ها جریان 
دارد و این کانال ها بسیار عمیق و شدت جریان 
آب در آن ها زیاد می باشد که حتی برای شناگران 

ماهر نیز خطرناک است.
مهندس آریانژاد با بیان اینکه همه ساله قبل از 

شروع فصل گرما، اقدامات خوبی توسط این شرکت 
در زمینه پیشگیری از بروز حوادث در تأسیسات آبی 
صورت میگیرد، گفت: اطالع رسانی ممنوعیت شنا 
در دریاچه سدها، رودخانه ها و کانال های آبیاری 
و زهکشی، شناسایی نقاط حادثه خیز بازسازی و 
تجدید نصب عالئم هشدار دهنده، تهیه کلیپ های 
مرتبط با خطرات شنا در تاسیسات آبی، مصاحبه با 
صدا و سیما و خبرگزاری ها و همچنین درج آگهی 
ز جمله  ممنوعیت شنا در روزنامه های محلی ا

این اقدامات است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان با 
اشاره به اینکه آگاهی و توجه جدی هرچه بیشتر 
شهروندان به تذکرات همکاران حفاظت فیزیکی، 
بنرها و عالئم هشدار دهنده نصب شده در مناطق 
 ، نه ها و دریاچه سدها شنا ممنوع، نظیر رودخا
ند باعث کاهش چشمگیر آمار حوادث  می توا

دلخراش و جبران ناپذیرشود، اظهار کرد: وجود 
رسوبات، جریان های زیرسطحی، عمق زیاد و 
اختالف دمای الیه های مختلف آب، اشباع و 
لغزشی بودن حاشیه دریاچه سدها و رودخانه ها و 
شیب تند دیواره کانال های آبیاری، این محل ها 
را به مکانی بسیار خطرناک حتی برای شناگران 
ماهر تبدیل کرده، لذا الزم است تا شهروندان به 
این مسأله توجه ویژه ای داشته باشند که به هیچ 
عنوان و تحت هیچ شرایطی این اماکن را برای شنا 
انتخاب نکنند و در صورت فوت، براساس قانون 

هیچ دیه ای به بازماندگان تعلق نخواهد گرفت.

هشدارشناممنوعراجدیبگیرید

 شاهین شهر- ناصر حق شناس- خبرنگار یاقوت وطن
 با حضور فرماندار شهرستان،امام جمعه شاهین شهر،رئیس دانشگاه پیام نور 
استان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آیین تکریم و معارفه رییس دانشگاه 

پیام نور شاهین شهر برگزار شد. 
 فرماندار در این آیین از دانشگاه به عنوان نهادی الگوساز و موثر در توسعه فرهنگی 
جامعه  نامبرد.فرماندار گفت:دانشگاهها باید هم از لحاظ نظام برنامه ریزی و آموزشی هم 
از لحاظ زیرساختی و هم از لحاظ جهت گیری مجموعه به سمت مهارت محوری حرکت 
نمایند و خروجی شان افرادی باشد که عالوه بر کسب درجات علمی، با تکیه بر قابلیتهای 
فردی، توان خالقیت در انجام کار و مهارت اجرا داشته باشند. سید محمد رضا کاظمی طبا 
در قسمتی دیگر از سخنان خود با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود 
تاکنون، از اجرای واکسیناسیون عمومی، بازگشایی و حضوری شدن مدارس و دانشگاه ها و 
همچنین اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها نامبرد. وی بر اقناع سازی افکار 
عمومی برای اجرای بهتر طرح مذکور تأکید کرد و گفت: مردمی سازی و اصالح یارانه ها ، با 
هدف توزیع عادالنه یارانه ها و تقویت دهک های پایین جامعه،طرحی اثربخش برای آینده 
اقتصاد کشور است و باید برای همه مردم تشریح و تبیین شود. فرماندار از دانشگاهیان 
بعنوان نخبگان جامعه نامبرد که می توانند با تشریح صحیح و انعکاس مطلوب مزایای 
طرح،دولت را در اجرای تصمیمات اقتصادی مهم یاری نمایند. در ادامه این مراسم ضمن 
تقدیر از آقای پیمان آقایی ،آقای مهدی ابراهیمی به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور 

شاهین شهر معرفی گردید. 

آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور شاهین شهر

هشتمین نشست مشترک شورای اسالمی شهرستان و مدیران 
دفتر امور شهری و روستایی شوراهای استانداری برگزار شد

 نجف آباد- مهران احمدی- خبرنگار یاقوت وطن
۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ هشتمین جلسه هم اندیشی روسای شوراهای اسالمی 
شهرها و روستاهای شهرستان و اعضای شورای اسالمی شهرستان به ریاست اکبر 
نوروزی رئیس شورای اسالمی شهرستان نجف آباد و با حضور سید ابوالفضل موسوی و 
علیرضا کربالیی از دفتر مدیرکل امور شهری و روستایی شوراهای استانداری در محل 

شهرداری جوزدان برگزار شد.
اکبر نوروزی رئیس شورای شهرستان ضمن خوشامدگویی به حضار و گرامیداشت نهم 
اردیبهشت روز شوراها هدف از برگزاری این نشست هارا پیگیری و مرتفع کردن برخی از 
مسائل و موضوعات شهرستان با همدلی مسئوالن شهرستان و استان عنوان کرد. در ادامه 
روئسای شوراهای شهری و روستایی شهرستان با طرح مسائلی همچون مشکالت بی آبی، 
تعارض شهرکهای صنعتی، کاهش ارزش افزوده، آالیندگی، کمبود نیرو در شهرداری ها، 
کمبود اورژانس و فوریت های پزشکی، موضوع پسماند و نخاله های ساختمانی، سگ های 
ولگرد، تجمیع آرامستان ها، ایجاد پارک های جنگلی، حمل و نقل عمومی، توسعه فضای 
سبز به منظور حفظ محیط زیست سخن به میان آوردند. در ادامه سید ابوالفضل موسوی 
معاون دفتر مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان به ارائه توضیحاتی پیرامون 
مسائل مطرح شده پرداخت و گفت در جلسات استانداری با حضور تعدادی از اعضای شورای 
شهر و شهرداران و مدیرکل دفتر شهری و روستایی موضوع ارزش افزوده بررسی شد و در 
حال پیگیری است. وی در خصوص مشکل نخاله های ساختمانی و زباله های شهری و 
صنعتی گفت راه حل بسیاری از مشکالت شما در تقویت شرکت پسماند و ایجاد و راه اندازی 
زباله سوز است. موسوی افزود دنبال راهکارهایی برای کمک به ناوگان حمل و نقل عمومی 
هستیم. در ادامه علیرضا کربالیی معاون مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری گفت 
فرم های به شوراها ارسال شده تا مسائل و مشکالتی را که شوراها در منطقه خود دارند، در 
این جداول مشخص کنند و با ارائه راهکارها و پیشنهادات ما را در مرتفع کردن آنها یاری 
کنند. وی ادامه داد انتقاد کردن کاری ندارد اما این شما هستید که ظرفیت ها و توانمندی 
های منطقه خود را بهتر می شناسید و یقیناً راهکار های بهتری هم می توانید ارائه بدهید. 
وی در پایان گفت در وضعیت موجود بهترین راه توسعه استفاده از ظرفیت های محلی و 

اعالم راهکارها توسط افراد و کارشناسان محلی است.

 Provinces service
Managing Director of Iranian Offshore Engineering and Con-
struction Company (IOEC) Mohammadreza Zahiri said that pro-
duction from South Pars oil layer, which is located in the coun-
try’s giant South Pars gas field, is going to increase by 10,000 
barrels per day (bpd), Shana reported. Speaking in a press con-
ference on the sidelines of the 26th International Oil, Gas, Re-
fining, and Petrochemical Exhibition (Iran Oil Show 2022) on 

Saturday, Zahiri said: “With the implementation of a new con-
tract for the development of phase 2 of the South Pars oil layer, 
production from this joint field will increase by 10,000 barrels 
per day.”
Regarding the signing of a contract with a foreign partner for 
the development of phase 2 of the South Pars oil layer the offi-
cial said: “The contractor has already been selected and we only 
made some changes in parts of the contract.”
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سرپرست جدید مرکز روابط عمومی و 
اطلاع رسانی وزارت بهداشت منصوب شد

     سرویس اجتماعی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی 
»پدرام پاک آیین« را به عنوان سرپرست مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت و نیز دستیار 

رسانه ای خود منصوب کرد.
للهی روز شنبه در این حکم  یرنا، بهرام عین ا به گزارش ا
خطاب به پاک آیین تصریح کرده است: خدمتگزاری در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ 
وند متعال به بندگان خویش اعطاء فرموده و  است که خدا
شکر نعمت است که از این فرصت گرانقدر در جهت خدمت 
به مردم شریف میهن اسالمی نهایت استفاده به عمل آید.« 
وی افزود: »در این راستا و باتوجه به تعهد، تخصص و سوابق 
علمی و اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این ابالغ به عنوان 
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی و دستیار رسانه 
ای اینجانب منصوب می شوید تا با رعایت مقررات قانونی و 

شرعی انجام وظیفه کنید.«
 وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »امید است با اتکال به خداوند 
متعال، حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فساد ستیز و عدالت 
محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و انقالبی در 
انجام این رسالت خطیر موفق و موید باشید.« پیش از این، 
»محمد هاشمی« سمت سرپرستی مرکز روابط عمومی و اطالع 

رسانی وزارت بهداشت را برعهده داشت.

اخبار اجتماعی 

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

    سرویس  اجتماعي
معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت گفت: 
شاید کسانی تصمیم گرفتند ارز ترجیحی برای دارو 
استفاده کنند تا حمایت بهتری از مردم شود، اما 
پس از سال ها اجرای آن و بحث قاچاق معکوسی 
که اتفاق افتاد، این اقدام و تخصیص ارز ترجیحی، 
کمک خاصی به حوزه سالمت، درمان و دارو نکرد.

به گزارش ایرنا، آیت اهلل ابراهیم رییسی رییس جمهور در 
سخنانی با تشریح نحوه پرداخت ارز ترجیحی به دارو، اظهار 
داشت: یارانه ای که االن واردکنندگان این بخش دریافت 
می کنند، به بیمه ها پرداخت می شود و بیمه ها دارو را با 
قیمتی که اکنون وجود دارد به دست مردم می رسانند. رییس 
جمهور گفت: همه ما به نحوی با مشکل پیدا کردن داروهای 
کمیاب مواجه شده ایم یا بعضا خودم با عزیزانی مواجه شدم 
که برای تامین داروهای کمیاب با هزینه های گزاف روبرو 
شده اند که تامین این هزینه نیز برای خانواده ها امکان پذیر 
نیست، اما امروز بودجه این طرح از سوی دولت تامین و 
وزارت بهداشت اعالم کرده که این موضوع انجام شده است. 
سعید معنوی معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت در 
گفت و گو با خبرنگار حوزه سالمت ایرنا درباره موضوع ارز 

ترجیحی و سیاست های مرتبط با آن، اختصاص یارانه دارو 
به سازمان های بیمه ای، دلیل کمبود دارو، کاهش هزینه های 
دارویی مردم و تحت پوشش قرار گرفتن داروهای ضروری 
توضیحاتی ارائه داد که در ادامه آمده است. معاون دبیرخانه 
شورای عالی بیمه سالمت گفت: براساس سیاست ارز ترجیحی، 
دسترسی مردم با سختی مواجه شد، برخی مواقع حتی دارو 
وارد گمرک می شد و روزها معطل می ماند تا ارز ترجیحی آن 

را تامین کنند؛ این فرایند ارزی بخاطر چنین مشکالتی کنار 
گذاشته شده است.  در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تبصره 
یک که در خصوص حذف ارز ترجیحی است، آمده است که 
قیمت برای دارو و تجهیزات باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد. 
معنوی درباره اینکه یارانه ارز ترجیحی به سازمان های بیمه 
ای داده می شود نیز اینگونه توضیح داد و گفت: با این اقدام 
تغییر قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی پوشش داده می شود 

و افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی را سازمان های 
بیمه ای پرداخت می کنند و شامل پرداخت مردم نمی شود. 
وی با تاکید بر این موضوع که صرفا بیمه ها افزایش قیمت ها 
را پوشش خواهند داد، اظهار داشت: قیمت دارو در واقع برای 
مردم هیچ تغییری نکرده است و به عبارتی هزینه های ناشی 
از حذف ارز ترجیحی کامل به عهده بیمه ها است. معاون 
دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت درباره کمبود برخی 
داروها در کشور نیز گفت: بخشی عمده ای از کمبود دارویی 
به دلیل کمبود ارز ترجیحی بوده است و اینکه یکسری از 
داروها امکان واردات آنها وجود نداشته است؛ مزیت سیاست 
کنونی این خواهد بود که دیگر دارو چون با ارز ترجیحی قرار 
نیست وارد شود، چرخه ورود آن معطل نمی ماند و طبق این 

رویه، دسترسی مردم هم بهتر خواهد شد. 
وی ادامه داد: شرکت های دارویی می توانند داروهای 
موردنیاز را وارد و هزینه ها را بیمه ها پرداخت کنند؛ هیچ 
محدودیتی برای این داروهای کمیاب هم وجود ندارد و 
شرکت ها می توانند با ارز نیمایی واردات انجام دهند و دیگر 
نیازی به ساز و کاری که ارز ترجیحی داشت وجود ندارد؛ این 
فرایند به طور کامل اصالح می شود و روی دسترسی مردم 

تاثیر خواهد گذاشت.

سرویس  اجتماعي

آمار روزهای اخیر از وضعیت کرونا در کشور، نشان 
می دهد در شرایط خوبی قرار داریم، اما فراموش نکنیم 

پاندمی کووید ۱۹ هنوز به پایان نرسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها همه از آمارهای کرونا 
خوشحالیم و همین موضوع باعث شده که برخی از هموطنان 
فکر کنند که کرونا تمام شده است. در حالی که هنوز چند میلیون 
نفر در کشور هستند که حتی یک دوز واکسن کرونا نزده اند. بعد از 
فروکش موج ششم کرونا که با سویه اومیکرون همراه بود، شرایط 
کرونایی کشور رو به بهبود رفت و این روزها آمار روزانه فوتی ها 
تک رقمی شده است. بر اساس اعالم وزارت بهداشت، تا کنون 
۶۴ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۲۷۲ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۷۰۰ 
هزار و ۳۶۰ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۸۳۸ نفر، دوز 
سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن های تزریق 

شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۷۰ دوز رسید.
این آمارها نشان می دهد که شرایط تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا در کشور، هنوز روند مطلوبی ندارد و اگر قدری سهل انگاری 
در رعایت پروتکل های بهداشتی اتفاق بیافتد، می تواند ما را درگیر 
موج جدیدی از بیماری کند. البته مسئوالن وزارت بهداشت و 
اعضای کمیته علمی کشوری کووید ۱۹، معتقدند حداقل تا فصل 
تابستان درگیر موج جدیدی از بیماری نخواهیم شد. اما یادمان 
نرود که تعداد کسانی که ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند، در 
مقایسه با کسانی که یک دوز یا ۲ دوز واکسن تزریق کرده اند، 
خیلی کمتر است. در همین حال گفته می شود، حدود ۱۴ میلیون 
نفر در کشور هنوز یک دوز واکسن هم نزده اند. علیرضا زالی فرمانده 

ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، با عنوان این مطلب که 
متأسفانه دچار سو تفاهم جهانی شده ایم و برخی رسانه ها به غلط 
این موضوع را در دنیا ترویج کرده اند که کرونا به پایان رسیده 
است، گفت: در واقع کرونا تمام نشده است. وی با اشاره به اینکه 
طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت با چهره و سیمای جدیدی 
از کرونا مواجه هستیم، افزود: طبق اعالم رسمی و جمع بندی 
رئیس سازمان جهانی بهداشت، خطر کرونا همچنان به عنوان 
خطری جدی برای سیستم سالمت تلقی می شود و این سازمان 
کماکان کرونا را به عنوان آتشی توصیف می کند که شعله های 
آن می تواند در نظام سالمت سوزاننده عمل کند. زالی تاکید 
کرد: تا زمانی که به بخش قابل قبولی از واکسیناسیون عمومی 
جهانی نرسیم، خطر کرونا همچنان وجود دارد. طبق بررسی 
فنی سازمان بهداشت جهانی، حداقل ۷۰ درصد جمعیت در 

معرض خطر و ۱۰۰ درصد افراد با ریسک باال در مقابل کرونا باید 
واکسینه شده باشند تا خطر افزایش بار بیماری به حداقل برسد.
در همین حال، عباس شیراوژن سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، با اشاره به جلسه روز گذشته ستاد ملی، بر آماده 
سازی مراکز درمانی کشور برای مواجهه احتمالی با موج جدید 
بیماری تاکید کرد. مشاهدات میدانی از تردد افراد در اماکن 
عمومی نشان می دهد که خیلی ها ماسک را کنار گذاشته اند و 
شاید همین موضوع، مهم ترین عامل درگیر شدن با موج جدید 
بیماری باشد. ابراهیم قادری رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفته است که هنوز حدود 
۱۴ میلیون نفر از مردم دوز اول واکسن کرونا را تزریق نکرده اند. 
همچنین، ۶ میلیون نفر دوز دوم را نزده اند و ۲۶ میلیون نفر نیز 

دوز سوم را نزده اند.

در همین حال، علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس 
شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب 
که همه گیری کرونا تمام نشده و فقط شاید بتوانیم بگوییم که 
وارد مرحله جدیدی از پاندمی شده ایم، گفت: شاهد زنجیره پر 
ترافیک انتقال ویروس در خیلی از کشورها نیستیم و در مرحله 
آرام تری قرار داریم، اما در بعضی از نقاط مانند چین خطر این 
بیماری همچنان وجود دارد. وی افزود: شاید تفاوت ما با کشوری 
مانند چین این است که درصد باالیی از مردم با توجه به عفونت 
حاصله و چرخش باالی ویروس در مدت گذشته و سطح پوشش 
باالی نزدیک به ۷۰ درصدی واکسن، جمعیت دارای آنتی بادی 
بر علیه این ویروس هستند و این خود جلوی چرخش باالی 
واریانت اومیکرون را می گیرد. این ویروس شناس گفت: در حال 
حاضر در سطح پایینی از فعالیت ویروس عامل کووید ۱۹ هستیم 
و بهترین زمان برای تکمیل دوره واکسیناسیون، دوزهای بوستر 

و باال بردن پوشش واکسیناسیون در محصلین است.
وی در عین حال هشدار داد که پاندمی تمام نشده و پایانش 
نیز قابل پیش بینی نیست، اما برای پیشگیری و کاهش زنجیره 
بیماری، انجام اقدامات ضروری و رعایت پروتکل ها الزم است. 
این در حالی است که وزارت بهداشت، از چندی قبل از همه 
افراد باالی ۷۰ سال و افراد دارای بیماری های زمینه ای یا نقص 
ایمنی، خواست که یک نوبت واکسن عالوه بر نوبت های قبلی، 

تزریق نمایند. 
اما، معلوم نیست که چقدر از تزریق دوز چهارم واکسن 
کووید ۱۹ در کشور استقبال شده است. با توجه به اینکه هنوز 
خیلی از افراد که می بایست دوز سوم را تزریق کنند، هیچ اقدامی 
نکرده اند. بنابراین، بعید به نظر می رسد که برای دوز چهارم 

ترغیب شده باشند.

مرگ های تک رقمی کرونا ما را فریب ندهد

  Social service
Over the past two years, the precipitation rate has been on a down-
ward trend, as a result, sources of sand and dust storms (SDSs) have 
increased compared to a year before, Ahad Vazifeh, head of the na-
tional center for drought and crisis management has said. The SDSs 
phenomenon has been plaguing the country for several years and 
has caused problems in many provinces. According to experts, natu-
ral and human factors are involved in the occurrence and severity of 

this phenomenon which is mainly caused by excessive consumption 
of water and drying up reservoirs. SDSs hotspots cannot be count-
ed accurately, but their location is known, studied, and adapted in 
maps, and it is quite clear how many dust hotspots there are, but the 
point is that the amount of them is not constant because it is based 
on annual rainfall, he explained. Declining water levels in dams and 
lakes mean that water available to humans has been reduced and the 
dust-raising areas have been increased, he lamented.

20درصد از جمعیت کشور تا سال1429
سالمند خواهند بود

     سرویس اجتماعی 
کارشناس اداره  سالمت سالمندان وزارت بهداشت گفت: 
شاخص امید به زندگی به بیش از ۷۰ سال افزایش یافته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، منیژه مقدم گفت: بر 
اساس آخرین سر شماری انجام شده امید به زندگی در مردان 
سالمند ۶۰ تا ۶۴ سال در حدود ۲۱.۴ و در زنان ۶۰ تا ۶۴ سال 
۲۳.۴ سال است. کشور ما با شیب قابل توجهی در حال سالمند 

شدن است.
 نسبت جمعیت سالمند بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵  
۹.۲۸ درصد بوده است و پیش بینی می شود در سال ۱۴۲۰، 
۲۰ درصد افزایش پیدا کند. کارشناس اداره  سالمت سالمندان 
وزارت بهداشت  ادامه داد: ایران همچون سایر کشور های جهان 
در چند دهه اخیر تحوالت جمعیتی بی سابقه ای را تجربه کرده 
است که  این تغییرات عبارتند از کاهش مرگ ومیر، خصوصاً 

مرگ ومیر اطفال و نوزادان و کاهش باروری است. 
به گفته مقدم در قرن اخیر شاخص امید به زندگی در  بدو 
تولد افزایش یافته و از سن کمتر از ۵۳ سال به بیش از ۷۰ سال 
افزایش یافته است. بر اساس پیش بینی سازمان ملل این روند 
صعودی ادامه خواهد یافت، افزایش امید به زندگی در اثر کاهش 
مرگ و میر منجر به افزایش حجم جمعیت سالخورده می شود.
 او گفت: اداره  سالمت سالمندان وزارت بهداشت متولی 
سالمت سالمندان جامعه است و سیاستگذاری در حوزه ی 
حفظ و ارتقاء سالمت سالمندان و ابالغ آن به دانشگاه های علوم 
پزشکی زیر مجموعه در تمامی ابعاد مختلف سالمت جسمی، 

روانی، اجتماعی و در همه سطوح پیشگیری صورت می گیرد.

معاون دبیرخانه شورای عالی سالمت: 
ارز ترجیحی کمکی به حوزه سالمت و دارو نکرد

32664428  -  ده خطنیازمندیها
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اخبار  

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

در جلسه  اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

ساختار جدید ادارات کل صمت استان ها جوابگوی نیازهای فعاالن اقتصادی نیست
 سرویس اقتصاد برتر

یکصد و چهاردهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور مسئوالن ارشد 
استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در 
این جلسه پیشنهادات فعاالن اقتصادی درباره ساختار 
جدید وزارت و ادارات  کل صمت در استان ها، مشکالت 
مالیاتی عرضه کنندگان کاال و خدمات طال و جواهر و بسته 
حمایت از تولید و صادرات شرکت های دانش بنیان و بهبود 
فضای کسب وکار ادار ه  کل گمرکات استان در سال ۱۴۰۱ 

بررسی شد.
پیشنهاد برگزاری نشست با فعاالن اقتصادی استان در 

سفر رئیس جمهور به اصفهان
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در این نشست با 
اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به اصفهان اظهار 
داشت: پیشنهاد کرده ایم این سفر دو روزه باشد تا نشستی 

نیز با فعاالن اقتصادی استان برگزار شود.
وی درباره ساختار جدید ادارات  کل صمت در استان ها نیز 
گفت: باید مصادیقی از تبعات اجرای این ساختار مانند افزایش 
تمرکزگرایی در حوزه های صنعت، معدن و تجارت و کاهش 
اختیارات استان ها در گزارش استان به وزارت صمت گنجانده 
شود و معاونت اقتصادی استانداری اصفهان نیز طی هماهنگی 
با اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
گزارشی به دفتر رئیس جمهور و وزارت صمت ارائه می دهد.

مرتضوی همچنین بر جمع بندی اولویت های صنعت 
استان توسط اتاق بازرگانی اصفهان و سایر مجموعه های 
صنعتی استان برای طرح در سفر ریاست جمهوری به 

اصفهان تأکید کرد.
**اختیارات رئیس سازمان صمت اصفهان باید در حد معاون 

وزیر باشد
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در 
این جلسه با بیان اینکه موضوع تغییرات بنیادی در وزارت 
صمت در برنامه ای که وزیر صمت برای گرفتن رأی اعتماد به 
مجلس ارائه کرد نیز وجود داشت، گفت: هر اصالحی ممکن 
است در کوتاه  مدت با نقایصی همراه شود که باید برای رفع 

آنها هم فکری و همراهی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اختیارات سازمان صمت استان با تبدیل 
شدن به اداره کل کاهش پیدا می کند، افزود: در گذشته در 
جلسه با وزرای پیشین صمت تأکید کردیم استان اصفهان 
سهم مهمی در صنعت، معدن و تجارت کشور دارد و باید به 
رئیس سازمان صمت اصفهان به عنوان استانی ویژه اختیاراتی 
در حد معاون وزیر داده شود و در جلسات شورای معاونین 
حضور داشته باشد.دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان با بیان اینکه تعداد واحدهای صنعتی استان 
اصفهان معادل ۱8 استان کشور است، افزود: بنابراین نوع رفتار 
با صمت استان اصفهان از نظر ساختار و حدود اختیارات باید 
متفاوت باشد بنابراین این پیشنهاد که رئیس سازمان صمت 
استان اصفهان باید اختیاراتی در حد معاون وزیر داشته باشد 
می تواند به رئیس جمهور در سفر استانی به اصفهان ارائه شود.
**اجرای موفق طرح ساماندهی یارانه ها اولویت نخست 

کشور است
حجت االسالم اسداهلل جعفری، رئیس کل دادگستری 
استان اصفهان نیز با اشاره به ظرفیت باالی اتاق بازرگانی 
اصفهان برای رفع چالش های اقتصادی، از تمام دستگاه های 
استان درخواست کرد با بسیج امکانات و ظرفیت های خود 
در راستای اجرای طرح ساماندهی یارانه ها به کمک دولت 
بیایند، چون این موضوع اولویت نخست کاری تمام دستگاه ها 

از جمله دستگاه قضا است.
وی افزود: با وجود سخنان و مصاحبه های رئیس جمهور 
و وزرا و همچنین برگزاری جلسات کارشناسی در استان 
اصفهان و تالش برای اقناع مردم درباره این طرح، متأسفانه 
افرادی که اجرای این طرح ها با منافع آنها در تعارض است 
شروع به فعالیت در فضای مجازی با هدف التهاب آفرینی 

در جامعه کرده اند.
حجت االسالم جعفری با تأکید بر لزوم به کارگیری تدابیر 
الزم برای تأمین کاال در بازار گفت: فضای جامعه باید برای 
برنامه هایی که قرار است به صورت پلکانی اجرا شود از آرامش 
الزم برخوردار باشد و دستگاه قضا با افرادی که قصد دارند در 
جهت عدم اجرای دقیق این طرح و التهاب آفرینی در جامعه 
تالش کنند برخورد قاطع خواهد داشت.رئیس کل دادگستری 
استان اصفهان تصریح کرد: مراجعی که مسئولیت رصد فضای 
مجازی و همچنین بازرسی از بازار و اصناف را بر عهده دارند 
باید هماهنگی و دقت بیشتری در این راستا به کار گیرند تا 
اقدامات مهم اقتصادی دولت از مرحله گذار عبور کرده و 
به درستی اجرا شود.وی وی با بیان اینکه خوشبختانه مردم 
ما در برابر برخی شیطنت ها واکسینه شده اند و به شایعات و 
اخبار غیرواقعی توجه نمی کنند، افزود: مسئوالن بخش های 
نظارتی باید تدابیر الزم را برای نظارت بر قیمت ها و ارائه 

گزارش های واقعی به کار گیرند.
هنوز شاهد یک بام و دو هوا در سیاست گذاری های وزارت 
صمت هستیمهمچنین مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی درباره تغییر ساختار وزارت صمت 
و ادارات تابعه استانی بیان کرد: پس از ادغام وزارت صنایع در 
وزارت بازرگانی این موضوع همواره عنوان می شد که چارت 
سازمانی وزارتخانه برای ادغام مناسب نیست؛ درحالی که یکی 
از اهداف ادغام این بود که در یک مجموعه برای تمام حوزه ها 
اعم از صنعت، تولید، تجارت داخلی و خارجی سیاست گذاری 

شود و شاهد یک بام و دو هوا نباشیم.
وی با اشاره به تالش برای احیای وزارت بازرگانی در دولت 
یازدهم و دوازدهم ادامه داد: با وجود برخی تالش ها هنوز این 
سیاست گذاری سیر کاملی را طی نکرده است. همچنین شاهد 
تمرکزگرایی شدیدی هستیم و استان ها در سیاست گذاری 
منطقه ای سهمی نزدیک به صفر دارند که با رویکرد تقویت 
مناطق در تعارض است. طغیانی گفت: تشکیل وزارت صمت 
بر اساس تجربه موفق کشور ژاپن بود، اما در این زمینه هنوز 

در حال سعی و خطا هستیم.
وظایف صمت استان ها از ساختار اداره کل بسیار فراتر است

امیرحسین کمیلی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان نیز درباره تغییر ساختار وزارت صمت و ادارات تابعه 
استانی اظهار داشت: چارت استانی هنوز ابالغ نشده و نهایی 
نیست. بررسی هایی درباره چارت جدید در اداره کل صمت 
استان انجام شده و در حال مذاکره با مسئوالن وزارت صمت 
هستیم تا اتفاق بهتری رخ دهد، چون وظایفی که بر عهده 
اداره کل صمت گذاشته شده بسیار گسترده تر از ساختاری 
است که برای آن تعریف شده و برخی جایگاه ها و ابزارهای 
موردنیاز در چارت جدید به خوبی دیده نشده و شاید بهتر باشد 

به چشم یک سازمان با معاونت های بیشتر به آن نگاه شود.
محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان نیز در این خصوص گفت: طبق قانون، یک 
اداره کل برای تبدیل شدن به سازمان باید زیرمجموعه یکی 
از معاونت های ریاست جمهوری قرار گیرد، اما با توجه به اینکه 
حدود ۱۰ تا ۱5 درصد GDP صنعت کشور به اداره کل صمت 
استان اصفهان بستگی دارد، می توان بر ارتقای ساختار این 
اداره  کل به سازمان تأکید کرد. از طرف دیگر اداره کل صمت 
استان چهار معاونت دارد که عناوین آنها بسیار کلی و مبهم 
است و معاونت های ضروری مانند صنعت و معدن در این 

اداره کل وجود ندارد.

   سرویس  اقتصاد برتر
تفاهم نامه سرمایه گذاری مشترک در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به 

امضای مدیران عامل هلدینگ تاپیکو و گروه مپنا رسید.
 این تفاهم نامه که در غرفه تاپیکو در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 

تهران از سوی دکتر مسعود اسم خانی و دکتر عباس علی آبادی امضاء شد.
در این تفاهم نامه سرمایه گذاری در پروژه های تامین و انتقال مواد اولیه، فروش 
خوراک پتروشیمی، تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی،  ساخت و راه اندازی کارخانه 
های پتروشیمی و پاالیشگاه نفت و گاز، مینی پاالیشگاه و پترو پاالیش، تولید انواع 
محصوالت پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های نفتی و گازی در حوزه های نفت 

و گاز و پتروشیمی، بررسی و امکان سنجی میشود. 
 همچنین تهیه و پاالیش نفت خام و فرآورده های آن، تعمیر و ساخت تجهیزات 

و ماشین آالت مورد نیاز این صنعت از دیگر بندهای تفاهم نامه مشترک است.

امضای تفاهم نامه میان هلدینگ تاپیکو و گروه مپنا

   سرویس اقتصاد برتر
یادداشت تفاهم مناطق آزاد ارس ایران و مغری ارمنستان در حاشیه هفدهمین 
اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در شهر ایروان به 

امضا رسید.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، یادداشت تفاهم مناطق آزاد ارس ایران 
و مغری ارمنستان فی مابین مدیران ایرانی و ارمنی مناطق مذکور در حاشیه 
هفدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در شهر 

ایروان به امضا رسید.
 در این یادداشت تفاهم دو طرف بر آماده سازی زمینه های همکاری بیش از 
پیشه فعالین اقتصادی دو کشور و استفاده از تسهیالت ویژه منطقه آزاد ایران و 
ارمنستان برای توسعه روابط صنعتی، تولیدی، تجارتی و بازرگانی تاکید کردند.

یادداشت تفاهم مناطق آزاد ارس ایران و مغری 
ارمنستان امضا شد

Top Economy News Service
 Managing Director of Iranian Offshore Engineering and 
Construction Company (IOEC) Mohammadreza Zahiri 
said that production from South Pars oil layer, which is 
located in the country’s giant South Pars gas field, is go-
ing to increase by 10,000 barrels per day (bpd), Shana 
reported.Speaking in a press conference on the sidelines 
of the 26th International Oil, Gas, Refining, and Petro-
chemical Exhibition (Iran Oil Show 2022) on Saturday, 
Zahiri said: “With the implementation of a new contract 
for the development of phase 2 of the South Pars oil layer, 

production from this joint field will increase by 10,000 
barrels per day.”Regarding the signing of a contract with 
a foreign partner for the development of phase 2 of the 
South Pars oil layer the official said: “The contractor has 
already been selected and we only made some changes 
in parts of the contract.”Mentioning the development of 
the South Pars gas field and the need for pressure boost-
ing equipment in this field in the near future, Zahiri said 
domestic manufacturers have the ability to build pressure 
booster platforms for the South Pars field and we don’t 
need foreign partners in this regard.

 South Pars oil
 layer output to
 increase 10,000

bpd

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های 
تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد.۱. رأی 
شماره ۱۴۰۱6۰3۰2۰۱5۰۰۰۰۰8 مورخ ۱6 / ۰۱ / ۱۴۰۱ اقای اکبر صادق زاده 
ریزی فرزند امراله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴8 / ۱69 متر مربع 
مفروز از پالک ۱۰7 – اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 
خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۱ / ۰2 / 
۱۴۰۱ م / الف ۱3۰96۱8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 26 / ۰2/ ۱۴۰۱ م / الف ۱3۰962۰ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان – مصطفی شمسی

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۱6۰3۰2۰23۰۰۰۱53 تاریخ: 2۴ / 2/ ۱۴۰۱ برابر رای شماره 
۱۴۰۱6۰3۰2۰23۰۰۰۱۱7 و ۱۴۰۱6۰3۰2۰23۰۰۰۱۱8 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان وجیهه تحویلیان فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۱6۱7 صادره از اصفهان و 
مجتبی گلناری عباسی فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱938 صادره از اصفهان 
بالسویه در یک باب خانه به مساحت 38 / ۴9 مترمربع مفروزی از پالک ۱299 اصلی 
واقع در بخش 3 اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ذیل صفحه 25۱ دفتر ۱۴7 
و صفحه ۴۱۴ دفتر ۱۱۱ هر کدام به میزان 2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 26 / ۰2 / ۱۴۰۱ م.الف ۱3۱7278 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۰ / ۰3 / ۱۴۰۱ م.الف 
۱3۱728۱ رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان: حسین زمانی علویجه.

                    
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  5576 ۱۴۰۰6۰3۰2۰۰7۰۰ 
مورخ ۰3 / ۱2 / ۱۴۰۰  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی سعیدی بروجنی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 2۴۴ وکدملی ۴65۰288738 صادره از بروجن درششدانگ یک 
درب باغ باکاربری زراعی به مساحت 56 / ۱955 مترمربع پالک ۴۱۱ اصلی واقع در 
صحرای شرودان فالورجان خریداری رسمی ازمالک رسمی  محرزگردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . محمد علی ناظمی اشنی – رئیس ثبت اسناد 
وامالک فالورجان – تاریخ انتشار نوبت اول ۱۱ / ۰2 /۱۴۰۱ – م / الف /  ۱3۰9768  

– تاریخ انتشار نوبت دوم :  26 /  ۰2 / ۱۴۰۱  – م / الف / ۱3۰977۰ 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱. رأی شماره 
۰9۰6 مورخ ۰۱ / ۰2 / ۱۴۰۱ هیات چهارم خانم طاهره رضایی برزانی به شناسنامه 
شماره 76 کد ملی ۱29۰399۰85 صادره خمینی شهر فرزند رحیم نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱7 / ۱25 متر مربع از پالک 

شماره 6۴7 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب مع 
الواسطه از مالکیت مالک رسمی علی شاهین طبق سند انتقالی 38566 مورخ 28 / 
۰۴ / ۱33۴ دفترخانه شماره ۱9 اصفهان، ردیف 2. رأی شماره ۰9۰7 مورخ ۰۱ / ۰2 
/ ۱۴۰۱ هیات چهارم اقای اصغر ماهرانی برزانی به شناسنامه شماره 3۴22 کد ملی 
۱282993232 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱7 / ۱25 متر مربع از پالک شماره 6۴7 فرعی از 25 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب مع الواسطه از مالکیت مالک 
رسمی علی شاهین طبق سند انتقالی 38566 مورخ 28 / ۰۴ / ۱33۴ دفترخانه 
شماره ۱9 اصفهان، تاریخ انتشار نوبت اول: 26 / ۰2 / ۱۴۰۱ م / الف ۱3۱7275 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۰ / ۰3/ ۱۴۰۱ م / الف ۱3۱7276 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان: شهریاری 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱. رأی شماره ۰9۱7 
مورخ ۰۱ / ۰2 / ۱۴۰۱ هیات چهارم خانم زهره خدارحمی چقانی به شناسنامه شماره 
۱۴38 کد ملی ۱28329۴5۴۰ صادره خمینی شهر فرزند فتحعلی در شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 5۴ / ۱۴۴ متر مربع از پالک شماره 3۴ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی براتعلی 
رضایی طبق سند انتقالی53۱۰۱ مورخ 27 / ۰8 / ۱333 دفترخانه 7 اصفهان. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 26 / ۰2 / ۱۴۰۱ م / الف ۱3۱7۰79 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۰ / ۰3/ 
۱۴۰۱ م / الف ۱3۱7۰8۰ رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان: شهریاری 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱. رأی شماره ۱555 مورخ 
2۱ / ۰2 / ۱۴۰۱ هیات چهارم آقای ابوالقاسم فصیحی به شناسنامه شماره 625 کد 
ملی ۰۰5۰7766۱۴ صادره فرزند نقی در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
72 / 296 متر مربع از پالک شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی سید جعفر و سید حسن حسینی عاشق آبادی 
طبق سند انتقالی29۱33 مورخ ۱5 / ۱۰ / ۱356 دفترخانه شماره 26 اصفهان. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 26 / ۰2 / ۱۴۰۱ م / الف ۱3۱6967 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۰ / ۰3/ 
۱۴۰۱ م / الف ۱3۱6975 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان: شهریاری 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱. رأی 
شماره ۱۰۴5 مورخ ۰8 / ۰2 / ۱۴۰۱ هیات اول آقای روح اهلل فوالدی به شناسنامه 
شماره 6 کد ملی ۱۱29933۴9۰ صادره فریدونشهر فرزند عزیزاله در شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 57 / ۱95 متر مربع قسمتی از پالک شماره 32 اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رمضان مزروعی 
سبدانی از سند شماره 5۴۴5۱ مورخ ۱7 / 3 / ۱35۱ دفترخانه شماره 29 اصفهان را 
تایید و با توجه به نامه شماره 5۰۰۰2 / ۱۴۰۰ / ۱6 مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۰ اداره کل 
راه و شهرسازی. تاریخ انتشار نوبت اول: 26 / ۰2 / ۱۴۰۱ م / الف ۱3۱69۰۰ تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۰ / ۰3/ ۱۴۰۱ م / الف ۱3۱69۰3 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان: شهریاری 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱. 
رأی شماره ۰9۴5 مورخ ۰5 / ۰2 / ۱۴۰۱ هیات اول خانم مهری ابافت به شناسنامه 
شماره 2۱3 کد ملی ۱29۰7۴۰۰5۴ صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 7۰ / ۱5۱ متر مربع از پالک شماره 32۰۰ فرعی از ۱8 اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی 
عباس جعفری رنانی طبق سند انتقالی 23283 مورخ ۰7 / ۱۰ / ۱39۰ دفتر ۱35 و 
مورد ثبت صفحه 63 دفتر 297 امالک ، تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۱ / ۰2 / ۱۴۰۱ م / 
الف ۱3۱۰۱63 تاریخ انتشار نوبت دوم: 26 / ۰2/ ۱۴۰۱ م / الف ۱3۱۰۱65 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان: شهریاری 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
شماره آگهی: ۱۴۰۱۰39۰2۰۰۴۰۰۰۰۱۱ تاریخ آگهی: 2۴ / ۰2 / ۱۴۰۱ شماره 
پرونده ۱399۰۴۰۰2۱27۰۰۰۴۴2 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 99۰6۴۴۱ 
تمامت شش دانگ آپارتمان پالک هشتاد و هفت فرعی از یک هزار و هفتاد و شش و 
نهصد و نود و هفت اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان واقع در طبقه دوم به مساحت 
6۰ / ۱۴۱ متر مربع به انضمام انباری پالک 3۴ فرعی واقع در طبقه زیرزمین تحتانی 
به مساحت ۴۰ / ۱۰ مترمربع به انضمام انباری پالک 9۰ فرعی به مساحت 7۴ / 3 متر 
مربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات که عبارتند از راه پله و آسانسور و راهرو 
مشاعی سی و دو فرعی و اطاق چاه پنجاه و یک فرعی و پارکینگ مشاعی پنجاه و هفت 
فرعی و اطاق سرایداری پنجاه و هشت فرعی و موتورخانه پنجاه و نه فرعی و رامپ 
مشاعی شصت فرعی و دستشویی مشاعی شصت و یک فرعی و راهرو مشاعی شصت 
و سه فرعی و حیاط مشاعی سمت غرب شصت و چهار فرعی و اطاق نگهبانی  شصت و 
پنج فرعی و اطاق مخابرات شصت و شش فرعی و البی مشاعی شصت و هفت فرعی با 
قید به اینکه حق استفاده از حیاط مشاعی 62 فرعی مختص آپارتمان 7۱ فرعی می 
باشد و مورد ثبت حق استفاده از آن را ندارد که در صفحه 559 دفتر  ۱۰3۴ – امالک 
ذیل ثبت ۱92536 به شماره چاپی 262۱87 به نام خانم سمیه دباغ فرزند حبیب 
اله شماره شناسنامه ۱5۰۱ شماره ملی ۱۱993۰۱2۰5 و در صفحه 383 دفتر 
939 – امالک ذیل ثبت ۱7۴975 بشماره چاپی 262۱86 به نام آقای سید علیرضا 
خلیفه سلطانی فرزرند سید احمد شماره شناسنامه 92 شماره ملی ۱۱99۴۱2۴۱۴ 
) هرکدام به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ ( دارای سابقه ثبت و سند مالکیت می 
باشند. به آدرس: اصفهان خیابان خاقانی کوچه ۱8 بوعلی ) شهید رحیمی ( جوی آب 
انتهای کوچه سمت چپ کوچه مصطفوی بن بست یاسمین پالک 78 به کد پستی 
۴7۱79 – 8۱758 حدود و مشخصات : شماال اول به طول ۴۰ / 2 متر دیوار اشتراکی 
است با آپارتمان سمت شمال شرقی طبقه دوم پالک 86 فرعی دوم در چهار قسمت 
که قسمت دوم شرقی و قسمت چهارم پخی شکل است به ترتیب به طول های 6۰ 
/ ۰ متر و ۴5 / ۰ متر و ۴۰ / 2 متر و 85 / ۰ متر پنجره و دیواریست به فضای نورگیر 
مشاعی شرقا به طور مایل و شکسته به ترتیب بطولهای 2۰ / ۱6 متر و 7۰ / 2 متر 
دیواریست به فضای پالک ۱۰75 جنوبا در پنج قسمت که قسمت دوم شرقی و چهارم 
غربی است به ترتیب به طولهای 6۰ / ۱ متر و ۴۰ / ۱ متر و 6۰ / 6 متر و ۱۰ متر و 25 
/ 6 متر پنجره و دیواریست به فضای رامپ مشاعی پالک 6۰ فرعی به فضای پشت بام 
اطاق نگهبانی پالک 6۱ فرعی و به فضای حیاط پالک 62 فرعی غربا اول به طول 25 
/ ۱ متر دیواریست به فضای حیاط پالک 62 فرعی دوم در ۱2 قسمت که قسمت دوم 
و چهارم و هشتم و دهم و دوازدهم جنوبی و  قسمت ششم شمالی است به ترتیب به 
طولهای 5۰ / 5 متر و 35 / ۱ متر و 7۰ / ۰ متر و 5۰ / ۱ متر و 5۱ / ۰ متر و ۴۰ / ۰ متر 
و ۴۰ / 2 متر و ۴3 / ۰ متر و 5۰ / ۱ متر و ۱5 /  ۰متر و ۱5 / ۰ متر و 65 / ۱ متر دیوار 
اشتراکی است با آپارتمان سمت جنوب شرقی طبقه دوم پال ک 88 فرعی دوم بطول 
95 / 2 متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکی است با راهرو و راه پله  و آسانسور مشاعی 
پالک 32 فرعی . 2 – حدود انباری 3۴ فرعی : شماال به طول ۱ متر دیواریست به 
عرصه مشاعی شرقا اول که پخی شکل است به طول 5۰ / 3 متر دیواریست به تحتانی 
عرصه مشاعی جنوبا به طول 35 / ۴ متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکی است با 
پارکینگ مشاعی 57 فرعی غربا بطول ۴ متر دیوار اشتراکی است با انباری پالک 35 
فرعی. 3 – حدودو انباری 9۰ فرعی : شماال بطول 7۰ / ۱ متر درب اخصاصی و دیوار 
اشتراکی است با راه پله مشاعی پالک 32 فرعی شرقا به طول 2۰ / 2 متر دیوار اشتراکی 
است با راه پله مشاعی پالک 32 فرعی جنوبا به طول 7۰ / ۱ متر دیواریست به پشت 
بام غربا به طول 2۰ / 2 متر دیواریست به پشت بام. طبق نظر کارشناسان محل مورد 
نظر آپارتمانی مسکونی با اسکلت بتنی و سقف تیرچه .و بلوک و نمای آجری و نمای 
حیاط سنگ در طبقه دوم واحد 5 مجتمع مسکونی داریوش احداث شده است. دارای 
پرونده در شهرداری منطقه 5 اصفهان به شماره کد نوسازی 2۰ / ۱86 / ۱5352 / 8 
/ 5 به نام مالک خلیفه سلطانی به شماره استعالم ۱3833 مورخ با کاربری مسکونی 
6۰ / ۱۴۱ متر مربع و انباری ها ۴۰ / ۱۰ متر مربع و 7۴ / 3 متر مربع قید شده است. 
آپارتمان مذکور دارای دو اتاق خواب و هال و پذیرایی کف پارکت دیوارها کاغذ دیواری  
چارچوب ها فلزی درب های داخی چوبی و آشپزخانه اپن با کابینت MDF کف 
سرامیک دیوارها کاشی دارای سرویس بهداشتی سیستم گرمایشی پکیج با رادیاتور 
سیستم سرمایشی کولر آبی است دارای اشتراکات شهری آب و برق و گاز می باشد و 
مجتمع دارای آسانسور است که به موجب سند رهنی ۱976۱9 در دفتر اسناد رسمی 
شماره 3 شهرضا در رهن بانک ملی واقع می باشد و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه از 
تاریخ 25 / 7 / ۱۴۰۰ الی 25 / 7 / ۱۴۰۱ بیمه می باشد از ساعت 9 الی ۱2 روز چهار 
شنبه مورخ ۱۱ / ۰3 / ۱۴۰۱ در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان 
خیابان هشت بهشت شرقی، چهارراه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت 

چپ طبقه سوم از مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / 3۱ ) سی و یک میلیارد ریال ( شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه یاقوت وطن چاپ اصفهان مورخ 26 / ۰2 / ۱۴۰۱ 
درج و منتشر می گردد توضیحا شرکت در مزایده منوط  به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه مزایده به حساب سپرده ثبت به شماره ۰9۰۱۰۰۰۰۴۰6۱۰۱32۰767۰۱92 
IR و شناسه واریز 998۱۰856۱۱6۱۰7۰۰7۰57۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. ضمنا درج آگهی در سایت 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منزله درج آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار 
می باشد. رییس اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی اصفهان: وکیلی، اصفهان، خیابان 
بزرگمهر، خیابان هشت بهشت شرقی، ابتدای خیابان الهور، اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان، ۱3۱759۰ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
باستناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و بگواهی دفترخانه شماره 2 آرادان 
رسیده مدعی می باشد سند مالکیت ششدانگ پالک 5۱7 فرعی از 76 اصلی واقع در 
کند قلی خان آرادان ذیل شماره ثبت  23999 صفحه ۴23 دفتر۱22 شماره چاپی  
۴5۴9۴7به نام داریوش اکبر خواه عثماوندانی فرزند کاسعلی صادر و تسلیم گردیده 
است بعلت اسباب کشی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
است لذا مراتب باستناد ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا  چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده  روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر 
این صورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی در صورت اعتراض اصل 
اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.

امیر حسین آذرنیان رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان 
۱3۱73۰9

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی حسین زاده فرزند برات به شماره ملی ۰682237383۱ 
باستناد دو برگ استشهاد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند 
مالکیت ششدانگ پالک 86۰ فرعی از ۱55 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به ادرس 
بجنورد خیابان امام خمینی غربی کوچه شهید تکزاد 33 بن بست اول و به شماره 
چاپی 3۰3۴7 بعلت جابجائی مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند 
مالکیت اولیه ذیل صفحه ۱۴8 دفتر امالک جلد ۱3۱ ثبت 288۰2 بنام نامبرده فوق 
صادر و تسلیم گردیده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده ۱2۰ 
آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی 
ظرف ده روز از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند 

مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.م / الف ۱3۱729۴
علی اوسط رستمی

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: ۱۴۰۰856۰2253۰۰۰876 تاریخ ارسال نامه: ۱۱ / ۱2 / ۱۴۰۰ 
نظر به اینکه آقای حسن آقایی قائم مقام بانک کشاورزی شعبه زرین شهر به استناد 
2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده، مدعی است 
که سند مالکیت ۴2 حبه سهم مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
3 فرعی از 257 -  اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 8 / ۱3۱7 متر 
مربع به نام بانک کشاورزی ثبت و سند مالکیت به شماره ۴27۰92  صادر و تسلیم 
گردیده و مورد معامله دیگری واقع نشده و به علت جابجایی مفقود شده است، لذا 
چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده ۱2۰ اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
۱۰ روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا 
سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد. سرپرست حوزه ثبت ملک باغبهادران حمید سعیدی، 

۱3۱7269 / م الف
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ترین های هفته بیست و هفتم؛

سپاهان برترین تیم؛ حردانی بهترین بازیکن

مهدی طارمی، فرزند ایران

   سرویس ورزشی
مسابقات هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری ۸ دیدار پیگیری 
شد و در مهمترین دیدار ها استقالل تهران موفق شد، فوالد خوزستان را در اهواز 
شکست دهد. پرسپولیس تهران نیز در سیرجان مغلوب سپاهان اصفهان شد. با 
پایان مسابقات هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، بهترین های هر بخش 

مشخص شدند.
   تیم هفته: سپاهان اصفهان

سپاهانی ها در دیدار مقابل پرسپولیس  در هر ۲ نیمه تیم برتر میدان بودند. 
آن ها در دقیقه ۳۶ توسط محمد نژاد مهدی به گل رسیدند و نیمه اول را با 
پیروزی راهی رختکن شدند.در دقیقه ۴۸  نیمه دوم سجاد شهباز زاده موفق شد 
گل دوم سپاهان را وارد دروازه سرخپوشان پایتخت کند. در ادامه پرسپولیس 
که چیزی برای از دست دادن نداشت حمالتی روی دروازه سپاهان ترتیب داد 
و علی نعمتی نیز در دقیقه ۸۴ موفق شد با ضربه سر یکی از گل های خورده 
را جبران کند. سپاهانی ها در نیمه دوم روی ضد حمالت می توانستند دروازه 
پرسپولیس را باز کنند، اما بازیکنان این تیم با دقتی موقعیت ها را از دست دادند. 
شاگردان نوید کیا ضمن پیروزی مقابل پرسپولیس فاصله امتیازی خودشان را 
با این تیم نیز به ۲ امتیاز کاهش دادند.سپاهان هم اکنون با ۵۲ امتیاز در جایگاه 

سوم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.
   مربی هفته: فرهاد مجیدی

فرهاد مجیدی، پس از مدت ها توانست فوالد خوزستان را در اهواز شکست 
دهد و همچنان رکورد شکست ناپذیری خود را نیز در لیگ برتر حفظ کند. فوالد 
در حالی در ورزشگاه فوالد آرنا مغلوب آبی پوشان پایتخت شد که ۱۱ بازی در 
لیگ برتر شکست نخورده بود.استقالل هم اکنون با ۶۳ امتیاز در صدر جدول 
لیگ برتر فوتبال قرار دارد. استقاللی ها با شکست پرسپولیس مقابل سپاهان 

سه هفته پیش از اتمام مسابقات قهرمان لیگ برتر شدند.
   بازیکن هفته: صالح حردانی

صالح حردانی در نقل و انتقاالت زمستانی از فوالد راهی استقالل شد و توانست 
باعث تقویت جناح راست استقالل شود. او در بسیاری از بازی های اخیر استقالل 
نقش تاثیر گذاری در پیروزی های این تیم داشته است. حردانی در دیدار با 
تیم سابق خود در دقیقه ۵۳ با یک پاس امیر حسین حسین زاده را در موقعیت 
گلزنی قرار داد که این بازیکن نیز به خوبی از فرصت ایجاد شده استفاده کرد و 
گل نخست استقالل را در این دیدار به ثمر رساند. در دقیقه ۷۳ نیز صالح حردانی 
با ضربه کات دار توانست گل دوم استقالل را وارد دروازه شهاب گردان، دروازه 
بان فوالدی ها کند تا آبی پوشان پایتخت در اهواز موفق شوند، شاگردان جواد 

نکونام را شکست دهند.
   اتفاق ویژه هفته 

پرسپولیس در حالی در هفته بیست و هفتم میزبان سپاهان بود که به دلیل 
رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ۲ تیم این فصل باید خارج از تهران 
و اصفهان به مصاف یکدیگر می رفتند. در بازی رفت سپاهان در ورزشگاه امام 
خمینی اراک میزبان پرسپولیس بود و در نهایت با یک گل مغلوب سرخپوشان 
پایتخت شد. پرسپولیسی ها قبل از این دیدار ورزشگاه های امام رضا )ع( مشهد 
و یادگار امام تبریز را به عنوان ورزشگاه مد نظرشان برای میزبانی از سپاهان 
پیشنهاد داده بودند، اما هیئت های فوتبال و شورای تامین این ۲ شهر پیشنهاد 
پرسپولیسی ها را رد کردند و در نهایت آن ها ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان 

را به عنوان ورزشگاه خودشان برای میزبانی از سپاهان انتخاب کردند.

   سرویس ورزشی
مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو گفت: فصل فوق العاده ای را پشت سر 

گذاشتیم و ۹۱ امتیاز گرفتیم که در تاریخ ماندگار شد.
تیم فوتبال پورتو در چارچوب هفته سی و چهارم لیگ برتر پرتغال برابر 
استوریل رفت و با دو گل به پیروزی رسید. پورتو که از قبل عنوان قهرمانی 
اش را قطعی کرده بود، با برد در آخرین دیدار لیگ ۹۱ امتیازی شد و آمار 

شگفت انگیزی را از خود بر جای گذاشت.
پورتو بعد از این مسابقه خانگی، جشن قهرمانی را با حضور هوادارانش 
برگزار کرد و طارمی هم با پرچم ایران در این جشن حضور یافت.طارمی 
در جریان جشن از بازیکنان پورتو فاصله گرفته بود. او در پاسخ به سوال 
خبرنگار »اسپورت تی. وی« درباره اینکه به نظر می رسد زیاد خوشحال 
نیست، این ادعا را رد کرد و گفت: خیلی خوشحالم. کنار ایستاده ام تا همه 

را تماشا کنم و لذت می برم.
مهاجم ایرانی پورتو درباره نتایج این تیم هم گفت: ما ۹۱ امتیاز گرفتیم 
که در تاریخ ماندگار شد. از ابتدا سخت کار کردیم، حاال اینجا هستیم که با 
هوادارانمان عنوان قهرمانی را جشن بگیریم. اکنون زمان لذت بردن پس از 

هشت یا نه ماه کار سخت است.
طارمی همچنین درباره گلزنی های زیادش در این فصل و شادی گل 
مخصوص خود )عالمت هیس( که باعث حمالت زیادی به او شد، بیان کرد: 
برایم مهم نیست که مردم مخالف من باشند. من کارم را انجام می دهم.

تالش می کنم به تیم کمک کنم. هیچ وقت به هیچکس بی احترامی 
نکرده ام اما بوده اند افرادی که به من بی احترامی کرده اند. من هرگز در این 

مورد چیزی نگفتم.

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

   سرویس ورزشی
سرمربی ایتالیایی به همه ثابت کرد که اورتون با 
رفتنش ضرر زیادی کرد و رئال مادرید با آمدنش افتخارات 

زیادی به دست آورد.
به گزارش میدان، فصلی که کارلو آنچلوتی به تنها 
مربی ای تبدیل شد که در هر پنج لیگ برتر اروپا قهرمان 
می شود با یک تماس تلفنی آغاز شد. سال گذشته، 
زین الدین زیدان اعالم کرد که رئال مادرید را ترک خواهد 
کرد و در پیامی گفت که دیگر حمایت کافی از سوی 
مسئوالن باشگاه از او نمی شود و همچنین به صورت مخفیانه 
به دنبال یک مربی دیگر هستند. زیدان رفت و مسئوالن 
باشگاه مادریدی با آنچلوتی درباره جزئیات قرارداد به توافق 
نهایی رسیدند. آن ها تمام مفاد قرارداد جدید را به او نشان 
دادند اما او با وجود نحوه زشت برکناری اش از رئال مادرید 
در سال ۲۰۱۵، لحظه ای در پذیرش این سمت تردید نکرد.
پیش از پیوستن آنچلوتی به رئال مادرید، او در اورتون 
مشغول به فعالیت بود. وقتی این سرمربی به مسئوالن اورتون 
اعالم کرد که می خواهد این تیم را ترک کند، آن ها ناراحت 
نشدند. عالوه بر این، برخی در مادرید هم مشتاق حضور 
آنچلوتی نبودند اما این سرمربی ایتالیایی به همه ثابت کرد 
که با رفتن او اورتون خیلی ضرر کرد و رئال مادرید با آمدنش 
چیزهای زیادی به دست آورد.دوازده ماه بعد، آنچلوتی، 

رئال مادرید را به قهرمانی لیگ اسپانیا رساند تا به اولین مربی 
تاریخ تبدیل شود که در هر پنج لیگ معتبر اروپا به قهرمانی 
می رسد. آنچلوتی پس از قهرمانی در لیگ، با پیروزی مقابل 
منچسترسیتی، رئال مادرید را به فینال لیگ قهرمانان اروپا 
رساند و حاال باید در مهم ترین تورنمنت قاره در پاریس به 
مصاف لیورپول برود.این تیم با حذف تیم های قدرتمندی 
از جمله منچسترسیتی، چلسی و پاریسن ژرمن نشان 
داده که می تواند قهرمان این مسابقات شود. رئال مادرید 

در اسپانیا هم به موفقیت خود ادامه داد و به همه ثابت کرد 
که تا سوت پایان بازی هرگز تسلیم نمی شود و از هر نظر 

بهترین تیم اسپانیا است.
کهکشانی ها در فاصله چهار هفته تا پایان لیگ، قهرمانی 
خود را مسجل کرده و حاال ۱۲ امتیاز بیشتر از بارسلونا 
دارند. عالوه بر این، تاکنون رئال مادرید بهترین خط 
حمله، بیشترین خلق موقعیت گل و بیشترین درصد پاس 
صحیح و کم ترین باخت را داشته است. این در شرایطی 

است که ضعف های آشکاری در رئال وجود دارد و حتی با 
وجود موفقیت های اخیر، باخت چهار بر صفر مقابل بارسلونا 

باعث رنجش هواداران این تیم شد.
با این حال، نکته حائز اهمیت در موفقیت رئال، آرامش 
مربی ایتالیایی و کنترل او بر همه چیز است. آنچلوتی ۶۲ 
ساله امسال آرام تر از قبل بود و تحت تاثیر عوامل بیرونی و 
حاشیه ها قرار نگرفت و بعضی مواقع برای اینکه نشان دهد 
از چیزی غافلگیر شده است فقط ابروهای خود را باال می برد.
زمانی که آنچلوتی هدایت تیم را برعهده گرفت، به این 
فکر می کرد که در خط حمله به ادن هازارد و گرت بیل تکیه 
کند اما وینیسیوس خوش درخشید و توانست جایگاهی 
ثابت در ترکیب اصلی تیم پیدا کند. شاید دلیل اصلی این 
درخشش را باید به تالش خود بازیکن نسبت داد اما نباید 

نقش آنچلوتی در این قضیه هم فراموش کرد.
غیبت ادن هازارد و گرت بیل که دستمزد بسیار باالیی 
دریافت می کردند، تاثیری در سطح و نتایج این تیم نداشت. 
عالوه بر این جدایی سرخیو راموس و رافائل واران هم که 
به مدت یک دهه مدافعان میانی این تیم بودند، به صورت 
چندان زیادی احساس نشد. با این وجود رئال مادرید مدیون 
آنچلوتی است که توانست جایگزین های مناسبی برای آن ها 
پیدا کند و حاال بیش تر از همیشه نزد هواداران مادریدی 

محبوب شده است.

آنچلوتیوتبدیلرئالمادریدبهتیمیتسلیمناپذیر

    سرویس ورزشی
محمد رهبری در مورد علت اینکه بدون سرمربی 
به ایتالیا می روند، گفت: فدراسیون تصمیم گرفته 
است. من هم تازه متوجه شده ام من و پاکدامن می 
رویم و اصال اطالعی نداشتم چه کسانی قرار است 
اعزام شوند. ۱۰۰ درصد مربی در کنارمان باشد، به ما 
کمک می کند چون از بیرون  مسائلی را می بیند که 
شاید ما در جریان مسابقه نبینیم. اتفاقا استقبال 
می کنیم مربی در کنار ما باشد. آقای قربانی در 
مسابقات خیلی به ما کمک کرده و در مسابقات 

پیش رو هم می تواند کمک زیادی  کند.
به گزارش ایسنا، ملی پوش شمشیربازی ایران در  
مورد حضور در گرند پری ایتالیا بیان کرد: آخر هفته 
عازم مسابقات ایتالیا می شویم و این مسابقات، امتیاز 
خوبی دارد. امیدوارم من و علی پاکدامن نتیجه خوبی 
بگیریم و رنکینگ خود را ارتقاء دهیم. رهبری در پاسخ 
به این پرسش که فکر می کند انتخابات فدراسیون زودتر 

برگزار شود به نفع ورزشکاران باشد؟
 تاکید کرد: انتخابات هر چه زودتر برگزار شود، تمرکز 
همه اعضای فدراسیون سمت نتیجه گیری می رود. االن 
همه به فکر برگزاری انتخابات هستند و انتخابات زودتر 
باشد برای همه بهتر است. سابریست ملی پوش ایران 
درمورد تعویق بازی های آسیایی هانگژو گفت: خیلی 
ناراحت شدم. سال آینده باید دنبال کسب سهمیه 
المپیک باشیم و می خواستیم تمام تمرکزمان را روی 

کسب سهمیه المپیک بگذاریم و  با این تعویق، امکان 
برگزاری مجدد بازیها  کمتر می شود چون با مسابقات 

دیگر تداخل پیدا می کند.
 از طرفی سخت است ورزشکاران برای چند مسابقه 
آمادگی خود را حفظ کنند. فکر می کنم برای همه 
ورزشکاران بهتر بود بازیها امسال باشد و ضربه بزرگی 
به ورزشکاران بود. اصلی ترین درآمد ورزشکاران نیز 
این است که در بازی های آسیایی مدال بگیرند و از 
پاداش آن سرمایه ای به دست آورند.رهبری در مورد 
تسویه حساب قرارداد لیگ شمشیربازی اضافه کرد: ما 
سال گذشته عضو تیم دانشگاه آزاد بودیم و ۲۷ درصد 
از قرار داد ما را کم کرد و از قرارداد ۴۰ میلیونی حدود 
۲۸ تومان پرداخت کرد. ما برای یک فصل لیگ ۲۷ تا 

۲۸ میلیون دریافت کردیم.

    سرویس ورزشی
تیم فوتبال استقالل در چارچوب هفته 
بیست و هفتم لیگ برتر با نتیجه ۲ بر یک فوالد 
را در اهواز شکست داد تا قهرمانی اش در لیگ 
برتر را در فاصله ۳ هفته مانده به پایان فصل 
قطعی کند. در این دیدار امیر حسین حسین 
زاده و صابر حردانی با دو ضربه از راه دور دروازه 
فوالد را باز کردند تا آبی پوشان هجدهمین 

پیروزی فصل را به دست آورند.
ولین  حسین زاده هافبک ۲۱ ساله ای که ا
فصل حضورش در استقالل را سپری می کند، 
اولین گل این بازی را با ضربه ای جالب به ثمر 
رساند که این ششمین گل این فصل وی بود 
ولین سال حضورش  ین آمار در همین ا تا با ا
ز یامگا دومین گلزن برتر  در استقالل پس ا
آبی پوشان هم باشد و این در حالی است که او 
هیچیک از این گل ها را با ضربه پنالتی به ثمر 
نرسانده است.یامگا که با ۱۰ گل بهترین گلزن 
آبی پوشان است، ۵ گل از این ۱۰ گل را از روی 
نقطه پنالتی و ۵ گل را در جریان بازی به ثمر 
رسانده است که این نشان می دهد بدون احتساب 
ضربات پنالتی، حسین زاده بهترین گلزن آبی 
پوشان است.در دیگر دیدار مهم این هفته نیز 
پرسپولیس به مصاف سپاهان رفت و با نتیجه ۲ 
بر یک شکست خورد تا امیدهایش برای کسب 

عنوان قهرمانی در لیگ برتر از بین برود.
شاگردان یحیی گل محمدی برای سومین 
بار در این فصل به سیرجان آمدند تا مقابل رقبا 
قرار بگیرند. آنها ابتدا در تاریخ ۱۸ بهمن در بازی 
سوپرجام رو در روی فوالد قرار گرفتند و با یک 
گل شکست خوردند تا اولین جاِم این فصل را 
از دست بدهند. چهارم اسفندماه زمان بازی 
برگشت با گل گهر سیرجان در لیگ برتر بود. 
دیداری که با نتیجه مساوی یک بر یک به اتمام 
رسید تا ۲ امتیاز حساس از کِف سرخپوشان برود 
وآنها در رقابت با استقالل کم بیاورند. حاال و در 
تاریخ ۲۴ اردیبهشت، سومین بازی در سیرجان 
به انجام رسید و بازهم یک ناکامی دیگر برای 

یحیی و مردانش به دست آمد. 

واکنشرهبریبهاعزامبدونمربیبهایتالیا شالآبیرویجامقهرمانی

ورزشکارانیکهپرچمخودرافراموشکردند!
آرزو  غفوری

تغییر پرچم، تغییر تابعیت، مهاجرت و پناهندگی از 
مهمترین کلید واژه های این روزهای فدارسیون وزنه برداری 
است. در واقع وزنه برداری کشورمان روزهای عجیب وغریبی 
را سپری می کند؛ فدراسیونی که ماه هاست با بازگشت مجدد 
علی مرادی به صندلی ریاست، حواشی ریزودرشتی را تجربه 
کرده، این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر تیغ انتقادات 

قرار گرفته است.
یکتا جمالی، دختر تاریخ ساز وزنه برداری که اولین مدال های 
تاریخ وزنه برداری برای زنان ایرانی را به دست آورده، به تازگی در 
رقابت های آتن ناپدید شده و حاال گفته می شود به کشور آلمان 
پناهنده شده است. پناهندگی یکتا جمالی بخشی از اتفاقات 
تلخ فدراسیون وزنه برداری است؛ چون ۲۴ ساعت بعد از اعالم 
پناهندگی او، پریسا جهان فکریان دیگر وزنه بردار هم خبر از 
مهاجرتش داده است. او گفته به دلیل کم توجهی به ورزش زنان 
ایران را ترک می کند. پریسا هم گفته که به آلمان مهاجرت و 
مابقی دوران حرفه ای اش را در این کشور سپری می کند. به 
همین بهانه در این گزارش، چند مورد از شاخص ترین نمونه 

های مهاجرت در ورزش ایران را مرور خواهیم کرد. 
    سعید مالیی

پرحاشیه ترین جودوکار و مهاجر سعید مالیی بود که بعد 
از رقابت های جهانی ۲۰۱۹ از ژاپن راهی آلمان شد. صحبت 
های او علیه فدراسیون ایران منجر به تعلیق فدراسیون شده 
است. او بعد از پناهندگی در آلمان در گرنداسلم اوساکا به جایی 

نرسید و حذف شد. اواخر ۲۰۱۹ رئیس جمهور مغولستان او را 
به این کشور دعوت کرد و او پاسپورت مغولستان را گرفت. او 
در گرنداسلم مجارستان برای اولین بار برای مغولستان مدال 
)برنز( گرفت. او در گرند اسلم تل آویو نیز به نایب قهرمانی رسید. 
مالیی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز با شکست مقابل جودوکار 

ژاپنی به مدال نقره رسید.
    کیمیا علیزاده

کیمیا علیزاده قطعا از جمله نام های تاریخ ماندگار ایران 
است کسی که اولین و تنها مدال المپیک ایران را در المپیک 
کسب کرده است. او دو سال و نیم پیش راه هلند شد و بعد در 
آلمان اقامت گرفت. علیزاده که بعد از مهاجرت با مصدومیت 
دست و پنجه نرم می کرد در قهرمانی اروپا به مدال نرسید. 
هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک به خاطر حمایت از او با 
حضور علیزاده در بازی های المپیک توکیو موافقت کرد. مبارزه 
او با ناهید کیانی در توکیو یکی از تلخ ترین مبارزه های تاریخ 
ورزش ایران بود. در نهایت علیزاده که جید جونز تکواندوکار 
نامدار بریتانیایی را از پیش رو برداشته بود از کسب مدال برنز 

المپیک بازماند.
    علیرضا فیروزجا

شاید بتوان گفت مهم ترین مهاجرت سال های اخیر ورزش 
ایران در شطرنج رخ داده؛ جایی که علیرضا فیروزجا که امروز نفر 
دوم رنکینگ جهانی است به دلیل بی اهمیتی مسئوالن ورزش 
تغییر پرچم داد و بعد از مدت ها مسابقه با پرچم فیده حاال با 
نام فرانسه در رقابت ها شرکت می کند. نخبه ای که حاال تیتر 
اصلی تمام رسانه های شطرنجی دنیاست و حتی قهرمان ۵ دوره 
رقابت های جهانی یعنی مگنوس کارلسن هم می داند کسی جز 

علیرضا وارث تاج و تخت او نیست. درسا درخشانی، میترا حجازی 
پور، غزل حکیمی فرد، الشن مرادی، آتوسا پورکاشیان )شطرنج 
باز( و شهره بیات )داور شطرنج ( از دیگر مهاجران شطرنج در 
سال های اخیر بودند. حجازی پور در فرانسه، حکیمی فرد در 
سوئیس، مرادی، درخشانی و پورکاشیان در آمریکا و بیات در 
انگلیس به فعالیت شطرنجی خود ادامه می دهند. البته پیش از 
این افرادی چون کامران شیرازی، مهرشاد شریف نیز بودند که 
به خاطر ممنوعیت شطرنج در ایران با پرچم کشورهای آمریکا 
و فرانسه مسابقه دادند. با این حال فیروزجا را می توان مهم 
ترین و البته پرامیدترین مهاجر شطرنج ایران به حساب آورد.

    شقایق باپیری
شقایق باپیری، بازیکن هندبال ایران پس از تست pcr برای 
بازی آخر مقابل چین در قهرمانی جهان هتل را ترک کرده 
بود! البته این بازی به دلیل تست مثبت کرونای چین لغو شد. 
شقایق باپیری در مصاحبه ای گفته بود سالم است و تنها برای 
پیشرفت در ورزش پناهنده می شود! در شرایطی که فدراسیون 
جهانی و البته پلیس اسپانیا هم خبر مفقودی او را تایید کردند، 
این بازیکن با انتشار ویدیویی کوتاه خبر داد مفقود نشده و فقط 
برای ارائه درخواست پناهدگی به کشوری دیگر تصمیم گرفته 
اردوی تیم ملی ایران را ترک کند. باپیری البته شایعات مربوط 
به اینکه یکی از اعضای خانواده اش در ایران بازداشت شده اند 
را رد کرد و گفت اصال چنین چیزی صحبت ندارد. او گفت آدم 
سیاسی نیست و فقط برای داشتن آینده ورزشی بهتر درخواست 

پناهندگی داده است.
    یکتا جمالی 

مسابقات وزنه برداری جوانان جهان در شرایطی به میزبانی 

یونان برگزار شد که تیم ایران نیز در این مسابقات حضور داشت و 
توسط یکتا جمالی و علیرضا یوسفی به مدال رسید. یکتا جمالی 
که در دوره قبلی این مسابقات موفق به کسب مدال برنز شده 
بود و عنوان اولین مدال آور تاریخ وزنه برداری بانوان ایران را 
به خود اختصاص داد، این بار به مدال نقره رسید.با پایان کار 
تیم جوانان ایران در این دوره از مسابقات، کاروان اعزامی ظهر 
امروز به وقت یونان این کشور را به مقصد تهران ترک کردند. 
این در حالی است که یکتا جمالی بدون اطالع اردوی تیم را 
ترک کرد و در بازگشت به ایران سایر نفرات اعزامی را همراهی 
نکرد. پیگیری ها نشان داد این عضو تیم وزنه برداری جوانان 
ایران محل اقامت تیم را ترک کرده و مسئوالن فدراسیون و تیم 
ملی هم از او بی خبر هستند.حتی خانواده او هم اعالم کردند که 
فرزندشان طی روزهای اخیر با آنها هم تماس نگرفته است. با این 
حال بعد از گذشت چند روز از ناپدید شدن جمالی اکنون این 
خبرهایی خوبی به گوش نمیرسد.طبق شنیده ها او از اتریش 
به کشور آلمان رفته در آنجا پناهنده شده است.رسانه های آن 
طرف آبی بدون نشان دادن تصویر یا ویدئویی از جمالی چنین 

ادعایی را مطرح کرده اند.
در پایان اما اگرچه مهاجرت و ادامه زندگی و  ورزش حرفه 
ای در کشور دیگری یک تصمیم شخصی است اما آنان که با پول 
فدراسیون که از بیت المال پرداخت شده به اردو یا مسابقه می 
روند و بعد از جدایی تقاضای پناهندگی می کنند همواره مورد 
انتقاد بوده و هستند؛ چرا که نه با هزینه خودشان بلکه با پول 
مردم به جایگاه و عنوانی در آوردگاه های  جهانی رسیده اند و 
حاال به همین مردم پشت کرده و فرسنگ ها دورتر از ایران زیر 

پرچم کشور دیگری در میادین حاضر می شوند.

 اگرچه مهاجرت و ادامه 
زندگی و  ورزش حرفه ای در 
کشور دیگری یک تصمیم 

شخصی است اما آنان که با پول 
فدراسیون که از بیت المال 

پرداخت شده به اردو یا مسابقه 
می روند و بعد از جدایی تقاضای 

پناهندگی می کنند همواره 
مورد انتقاد بوده و هستند

چهره

ترین ها

Sports service 
Esteghlal football team claimed the title of Iran Professional League 
(IPL) Saturday night.The Blues had not won the title since 2012/13 
season.Esteghlal defeated Foolad 2-1 in Ahvaz thanks to goals 
from Amirhossein Hosseinzadeh and Adel Hardani. Alireza Kush-
ki scored the hosts’ sole goal in the dying moments of the match.
In Sirjan, Persepolis suffered a 2-1 loss against Sepahan.Moham-
mad Nejadmehdi and Sajad Shahbazzadeh were on target for Sepa-

han and Ali Nemati pulled a goal back for Persepolis.
Elsewhere, Havadar edged past Fajr Sepasi 1-0, Shahr Khodro and 
Paykan shared the spoils in a 1-1 draw, Aluminum defeated Sanat 
Naft 2-1, Gol Gohar beat Mes 2-1, Zob Ahan and Tractor played 
out a goalless draw and struggling Naft Masjed Soleyman were 
held to a 1-1 draw against Nassaji.With three matches to spare, Es-
teghlal won the title with 63 points. Persepolis are second with 54 
points, followed by Sepahan with 52 points.



احمدیه، دختری که می تواند سینما را تکان دهد

شکست جواد عزتی و مهدویان در گیشه
  سرویس فرهنگ و هنر

کارگردانی  به  بازنده«  »مرد  سینمایی  فیلم 
محمدحسین مهدویان، در مجموع اکران نوروزی با 
فروش ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به کار خود پایان 
داد که عدد کمی است و یک باخت در کارنامه جواد عزتی 
و محمدحسین مهدویان است. همچنین به تازگی و با 
اکران فیلم »مجبوریم«، رضا درمیشیاِن کارگردان به 
رقابت با خودش به عنوان تهیه کنندِه فیلم »المینور« 

برخاسته است.
به گزارش خبرآنالین، در هفته ای که گذشت، مجموع 
فروش فیلم های سینمایی به ۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و 
کل مخاطبان آن به ۲۸۵ هزار و ۱۱۲ نفر رسید. باوجود اکران 
فیلم »مجبوریم« به کارگردانی رضا درمیشیان، در هفته ای 
که گذشت، باز هم آمار فروش فیلم های سینمایی نسبت به 
دو هفته گذشته، با کاهش ۴ میلیارد تومانی همراه بوده است.

باخت »مرد بازنده« در اکران
فیلم سینمایی »مرد بازنده« به کارگردانی محمد حسین 
مهدویان و بازی جواد عزتی به تازگی کار اکران خود روی 
پرده سینما را به پایان رساندند و اکران آنالین خود را شروع 
کردند. این فیلم سینمایی که اولین بار در چهلمین جشنواره 

فیلم فجر به نماش درامد، روایت زندگی یک پلیس در آستانه 
بازنشستگی است که با یک پرونده قتل مواجه می شود. این 
فیلم برخالف دیگر آثار مهدویان نتوانست در جشنواره 
جایزه ای کسب کند و در اکران هم تنها ۶ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان فروش داشت. یکی از دالیل فروش کم این 
فیلم همزمان شدن اکران آن با فیلم کمدی »سگ بند« و 
»انفرادی« بود، دلیل دوم آن افزایش قیمت بلیت سینما و 
دلیل دیگر این است که »مرد بازنده« در بلیت فروشی برای 
جشنواره باالترین میزان مخاطب را داشت، در واقع عده ای 
آن را در جشنواره تماشا کردند، عده ای در اکران نوروزی و 
بقیه افراد نیز منتظر ماندند تا آن را به صورت آنالین تماشا 
کنند. اما با تمام این شرایط، به نظر می رسد که »مرد بازنده« 
برگ برنده مهدویان و سالن های سینما نبود و بیشتر یک نوع 

باخت برای این کارگردان جوان به شمار می آید.
رقابت درمیشیاِن تهیه کننده با درمیشیاِن کارگردان

فیلم سینمایی »مجبوریم« به کارگردانی رضا درمیشیان، 
به تازگی روی پرده سینما آمده. این فیلم روایتگر یک 
دختر کارتن خواب با بازی پردیس احمدیه است که توسط 
شوهرش برای باردار شدن و زایمان ، به مردان فروخته 
می شود و ناخواسته در آخرین بارداری تحت عمل جراحی 

توبکتومی )لوله بستن( قرار میگیرد. یک وکیل با بازی نگار 
جواهریان به وی کمک می کند تا از دکتر با بازی فاطمه 
معتمد آریا شکایت کند. هم زمان که این فیلم روی پرده 
سینما رفته است، یک ماه از اکران »المینور« به کارگردانی 
داریوش مهرجویی و تهیه کنندگی رضا درمیشیان، می گذرد. 
»المینور« که انتظار می رفت به خاطر حواشی که پشت سر 
گذاشته و نام کارگردانش، یعنی داریوش مهرجویی، مورد 
توجه ویژه مخاطبان قرار بگیرد، اما نقدهای منتقدان نشان 
می دهد که انتظارها از دایوش مهرجویی بیش از این ها بوده 
است. حال باید منتظر ماند تا یک ماه از اکران »مجبوریم« 
بگذرد و میزان فروش آن را با »المینور« مقایسه کنیم تا 
متوجه شویم که درمیشاِن تهیه کننده موفق تر بوده، یا 

درمیشیاِن کارگردان.
  گیشه همچنان دست کمدی هاست

در حال حاضر فیلم های اکران نوروزی؛ »سگ بند«، 
»موقعیت مهدی« و »شادروان« به ترتیب سه فیلم پرفروش 
گیشه سینماها هستند، اما میزان استقبال مخاطبان هفتگی 
از فیلم های کمدی نشان می دهد که به زودی »انفرادی« با 
بازی رضا عطاران به رده دوم جدول فروش می رسد و رقابت 
بین دو فیلم کمدی »سگ بند« و »انفرادی« ادامه خواهد 

داشت. براساس آمار سامانه مدیریت فروش و اکران سینما 
)سمفا( تا صبح امروز)شنبه ۲۴ اردیبهشت( »سگ بند« 
ساخته مهران احمدی که از اواخر اسفند سال قبل به عنوان 
یکی از فیلم های اکران نوروزی روی پرده رفت و تا جمعه ظهر 
با بیش از ۹۷۵ هزار نفر تماشاگر حدود سی و یک میلیارد 
تومان فروش داشته است.»انفرادی« به کارگردانی مسعود 
اطیابی هم که از ابتدای اردیبهشت به سینما آمده تاکنون 
اگرچه در جایگاه دوم جدول فروش قرار دارد فقط حدود 
۳۷۰ هزار نفر تماشاگر داشته و ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان هم فروش داشته است. »موقعیت مهدی« هادی 
حجازی فر دیگر فیلم نسبتاً پرفروش گیشه این روزهای 
سینما است که با حدود ۳۷۲ هزار نفر مخاطب و فروش 

بیش از ۱۱ میلیارد تومان روی پرده است.

  سرویس فرهنگ و هنر 
بابک زرین آهنگساز درباره ادامه دار نبودن 
همکاری خود با ساالر عقیلی گفت: بین من 
و ساالر اختالف نظر وجود دارد، ولی ما با هم 
بهترین کارها را در کارنامه هنری مان داریم 
همیشه ملودی من در بهترین کارهای همراه 
ساالر است و متقابل صدای او هم در بهترین 
کارهای من هست، شاید با هم همکار نباشیم 

ولی دوست هستیم.
زرین افزود: من دنبال تجربه فضاهای متفاوت 
و نو هستم و تکرار را دوست ندارم اگر ساالر عقیلی 
هم دوست داشته باشد می توانیم دوباره در این 
فضاها همکار باشیم. آهنگساز قطعه »وطنم« 
درباره این اثر عنوان کرد: زمانی که آهنگ 
»وطنم« برای اولین بار در جام جهانی ۲۰۱۸ بعد 
از موفقیت فوتبالی پخش شد، من و ساالر عقیلی 
بسیار مورد انتقاد قرار گرفتیم که »این موسیقی 
و ترانه کار فوتبالی نبوده ...« ولی پس از گذشت 
سال ها همه مردم نه تنها فوتبال بلکه در تمام 
موفقیت های ورزشی ایران ترانه »وطنم« ساالر 
عقیلی را می شنوند و احساس غرور می کنند. زرین 
در ادامه درباره قراردادهایی که خوانندگان جوان 
با تهیه کنندگان در صنعت موسیقی می بندند 
توضیح داد و گفت: در همه جای دنیا خواننده 
فقط صاحب یک صدای خوب نیست، امروزه 

دنیا و صنعت موسیقی متفاوت از گذشته است. 
عوامل زیادی بر موفقیت یک هنرمند و چهره 
شدن او تاثیرگذار است؛ از جمله »صدای خوب، 
ظاهر خوب، انتشار مناسب کار، اجرای حرفه ای 
کنسرت و ...« که همه این عوامل بعد از بسته شدن 
قرارداد به صورت حرفه ای و برنامه ریزی شده از 
صفر تا صد در یک کار تیمی به صورت حرفه ای تا 
چهره شدن هنرمند پیگری می شود.بابک زرین 
اضافه کرد: تهیه کننده و تیمی که پشت یک ستاره 
قرار می گیرند نقش بزرگی در موفقیت وی دارند، 
پس نباید حق و حقوق آنها نادیده گرفته شود. 
علت نارضایتی برخی از جوانان در این قراردادها 
درصد کمی است که تهیه کنندگان برای خواننده 

در نظر می گیرد.

    سرویس فرهنگ و هنر
سریال عروسکی »شهرک کلیله و دمنه« به 
کارگردانی مرضیه برومند و تهیه کنندگی سید 
مصطفی احمدی از جمعه – ۳۰ اردیبهشت ماه – از 

شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد. 
مرضیه برومند درباره  تولید این مجموعه عروسکی 
اظهار کرده است: نمی دانم چرا این عروسک ها دست 
از سر من برنمی دارند؛ البته شایدم من دست از سر این 
عروسک های بیچاره برنمی دارم آن هم در سن ۷۱ سالگی!  
وی گفته است: این سریال صرفا برای کودکان ساخته 
نشده است و همه افراد می توانند آن را تماشا کنند. ای 
کاش مثل آن موقع ها شرایط طوری بود که سریال ها و 
ساخته های من و همکارانم می توانست بی واسطه در سراسر 
ایران در دسترس مردم قرار بگیرد ولی اینطور نیست. من 
شرمنده ام.  الزم به ذکر است، پس از یک پیش تولید یک 
ساله، سریال عروسکی »شهرک کلیله و دمنه« با بیشتر 
از ۵۰ شخصیت جدید، در شبکه نمایش خانگی تولید و 
آماده پخش شد.  آزاده مویدی فرد، امیرحسین صدیق، 
مسعود کرامتی، مریم سعادت، ژاله صامتی، امیر میرآقا، 
لیلی رشیدی، فریبا جدیکار، بهزاد عمرانی، نادر برهانی 
مرند، فرزاد حسنی، محمد عسگری، بهادر مالکی، رامین 
ناصرنصیر، محمدرضا مالکی، یوسف بختیاری، مهدی 
شاه پیری، سارا اقبال، آذین رئوف، علیرضا ناصحی، مهیار 
مجیب، نازی خاتمی، آنالی شکوری، سعید موسوی 

راضی، آزاده اسماعیل خانی، مرجان پورغالمحسین و 
مرضیه برومند گویندگان این سریال هستند. همچنین 
علی اعتصامی فر، نگار شهبازی، علی پاکدست، پیمان 
فاطمی، مرجان نامور، هانی حسینی و محمد اعلمی 
بازی دهندگان عروسک های »شهرک کلیله و دمنه« 
هستند.مرضیه برومند کارگردان، نویسنده، شاعر، 
عروسک گردان، صداپیشه و بازیگر است. وی لیسانس 
هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران دارد. او خواهر راضیه برومند بازیگر و نویسنده، و 
همچنین خواهر احترام برومند مجری و بازیگر، و خواهر 
همسر داوود رشیدی می باشد. رشیدی بیشتر با نقش هایی 
مانند »آقا حسینی« در فیلم کندو، »مفتش شش انگشتی« 
در سریال هزاردستان و هم چنین با بازی تأثیرگذارش در 

فیلم فرار از تله جالل مقدم شناخته می شود.

مرضیه برومند به شبکه نمایش خانگی می آید بهترین کارهایم با صدای ساالر عقیلی است
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روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

 سرویس فرهنگ و هنر

حاال شاید وقت جهش پردیس احمدیه باشد، بازیگری 
که با »الک قرمز« توانایی هایش را نشان داد و این روزها 
همزمان »نوبت لیلی« را در نمایش خانگی، »المینور« 
و »مجبوریم« را در اکران و البته »تومان« را هم دارد. 
طیف های متنوعی از نقش آفرینی در ژانرهای مختلف که 
می تواند عیار او را مشخص کند و خب برای یک بازیگر 
۳۰ساله این فرصت خوبی ست که خودش را نشان دهد و 

ادامه مسیر را هموار کند.
به گزارش برترین ها ؛ احمدیه در »المینور« شانس کار 
کردن با مهرجویی را داشته و داستان هم حول شخصیتی 
تعریف می شود که او اجرایش را بر عهده دارد، دختری 
عاشق موسیقی که در جدال با یک پدر و ساختار سنتی، 
تصمیم می گیرد راه خودش را برود. کاراکتری نمادین 

که شاید باید درباره طراحی اش بیشتر حرف زد.
او در »تومان« نقش معشوقه ای را ایفا می کند که خیلی 

عاملیت ندارد و تا حدی حضورش تزئینی ست و اما رفته 
رفته به کنش می رسد و انتخاب می کند، لهجه و پوشش 
او در تومان متفاوت است و خب یعنی برای این نقش 
ریسک کرده. در »مجبوریم« اما جنس حضور احمدیه 
کمی یادآور زنان فیلمفارسی هاست، بی پناه، منفعل و 
مطیع! نقش پیچیدگی خاصی ندارد و درمیشیان هم 
نتوانسته بعد تازه ای به آن تیپ آشنای کلیشه ای اضافه 

کند، خود احمدیه هم تقریبا در حد تیپ مانده.
در نوبت لیلی، حال و هوای کار کمی با جریانات مرسوم 
در سینمای ایران تفاوت دارد و جنس بازی احمدیه هم 
قاعدتا باید متفاوت باشد، بازی های در سکوت، شرایط 
وهمی و پالن های کش دار از جمله خصوصیات نقش 
پردیس احمدیه در ساخته اخیر روح اله حجازی است، 
این آزمون سختی ست و باید دید احمدیه در ادامه با نوبت 

لیلی چه می کند.
  نقش آفرینی هایی که شاید نوید یک ستاره را بدهد

سالم سینما درباره بازی او در »الک قرمز« می نویسد: 
بازی ها در الک قرمز بسیار عالی و باورپذیر در آمده است، 

بازی زیبای پردیس احمدیه که گویی از میان پانصد 
متقاضی این نقش انتخاب شده است مثال زدنی است.  
او به عنوان قهرمان داستان به خوبی نشان می دهد که 
با شهامت و با اشتیاقش به زندگی و عشق پرشورش به 
خانواده و مخصوصا خواهر و برادرش، در مقابل طوفان 
بدبختی هاو بدشانسی های زندگی نا امید نمی شود و 

با تالشش در صدِد آن است تا بر مشکالت غلبه کند.
امیرمحمد سلیمانی در ویجیاتو به بازی پردیس 
احمدیه در المینور می پردازد: پردیس احمدیه به عنوان 
بازیگر اصلی فیلم المینور با یک هنرنمایی کامال معمولی 

به چشم مخاطب نمی نشیند.
 البته ضعف های اساسی فیلم مهرجویی آن قدر روی 
فیلم سایه انداخته که عمال فرصت کافی را به هیچکدام 
از بازیگران نمی دهد که خودی نشان دهند. در این میان 
شاید کاوه آفاق ]که یک خواننده راک است[ بهترین 
بازیگر فیلم المینور لقب بگیرد؛ او به عنوان یک خواننده 

حداقل هنرنمایی قابل قبولی دارد!
اما در »مجبوریم« گل بهار با بازی پردیس احمدیه 

نماینده زن سردرگم و فقیر ایرانی است که چون از بدو 
تولد تا جوانی همواره به دنبال بدیهی ترین نیازهای زندگی 
بوده درک درستی از استقالل و دفاع از حقوق خود ندارد. 
او که خودش را زنی وابسته به مردی خالفکار و بی اخالق 
می داند، تنها خواسته اش از قانون آن است که فرصت 
دوباره بچه دارشدن را به او ببخشد تا دوباره به معشوق 

مجرمش بپیوندد. 
به همین دلیل گل بهار با وجود حمایت وکیل قانونی اش 
تالش چندانی برای رسیدن به حقوق خودش نمی کند 
چراکه اساسا درکی از آزادی های فردی اش ندارد. در عمل 
گلبهار همچون اسِم رمانتیکش، رمانتیک، احساسی، 
زودباور و واقعا خنگ است. اینجا هم تیریک فیلم نامه به 
سراغ ذهِن پرسشگِر انسان می آید. فیلم نامه نویس برای 
مرثیه خوانی و مظلوم نمایی و برانگیختِن احساساِت 
مخاطب نه تنها از بازیگری پریچهر و معصوم )خانم 
احمدیه( استفاده کرده بلکه در شخصیت پردازی او 
پارامترهای معصومیت را قرار داده است که می توان 

گفت به خوبی از پس نقشش برآمده است.

یادداشت رسیده

  سرویس فرهنگ و هنر 
فیلم کوتاه بادبادک ها به تهیه کنندگی و کارگردانی سید پیام حسینی در اولین دوره 

جشنواره فیلم کوتاه  ُکردی آمستردام هلند به رقابت می پردازد.
این فیلم بیش تر در هفتادمین فستیوال فیلم برلین جایزه و تقدیر ویژه هیات داوران را 
دریافت کرد و در بیشتر از ۴۰ فستیوال معتبر جهانی به نمایش درآمده و  جوایز متعددی 
را به دست آورده است.  جدیدترین فیلم کوتاه این کارگردان جوان با نام »دونده« نیز پنجم 
خرداد ماه سال جاری در شصت و دومین فستیوال فیلم جهانی »زلین«  در جمهوری چک 

به رقابت می پردازد. 
در خالصه داستان فیلم کوتاه بادبادک ها آمده است کە “سرکوت پسربچه ای مرزنشین 
عاشق دختری می شود که آن طرف مرز زندگی می کند. او تالش می کند که به واسطه بادبادک 

گمشده که به این طرف مرز افتاده است با دختر ارتباط برقرار کند.”
اولین دوره جشنواره فیلم ُکردی آمستردام )AKFF( در تاریخ های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ می 

۲۰۲۲ برگزار می شود.
 Beri Shalmashi و Reber Dosky ،این جشنواره توسط فیلم سازان هلندی-ُکرد
تأسیس شد.سالن هت کتلهویس در آمستردام به مدت سه روز میزبان آثار کالسیک برنده 
جایزه و آثار ژانر کاوش استعدادهای جدید از کردستان است. مأموریت AKFF این است 
که از آمستردام فیلم ُکردی را در هلند به عموم مردم ارائه کند. فیلم هایی برای سینما 
دوستان، افرادی که از خاورمیانه در مورد این سینما کنجکاو هستند و هرکسی که می خواهد 
سفری خاص از سینما به دنیای فیلم کردی داشته باشد، AKFF در آرزوی تبدیل شدن به 
بستری برای تبادل دانش و تعمیق در بافت کردی از طریق فیلم است.جشنواره فیلم ُکردی 
آمستردام )AKFF( هرساله در ماه می، به مدت سه روز در پایتخت هلند  برگزار می شود. 
در این جشنواره  جدیدترین فیلم های بلند، مستند، انیمیشن، فیلم های کوتاه ُکردی و یا 

درباره  مسائل ُکردی یا مرز به نمایش در می آید.

“بادبادکها”
ازکردستانبهآمسترداممیرود

در نوبت لیلی، حال و هوای کار 
کمی با جریانات مرسوم در 
سینمای ایران تفاوت دارد و 

جنس بازی احمدیه هم قاعدتا 
باید متفاوت باشد، بازی های 
در سکوت، شرایط وهمی و 
پالن های کش دار از جمله 
خصوصیات نقش پردیس 

احمدیه در ساخته اخیر روح اله 
حجازی است

  سرویس فرهنگ و هنر
فصل سوم »نون خ« در حالی دوباره به شبکه یک آمده است که شبکه سه از سریالِ جدید 

خود رونمایی کرده اما هنوز از سریالِ جدید شبکه یک خبری نیست.
بعد از چند هفته پخش، سریاِل »خوشنام« جمعه شب به ایستگاه پایانی رسید. در حالی که شبکه 
سه از »حکم رشد« رونمایی کرده و شبکه دو »از سرنوشت« را کماکان روی آنتن دارد اما هنوز از 
سریاِل جدیدی در اولین شبکه تلویزیون خبری نیست.  روابط عمومی سیما اعالم کرد این مجموعه  
قرار است به مدت دو هفته پخش شود.  به همین خاطر فعالً مخاطبان منتظِر پخش سریال جدیدی 
نباشند و کنداکتور نمایشی این شبکه تلویزیونی بعد از ماه ها پخِش سریال های تولیدی همچون 
سریال »بعد از آزادی« به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، »خودخواسته« ساخته علیرضا بذرافشان 
و »زیرخاکی۳« به کارگردانی جلیل سامان، که در ایام عید نوروز روی آنتن رفت، در اختیار سریال های 
تأمینی و بازپخش قرار می گیرد.باید دید شبکه یک سیما که به تازگی مدیر خود را تغییر داده و میثم 
مرادی بینا باج به عنوان مدیر شبکه یک سیما منصوب شده، چه تصمیماتی برای مدیریت شبکه در 
نظر خواهد داشت و آیا بعد از این دو هفته، کنداکتور نمایشی این شبکه با سریالی همچون »۸۷ متر« 
کیانوش عیاری تکلیف آنتنِ خود را مشخص می کند یا از سیمافیلم سریالی را برای خود برمی گزیند.
این روزها »سنجرخان« محمدحسین لطیفی و »جشن سربرون« مجتبی راعی در مراحل پس تولید 
قرار دارند و هر دو کاندیدای شبکه یک سیما بوده اند. گفتنی است، فصل سوم سریال »نون خ« در ادامه 
ماجراهای بین نوری و اهالی روستا قرار دارد.  سعید آقاخانی، علی صادقی، شقایق دهقان، سیروس 
میمنت، سیدعلی صالحی، پاشا جمالی، یداهلل شادمانی، ندا قاسمی، نسرین مرادی، هدیه بازوند، 
شیدا یوسفی، صهبا شرافتی، هدی استواری، آتنا مهیاری، کاظم نوربخش، ماشااهلل وروایی، سیروس 
سپهری، یوسف کرمی، رضا رشیدی، سیدحسین موسوی، سیروس حسینی فر، علی اخوان، افشین 

ملکی، نارین ایوبی ،شقایق فتاحی و مرتضی رستمی بازیگران این سریال تلویزیونی اند.

پخشمجددفصلسوم»نونخ«ازشبکهیک

  سرویس فرهنگ و هنر 
چند روز قبل رییس سازمان سینمایی در سخنانی از مهلت سیزه روزه به 
فیلمسازانی خبر داد که آثار سینمایی بدون مجوز ساخته اند و حاال فرصت 
دارند تا برای کسب مجوز نمایش اقدام نمایند. این اظهارات در حالی بیان 

شده که فیلمسازی بدون مجوز دالیل گوناگونی دارد.
خزاعی در صحبت های خود به این مساله اشاره کرده که طی مالقات های 
متعددی که با افراد مختلف و اصناف سینمایی داشته متوجه شده تعدادی از 
فیلمسازان بدالیلی همچون تعطیلی شوراهای فیلمسازی در زمان تغییر و تحول 
و استقرار دولت سیزدهم، عدم توافق با اتحادیه تهیه کنندگان جهت مجوز تهیه 
کنندگی و سایر دالیل اقدام به تولید فیلم سینمایی کردند که بدیهی است 
این امر در تضاد و مغایرت کامل با آیین نامه و دستور العمل های اجرایی تولید 
و نمایش آثار سینمایی سازمان بوده و موجب از بین رفتن سرمایه و زحمت 

عوامل فیلمسازی خواهد شد.
در کنار این دالیل یک دلیل مهم و جدی هم برای ترغیب فیلمسازان به ساخت 
آثار بدون مجوز وجود دارد و آن هم شرایط بسیار سخت و دست و پاگیر فیلمسازی 
است به نحوی که متاسفانه بسیاری از سازمان ها و نهادها حتی با داشتن مجوز، 
فیلمسازان را برای مدت زمانی طوالنی سرگردان کرده و استفاده از فضاهای در 
اختیار آن ها برای فیلمسازی باعث می شود تا با ایجاد نوعی انحصار مانع از کار 
فیلمسازان شوند. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که فیلم برداری در همین 
مکان ها با استفاده از تجهیزات فنی جدید و به صورت دوربین مخفی بسیار آسان 
و راحت است و پس از نمایش نیز همان سازمان و مجموعه ای که درخواست 
مجوز رسمی داشته، با دیدن تصاویر ضبط شده به صورت غیر رسمی واکنشی 

نشان نمی دهد زیرا این مساله باعث ریخته شدن آبروی خودش خواهد شد!
طبق اطالعات ارائه شده به دلیل وخامت أوضاع و تاخیرهای طوالنی سازمان ها 
در بررسی درخواست های فیلم برداری و بعضا درخواست های نامتعارف مالی، 
ندرکاران این سازمان ها به فیلمسازان پیشنهاد می دهند که  برخی دست ا
فیلم برداری مورد نظر خود را به صورت دوربین مخفی انجام دهند تا گرفتار 

دردسرهای آن سازمان نشوند.
امیدواریم رییس سازمان سینمایی نسبت به اصالح این رویه های سختگیرانه 
نیز اقدام نماید تا فیلمسازان با تمایل بیشتری نسبت به ساخت آثار مجوزدار 

اقدام نمایند.

چرافیلمسازییواشکیجذاباست؟

 Cultural service
“A History of Russian Thought” by William Leatherbarrow and Derek 
Offord has been published in Persian.Abbas Jang is the translator of the 
book published by Bezangah.The history of ideas has played a central 
role in Russia’s political and social history. Understanding its intellec-
tual tradition and the way the intelligentsia have shaped the nation is 
crucial to understanding the Russia of today. This new history exam-
ines important intellectual and cultural currents (the Enlightenment, na-

tionalism, nihilism and religious revival) and key themes (conceptions 
of the West and East, the common people and attitudes to capitalism 
and natural science) in Russian intellectual history. Concentrating on 
the Golden Age of Russian thought in the mid-nineteenth century, the 
contributors also look back to its eighteenth-century origins in the flow-
ering of culture following the reign of Peter the Great, and forward to 
the continuing vitality of Russia’s classical intellectual tradition in the 
Soviet and post-Soviet eras. 

 A History“
 of Russian
 Thought“

 published in
Persian

اخبارفرهنگی 

مفقودی مدارک
کارت ماشین سواری پژو 4۰5GLXI مدل 1۳9۰ به رنگ خاکستری 
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  NAAM11CA۳BE۰8178۳ و شماره پالک ایران 58 – 144 م 45 
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حوزه زیرساخت، بزرگترین ضعف گردشگری کاشان

      سرويس گردشگری
مديرکل ميراث فرهنگی استان اصفهان با بيان اينکه ظرفيت اقامتی 
کاشان در زمان پيک پاسخگو نيست، گفت: حوزه زيرساخت بزرگترين 

ضعف حوزه گردشگری است.
ترافیک های سنگین، خیابان های قفل شده، نبود حتی یک وعده 
غذای گرم، شلوغی طاقت فرسای اماکن تاریخی و گردشگری و خیابان ها، 
عدم ارائه خدمات باکیفیت اماکن اقامتی به مسافران و برخورد نامناسب 
و غیرحرفه ای کارکنان آن با مسافران و حتی کمبود شدید آب معدنی، 
همگی گوشه ای از خاطرات به جای مانده از تعطیالت عید فطر  در ذهن 
کسانی است که شهر کاشان، سرآمد شهرهای تاریخی و گردشگری ایران 
را به عنوان مقصد سفر خود  انتخاب کرده بودند! وضعیت وخیم پذیرش 
گردشگران در کاشان در عید فطر امسال، مصداق بارز مدیریت یله و 
رها شده گردشگری و عملکرد بسیار ضعیف وزارت میراث فرهنگی در 
کشور است که علی رغم مصادف بودن این ایام با فصل گالب گیری در 
کاشان و قمصر که به راحتی قابل پیش بینی بود که چه حجم باالیی از 
مسافران وارد این شهر خواهند شد، هیچ گونه مدیریت صحیح شهری و 

گردشگری در راستای ساماندهی این سفرها انجام نگرفت!
 از سوی دیگر جدای از نارضایتی های ایجاد شد در بین مسافران، 
تعداد زیاد بازدیدکنندگان از اماکن تاریخی و مذهبی این شهر که در 
واقع قلب تپنده گردشگری کاشان محسوب می شود، قاعدتاً تهدیدی 

بسیار جدی برای نگاهداشت آن به شمار می رود که برای مقابله با آن 
تهدید نیز هیچ تدبیری اتخاذ نشده بود.

به گزارش تسنیم، علیرضا ایزدی، ضمن اشاره به موقعیت ویژه کاشان 
در حوزه گردشگری اظهار داشت: کاشان یکی از 10 مقصد گردشگری 
است و برگزاری مراسم های خاص از جمله ایام گل و گالب یکی از دالیل 
حضور گردشگران در این منطقه است. وی ضمن اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در منطقه کاشان به واسطه پیگیری مسئوالن در رده های منطقه ای 
و استانی افزود: در زمان پیک حضور مسافران و گردشگران در کاشان 

ظرفیت اقامتی این منطقه پاسخگوی گردشگران و مسافران نوروزی 
نیست و در نظر داریم از تبصره ماده 18 استفاده کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
ضمن اشاره به موارد تشویقی ویژه سرمایه گذاران در بخش میراث 
فرهنگی ابراز داشت: سعی شده است تا با ارائه تسهیالت 80 درصد از 
سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی از این طریق تامین اعتبار شود. 
وی ضمن اشاره به معافیت های مالیاتی در زمینه گردشگری و میراث 
فرهنگی گفت: شهرداری و شورای شهر نیز می توانند در این زمینه میراث 
فرهنگی را همراهی کنند و با اعمال معافیت های مختلف می توانند در 

این زمینه عامل جهش قابل توجه باشند.
ایزدی با بیان اینکه تنوع گردشگری ما را در زمینه تحقق افق 1404 
کمک می کند، عنوان کرد: کاشان با فرش شناخته شده است و این 
موضوع در ذهن گردشگران داخلی و خارجی نهادینه شده است و از این 
رو کاشان به صورت آزمایشی در زمینه گردشگری صنعتی انتخاب شده 
است و می توانند در راستای توسعه پایدار از محور گردشگری صنعتی 
نیز استفاده  شود. وی ضمن اشاره به سال پربار در حوزه گردشگری بعد 
از دو سال اضافه کرد: حجم گسترده ای از مسافران داخلی و خارجی 
وارد کشور شدند و امیدواریم بزرگترین ضعف در زمینه گردشگری 
یعنی در حوزه زیرساخت ها با ایجاد هتل، هتل آپارتمان ، اقامتگاه های 

سنتی و ... رفع کرد.

خبر گردشگری

خطریقلعهنایینراتهدیدنمیکند

      سرويس گردشگری
رئيس ميراث فرهنگی نايين گفت: ساخت و ساز بافت تاريخی روبروی نارين قلعه با رعايت 
اصول مهندسی و صدور مجوز از طرف معاون ميراث فرهنگی انجام می شود و خطری اين قلعه را 

تهديد نمی کند.
به گزارش پانا، محمود با تأکید بر قانونی بودن ساخت و ساز صورت گرفته در نزدیکی نارین قلعه 
بیان کرد: این قسمت از بافت تاریخی به مرور زمان طی ۳0 _ 40 سال گذشته تخریب شده است و 
بر اساس الگوهای اولیه همین بنا و با مجوز صادر شده از طرف اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری 

نایین تصمیم بر ساخت اقامتگاه سنتی و بوم گردی گرفته شده است.
مدنیان ادامه داد: بتنی بودن این بنا طبق رعایت اصول مهندسی است و این اقدام خللی در رعایت 
اصول بافت تاریخی ایجاد نمی کند چرا که نماها، طرح معماری، اصول دید و منظر و ارتفاع آن دقیقاً 
بر اساس اصول میراث فرهنگی و معماری قدیم خود منطقه انجام خواهد شد. رئیس میراث فرهنگی 
همچنین اضافه کرد: فاصله این اقامتگاه سنتی و بوم گردی از حریم نارین قلعه ۵4 متر است و با 
الگوگیری از طرح اولیه معماری این محله به صورت حیاط مرکزی و گودال باغچه اجرا خواهد شد و 
حداکثر ارتفاع آن چهار و نیم متر است که از ارتفاع اولیه نیز کمتر است.با توجه به بناهای کهن این 
شهر، قدمت آن به بیش از سه هزار سال می رسد. جاذبه های گردشگری نایین متعلق به معماری 
دوران مختلف است و با تلفیق بافت شهری قدیم با تاثیرپذیری از شرایط محیط طبیعی، نیازهای 

شهری و لزوم امنیت شهر در برابر مهماجمان ساخته شده اند.

طبیعت گردی در تنگ بوان فارس
سرويس گردشگری

اگر فردی ماجراجو و اهل طبيعت گردی هستيد، تنگ 
بوان ممسنی در استان فارس می تواند مقصدی جذاب 
برايتان باشد، چرا که با داشتن مناظری زيبا انرژی به شما 

می بخشد و خاطره ساز می شود. 
این منطقه تفریحی در 20 کیلومتری شهر نورآباد 
ممسنی قرار دارد و در اطراف آن می توان چشمه ها و 
آبشارهای فراوانی را دید که طراوت را به این منطقه 
آورده اند. تنگه بوان نورآباد در حاشیه جاده فرعی این 
شهر به مسیر اصلی شیراز – اردکان قرار گرفته و به دلیل 
نزدیکی به جاده اصلی امکان دسترسی آن به بوشهر، 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نیز فراهم است و مورد 

توجه مسافران زیادی قرار می گیرد. 
    طبيعت تنگ بوان

بوان که به معنای بهشت تفسیر شده، به نام آبشار 
پولکی نیز مشهور است و به عنوان پنجمین آبشار 
بزرگ دنیا شناخته می شود. جنگل های انبوه و فراوانی 
آب شیرین در نزدیکی تنگه توریستی بوان ممسنی 
موجب شده تا آب و هوایی خوب و مطلوب شکل گرفته 
و در فصل بهار و تابستان مورد توجه همگان قرار گیرد. 
طبیعت بوان، بسیار تماشایی به نظر می رسد، طوری که 
دره ای میان دو کوه محصور شده و در کنار آن می توان 
درختان انار و گردو دید که می توان در زیر سایه ی آن ها 
استراحت کرد و دمی بیاسایید. در حوالی تنگ بوان در 
نورآباد چشمه هایی همچون ممبلو وجود دارد که مورد 
استفاده عشایر و روستاییان قرار می گیرد و در آبیاری 
مزارع از آن استفاده می شود. الزم به یادآوری است که 
درجه حرارت تنگ بوان با شهر نورآباد حدود 10 درجه 
است و این اختالف دما در جذب گردشگر بسیار موثر 
است. لذا توصیه ما به شما این است که برای فرار از گرما 

نیز به این منطقه سفر کنید و در کنار عزیزانتان یک سفر 
خارق العاده را رقم بزنید.

    حيات وحش تنگ بوان
اگر دوستدار حیات وحش هستید، باید برایتان بگویم 
که این تنگ بهشتی، زیستگاه جانورانی مانند بزکوهی، 
قوچ و میش های وحشی، خرس، گربه سانانی مثل پلنگ 
و گربه کوهستان، گراز و خیلی دیگر از گونه های پرندگان 
و حیوانات است. اگر قصد شکار در این تنگه را دارید، در 
انتخاب خود تجدیدنظر کنید. چراکه این منطقه به صورت 

کامل تحت حفاظت محیط بانان است.
    مسير دسترسی به تنگ بوان

اگر از اپلیکیشن هایی مانند »گوگل مپ« برای یافتن 
مکان های گردشگری استفاده می کنید، تنگ بوان 
ممسنی با نام کامل تنگه توریستی بوان ممسنی در این 
اپلیکیشن ثبت شده است. اگر در شیراز هستید و قصد 
سفر به تنگه بوان را دارید، مقصد موردنظر حدود 1۳0 

کیلومتر از شما دورتر است. برای رفتن از شیراز به بهشت 
ـ اردکان یا مسیر  گمشده فارس می توانید دو مسیر شیراز 
شیرازـ  دشت ارژنـ  قائمیهـ  نورآباد را دنبال کنید که 
مسیر دوم طوالنی تر از مسیر اول است. اگر قصد دارید 
مسیر شیراز ـ  اردکان )یا همان مسیر شیرازـ  یاسوج( را 
دنبال کنید، بعداز رد کردن مناطق شول و سنگر باید در 
مسیر فرعی به سمت هرایجان در غرب این جاده برانید و 
سپس قبل از هرایجان وارد جاده بوان شوید. این مسیر را 
باتوجه به تابلوهای راهنما دنبال کنید تا به تنگ موردنظر 
برسید.در طول سفر خود فراموش نکنید که با خرید 
سوغات ممسنی و استان فارس مانند یوخه، مسقطی، 
بادام سوخته و کلوچه شیرازی خوردنی هایی خوشمزه به 
عزیزانتان هدیه دهید. برای اقامت در شهر نورآباد ممسنی 
نگران هیچ چیز نباشید، زیرا اقامتگاه بومگردی چویل با 
مساحتی حدود 1۵00 متر و ظرفیت پذیرایی از ۳0 نفر 

آماده ی خدمت رسانی به شما است.

سفر گردشگران ژاپنی به ایران از سرگرفته شد
      سرويس گردشگری

دبير کنسرسيوم تورهای ورودی کره و ژاپن خبر داد: 
سفر گروهی گردشگران ژاپنی به ايران پس از دو سال 

وقفه از سر گرفته شد.
به گزارش ایسنا، عباسعلی امامیه با اشاره به ورود 
نخستین گروه از گردشگران ژاپنی به ایران پس از دو 
سال وقفه ای که با همه گیری کرونا ایجاد شد، اظهار کرد: 
صدور ویزای ایران تقریبا از سال گذشته )آبان ماه 1400( 
ازسرگرفته شده است، در این مدت سفرهای انفرادِی 
ژاپنی ها به انگیزه تجارت و یا دیدار آشنایان به ایران انجام 
شده است، اما پس از دو سال نخستین بار است که گروهی 
از گردشگران ژاپنی به ایران سفر می کنند. این فعال 
گردشگری در ژاپن ادامه داد: این گردشگران ژاپنی با انگیزه 
طبیعت گردی به ایران سفر کرده اند و آغاز سفرشان هم 
از استان گلستان است که جزیره آشوراده و میانکاله را هم 
خواهند دید. در واقع، ما با توجه به نامعلوم بودن وضعیت 
سفر گردشگران به ایران، به ویژه با وجود محدودیت ها 
و مقررات ناپایدار کرونا، ترجیح دادیم نخستین سفر 
گردشگران ژاپنی به ایران پس از کرونا بیشتر رویکرد 

طبیعت گردی داشته باشد.
امامیه بیان کرد: تورهاِی طبیعت گردی و آژانس های 
فعال در این حوزه، در شرایط خاص مثل کرونا همیشه 
پیشرو تورهای گردشگری بوده اند. درباره ژاپن هم این گونه 
بوده است و فعال آژانس هایی که برنامه های طبیعت گردی 
دارند سفر به ایران را از سرگرفته اند. قطعا سفر این دسته 
از گردشگران، مسیر را برای سایر مسافران باز می کند. از 
طرفی، تجربه ما نشان داده است وقتی بازاری در وضعیت 
بحرانی و یا ویژه قرار می گیرد، بهتر است روی جذب 
مسافرانی متمرکز شویم که از ایران و تاریخ آن شناخت 
بیشتری دارند، مثال می دانند آثار به جای مانده از دوران 
»اشکانی« در ایران بسیار اندک است و وقتی در تور، یکی از 
این آثار برای بازدید درنظر گرفته می شود به خوبی آگاهند 
که این سفر چه ارزشی دارد. درباره تورهای طبیعت گردی 

هم این موضوع صدق می کند.
او با اشاره به مسیر سفر این گروه از گردشگران ژاپنی 
که از استان های سمنان، گلستان، مازندران و گیالن گذر 
می کند، بدون آن که وارد تهران شود، درباره سفر آن ها به 
»آشوراده« و »میانکاله«، به بحث هایی درباره ساخت و 
ساز در این مناطق اشاره کرد و گفت: میانکاله فضای بسیار 
جذابی برای گردشگران دارد، حیوانات وحشی و اهلی در آن 
آزادانه زندگی می کنند و طبیعت دست نخوردۀ آن با همین 
شکل و ساختار جذاب است و هرگز به ساخت وساز و اضافه 
کردن سازۀ دیگری نیاز ندارد و اصال نباید اجازه ساخت وساز 
در این شبه جزیره داده شود. میانکاله با همین طبیعت 
دست نخورده ای که دارد برای گردشگران جذاب ترین 
است و برای حفظ و توسعه گردشگری در این منطقه، 
مهم است به سرنوشت دیگر نقاط شمال کشور دچار نشود.   
دبیر کنسرسیوم تورهای ورودی کره و ژاپن در انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران درباره بازگشایی 
مرزهای ژاپن به روی گردشگران و مقرراتی که برای 
پذیرش مسافر از سوی این کشور مطرح شده است، اظهار 
کرد: احتماال ژاپن ظرف دو ماه آینده به روی گردشگران باز 

شود. بنا بر آنچه شنیده شده است قرار است اوایل تابستان 
تعدادی ویزای محدود برای گردشگران کشورهای همسایه 
صادر شود و پس از آن ممکن است قرنطینه در بدو ورود 
به ژاپن و مقررات سخت کنترل مسافران به لحاظ کرونا را 
حذف کنند و اگر شرایط خوب پیش برود ژاپن مرزهایش 

را به روی کشورهای بیشتری باز می کند.
امامیه همچنین با اشاره به هفته طالیی در ژاپن همزمان 
با ماه اردیبهشت که بیشترین سفر خارجی ژاپنی ها در 
این زمان انجام می شود، به کنترل های شدید در هنگام 
برگشت به این کشور اشاره کرد که همراه با قرنطینه و 
تدابیر سختگیرانه ای است و بسیاری از ژاپنی ها را از سفر 

خارجی منصرف می کند. او گفت: کنترل جمعیت زیادی 
از مسافران ژاپنی که در هفته طالیی به خارج از کشور 
سفر کرده اند در بدو ورود بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین 
پیش بینی می شود این مقررات، به ویژه آن که در اروپا هم 
محدودیت ها کمتر شده است، در آینده نزدیک تغییر کند 
و ترددهای بین المللی به ژاپن هم بیشتر شود. او در عین 
حال به سیاست های ناپایداری که در چند ماه گذشته 
در پذیرش مسافران به ایران اجرا شد، اشاره کرد و افزود: 
بی ثباتی این مقررات بسیاری از مسافران خارجی و حتی 
ایرانیان مقیم خارج از کشور را سردرگم کرده است، مثال 
اواخر سال گذشته اعالم کردند ورود به ایران فقط با کارت 

واکسن امکان پذیر است و بعد از مدت کوتاهی قوانین را 
سختگیرانه تر کردند و تست PCR را هم به کارت واکسن 
اضافه کردند. ای کاش ایران هم که پذیرش گردشگران را از 
سر گرفته است، سیاست های باثبات تری را در بازگشایی ها 
و پذیرش مسافران به اجرا می گذاشت و محدودیت ها به 
تدریج برداشته می شد، نه این که ابتدا شرایط را آسان کنند 
و بعد مقررات خود را نقض کرده و شرایط را سختگیرانه تر 
کنند. این شیوه برنامه ریزی سفر را تحت تاثیر قرار می دهد.
این فعال گردشگری در ژاپن در ادامه درباره باز شدن 
مسیر این کشور برای گردشگران ایرانی و همچنین ارزیابی 
از وضعیت سفر ایرانی ها به ژاپن پس از دو سال وقفه با توجه 
به این که ژاپن یکی از گران ترین تورهای خارجی محسوب 
می شود، گفت: ژاپن هنوز برنامه دقیق خود را درباره پذیرش 
گردشگران کشورهای دیگر اعالم نکرده است، فقط دو 
تاریخ تقریبی اعالم کرده و به نوعی مبهم گویی کرده است، 
مثال این که اعالم شده در یک تاریخ به صورت آزمایشی، 
پذیرش تورهای گردشگری را آغاز خواهد کرد و احتماال 
برای انفرادی ها ویزا صادر نکند و فکر می کنم پذیرش 
تورهای گردشگری را هم ابتدا از کشورهای همسایه آغاز 
کند. شاید نگاهشان به آمار کرونا در کشورها باشد، بنابراین 
احتمال دارد پذیرش را در مرحله اول از کشورهای همسایه 
و کمتر درگیر با کرونا آغاز کنند. اگر بحران و موج جدیدی 
ایجاد نشود به گمانم اواخر جوالی و اوایل اگوست )ابتدای 

تابستان( مرزها را به روی گردشگران باز کنند.

  Tourism service  
Those who are interested in adventure and travel have probably heard 

of the name Rig Jan. This mysterious region with an area of about 3800 
square kilometers, is located in the south of Semnan. This desert, due to 
its large size and lack of springs or water wells, in the distant past was not 
a place for caravans to cross. Transcendence is sent to the heart of the jinn!

But finally, a few years ago, the spell of sand jin broke and Ali Parsa, 
a desertologist living in the United States, was able to cross this desert 
with his group to prove that this region is not the “Bermuda Triangle” of 
Iran! This area is without any vegetation and animals. The vast sands of 
this region and its swamps terrify every human being. If anyone travels 
to this area without equipment, he will be caught in the mud and mud 
of the desert and will join those who have disappeared in this desert. Of 
course, the locals say that this is a cursed area and no one will return from it.

کسانی که به ماجراجويی و سفر عالقه مندند به احتمال زياد نام ريگ جن را شنيده اند. اين منطقه 
اسرارآميز با وسعتی حدود 3800 کيلومتر مربع، در جنوب سمنان قرار دارد. اين کوير به دليل وسعت 
زياد و نداشتن چشمه يا چاه آب، در گذشته های دور، محل عبور کاروان ها نبوده است، در واقع محلی 
های اين منطقه، بر اين باروند که اگر کسی پايش به ريگ جن برسد، بالفاصله ناپديد و توسط ارواح و 

موجودات ماورايی به قلب ريگ جن فرستاده می شود! 
اما باالخره در چند سال پیش طلسم ریگ جن شکست و علی پارسا، کویرشناس مقیم آمریکا همراه با گروهش 
توانست از طول این کویر عبور کند تا ثابت کنند این منطقه »مثلث برمودا«ی ایران نیست! این منطقه بدون هرگونه 
پوشش گیاهی و جانوری است. شنزارهای گسترده این منطقه و باتالق های آن هر انسانی را به وحشت می اندازد. اگر کسی 
بدون تجهیزات به این منطقه سفر کند، گرفتار گل و لجن های بیابان  می شود و به کسانی می پیوندد که در این بیابان 
ناپدید شده اند. البته مردم محلی بر این باروند که این جا یک منطقه نفرین شده است و هیچ فردی از آن بر نمی گردد. 

کوير ريگ جن سمنان

Semnan Rig Jan Desert

IranTourism
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