
کارشناس بازار سرمایه:

میزان اعتماد فعاالن اقتصادی در وضعیت فاجعه قرار دارد

اگر پوتین به تهدید خود برای قطع عرضه گاز 
پرداخت  پول  روبل  به  که  غیردوستی  به کشورهای 
نمی کنند، عمل کند، اروپا و روسیه هر دو به شدت 

شد. خواهند  متضرر 
حتی در اوج جنگ سرد، مسکو هرگز گاز را به روی اروپا 
جمهور  رئیس  پوتین،  والدیمیر  شنبه  پنج  روز  اما  نکرد  قطع 
داد  به خریداران خارجی دستور  و  امضا کرد  را  فرمانی  روسیه 

این  غیر  در  کنند  پرداخت  روبل  به  را  گاز  پول  آوریل  اول  از 
شد. خواهند  روبرو  روسیه  گاز  دریافت  عدم  با  صورت 

رد  را  ولتیماتوم  ا این  جمعه  روز  روپایی  ا پایتخت های 
کرد  اعالم  کرملین  سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری  و  کردند 
قراردادها  پول  تسویه  روی  جاری  ماه  اواخر  تا  فرمان  این 

گذاشت. نخواهد  تاثیر 
صفحه3

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:

دولت سیزدهم 
حقوق کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش داد

مبارزه با فساد از قدرت و توان دولت گذشته است 
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: 
دولت از اعالم افزایش نرخ تورم با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی سپری را ایجاد می کند تا پشت 
آن در برابر پاسخگویی درباره افزایش سنگین نرخ تورم 
پنهان شود.مرتضی سامتی درباره توجیه دولت برای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنی بر ایجاد فساد در توزیع ارز 
ترجیحی بین برخی از واردکنندگان  و توزیع کنندگان 
کاالهای اساسی اظهار داشت: واقعیت این است که 
گذشته  دولت  توان  و  قدرت  از  فساد  با  مبارزه  دیگر 
است و این سوال اساسی وجود دارد که  چه کسانی 
فاسد هستند؟ در واقع اطرافیان و وابستگان دولتمردان 
دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته و دارند، پس در 

این شرایط دولت قصد مبارزه با چه کسانی را دارند؟
صفحه3

از سوی استاندار سمنان صورت گرفت؛

تقدیر از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
 در اجرای برنامه های مدیریت بحران

4
جشن نقش ها و رنگ ها

صفحه 5

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1982- دوشنبه 15 فروردین 1401- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
هاماگوچی: 

انسان ها مي توانند 
شنوندگان بهتري 

باشند

6ورزش
اسکوچیچ: 

می توانیم انگلیس را 
شکست دهیم!

د قتصا 3ا

ژاپنی  کارگردان  و  نویسنده  هاماگوچی،  ریوسوکه  وقتی 
برای اولین بار چشمش به ساب ۹۰۰ توربو قرمزرنگ فیلم 
این  متوجه شد  افتاد،  بران(  مرا  )ماشین  خود  تحسین شده 

همان ماشینی است که می خواهد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفت وگو با HRT کرواسی 
درباره شانس بازی ایران در جام جهانی و بازی با تیم ملی 
آمریکا گفت: من عالقه ای به صحبت درباره روابط سیاسی 
ایران و آمریکا ندارم. بین دو کشور اختالف نظر وجود دارد 

اما ما فقط می خواهیم به فوتبال فکر کنیم.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش های دست 
دوز تهران با بیان این که دولت به جای واردات باید به فکر 
ساماندهی صادرات باشد، گفت که تولید کنندگان خواستار 
بستن درها نیستند، اما باید امکانات داخلی در نظر گرفته 

شود و شرایط تولیدکننده داخلی و خارجی هم تراز باشد.

توان رقابت با 
تولیدکنندگان 

خارجی را نداریم

دعوای دو سر باخت اروپا و روسیه در بن بست گازی شیوه نامه های بهداشتی در خوابگاه ها
 و کالس های درس به دقت اجرا می شود

دانشگاه  دانشجویان  از  استقبال  برنامه  ویژه  در  محمد  مقیمی  سید 
تهران که در اولین روز از سرگیری آموزش حضوری با حضور وزیر علوم 
برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: امروز شاهد بازگشایی دوباره دانشگاه 
تهران و از سرگیری کالس های آموزشی حضوزی آن هستیم. تمام شیوه نامه هایی 

که درمورد بازگشایی خوابگاه ها و کالس ها ابالغ شده است به دقت اعمال می شود.
صفحه ۲

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از 
اجرای طرح ترافیک از ساعت ۶:3۰ تا ۱۷ عصر در ماه 

رمضان خبر داد.
مجتبی شفیعی در مرکز کنترل ترافیک معاونت حمل و نقل 
شهرداری تهران که در خصوص تمهیدات حمل و نقلی بازگشایی 
تمامی مراکز آموزشی صورت گرفته است، گفت: شهرداری تهران 
تمهیداتی را در این خصوص اتخاذ کرده و تا ساعت ۹ صبح مترو 

و اتوبوس به صورت رایگان خواهد بود و در صورت تقاضای زیاد 
احتمال تمدید این موضوع وجود دارد.

ترافیک  طرح  )دوشنبه(  امروز  از  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
ساعت ۶:3۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۷ عصر ادامه خواهد داشت و 
این تصمیم براساس مصوبه شورای ترافیک تهران و به علت شروع 

ماه مبارک رمضان برگزار شده است.
صفحه ۲

زمان اجرای طرح ترافیک در ماه رمضان اعالم شد
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ر  با دومین  برای  صمت  وزیر 
ماده ای  هشت   فرمان  صدور  از  پس 
روز ۱3  در حوزه خودرو،  رئیس جمهور 
فروردین ماه از گروه های صنعتی ایران 

خودرو و سایپا بازدید کرد.
وزیر صمت برای دومین بار پس از 
صدور فرمان هشت  ماده ای رئیس جمهور 
در حوزه خودرو، روز ۱3 فروردین ماه با 
حضور در گروه های صنعتی ایران خودرو 
و سایپا، ضمن بازدید از پارکینگ ، واحد 
مونتاژ و مرکز تحقیق، طراحی و توسعه؛ 
روند حمل و تحویل خودروهای این دو 
خودروهای  کاهش  فرآیند  و  مجموعه 
اجرای  و  بررسی  را  پارکینگ ها  کف 
را  رئیس جمهور  ماده ای   ۸ دستورات 

پیگیری کرد.
سیدرضا فاطمی امین، در بازدید از 
گروه صنعتی ایران خودرو ضمن مناسب 
خواندن اقدامات این مجموعه در اجرای 
کاهش  گفت:  رئیس جمهوری،  فرامین 
به  خودرو  ایران  پارکینگ  خودروهای 
۱۵ هزار دستگاه در پایان فروردین ماه، 
بسیار  و  شده  صادر  فرمان  از  فراتر 

مناسب است.
وزیر صمت با تأکید بر نظارت بر 
افزود:  محصوالت،  کیفی  فرآیندهای 
به  پرداخت  زمان  مدت  کاهش  با 
قطعه سازان، امکان مطالبه کیفیت توسط 
خودروساز به راحتی امکان پذیر خواهد 
بود. در این زمینه الزم است رده بندی 
سازندگان و ردیابی قطعات نیز با دقت 

دنبال شود.
از  استفاده  لزوم  بر  فاطمی امین 
و  تأکید  ریلی  حمل  ناوگان  ظرفیت 
با  تواند  می  خودرو  ایران  کرد:  بیان 
طریق  از  پیگیری  و  موضوع  طرح 
معاونت مربوط در وزارت خانه از ظرفیت 
محصوالت  انتقال  برای  ریلی  حمل 
موضوع  این  که  کند  استفاده  خود 
و  حمل ونقل  هزینه های  کاهش  سبب 

لجستیک خواهد شد.
وزیر صمت افزایش مدت گارانتی 
محصوالت ایران خودرو به 3 سال و یا 
۶۰ هزار کیلومتر پیمایش را نیز از دیگر 

اقدامات این شرکت در راستای اجرای 
فرامین رئیس جمهوری دانست.

و  محصوالت  توسعه  و  طراحی 
و  سمند  قدیمی  محصوالت  خروج 
۴۰۵ نیز از محورهای مورد تأکید وزیر 

صمت بود.
ایران  مدیرعامل  خطیبی،  مهدی 
خودرو گفت: این شرکت در سال ۱۴۰۱، 
برای تولید ۷۲۵ هزار دستگاه سواری و 
برنامه ریزی  تجاری  ۲۵ هزار خودروی 
کرده که این میزان حتی بیش از تعداد 
دستور  در  مدنظر  تولیدی  خودروهای 

رئیس جمهور است.
وی اعالم کرد: دو خودروی ۴۰۵ 
و سمند نیز ظرف دو ماه آینده و پس 
از انجام تعهدات موجود به مشتریان از 

مدار تولید خارج خواهد شد.
دستور  پیرو  داد:  ادامه  خطیبی 
تا  کثر  ا حد  ، صمت یر  ز و ه  یژ و
وهای  ر خود د  ا تعد  ، ه یبهشت ما د ر ا
هزار   ۲۵ به  پارکینگ ها  در  موجود 

رسید. خواهد  دستگاه 
مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد: 
با توجه به دستور مؤکد و پیگیری های 
جدی وزیر صمت، شرکت ایران خودرو 

اجرایی شدن  برای  اقدامات الزم  تمام 
ماده ای   ۸ فرمان  مختلف  بخش های 
در  را  خودروسازان  به  رئیس جمهوری 
دستور کار خود قرار داده و برای تولیدات 
الزم  برنامه ریزی های  نیز  آینده  سال 

انجام شده است.
مدیرعامل  تیموری،  محمدعلی 
گروه خودروسازی سایپا نیز در بازدید 
گفت:  شرکت  ین  ا ز  ا صمت  وزیر 
ماده ای   ۸ فرمان  تحقق  راستای  در 
ابالغ  تازگی  به  که  رئیس جمهوری 
ه  ما فروردین   ۱۴ ز  ا است،  شده 
امسال، تولید خودرو روزانه به هزار و 
و  یافت  خواهد  افزایش  دستگاه   ۵۰۰
تولید  تحقق  برای  محکمی  گام  این 
سال  در  خودرو  دستگاه  هزار   ۶۵۰

۱۴۰۱ است.
میزان  باالترین  کرد:  تأکید  وی 
تحویل خودرو به تعداد ۴۷ هزار دستگاه 
خودرو در بهمن و اسفندماه سال گذشته 

انجام شد.
کف  خودروهای  مورد  در  وی 
پارکینگ در این خودروسازی نیز توضیح 
داد: تعداد خودروهای کف پارکینگ در 
۲3 دی ماه سال۱۴۰۰، حدود ۸۰ هزار 

دستگاه بود که در اسفندماه سال گذشته 
به ۴۹ هزار دستگاه کاهش یافته است.

اول  تا  گفت:  سایپا  مدیرعامل 
د  ا تعد نیز  ل  مسا ا ه  ما یبهشت  د ر ا
هزار  به ۲۰  پارکینگ  خودروهای کف 

دستگاه کاهش خواهد یافت.
 ۱۱ رئیس جمهوری  است،  گفتنی 
اسفندماه سال گذشته از ایران خودرو و 
سایپا بازدید کرد و در پی صادر کردن 
دستورالعمل ۸ ماده ای به خودروسازان 
، وزیر صمت ۲۵ اسفندماه برای پیگیری 
ایران  از  بازدیدی  دستورالعمل  این 
بازدید  دومین  امروز  و  داشت  خودرو 
شده،  صادر  دستورهای  پیگیری  برای 

انجام شد.
میزان  برابری   ۱.۵ افزایش  لزوم 
تولیدات خودرویی کشور در سال آینده، 
افزایش کیفیت تولیدات با چند اولویت 
پلتفرم  دارای  خودروهای  خروج  ویژه، 
جایگزینی  و  تولید  خطوط  از  قدیمی 
افزایش  و  به روز  و  جدید  محصوالت 
 ۲ از  شده  عرضه  خودروهای  گارانتی 
سال و ۴۰ هزار کیلومتر به 3 سال و 
۶۰ هزار کیلومتر از جمله این دستورها 

بوده است.

آگهی تجدید مناقصه شماره 400/8 
شرکت مخابرات ایران )منطقه بوشهر( در نظر دارد خدمات نگهداری شبکه 

ارتباطات سیار منطقه بوشهر را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای اجرا نماید. 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی 

مناقصات در سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه نمایند. 
مهلت تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۱۴/۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

ضمانت شرکت در مناقصه: مبلغ ۲/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
 BOOSHEHR.TCI.IR :آدرس سایت

شرکت مخابرات ایران )منطقه بوشهر( 

در بازدید وزیر صمت از ایران خودرو و سایپا اعالم شد:

تولید سمند و پژو 40۵ از دو ماه آینده متوقف می شود
ساعت مجاز فعالیت صنوف
 در نیمه اول سال اعالم شد

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ ساعات کاری مجاز 
صنوف در نیمه اول سال را اعالم کرد.

سرهنگ نادر مرادی، درباره ساعت فعالیت صنوف در نیمه اول سال اظهارکرد: 
ساعت کاری صنوف در نیمه اول سال تغییر کرده و برابر تدابیر اتخاذ شده با یک 

ساعت افزایش در نیمه اول تا ساعت یک بامداد خواهد بود.
وی با بیان اینکه این ساعت برای تمامی صنوف نیست، گفت: به عنوان مثال 
صنوفی مانند طالفروشی و ... ساعت فعالیت مشخصی دارند. اما به طور کلی بعد از 
ساعت یک بامداد دیگر هیچ یک از صنوف از جمله رستوران ها و آبمیوه فروشی ها 
و ... نیز اجازه فعالیت نداشته و باید تعطیل کنند. به عبارتی دیگر می توان گفت که 

تمامی واحدهای صنفی باید موضوع رعایت ساعت خاموشی را داشته باشند.
مرادی با بیان اینکه فعالیت بیش از این ساعات در شهر تهران مواردی نظیر 
ایجاد مزاحمت برای شهروندان و ساکنان را خواهد داشت، اظهارکرد:  از این رو پلیس 

نیز در مواجهه با این واحدها برابر مقررات موجود عمل خواهد کرد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ ادامه داد: صنوفی 
مانند داروخانه شبانه روزی، تعویض روغنی و ... که قصد فعالیت شبانه روزی را دارند 
باید حتما درخواست خود را از طریق صنف مربوطه ثبت کرده و در ادامه نیز پلیس 
با انجام بررسی های الزم، مجوزهای مربوطه را برای فعالیت شبانه روزی  اماکن 
آنان صادر خواهد کرد.مرادی همچنین از همکاری صنوف با پلیس در سال ۱۴۰۰ 
اماکن  پلیس  با  اکثریت صنوف همکاری خوبی  گفت: خوشبختانه  و  کرد  قدردانی 
داشته و به توصیه ها و دستورات پلیس توجه کافی را داشتند که الزم می دانم از 
آنان تشکر کنم. پلیس نیز در کنار مردم و صنوف بوده و نسبت به تامین امنیت آنان 
اقدام خواهد کرد. امیدوارم در سال ۱۴۰۱ نیز همکاری خوب میان پلیس و صنوف 

مختلف همچنان ادامه داشته باشد.

تمدید مهلت ثبت نام آزمون ارشد فراگیر پیام 
نور و دانشگاه آزاد 

مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید 
مهلت ثبت نام متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور و 

دانشگاه آزاد اسالمی خبرداد.
علیرضا کریمیان با اشاره به اینکه برابر اطالعیه های صادره مهلت ثبت نام در 
آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر  دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی سال 
۱۴۰۱ از  تاریخ ۱۴ تا ۲۰ فروردین ماه تمدید شده است ،گفت: تاکنون ۶۹ هزار و 3۸3 
نفر برای دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور و ۱۹ هزار و ۱۲۲ نفر برای 

همین دوره در دانشگاه آزاد اسالمی ثبت نام کرده اند.
مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین افزود: متقاضیان ثبت نام 
در این آزمون ها می توانند تا پایان مهلت تعیین شده از طریق درگاه اینترنتی سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشانی www. sanjesh.org  اقدام به ثبت نام نمایند .

وی تاکید کرد: متقاضیانی که قباًل ثبت نام خود را در آزمون مذکور تکمیل و 
کدرهگیری دریافت کرده اند در صورت تمایل می توانند در مهلت تعیین شده نسبت به 

مشاهده و ویرایش اطالعات  ثبت نامی خود اقدام نمایند.

رییس مرکز کنترل ترافیک پلیس 
پنج  و  بیست  از  کرد:  اعالم  راهور 
اسفندماه تا سیزدهم فروردین۶۶3 نفر 
از هموطنان در تصادفات جاده ای جان 

خود را از دست داده اند.
سرهنگ احمد شیرانی در گفت و 
گویی خبری افزود: میزان تلفات جانی 

نسبت به سال گذشته ۲3 درصد کاهش 
داشته است.به گفته وی، در این مدت ۹ 
هزار ۴۰۷ تصادف جرحی هم روی داده 
که ۱۰ درصد در مقایسه با سال گذشته، 

کمتر است.
به  اشاره  با  نی  شیرا سرهنگ 
به  نسبت  افزایش ۵۱ درصدی سفرها 

توجه  کرد:  خاطرنشان  گذشته  سال 
رعایت  درصد،   3۶ با  جلو  به  نکردن 
نکردن حق تقدم با ۱۶ درصد و ناتوانایی 
درصد   ۱۵ با  نقلیه  وسیله  کنترل  در 
تعطیالت  در  تصادف  علت  بیشترین 

نوروزی امسال بوده است.
در  فیک  ترا خصوص  در  وی 

مسیرهای سراسر کشور نیز گفت: شاهد 
ورودی  مسیرهای  در  سنگین  ترافیک  
خراسان  البرز،  تهران،  های  استان 

رضوی، اصفهان و شیراز هستیم.
در  نی  شیرا سرهنگ  گفته  به 
مسیرهای ورودی سایر شهرهای کشور 

نیز ترافیک پرحجم است.

تلفات جاده ای به ۶۶۳ نفر رسید

تحول بانک ایران زمین
 برای مشتریان نسل جدید

در بانکداری دیجیتال مشتریان توانایی مدیریت مالی خود به صورت آنالین از 
طریق رایانه، تبلت یا گوشی هوشمند ارتقا می دهند که بانک ایران زمین ضمن درک 
شرایط جدید بسترهای بانکداری نوین را برای مشتریان نسل جدید فراهم می کند.
به گزارش  رصد بورس: فضای بانکداری دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت 
به دنبال تحقیق در مورد آخرین داده ها در مورد  ما  تغییر است.  دائما در حال  و 
بانک های سراسر جهان برای یافتن بانک بزرگ موفق در زمینه بانکداری دیجیتال 
هستیم.این آمار بر اساس ارزیابی ها، کل سرمایه های جمع آوری شده و تعداد مشتریانی 

به روز بدست آمده است. 
ارگان های  مانند موسسات مالی،   ، منابع در دسترس  از  داده های تحقیق 
دولتی، بیانیه های مطبوعاتی، وب سایت های فین تک و مجالت گرفته شده تا 
جوالی ۲۰۲۱ نشان می دهد بانک دیجیتال برتر، ترکیبی سالم از استارت آپ ها و 
شرکت ها از چهار قاره مختلف ارزش ۷۲ میلیارد دالر هستند.بزرگترین بانک دیجیتال 
در جهان متعلق به سائوپائولو، برزیل است و این پتانسیل را دارد که بزرگتر شود، زیرا 
بازار برزیل هنوز با کمبود یک سوم جمعیت فاقد حساب بانکی است. در کشورمان 
ایران نیز سیستم بانکداری دیجیتال در حال رشد و پیشرفت است و مشتریان پس 
از سالیان متمادی در حال اعتماد و آن هستند در این میان یکی از بانکهای برتر 
با زیرساخت های موفق دیجیتال در راستای توجه به خدمات بهتر مشتریان بانک 
ایران زمین است. ** ارائه خدمات بانکداری دیجیتال با هدف مشتری مداری در 
بانکداری دیجیتال مشتریان توانایی مدیریت مالی خود به صورت آنالین از طریق 
رایانه، تبلت یا گوشی هوشمند ارتقا می دهند. بانک ها معمواًل خدمات بانکداری 
دیجیتالی را ارائه می دهند که عبارتند از: بانکداری آنالین، موبایل و تبلت واریز 
چک موبایل هشدارهای متنی بیانیه های الکترونیکی پرداخت آنالین قبض اما با 
توجه به زیرساخت های بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین مشتریان می توانند 

این خدمات را به صورت برخط متمایز دریافت کنند. 
ارائه  رایج است که  بانکی  به عنوان یک خدمت  ارائه تسهیالت  همچنین 
می شود و در اشکال و اندازه های مختلف وجود دارد. برخی از انواع رایج وام 
هایی که بانک ها ارائه می دهند عبارتند از: وام های شخصی وام خودرو خطوط 
اعتباری سهام، خانه وام مسکن وام های تجاری همه این تسهیالت می تواند از 
طریق بانکداری دیجیتال ایران زمین به مشتریان ارائه شود. بر همین اساس یکی 
ایران زمین استفاده از بسترهای بانکداری دیجیتال با  از مهمترین مزیت بانک 
محوریت ارائه خدمات بهتر به مشتریان است. **تحول بانک ایران زمین برای 
مشتریان نسل جدید مهم ترین بسترهای بانک داری دیجیتال که توسط بانک 
انطباق،  دقت،  سرعت  وری،  بهره  افزایش،  شامل  شود  می  محقق  زمین  ایران 
استقالل مالی، آرامش خاطر مشتریان است. نظرسنجی جهانی بانکداری، روابط 
مالی اولیه مشتریان بانکی را بررسی کرد و دریافت که فین تک ها و نئوبانک 

ها در حال افزایش هستند.
مشتریان دیگر انتظار ندارند که یک موسسه مالی یا بانکی تمام نیازهای آنها را 
برآورده کند بلکه انتظار دارند تجربیات مستقل، یکپارچه توسط بسترهای دیجیتالی 
داشته باشد. به طور خاص، یافته های این تحقیق نشان می دهد چگونه روندهای 
از مزایایی بسیاری  بانکداری دیجیتال که  کنونی زمین بازی رقابتی را به سمت 
ادراکات  در  را  نسلی  تغییر  یک  همچنین  آنها  می کند.  متمایل  هستند،  برخوردار 
مشتریان بانکی از اعتماد و ترجیح قوی برای یکپارچگی خدمات نشان می دهند. 
در نهایت، نتایج نظرسنجی تأیید می کند که چرا قابلیت های شخصی سازی قوی تر 
و مدل های تجاری دیجیتالی بانک ها برای حفظ روابط با مشتری و ترسیم مسیری 
مناسب برای رشد ضروری است. از جمله یافته های اصلی تحقیقات این گزارش 
نشان می دهد ۲۷ درصد از مشتریان بانکی در جهان با نئوبانک ها یا بانک داری 
دیجیتال ارتباط دارند که از این میان 3۷ درصد بین ۱۸ تا 3۴ سال سن دارند که 
جمعیت جوانی از مشتریان بانکی را تشکیل می دهند. از آنجایی که پرداخت های 
بانکی متمرکز تر می شود، زمین بازی رقابتی به نفع بانک های جدید یا دیجیتال 
متمایل می شود، اما نیاز به ادغام چندین ارائه دهنده خدمات مالی یک فرصت مهم 
برای بانک های فعلی است.قابل اعتماد بودن و استقالل مالی، دو حوزه قدرت برای 
مشتریان هستند که باعث اعتماد به بانکداری دیجیتال می شوند که دست برتر را در 
اختیار دارند. ظهور »برنامه های فوق العاده« و ترجیح مشتریان برای شخصی سازی 
توسعه  و  جدید  دیجیتالی  برنامه های  تولید  برای  قوی  انگیزه ای  بانکی،  خدمات 
اکوسیستم در بانک های فعلی ایجاد می کند که بانک ایران زمین با درک این مهم 

به دنبال توسعه فعالیت های بانکداری دیجیتال در کشور است.

خبر پنج
بیمه نوین برگزار می کند 

همایش علمی-پژوهشی شرکت های گروه مالی اقتصاد نوین
ایجاد هم افزایی و  با هدف  را  نوین همایش علمی-پژوهشی خود  بیمه  شرکت 

استفاده حداکثری از ظرفیت  نیروهای علمی گروه  مالی اقتصاد نوین برگزار می کند.
علمی-پژوهشی  همایش  نوین؛  بیمه  بین الملل  و  عمومی  روابط  گزارش   به 
شرکت های گروه مالی اقتصاد نوین ویژه کارکنان شرکت های زیر مجموعه این گروه 

مالی و نیز نمایندگان و کارگزاران متعامل با بیمه نوین برگزار می شود.
بر همین اساس محورهای این همایش شامل؛ »مدیریت ریسک در بانک ، بورس 
و بیمه«، »طراحی محصوالت و خدمات مالی جدید در بازار ایران«، »بازاریابی و فروش 
محصوالت مالی در بازار ایران«، »آینده پژوهی در حوزه های پولی و مالی«، »توسعه 
منابع انسانی در گروه های مالی«، »فرصت ها و راهکارهای ایجاد هم افزایی در گروه 
مالی اقتصاد نوین«، »حاکمیت شرکتی درگروه های مالی«، »کسب و کارهای نوپا در 
حوزه های پولی و مالی«، »نقش گروه های مالی در توسعه اقتصادی کشور« و »کاربرد 

فناوری اطالعات در گروه های مالی« می شوند.
مهلت ارسال مقاالت برای همایش علمی-پژوهشی شرکت های گروه مالی اقتصاد 
نوین تا ۱۵ اردیبهشت ماه و زمان برگزاری این همایش و اعالم نتایج تیرماه سال جاری 

بوده و به پنج اثر برگزیده در این همایش جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت.
یمیل  ا آدرس  به  را  خود  مقاالت  نند  می توا شرایط  واجد  عالقه مندان 
conference@novininsurance.com ارسال و نیز جهت کسب اطالعات 
www. آدرس  به  نوین  بیمه  شرکت  سایت  به  مقاالت  شرایط  خصوص  در  بیشتر 

novininsurance.com مراجعه کنند.
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رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:
دولت سیزدهم حقوق کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش 

داد
رییــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفت:دولــت ســیزدهم بــرای 
ــورم بانــک مرکــزی، حقــوق کارگــران را  ــرخ ت ــار بیشــتر از ن اولیــن ب
ــه  ــه توج ــاز ب ــران نی ــرا کارگ ــود زی ــی ب ــدم مثبت ــن ق ــش داد ای افزای

جــدی دارنــد.
ولــی اســماعیلی درمــورد افزایــش ۵۷ درصــدی حقــوق کارگــران 
ــه تورمــی کــه داریــم پاســخگو  گفــت: قطعــا ایــن افزایــش نســبت ب
نیســت امــا نســبت بــه ســنوات گذشــته ایــن اولیــن بــاری اســت کــه 
ــه ایــن میــزان افزایــش پیــدا کــرده اســت و ایــن  حقــوق کارگــران ب

اقــدام دولــت ســیزدهم قابــل تقدیــر اســت.
رییــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه 
مــاده ۴۱ قانــون کار بــرای اولیــن بــار بــود کــه توانســتیم بیشــتر از تورم 
بانــک مرکــزی، حقــوق کارگــران را افزایــش دهیــم ایــن اقــدام مهمــی 

بــود زیــرا کارگــران نیــاز بــه توجــه جــدی دارنــد.
نماینــده مــردم گرمــی بــا بیــان اینکــه کارگــران از نظــر وضعیــت 
ــت و  ــه دول ــدوارم ک ــت: امی ــتند گف ــی نیس ــرایط خوب ــتی در ش معیش
ــران  ــده کارگ ــان و نماین ــر کارفرمای ــن نظ ــا  تامی ــد ب ــس بتوانن مجل
گام مهمــی بــرای بهبــود وضعیــت کارگــران بردارنــد زیــرا ایــن قشــر 
ــر کشــوری هســتند  ــعه اقتصــاد ه ــرخ محــرک و توس آســیب پذیر، چ
کــه می تواننــد بــا کمــک بــه تولیــد داخلــی کشــور و افزایــش ســاخت 

کاالهــای ایرانــی اقتصــاد کشــور را رونــق دهنــد.
اســماعیلی افزود:بایــد قانــون افزایــش حقــوق کارگــران اجرایــی 
شــود و اقدامــات مجلــس و دولــت هــم بــرای کمــک بــه ایــن قشــر 

آســیب پذیــر اســتمرار پیــدا کنــد.
ــس  ــان اینکــه مجل ــا بی ــس ب ــس کمیســیون اجتماعــی مجل ریی
در بحــث افزایــش حقــوق کارگــران نظــارت می کنــد گفــت: نبایــد بــا 
طــرح ایــن موضــوع کارفرمایــان را تنهــا بگذاریــم بایــد از طریــق ارائــه 
مشــوق ها و وام هــای کم بهــره و معــاف مالیاتــی بــه آنهــا کمــک کنیــم 
تــا تولیــد ادامــه داشــته باشــد و نظــارت کنیــم کــه کارفرمایــان نتواننــد 

بــدون بهانــه و توجیــه قانونــی، تعدیــل نیــرو انجــام دهنــد.
ــز  ــرو ،خــط قرم ــل نی ــرد: تعدی ــه ک ــی اضاف ــردم گرم ــده م نماین
کمیســیون اجتماعــی اســت، افزایــش حقــوق کارگــران نبایــد بهانــه ای 
ــی از  ــرو بخش ــل نی ــا تعدی ــد ب ــه بخواهن ــد ک ــان باش ــرای کارفرمای ب

ــد. ــم کنن ــود را ک ــای خ هزینه ه
وی بــا مثبــت ارزیابــی کــردن اقدامــات دولــت در بحــث افزایــش 
حقــوق کارگــران گفــت: دولت جلســات مختلفی را گذاشــت و کمیســیون 
اجتماعــی را در ایــن موضــوع دخیــل کــرد تــا بــه یــک اجماعــی برســیم 
و حــل مشــکالت کارگــران را در دســتور کار قــرار دهیم.مــا هــم ســعی 
می کنیــم کــه مطالبــات به حــق کارگــران را پیگیــری می کنیــم تــا ایــن 
قشــر از جامعــه بتواننــد بــه حداقل هــای اولیــه زندگــی خــود دســت یابنــد 

و چــرخ تولیــد و اقتصــاد کشــور را بچرخاننــد.

در توئیتر مطرح شد؛
بلیت خریدند ولی  توانگر: دختران برای تماشای فوتبال 

سهمشان گاز فلفل شد
بازی  اتفاقات  به  نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی نسبت 

ایران با لبنان واکنش نشان داد.
مجتبی توانگر  در صفحه توییتر خود در واکنش به اتفاقات بازی 

ایران با لبنان در مشهد نوشت: 
گاز  سهم شان  ولی  خریدند  بلیت  فوتبال  تماشای  برای  دختران 

فلفل شد! 
 این اقدامات جز هزینه تراشی در داخل و خارج نتیجه دیگری ندارد. 
پاسخگوی  باید  ثبت می کنم.  را  وزیر ورزش  از  اولین فرصت سوال  در 

این حادثه باشد.
  اگر نمی توانید در مدار قانون وظیفه تان را انجام دهید بهتر است بروید!

نماینده اهواز:
بازگشایی یکباره مدارس و دانشگاه ها خطرساز است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی بازگشایی یکباره 
مدارس و دانشگاه ها را بی تدبیری و خطرساز دانست.

سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در 
مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در توئیتی نوشت:

و  بی تدبیری  دانشگاه ها  و  مدارس  یکباره  بازگشایی  دلیل  چند   به 
خطرساز است:

-خطر شیوع   کرونا پس از مسافرت ها و دیدارهای نوروزی باالست.
سال  گرم  فصل  و  رمضان  مبارک    ماه  آغاز  با  بازگشایی  -تقارن 

مبارک نیست.
-ضعف بدنی روزه داری و استرس رعایت پروتکل ها،راندمان تحصیلی 

را کاهش می دهد.

زمان اجرای طرح ترافیک در ماه رمضان اعالم شد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از اجرای طرح ترافیک 

از ساعت ۶:3۰ تا ۱۷ عصر در ماه رمضان خبر داد.
مجتبی شفیعی در مرکز کنترل ترافیک معاونت حمل و نقل شهرداری 
تهران که در خصوص تمهیدات حمل و نقلی بازگشایی تمامی مراکز آموزشی 
صورت گرفته است، گفت: شهرداری تهران تمهیداتی را در این خصوص 
اتخاذ کرده و تا ساعت ۹ صبح مترو و اتوبوس به صورت رایگان خواهد بود 

و در صورت تقاضای زیاد احتمال تمدید این موضوع وجود دارد.
وی همچنین اضافه کرد: از امروز )دوشنبه( طرح ترافیک ساعت ۶:3۰ 
صبح آغاز و تا ساعت ۱۷ عصر ادامه خواهد داشت و این تصمیم براساس 
مصوبه شورای ترافیک تهران و به علت شروع ماه مبارک رمضان برگزار 

شده است.
از  استفاده  برنامه ریزی در خصوص  این که  بیان  با  ادامه شفیعی  در 
ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی در همه مدل ها انجام شده است، اظهار 
کرد: اما دقت داشته باشید که در سال های اخیر کم توجهی به نوسازی ناوگان 
سبب شده که شاهد عقب ماندگی باشیم و رفع عقب ماندگی زمانبر است، اما 
با استفاده از حداکثر توان ناوگان به مردم خدمت می کنیم به همین علت 

کاهش سرفاصله در مترو در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان این که مردم نیز باید به ما کمک کنند تا بتوانیم پیک ترافیک 
را پشت سر بگذاریم، اظهار کرد: بررسی تصاویر و مدل های علمی نشان 
داده است که حدود 3۵ درصد از طول معابر تهران نسبت به مدت مشابه 
روزهای قبل درگیر شده است که این دقیقا درصد سفرهای آموزشی است.

وی در خصوص افزایش اتوبوس به ناوگان با بیان این که اتوبوسرانی 
همیشه به صورت تمام ظرفیت فعال بوده، ادامه داد:  تهران به ۷۵۰۰ اتوبوس 
احتیاج دارد اما فعال ۲۲۰۰ دستگاه در اختیار داریم که سعی می کنیم با مدیریت 

زمان بندی در اعزام، این مشکالت را حل کنیم.

وزیر آموزش و پرورش:

مدارس مانند دوران قبل از کرونا به فعالیت خود ادامه می دهند
پرورش  و  آموزش  وزیر 
گفت: طبیعی است که در روزهای 
اول آموزش حضوری با اختالالت 
جزئی مواجه شویم اما با پیگیری 
همکارانم، مسائل حل خواهد شد و مدارس 
از کرونا و طبق روال  مانند سال های قبل 

عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
چگونگی  درخصوص  نوری  یوسف 
از  ۱۴فروردین  آموزشی  واحدهای  فعالیت 
ماه، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان اظهار 
کرد: معلمان، در دوران کرونا برای استمرار 
آموزش از هیچ تالشی دریغ نکردند برخی از 
آنها حتی خانه خود را به کالس درس تبدیل 
کردند و البته نقش اولیا را نیز نمی توان در 

این مسیر نادید گرفت.
و  ن  معلما ن  سیو کسینا ا و ر  ما آ

دانش آموزان
اندیشیده  تمهیدات  با  داد:  ادامه  وی 
شده از سوی دولت، درحال حاضر درصد قابل 
واکسینه  معلمان  و  آموزان  دانش  از  قبولی 
شده اند و در حدود ۹۵ درصد از معلمان دز 
اول، ۹۰ درصد دز دوم و ۵۱ درصد دز سوم را 
دریافت کرده اند. همچنین در واکسیناسیون 
دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز ۹۲ درصد 
دز اول و ۸۰ درصد دز دوم انجام شده است.

به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اینکه در مدت شیوع بیماری کرونا و آموزش 
غیرحضوری، بخش زیادی از فرآیند یادگیری 
دانش آموزان برعهده اولیا بوده است، گفت: 
بسیاری از اولیا در این مسیر ما را حمایت 
کرده اند. البته تعداد اندکی از دانش آموزان 
هم بوده اند که به هر دلیل، موفق به ادامه 
بازمانده  تحصیل  از  و  نشده  آموزشی  روند 
اند که برنامه ریزی های الزم در این زمینه 
انجام شده و برای بازگشت و جبران عقب 
انجام  اقداماتی  آموزان،  دانش  این  ماندگی 

خواهد شد.
نوری، نقش آموزش و پرورش را در 
تحقق شعار سال، نقشی بی بدیل دانست و 
گفت: اساس شعار سال، »دانش بنیان بودن« 
است که محور آن »نیروی انسانی« است. 
دانش بنیان شدن در دوره های کودکی اتفاق 
می افتد، در این زمان شکوفایی رخ می دهد 
و بروز آن به صورت عملی در دوران جوانی 
است. آموزش و پرورش نقش بی بدیلی را 
در تحقق این شعار دارد و بی تردید برای 

تحقق این امر باید آموزش کامل داشت.
مدارس  شدن  حضوری  بخشنامه 

ابالغ شده است
تاکید  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
عنوان  به  تنها  مجازی  آموزش  اینکه  بر 
برای  باید  و  است  مکمل«  »آموزش  یک 
آموزش  از  سال  شعار  به  مطلوب  دستیابی 

بخشنامه  گفت:  کرد،  استفاده  حضوری 
ها  استان  به  مدارس  حضوری  بازگشایی 
معین  یک  استان،  هر  برای  و  شده  ابالغ 

مشخص شده است.
پیگیری  و  نظارت  با  فزود:  ا وی 
ارائه  های  گزارش  اساس  بر  و  همکارانم 
شده، آماده سازی فضای مدارس انجام شده 
و محیط مدارس ضدعفونی شده اند؛ معلمان 
نیز برای حضور در کالس های درس آماده 
هستند. برای جذاب کردن محیط یادگیری 
با  همچنین  ایم.  داده  انجام  اقداماتی  نیز 
برای  رمضان،  مبارک  ماه  شروع  به  توجه 
انعطاف  باید  نیز  دار  روزه  آموزان  دانش 

خاصی انجام شود.
نوری با بیان اینکه در روز ۱۴ فروردین 
و آغاز بازگشایی حضوری در سراسر کشور، 
جشن مختصری در مدارس برگزار خواهیم 
جذاب  برای  راستا  همین  در  گفت:  کرد؛ 
کردن محیط مدارس، بخشی از فعالیت ها 
آنچه در  بر طبق  نامه والدین و  با رضایت 
سند تحول بیان شده، در بیرون از مدرسه 

صورت خواهد گرفت.
حضوری  آموزش  به  کشورها  اکثر 

برگشته اند
به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
افت  جبران  برای  وزارتخانه  این  اقدامات 
ماه   ۶ کرد:  بیان  آموزان  دانش  تحصیلی 
پس از کرونا، آموزش های حضوری در ۵۰ 
کشور از سر گرفته شد. براساس اطالعات 
 ۹۶ المللی،  بین  مراکز  سوی  از  شده  ارائه 
کشور آموزش حضوری و ۱۰ کشور آموزش 

مجازی داشته اند.
وی با تأکید بر اینکه بازگشت دانش 
آموزان به مدارس باید باالترین اولویت باشد؛ 
بحران  مانند  هایی  بحران  چنین  در  گفت: 
کرونا، باید به دانش آموزان، روش صحیح 

مراقبت از خود را بیاموزیم.
نوری با بیان اینکه ساحت زیستی و 
بدنی به عنوان یکی از ساحت های تربیت 

شده  اشاره  آن  به  سندتحول  در  که  است 
و  زیستی  ساحت  به  توجه  گفت:  است؛ 
بدنی برای ما حائز اهمیت است از این رو 
سایر  از  ما  کشور  در  کرونا  واکسیناسیون 
جز  معلمان  و  است  بوده  بیشتر  کشورها 
اولین گروه هایی بودند که واکسن کرونا را 

دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: همچنین، عدالت تربیتی، 
در کالس  معلم  که  افتد  می  اتفاق  زمانی 
این  مجازی  محیط  در  باشد  داشته  حضور 
امر اتفاق نمی افتد و برای رسیدن به عدالت 
تربیتی الزم به حضوری شدن مدارس است.
از  بازماندگان  برای  افزود:  نوری 
تحصیل به ویژه برای دانش آموزان ابتدایی 
اعتباری را تامین کرده ایم که اقدامات الزم 
در این زمینه انجام خواهد شد و این دانش 
آموزان می توانند در کنار سایر دانش آموزان 

ارزشیابی شوند.
ساعت بازگشایی مدارس از ۷:3۰ صبح

وزیر آموزش و پرورش درباره موضوع 
اضافه شدن یک ماه به سال تحصیلی دانش 
اظهار کرد: زمان سال تحصیلی در  آموزان 
های  زیرنظام  از  یکی  و  ملی  درس  برنامه 
سند تحول آمده است و در سال ۷۶ نیز قانون 
مجلس زمان کلی تحصیل دانش آموزان را تا 
پایان اردیبهشت ماه تعیین و اعالم کرده است.
شوراهای  قانون  در  کرد:  اضافه  وی 
آموزش و پرورش نیز زمان آموزش از طریق 
مصوبه شوراها باز گذاشته شده است برای 
شود  بررسی  مجلس  مصوبه  باید  امر  این 
هنوز به این نیاز نرسیدیم که سال تحصیلی 
را افزایش دهیم؛ لذا تالش داریم از طریق 
استفاده از ابزارهای الکترونیکی و شبکه شاد 

این جبران را داشته باشیم.
برگزاری  ساعات  تغییر  درباره  نوری 
کالس ها گفت: انعطاف در ساعات درسی 
از  بازگشایی مدارس  اما ساعت  دارد  وجود 

۷.3۰ صبح خواهد بود.
ذهاب  و  ایاب  سرویس  درباره  وی 

مدارس اظهار کرد: تاکسیرانی در روزهای 
که  کنند  می  کمک  ما  به  بازگشایی  اولیه 

مشکالت رفت و آمد کمتر شود.
از کل کتاب  آموزان  ارزشیابی دانش 

درسی 
ره  با در پرورش  و  آموزش  وزیر 
نحوه  و  دروس  های  سرفصل  هماهنگی 
گفت:  سال  یان  پا نات  متحا ا برگزاری 
ارزشیابی مانند سال های قبل بوده و از کل 

کتاب های درسی انجام می شود.
بازگشایی  تمام مقدمات  نوری گفت: 
سامانه  و  شده  انجام  مدارس  حضوری 
مدیران  اختیار  در  کرونا  از  مراقبت  و  رصد 

مدارس است.
نحوه  درخصوص  ادامه  در  نوری 
کشور  از  خارج  ایرانی  مدارس  در  آموزش 
تابع  کشور  از  خارج  ایرانی  مدارس  گفت: 
شرایط کشور مربوطه هستند و بر این اساس 

بازگشایی می شوند.
وی درباره نگرانی والدین از بازگشایی 
مدارس نیز افزود: مقدمات بازگشایی انجام 
شده است و سامانه رصد و مراقبت از کرونا 

در اختیار مدیران مدارس است.
وزیر آموزش و پرورش ضمن آرزوی 
دانش  و  فرهنگیان  تمامی  برای  موفقیت 
آموزان گفت: امیدوارم در مدت باقی مانده 
از سال تحصیلی، بتوانیم با استفاده بهینه از 
ظرفیت ها و فرصت ها، بهترین بازدهی را 
داشته و با یاری یکدیگر به هدف مطلوب 

برسیم.
فرمانده  و  کشور  وزیر  وحیدی  احمد 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عملیاتی  قرارگاه 
هماهنگی  نشست  در  ماه  فروردین  ششم 
فروردین   ۱۴ در  آموزشی  مراکز  بازگشایی 
پرورش،  و  آموزش  وزیران  حضور  با  که 
دانشگاه  رئیس  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
بهداشت  وزارت  نمایندگان  و  اسالمی  آزاد 
برگزار شد، تاکید کرد: همه مدارس و مراکز 
رعایت  با  فروردین   ۱۴ از  باید  آموزشی 
برگزاری  به  بهداشتی،  دستورالعمل های 
کالس های حضوری برای همه دانش آموزان 

و دانشجویان اقدام کنند.
پرورش  و  آموزش  اساس،  براین 
به  را  مدارس  شدن  حضوری  دستورالعمل 

ادارات کل مناطق و استان ها ابالغ کرد.
صادق ستاری فرد معاون تربیت بدنی 
و سالمت وزارت آموزش و پرورش اعالم 
کرد: فعالیت های تربیتی و آموزشی دانش 
تمام  و  تحصیلی  مقاطع  همه  در  آموزان 
سال  پایان  تا  ماه  فروردین   ۱۴ از  دروس 
تحصیلی با رعایت بهداشت فردی و استفاده 
به صورت  باید  تهویه کالس  و  ماسک  از 

حضوری دنبال شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

رییس دانشگاه تهران:
شیوه نامه های بهداشتی در خوابگاه ها و کالس های درس 

به دقت اجرا می شود
رییس دانشگاه تهران گفت: تمام شیوه نامه های بهداشتی در خوابگاه ها 
و کالس های درس به دقت اجرا می شود چرا که تالش ما این است که 

سالمت دانشجویان را تضمین کنیم.
دانشگاه  دانشجویان  از  استقبال  برنامه  ویژه  در  محمد  مقیمی  سید 
تهران که در اولین روز از سرگیری آموزش حضوری با حضور وزیر علوم 
برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: امروز شاهد بازگشایی دوباره دانشگاه 
تهران و از سرگیری کالس های آموزشی حضوزی آن هستیم. تمام شیوه 
نامه هایی که درمورد بازگشایی خوابگاه ها و کالس ها ابالغ شده است 

به دقت اعمال می شود.
وی ادامه داد: البته امروز روز اول بازگشایی است و شاید با کمبودهای 

روبه رو باشیم که به مرور آنها را برطرف می کنیم.
رییس دانشگاه تهران همچنین درباره حضور دانشجویان در دانشگاه 
و خوابگاه گفت: دانشجویان برای حضور در دانشگاه و خوابگاه ها براساس 
شیوه نامه بهداشتی باید ۲ دز واکسن را دریافت کرده باشند و بر همین 
اساس مرکز بهداشتی دانشگاه تهران این آمادگی را دارد اگر دانشجویی ۲ 
دز واکسن را تزریق نکرده است، واکسیناسیون را انجام دهد تا آنها برای 

ورود به خوابگاه و دانشگاه محدودیتی نداشته باشند.
مقیمی افزود: اگر دانشجویی هم  از نظر پزشکی منعی برای حضور 
در دانشگاه دارد، درخواست آنها به طور ویژه بررسی می شود تا دانشجویی 

در این ترم محروم از ادامه تحصیل نشود.
برای  را  تسهیالتی  علوم  وزارت  آموزشی  معاونت  داد:  ادامه  وی 
ندارند  را  دانشگاه  در  حضور  امکان  مختلف  دالیل  به  که  دانشجویانی 
در نظرگرفته است تا آنها بتوانند در دانشگاه شهر محل سکونت خود به 
عنوان مهمان پذیرش شوند یا به صورت حذف اضطراری بعضی از دروس 
تمام  بنابراین  کنند،  جایگزین  را  جدیدی  دروس  و  کنند  حذف  را  خود 
تسهیالت آماده است و اگر موانعی برای دانشجویان به طور خاص وجود 

دارد، برطرف می شود. 
دانشگاه تهران روز یکشنبه ۱۴  از دانشجویان  استقبال  برنامه  ویژه 
فروردین ۱۴۰۱ همزمان با اولین روز از سرگیری آموزش حضوری با شرکت 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس دانشگاه تهران و جمعی از اساتید از 

مقابل سردر اصلی این دانشگاه برگزار شد.
معاونت آموزشی دانشگاه تهران هم در اطالعیه ای با اعالم از سرگیری 
آموزش حضوری در دانشگاه تهران از تاریخ ۱۴ فروردین بر شرکت منظم 
در کالس های درس تاکید و درباره نحوه مواجهه با غیبت های غیرموجه، 
برنامه ریزی دروس عملی ناتمام و نحوه برگزاری امتحانات اطالع رسانی کرد.
براساس این اطالعیه دانشجویانی که به دالیل غیرموجه غیبت داشته 
باشند، مشمول ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه ها، دستورالعمل ها و 
آیین نامه های آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تهران 

خواهند بود.

دستگیری عامل تولید و انتشار کلیپ کودک آزاری توسط پلیس فتا
معاون اجتماعی پلیس فتا از شناسایی عامل انتشار تصاویر مربوط به تحقیر 
و کودک آزاری توسط یکی از فعاالن شناخته شده فضای مجازی، توسط پلیس 

فتا فاتب خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح 
گزارشات  باالی  حجم  و  گرفته  صورت  رصدهای  برابر  داشت؛  بیان  خبر  این 
مردمی مبنی بر شکوائیه کاربران فضای مجازی از تولید و انتشار تصاویر مربوط 
کودک آزاری، با تشکیل پرونده قضائی بر علیه مرتکب و پس از انجام اقدامات 
فنی توسط کارآکاهان سایبری، فرد خاطی به هویت معلوم در شهر تهران مورد 
شناسایی قرار گرفت و توسط پلیس فتا فاتب ، پرونده قضایی بر علیه نامبرده 

تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شد.
این مقام انتظامی افزود: متهم به هویت معلوم پیش از این نیز ۲ مرتبه مبادرت 
به تهیه و انتشار تصاویر نامربوط با موضوع تحقیر، تمسخر و کودک ازاری نموده 
بود و پس از دستگیری و ارجاع به مقام قضائی و اظهار ندامت، متاسفانه مجددا 

نسبت به این عمل ناشایست اقدام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تولید و انتشار هرگونه کلیپ، تصاویر یا مضامین کودک 
آزاری، همسرآزاری و حیوان آزاری به نحوی که باعث تشویش اذهان عمومی 

گردد جرم تلقی شده و پلیس فتا با خاطیان برابر قانون رفتار خواهد کرد.

شئونات  و  هنجارها  بارعایت  کرد:  توصیه  به هموطنان  مسئول  مقام  این 
رفتاری پذیرفته شده در جامعه، محتواهای خود را پاالیش کرده و چنانچه درگذشته 
همچنین محتوایی منتشر کرده اند حذف کنند و در تائید و انتشار مطالب جدید 

دقت الزم را به عمل آورند.
موارد  مشاهده  در صورت  کرد:  درخواست  شهروندان  از  پاشایی  سرهنگ 
www. نشانی  به  فتا  پلیس  رسمی  سایت  طریق  از  را  موضوع  مشکوک 

cyberpolice.ir به پلیس اعالم کنند.

دستگیری عامل اخالل در نظم عمومی در خرمشهر
فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری عامل اخالل در نظم عمومی توسط 

ماموران پلیس خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »نجم الدین سهرابی« در تشریح 
این خبر گفت: مورخ یازدهم ماه جاری در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی ماموران 
کالنتری ۱3 حین گشت زنی به ۲ دستگاه موتورسیکلت پارک شده کنار دکه فالفل 
فروشی مشکوک و از طریق سامانه اقدام به بررسی سوابق موتورسیکلت های 

مذکور کردند.
وی افزود: پس از بررسی مشخص شد یکی از موتورسیکلت ها سابقه سرقت 
دارد که به همین دلیل ماموران پلیس جهت دستگیری سارق و انتقال وسیله نقلیه 

به مقر پلیس وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر تصریح کرد: در حین انتقال متهم و 
موتورسیکلت یکی از اقوام متهم، با چوب و بطری شیشه ای به سمت ماموران پلیس 
حمله ور شد و ضمن جرح ۲ نفر از همکاران به خودروی سازمانی خسارت وارد کرد.
وی ادامه داد: ماموران پلیس پس از اخطارهای مکرر با استفاده از قانون 
بکارگیری سالح، فرد مهاجم را از ناحیه پا مورد هدف قرار می دهد و سپس به 

مرکز درمانی اعزام می کنند.
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تراشه Ultra M1 تا ۲٫۶ برابر از پردازنده 
 AMD Threadripper Pro ۶4 هسته ای

۵99۵WX ضعیف تر است
 Apple Mac(( هرچه تعداد بیشتری از کامپیوتر کوچک مک استودیو اپل
Studio به بازار عرضه می شود و کاربران بیشتری به این محصول دسترسی پیدا 
می کنند، شاهد انتشار جزئیات بیشتری با محوریت قدرت پردازشی و ویژگی های 

مک استودیو هستیم.
 PassMark در جدیدترین مورد، فردی توانسته آزمون ویژه ی بنچمارک
Software را که به عملکرد پردازنده ی مرکزی ارتباط دارد روی کانفیگی از مک 
استودیو با تراشه ی Ultra M۱ که از واحد ۲۰ هسته ای CPU استفاده می کند، 
اجرا کند. همان طورکه انتظار می رفت، پردازنده ی Ultra M۱ در آزمون های تک 
تردی امتیاز بسیار خوبی کسب می کند و براساس آمار، عملکرد کلی این پردازنده 

بهتر از اکثر پردازنده های کالس دسکتاپ است.
 M۱ تراشه ی  CPU واحد  هاردور می نویسد،  تامز  که  آن طور  بااین حال 

Ultra توانایی رقابت با پردازنده های رده باالی کالس ورکستیشن را ندارد.
توسعه دهندگان پردازنده ی مرکزی در اپل همواره در تالش بوده اند تا عملکرد 
تک تردی تراشه هایشان را به بهترین سطح برسانند، چون این توسعه دهندگان 
به درستی باور دارند که چنین رویکردی در نهایت باعث کاهش مصرف انرژی 
کامپیوتر یا گوشی هوشمندی می شود که از تراشه ی مورد اشاره استفاده می کند.
در  قدرتمندی  بسیار  عملکرد  اولترا  وان  ام  پردازنده ی  راستا  همین  در 
می بینیم  وقتی  نیست  برانگیز  تعجب  برای مان  و  دارد  تردی  تک  پردازش های 
این پردازنده با سرعت کالک حدودا 3٫3۰ گیگاهرتز در حد و اندازه ی پردازنده ی 
Intel Core i۷-۱۲۷۰۰ ظاهر می شود )تراشه ی نام برده ی اینتل در سریع ترین 

هسته ی خود سراغ سرعت کالک ۴٫۹۰ گیگاهرتز می رود(.
 PassMark در  اولترا  وان  ام  پردازنده ی  می دهد  نشان  بررسی ها 
در  پیش تر   ۱۲۷۰۰-Core i۷ می کند.  کسب  را   3٬۸۹۶ امتیاز   Software

همین بنچمارک به امتیاز 3٬۹۱۸ دست پیدا کرده است
پردازنده ی Ultra M۱ همچون دیگر پردازنده های سری M۱، سرعت 
کالک خود را به میزان قابل توجهی فراتر از 3٫۲۰ گیگاهرتز نمی برد. کش های 
باند  پهنای  زیادی  تا حد   Ultra  M۱ تراشه ی  )SLC( بزرگ سطح سیستم 
حتی  موضوع  این  و  می دهند  ارائه  را  تردی  تک  پردازش های  برای  نیاز  مورد 
ساب سیستم بزرگ حافظه را که از پهنای باند تجمیع شده ی ۸۰۰ گیگابایت برثانیه 

استفاده می کند، شامل می شود.
 M۱ مثل تراشه هایی  با  مقایسه  به هنگام   Ultra  M۱ ظاهراً  بااین حال 
Pro Max ،M۱ یا حتی M۱ تفاوت خیلی زیادی در پردازش های تک تردی 
به ارمغان نمی آورد. فراموش نکنید تمامی این تراشه ها به هنگام پردازش وظایف 

تک تردی عالی هستند.
پرقدرت  هسته ی   ۱۶ از  بهره  گیری  با  اپل   Ultra  M۱ پردازنده ی 
Firestorm و چهار هسته ی کم مصرف Icestorm نوید عملکردی قدرتمند 
 CPU در پردازش های چند تردی می دهد. مطابق آمار، این پردازنده در آزمون
پیدا  امتیاز ۴۱٬3۰۶ دست  به   PassMark Software بنچمارک   Mark
پردازنده ی  توانایی های  تمامی  تقریبًا  مصنوعی  به صورت  آزمون  )این  می کند 

مرکزی را می سنجد(.
۴۱٬3۰۶ در CPU Mark امتیاز بسیار خوبی محسوب می شود و نشان 
 ۱۲۹۰۰KF-Intel Core i۹ حتی باالتر از پردازنده ی Ultra M۱ می دهد
)با امتیاز ۴۰٬۸۹۵( قرار می گیرد. در نظر داشته باشید تراشه ی یادشده ی اینتل 
تردهای بیشتری را به صورت هم زمان پردازش می کند و در حالت بوست به سرعت 

کالک باالتری دست می یابد.
امتیاز Ultra M۱ با پردازنده های قدرتمندی که در ورکستیشن های رده باال 

و سرورها استفاده می شوند، قابل قیاس نیست.
پردازنده ی ۱۶ هسته ای ۵۹۵۰X ۹ AMD Ryzen موفق به کسب امتیاز 
 Ryzen ۴۶٬۲۱۲ شده است. در همین حین پردازنده ی بسیار قدرتمند ۶۴ هسته ای
۵۹۹۵WX Threadripper Pro توانسته امتیاز ۱۰۸٬۸۸۲ را کسب کند و با 
اختالف ۲٫۶ برابری، قوی تر از قدرتمندترین تراشه ی حال حاضر اپل ظاهر شود.
پایه ی ۲٫۷۰  با سرعت کالک  حتی  ام دی  ای  ۶۴ هسته ای  پردازنده ی 
گیگاهرتز منابع محاسباتی بیشتری نسبت به Ultra M۱ دراختیار دارد، بنابراین 
در وظایفی که نیازمند یکایک واحدهای محاسبه و منطق یا واحدهای ممیز شناور 
هستند، پردازنده ی Ryzen Threadripper Pro همیشه سریع تر خواهد بود.

در  بهداشتی ها،  وزارت  اعالم  طبق 
هفته ۱۱۰ همه گیری کرونا در ایران مطابق 
با هفته اول فروردین ماه امسال، ۴۰۱ فوتی 

ناشی از کرونا در کشور ثبت شده است.
وضعیت  هفتگی  بررسی  اساس  بر 
موجود کرونا در کشور در هفته اول فروردین 
ماه ۱۴۰۰ مصادف با هفته ۱۱۰ همه گیری، 
شده  شناسایی  مثبت  سرپایی  موارد  تعداد 
جدید در کشور ۹۹۰۱ نفر بوده و تعداد موارد 
نفر و تعداد  بستری جدید در کشور ۲۰۴3 
موارد فوتی های جدید ۴۰۱ نفر بوده است.

شناسایی،  موارد  با  مرتبط  آمارهای 
بستری و فوتی ناشی از کرونا در هفته اول 
است  بوده  کاهشی  حالی  در  ماه  فروردین 
که در هفته دوم این ماه، تحت تاثیر کاهش 
افزایش  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت 
بازدیدها  و  دید  و  تجمعات  و  مسافرت ها 
وزارت  اعالم  جدیدترین  طبق  و  نوروز  در 
بهداشت، افزایش شمار شهرهای قرمز کرونا 
از ۲۴ شهر به 3۶ شهر را شاهد هستیم، به 
طوریکه در حال حاضر 3۶ شهر در وضعیت 
 ۲۹۵ نارنجی،  وضعیت  در  شهر   ۵۹ قرمز، 
شهر در وضعیت زرد و ۵۸ شهر در وضعیت 

آبی قرار دارند.
مرور روند همه گیری در کلیه استان ها 

تا پایان هفته اول فروردین ماه 
تهران

در استان تهران در هفته اول فروردین 
مثبت  سرپایی  موارد  تعداد   ۱۴۰۰ ماه 
شناسایی شده 3۱۶ نفر، تعداد موارد بستری 
جدید ۲33 نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۵۴ 

نفر بوده است.
همچنین در هفته اول فروردین ماه در 
استان تهران موارد بستری و فوت کاهش 

میزان  و  بستری  موارد  بروز  است.  یافته 
مرگ ومیر از متوسط کشور کمتر است.

ایالم
تا پایان هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۱ 
موارد بستری افزایش و فوت کاهش یافته 
از متوسط  است. میزان بروز موارد بستری 
کشور باالتر و میزان مرگ ومیر استان در حد 

متوسط کشور بوده است.
چهارمحال و بختیاری

کاهش  استان  فوت  و  بستری  موارد 
از  بستری  موارد  بروز  میزان  است.  یافته 
از  متوسط کشور باالتر و مرگ ومیر استان 

متوسط کشور کمتر است.
خراسان شمالی

تا پایان هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۱ 
یافته  کاهش  استان  فوت  و  بستری  روند 
است. میزان بروز موارد بستری و مرگ ومیر 

استان از متوسط کشور باالتر است.
یزد

فوت  و  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد 
و  بیشتر  کشور  متوسط  از  استان  بستری 

مرگ ومیر در حد متوسط کشور است.
خراسان جنوبی

استان  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
کاهش و فوت ایستا بوده است. بروز موارد 
بستری و میزان مرگ ومیر استان از متوسط 

کشور باالتر است.
کرمان

فوت  و  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری 
باالتر و میزان مرگ ومیر  از متوسط کشور 

معادل متوسط کشور است.
کهگیلویه و بویر احمد

فوت  و  بستری  روند  اخیر  هفته  در 
و  بستری  موارد  بروز  است.  یافته  کاهش 
بیشتر  کشور  متوسط  از  مرگ ومیر  میزان 

است.
لرستان

کاهش  استان  فوت  و  بستری  موارد 
متوسط  از  بستری  موارد  بروز  است.  یافته 
کشور بیشتر و میزان مرگ ومیر از متوسط 

کشور کمتر است.
قم

فوت  و  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
موارد  بروز  می دهد.  نشان  کاهش  استان 
میزان  و  بیشتر  کشور  متوسط  از  بستری 
مرگ ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

گیالن
کاهش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
یافته و فوت استان روندی ایستا داشته است. 
بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و 
میزان مرگ ومیر معادل متوسط کشور است.

همدان
فوت  و  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
موارد  بروز  است.  داشته  کاهش  استان 
بستری و میزان مرگ ومیر از متوسط کشور 

بیشتر است.
کرمانشاه

فوت  و  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
موارد  بروز  است.  یافته  کاهش  استان 
بستری و مرگ ومیر استان از متوسط کشور 

بیشتر است.
مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت 
استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری 
از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ ومیر 

استان از متوسط کشور کمتر است.

هرمزگان
در هفته اخیر موارد بستری کاهش و 
فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز 
موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان 
مرگ ومیر از حد متوسط کشور کمتر است.  

مازندران
در هفته اخیر موارد بستری افزایش و 
فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز 
از  استان  موارد بستری و میزان مرگ ومیر 

متوسط کشور بیشتر است.
آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری استان ایستا 
شده و فوت کاهش یافته است. بروز موارد 
مورتالیتی  و  کشور  متوسط  معادل  بستری 

استان از متوسط کشور باالتر است.  
بوشهر

کاهش  استان  فوت  و  بستری  موارد 
یافته است. میزان بروز موارد بستری معادل 
متوسط کشور و میزان مرگ ومیر از متوسط 

کشور کمتر است.  
آذربایجان شرقی

فوت  و  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری 
معادل متوسط کشور و میزان مرگ ومیر از 

متوسط کشور بیشتر است.
فارس

کاهش  استان  فوت  و  بستری  موارد 
بستری  موارد  بروز  میزان  می دهد.  نشان 
معادل متوسط کشور و مورتالیتی استان از 

متوسط کشور کمتر است.
خوزستان

موارد بستری و فوت استان ایستا شده 
از متوسط کشور  بستری  موارد  بروز  است. 
متوسط  از  استان  مرگ ومیر  ومیزان  کمتر 

هفته 110 همه گیری کرونا در ایران؛

401 فوتی در هفته اول فروردین امسال
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ر  ا ز با رشناس  کا یک 
بازار  داشت:  اظهار  سرمایه 
سرمایه در اوج بدبینی است و 
این بدبینی با حرف زدن افرادی که پیش 
از این صحبت های خود را نقض کردند 
و  اعمال  با  بلکه  شد  نخواهد  درست 
اجرای تصمیمات درست اقتصادی، این 

بدبینی کاهش و رفع می شود.
مهدی سوری درباره عدم محقق 
انتخابات  دوران  در  مسئوالن  برنامه 
ریاست جمهوری و همچنین عدم محقق 
از  بازار سرمایه  بینی کارشناسان  پیش 
رشد شاخص اظهار داشت: در ابتدا باید 
بگویم که افراد در دوران نامزدی برای 
شرکت در یک انتخابات وعده متعددی 
را می دهند و وقتی کاندیداها هفته آخر 
انتخابات به بازار سرمایه توجه داشتند و 
در مورد آن شروع به صحبت کردند نباید 
باشیم که حرف هایی که  داشته  انتظار 
می زنند قابل اجرا باشد و در تمام ادوار 
وعده هایی  جمهوری  ریاست  انتخابات 

داده شده که به آن عمل نشد.
وی ادامه داد: همچنین این تفکر 
افراد  به  دارد که وقتی  ایران وجود  در 
صندلی می دهند، احساس می کنند که 
تمام  می توانند  و  هستند  مطلق  قدرت 
موارد را با دستور اصالح کنند یا شرایط 
را با دستور بهبود بخشند. معتقدم باید 
نگاه  این  و  دهیم  تغییر  را  نگاه  این 
تغییر  مردم  آگاهی  با  بلکه  با کالم  نه 

خواهد شد.
با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
با  که  اجرایی دستوری  موارد  به  اشاره 
شسکت مواجه شدند، گفت: در دوره ای 
تصمیم گرفته شد که سواد بورسی مردم 
بازار سرمایه  و اطالعات آنها را درباره 
افزایش و ارتقا دهند که این یک تصمیم 
و اقدام مثبتی بود اما مجلس به سازمان 
بورس فشار آورد که این تصمیم را به 
و  رساندند  اجرا  به  دستوری  صورت 
نتیجه این شد که افراد زیادی به عنوان 
کارشناس بورس در رسانه ملی حاضر 

شدند در حالی که به صراحت می توان 
سوی  از  که  افراد  این  از  نیمی  گفت 
مراجع رسمی به عنوان کارشناس در این 
حوزه معرفی شدند، در یک آزمون ساده 
اصول بازار سرمایه نمی توانند قبول شوند 

و الفبای بورس را نمی دانند.
سوری افزود: این یک مثال خوبی 
خوبی  تفکر  چند  هر  اینکه  برای  بود 
تصمیم  یک  اجرای  برای  دارد  وجود 
درست اما این تصمیم درست با دستور 
نداشت.  نتیجه موفقی  اجرا رسید و  به 
به طوریکه در مقطعی شاهد آن بودیم 
درباره بازنگری در قوانین بازار سرمایه 
سرمایه  بازار  کارشناس  عنوان  با  افراد 
از طریق تریبون های رسمی اظهاراتی 

داشتند که ۹۰ درصد آن اشتباه بود.
آزادسازی  بحث  دقیقا  گفت:  وی 
دستوری  طور  به  هم  عدالت  سهام 
هم  بازارگردان ها  اجباری  و  شد  انجام 
همچنین  و  بود  دستوری  اقدامات  از 
اجرا  و  مطرح  دستور  با  etf ها  فروش 
شد و هر موضوعی که با دستور به اجرا 

رسید نتیجه موفقی نداشت و منجر به 
بهبود شرایط نشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان 
اینکه مسئوالن در ابتدا باید این موضوع 
را باید بپذیرند که فضا و شرایط بورس با 
دستور بهبود پیدا نمی کند، اظهار داشت: 
نکته مهم دیگر این است که در اقتصاد 
بین  در  بالتکلیفی  یک  شاهد  کشور 
مدیران و تصمیم سازان هستیم و میزان 
اعتماد فعاالن اقتصادی به حاکمیت در 
وضعیت فاجعه قرار دارد. نمی توانیم بر 
روی مدیری حساب باز کنیم که یک 
روز می گوید قیمت خودرو باید آزاد شود 
و دو روز بعد از آن می گوید که قیمت 
خودرو نباید آزاد شود. این بالتکلیفی ها، 
بخش های مختلف اقتصاد از جمله بازار 

سرمایه را پیش بینی ناپذیر می کنند.  
اجرای  شرایط  در  افزود:  وی 
دعاهای  ا و  دولت  غلط  تصمیمات 
عملکرد  از  اقتصادی  فعال  نادرست 
آینده دولت سناریو بد را در نظر می گیرد 
و بارها شاهد زیان هلدینگ ها یا فعاالن 

اقتصادی با اتخاذ سیاست های نادرست 
این تجربه ها منجر  تمام  بودیم.  دولت 
همین  و  می شود  بی اعتمادی هایی  به 
دلیل باعث پایین ماندن سطوح قیمتی 

شده است.
سوری با تاکید بر اینکه کارشناسان 
یک  در  گذشته  سال  در  سرمایه  بازار 
را  شاخص  صعود  بینی  پیش  مقطعی 
داشتند اما به محض مطرح شدن نرخ 
پیش بینی های خود   ... و  بودجه  یا  گاز 
را تعدیل کردند، گفت: در حال حاضر 
بازار مالی از نظر شاخص p/e با چشم 
انداز آینده در صورتی که مسئوالن هیچ 
تصمیمی نگیرند در یکی از ارزان ترین 
حالت خود قرار می گیرد که بازارها در 
حال بدبینی در این حالت قرار می گیرند. 
بازار سرمایه در اوج بدبینی است و این 
بدبینی با حرف زدن افرادی که پیش از 
کردند  نقض  را  خود  صحبت های  این 
و  اعمال  با  بلکه  شد  نخواهد  درست 
اجرای تصمیمات  درست اقتصادی، این 

بدبینی کاهش و رفع می شود.   

عضو هیات مدیره بانک کارآفرین عنوان کرد: 
ضرورت همراهی و تعامل همه جانبه صف و ستاد در سال ۱40۱

تبیین  در  کارآفرین  بانک  مدیره  هیات  عضو 
جدید  سال  در  آفرین  کار  بانک  کار  و  کسب  استراتژی 
گفت : خوشبختانه بانک کارآفرین را در صنعت بانکداری 
این  می شناسند.  دقیق  و  هوشمند  چابک،  بانکی  کشور 
و تالش  باهمت  و  نیامده  به دست  به سادگی  موفقیت ها 
همه همکاران طی این سال ها محقق شده است بنابراین. 
تمام برنامه ریزی ها به نحوی است که بانک کارآفرین مانند 

قبل کارنامه درخشان و مطلوبی داشته باشد و حتی بسیار بهتر از قبل عمل کند. 
بنابراین عملکرد یکایک همکاران در تمامی واحدهای صف و ستاد حائز اهمیت است 
و عملکرد یکایک ما در موفقیت یا شکست برنامه های بانک تأثیر به سزایی دارد.

به گزارش  روابط عمومی بانک کارآفرین ، مهدی سیف علیشاهی عضو هیات 
مدیره بانک کارآفرین با اشاره به تبیین استراتژی خطوط کسب وکار بانک در سال 
جدید توسط مدیرعامل تصریح کرد: ایشان همه چیز را برای تمامی واحدهای بانک 
به صورت شفاف بیان کردند. البته اتخاذ این تصمیم حاصل جلسات متعدد کارشناسی 
و بهره گیری ازنظر کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان داخل و خارج بانک است.

وی افزود: کمتر بانکی است که قبل از شروع سال مالی جدید برای سال 
آینده خود برنامه ریزی کرده باشد و خط مشی کاریش کاماًل مشخص و شفاف باشد. 
خوشبختانه بانک کارآفرین را در صنعت بانکداری کشور بانکی چابک، هوشمند و 
دقیق می شناسند. این موفقیت ها به سادگی به دست نیامده و باهمت و تالش همه 
همکاران طی این سال ها محقق شده است بنابراین. تمام برنامه ریزی ها به نحوی 
است که بانک کارآفرین مانند قبل کارنامه درخشان و مطلوبی داشته باشد و حتی 
بسیار بهتر از قبل عمل کند. بنابراین عملکرد یکایک همکاران در تمامی واحدهای 
صف و ستاد حائز اهمیت است و عملکرد یکایک ما در موفقیت یا شکست برنامه های 

بانک تأثیر به سزایی دارد.
سیف علیشاهی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره وضعیت دشوار سیستم 
بانکی در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: مشکالت موجود در بخش منابع، نقدینگی و 
همچنین کار غیرحرفه ای برخی بانک ها موجب شده است که اگر بخواهیم ضابطه مند 
و قانونمند عمل کنیم با دشواری های زیادی روبرو می شویم و برای عبور از این 

مسائل باید پشتکاری بیشتری به خرج دهیم.
وی افزود: برای داشتن بانکی موفق، امکان کار با رویه ها و روش های سنتی 
بانکداری عماًل امکان پذیر نیست و بنابراین باید هوشمندانه خود را با شرایط روز 
بانکداری تطبیق دهیم. اتخاذ استراتژی های جدید و طراحی مدل های کسب وکار 
نیز دقیقًا به همین دلیل صورت می گیرد. از تمامی همکاران درخواست می کنم که با 
اشراف کامل نسبت به سیاست گزاری های جدید در جهت تحقق اهداف تعیین شده 
گام بردارند تا عالوه بر حفظ موفقیت های قبلی، موفقیت های بیشتری نیز کسب کنیم.

وی که در جلسه هم اندیشی تببین سیاست ها و استراتژی کسب و کار سال 
۱۴۰۱ بانک که بصوت آنالین برای روسای شعب پخش می شد ، خطاب به روسای 
شعب گفت: جذب منابع باید هوشمندانه باشد تا بانک دچار مشکل نشود و سودآوری 
محقق گردد. همه ما امانت دار ذینفعان خود هستیم و باید به نحوی مطلوب برای 

این مسئله برنامه ریزی کنیم.
این عضو هیات مدیره بانک با اشاره به مشتری مداری در بانک کارآفرین 
تصریح کرد: با عنایت به حسن خلق همکاران عزیز، بانک کارآفرین مشتریان طراز 
اولی دارد که برای ما بسیار ارزشمند هستند و رضایت آنان برای ما بسیار مهم است.

وی همچنین افزود: یکی از وظایف روسای شعب ارتباط گرفتن با مشتریان 
است. به همکاران توصیه می کنم تعامل بیشتری با مشتریان خود داشته باشند تا 
پرتفوی منابعی بانک رشد بهتری داشته باشد و مشتریان نیز از خدمات متنوع بانک 

بیش از گذشته بهره مند شوند.
قانون مداری  بانکی خوش نام، شفاف و  بانک کارآفرین  پایان گفت:  وی در 
است و همه ما باید تالش کنیم این میراث ارزشمند را حفظ کرده و حتی بهتر از 
گذشته عمل کنیم تا دین خود را نسبت به ذی نفعان و همچنین توسعه و رونق 

اقتصادی کشور به خوبی ایفا کنیم.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و اشتغال آفرین، اولویت این بانک 

در سال جدید است
دکتر علی خورسندیان اعالم داشت: بر اساس منویات 
و  دانش بنیان  تولید،  سال”  شعار  و  رهبری  معظم  مقام 
به خصوص  تولیدی  از واحدهای  اشتغال آفرین”، حمایت 
شرکت های دانش بنیان و همکاری با مراکز تولید علم و 
فناوری کشور در بخش صنعت و معدن، اولویت این بانک 

در سال ۱۴۰۱ است.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، وی ضمن بیان مطلب فوق 
اظهار داشت: در سال گذشته 3۹3 فقره تسهیالت به مبلغ 3۰ هزار و ۷۷۶ میلیارد 
ریال به شرکت های دانش بنیان در راستای افزایش تولید علم و ثروت در جامعه، 
گسترش اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیقات و بکارگیری آن در طراحی 

و تولید کاال و خدمات با کیفیت پرداخت شد.
دکتر خورسندیان تصریح کرد: در سال جدید با استفاده از روش های نوین 
اثرگذار  تأمین مالی تالش خواهیم کرد توجه ویژه ای به بخش های تولیدی و 

کشور در بخش های مرتبط با صنعت و معدن داشته باشیم.
وی در ادامه تامین مالی زنجیره تولید را یکی از روش های نوین تامین مالی 
دانست که می تواند به تأمین مالی هدفمند و بهینه بخش تولید و حفظ و ایجاد 

اشتغال پایدار کمک قابل توجهی داشته باشد.
وی افزود: با روش های یاد شده بدون تزریق بی رویه پول و افزایش نقدینگی، 
از  تولید  زنجیره  مختلف  تولیدی  واحدهای  و  آید  می  در  حرکت  به  تولید  چرخه 
تولیدکنندگان مواد اولیه تا کاالی نهایی با تضمین بانک ها نیازهای خود را برآورده 
می سازند و البته هر جا که به پرداخت پول و تسهیالت نیاز باشد، بانک ها و موسسات 

مالی با اعتبارسنجی دقیق و نظارت موثر به یاری واحدهای تولیدی می شتابند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: پشتیبانی از ایجاد و توسعه 
شرکت های دانش بنیان، وابستگی کشور به واردات را کاهش می دهد که این امر 
در شرایط تحریم اقتصادی یک مزیت غیر قابل انکار است، مضافًا اینکه با افزایش 
کیفیت محصوالت و خدمات بر پایه تحقیق و توسعه و همکاری صنعت و مراکز 

تولید علم و فناوری، امکان صادرات محصول و ارزآوری بیشتر خواهد بود.
دکتر خورسندیان بیان داشت: مقوله اشتغال و میزان اشتغالزایی طرح های 
تولیدی که از توجیه فنی، اقتصادی و مالی برخوردارند با توجه به شعار سال و سیاست 
های اعتباری دولت، اولویت دیگری است که همواره در پذیرش و بررسی درخواست 
تسهیالت در بانک صنعت و معدن مورد توجه قرار می گیرد و این امر به خصوص 

در مناطق کمتر برخوردار کشور حایز اهمیت بیشتری است.

ایران مال؛ قطب بزرگ گردشگری تهران زیر چتر حمایت بیمه رازی
ایران مال  ایران-  بزرگ  بازار  چندمنظوره  مجموعه 
هزار   ۱۵۰ از  بیش  میزبان  روزانه  عید  تعطیالت  در  که 
بازدیدکننده است، از ابتدای ساخت تا به امروز تحت انواع 

پوشش های بیمه ای بیمه رازی قرار دارد.
بیمه  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
رازی، با آغاز سفرهای نوروزی، بازار بزرگ ایران به یکی 

از مهم ترین قطب های گردشگری کشور تبدیل شده است؛ به گونه ای که روزانه بیش 
از ۱۵۰ هزار نفر از این جاذبه گردشگری تهران بزرگ دیدن می کنند. ایران مال عالوه 
برداشتن جاذبه های منحصربه فرد گردشگری همچون آب نمای موزیکال، باغ های 
ماهان و دیدار، پردیس سینمایی، ایوان الماس و اشراق، کتابخانه جندی شاپور و 
متعددی  ویژه برنامه های   ۱۴۰۱ نوروز  در  دیگر  دیدنی  مکان  ۱۰ها  و  سنتی  بازار 
نظیر اجرای موسیقی سنتی و پاپ، نمایش چهره های تاریخی و علمی ایران زمین، 

آتش بازی و رقص نور را اجرا کرده است.
این برنامه ها که از شبکه های اجتماعی و تلویزیونی متعددی به شکل زنده 

پخش می شود، حضور مردم در ایران مال را افزایش بیشتری داده است.
فروشگاه های بازار بزرگ ایران هم در نوروز ۱۴۰۱ تخفیف تا ۵۰ درصدی 
افراد  بیشتر  استقبال  این موضوع هم موجب  اعمال کرده اند که  اجناس خود  بر 

شده است.
وجود پارکینگ مسقف و فضای باز، تردد بیش از ۱۵۰ هزار بازدیدکننده درروز را 
بدون کمترین ازدحام و اشکال ترافیکی و با سهولت هرچه تمام تر ممکن ساخته است.

از  ایران مال   – ایران  بزرگ  بازار  چندمنظوره  پروژه  گزارش  این  اساس  بر 
زمان آغاز فرآیند ساخت تا به امروز تحت پوشش های متنوع بیمه ای بیمه رازی 
است که از پوشش های مختلف آن می توان به بیمه حوادث برای سازه ایران مال، 
اثاثیه و کارکنان فروشگاه در کنار بیمه آتش سوزی و مسئولیت در قبال  اموال، 

بازدیدکنندگان اشاره کرد.

دعوای دو سر باخت اروپا و روسیه در بن بست گازی
اگر پوتین به تهدید خود برای قطع عرضه گاز به کشورهای غیردوستی که به 
روبل پول پرداخت نمی کنند، عمل کند، اروپا و روسیه هر دو به شدت متضرر خواهند شد.
حتی در اوج جنگ سرد، مسکو هرگز گاز را به روی اروپا قطع نکرد اما روز پنج 
شنبه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد و به خریداران خارجی 
دستور داد از اول آوریل پول گاز را به روبل پرداخت کنند در غیر این صورت با عدم 

دریافت گاز روسیه روبرو خواهند شد.
پایتخت های اروپایی روز جمعه این اولتیماتوم را رد کردند و دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کرملین اعالم کرد این فرمان تا اواخر ماه جاری روی تسویه پول قراردادها 

تاثیر نخواهد گذاشت.
اگر چه تهدید کمبود گاز پس از اوج تقاضای فصل زمستان اروپا پیش می آید، 
اروپا ممکن است آسیب شدیدی ببیند زیرا کسب و کارها و مصرف کنندگان عادی 
همچنان با هزینه های باالی انرژی دست و پنجه نرم می کنند و مسکو هم ممکن 

است یکی از منابع اصلی درآمدش را از دست دهد.
روسیه سال میالدی گذشته حدود ۱۵۵ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کرد 
و بیش از یک سوم گاز این منطقه را تامین کرد. بدون گاز روسیه، اروپا ناچار خواهد 
شد گاز بیشتری در بازار معامالت نقدی خریداری کند که در حال حاضر قیمتهای آن 

حدود ۵۰۰ درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته پیدا کرده است.
آلمان و اتریش که هر دو وابستگی زیادی به گاز روسیه دارند، طرح های اضطراری 
را فعال کرده اند که شامل سهمیه بندی گاز در صورت لزوم است. سایر کشورهای اروپایی 

هم تمهیداتی را در نظر گرفته اند.
دیمیتری پولیوی، تحلیلگر شرکت روسی لوکو اینوست در این باره گفت: عدم 
تمایل خریداران به قبول دستور پوتین، ریسک تعلیق صادرات را به همراه دارد. هر دوی 

خریداران و گازپروم در نتیجه ضرر خواهند کرد.
کشورهای اروپایی برای دریافت گاز طبیعی مایع )LNG( از قطر یا آمریکا 
باید با آسیا و حتی بین خودشان برای دریافت گاز از خطوط لوله دیگری مانند نروژ و 

الجزایر رقابت کنند.
صادرکنندگان LNG آمریکا به عنوان برندگان بزرگ بحران تامین گاز اروپا ظاهر 

شده اند در حالی که نروژ هم سود برده است.
یونان روز جمعه اعالم کرد اگر گاز کافی در بازار جهانی موجود باشد، در صورت 

متوقف شدن جریان گاز روسیه می تواند از مشکالت تامین گاز اجتناب کند.
آمریکا هفته گذشته اعالم کرد برای تامین ۱۵ میلیارد متر مکعب LNG برای 
اتحادیه اروپا در سال میالدی جاری تالش خواهد کرد، اما این میزان نمی تواند به 
طور کامل جای گازی که روسیه از طریق خطوط لوله به اروپا صادر می کرد را بگیرد.

عالوه بر تالش برای دریافت گاز از بازار جهانی، کشورهای اروپایی متعدد اعالم 
کرده اند ناچار خواهند بود از زغال سنگ بیشتری استفاده کنند و احتماال عمر نیروگاه های 

هسته ای را طوالنی کرده و تولید تجدیدپذیرها را افزایش دهند.
نوربرت روکر از بانک سوئیسی خصوصی جولیوس بائر گفت: اختالل جریان گاز 
طبیعی روسیه به سمت اروپا یک ریسک جدی مانده است. اروپا گزینه های بیشتری 
برای تامین جایگزین دارد و اکنون که تقاضای فصلی در ماه های آینده کاهش پیدا می 
کند، ریسک تمام شدن گاز در سال میالدی جاری وجود ندارد. اما این ریسک با نزدیک 

شدن به ماه های زمستان که مصرف گاز معموال باال می رود، افزایش پیدا می کند.
به گفته کاتریانا فیلیپنکو، تحلیلگر ارشد شرکت وود مک کنزی، گاز در مخازن 
ذخیره سازی اروپا ممکن است بدون محدود کردن تقاضا، برای بهار و تابستان کافی 
باشد اما اروپا بدون در نظر گرفتن تمهیدات الزم، ممکن است در حالی وارد زمستان 

آینده شود که تا پایان اکتبر تنها ۱۰ درصد گاز در مخازنش دارد.
برای جذب LNG بیشتر از مناطق دیگر، قیمت عمده فروشی گاز اروپا باید باالتر از 
قیمت پایه LNG بازار آسیا بماند. جهش قیمتهای گاز در حال حاضر به مصرف کنندگان 
و صنایع آسیب زده و دولت های اروپایی میلیاردها یورو برای تدابیری هزینه کرده اند تا از 

مصرف کنندگان در برابر افزایش هزینه های انرژی حمایت کنند.
کادری سیمسون، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا ماه گذشته به نمایندگان پارلمان 
اتحادیه اروپا گفته بود: ما باید آگاه باشیم که شرکتهایی که قراردادهای بلندمدت با 
گازپروم امضا کرده اند، گاز را با قیمت بسیار پایین تری از آنچه در بازار LNG ناچاریم 
پرداخت کنیم، دریافت می کنند. بنابراین خرید از بازار LNG روی قیمت های انرژی 

تاثیر خواهد گذاشت.
روسیه برای تامین مالی داخلی، در معرض از دست دادن منبع درآمد مهمی قرار 
دارد. طبق جدیدترین آمار شرکت گازپروم، درآمد این تولیدکننده گاز از فروش ۱۷۶ 
میلیارد متر مکعب گاز به اروپا، ترکیه و چین در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۱ به ۲.۵ تریلیون 

روبل )3۱ میلیارد دالر( رسید.
به گفته تحلیلگران شرکت SEB Research، برای روسیه تصمیم برای محدود 

کردن عرضه مانند آن خواهد بود که به پای خود شلیک کند.
اگر مکانیزم پرداختی برای تقویت روبل طراحی شود هم عمر کوتاهی خواهد 
داشت. بانک مرکزی روسیه پیش از حمله نظامی به اوکراین ملزم کرده بود ۸۰ درصد 
از ارز خارجی حاصل از فروش گاز به روبل تبدیل شود. اکنون باید همه این ارز را به 

روبل تبدیل کند.
به گفته تحلیلگران موسسه فیچ، این اقدام روسیه را از دسترسی به منبع مهم ارز 
خارجی آن هم در شرایط تحریمهایی که دسترسی بانک مرکزی روسیه به ذخایر ارزی 

خارجی خود را به شدت محدود کرده اند، محروم می کند.
خریداران اروپایی مکررا اعالم کرده اند که این اقدام نقض قرارداد محسوب می شود. 
گازپروم ممکن است با شکایت در دادگاه های حل اختالف روبرو شود و مجبور شود در 

آینده جریمه های سنگینی پرداخت کند.

کارشناس بازار سرمایه:

میزان اعتماد فعاالن اقتصادی در وضعیت فاجعه قرار دارد
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تولید ماهانه نفت اوپک افزایش یافت
نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در ماه مارس افزایش یافت اما 

کمتر از سقف تعیین شده تحت توافق این گروه با هم پیمانانش بود.
)اوپک( در  نظرسنجی رویترز نشان داد سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
مارس ۲۸.۵۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۹۰ هزار بشکه در روز در 
مقایسه با فوریه افزایش داشت اما کمتر از ۲۵3 هزار بشکه در روز افزایشی بود که 

قرار بود این گروه اعمال کند.
تدریجی  تسهیل  سرگرم  پالس  اوپک  گروه  قالب  در  متحدانش  و  اوپک 
محدودیت عرضه ای هستند که در اوج بحران پاندمی ویروس کرونا در واکنش به 
ریزش تقاضا به اجرا گذاشته بودند. وزیران این گروه روز پنج شنبه با وجود افزایش 
قیمت نفت به رکورد بیش از ۱3۹ دالر در هر بشکه پس از حمله نظامی روسیه به 

اوکراین، موافقت کردند به افزایش تدریجی تولید پایبند بمانند.
تحت این توافق، تولید اوپک پالس در مارس ۴۰۰ هزار بشکه در روز باید 

افزایش پیدا می کرد که از این میزان، سهم اوپک ۲۵3 هزار بشکه در روز بود.
توافق  به  اوپک  پایبندی  نرخ  توافق شده،  از سطح  کمتر  افزایش  نتیجه  در 
از ۱3۶  باالتر  به ۱۵۱ درصد رسید که  اوپک پالس در مارس  محدودیت عرضه 

درصد در فوریه بود.
طبق نظرسنجی رویترز، تولید نیجریه ۱۰۰ هزار بشکه در روز  و تولید لیبی 
۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. اختالالت تولید این کشورها توانایی اوپک برای 

افزایش تولید را محدود کرد.
بزرگترین افزایش تولید در مارس مربوط به عربستان سعودی بود که تولیدش 
۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. تولید کویت و عراق 3۰ هزار بشکه در روز و 

تولید امارات متحده عربی ۱۰ هزار بشکه در روز افزایش داشت.
طبق نظرسنجی رویترز، ایران که از مشارکت در توافق محدودیت عرضه اوپک 
معاف است، در ماههای اخیر نفت بیشتری به چین ارسال کرده است اما در مارس 

تغییر چندانی در تولیدش مشاهده نشد.
تولید نفت ونزوئال که مانند ایران از مشارکت در محدودیت عرضه معاف بوده 

است، همچنان رو به رشد است.
بیشتر،  تولید  برای  وجود ظرفیت  دلیل عدم  به  گابن  یا  استوایی  گینه  تولید 

افزایش نداشت.
نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه به بازار نفت انجام می گیرد و بر مبنای 
آمار نفت صادراتی منابع خارجی، آمار رفینیتیو آیکان، اطالعات شرکت های رصد 
کننده نفتکش مانند پترو لجستیک و کپلر و همچنین اطالعات فراهم شده توسط 

منابع آگاه در شرکتهای نفتی، اوپک و شرکتهای مشاوره تهیه می شود.
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رییس اتحادیه کفش های دست دوز:
توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نداریم

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش های دست دوز تهران با 
بیان این که دولت به جای واردات باید به فکر ساماندهی صادرات باشد، گفت 
که تولید کنندگان خواستار بستن درها نیستند، اما باید امکانات داخلی در نظر 

گرفته شود و شرایط تولیدکننده داخلی و خارجی هم تراز باشد.
جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران اخیرا از مطرح شدن طرحی 
تحت عنوان »طرح ساماندهی واردات پوشاک، کیف و کفش« خبر داده و نسبت 
به آن ابراز نگرانی کرده بودند. البته وزیر صمت هم در آخرین نشست خبری 
خود در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ گفته بود که با واردات حداکثر ۲۰ درصدی 
در همه حوزه ها موافق است؛ موضوعی که به نظر می رسد نگرانی برخی از 

تولیدکنندگان را به همراه است.
رسول شجری اظهار کرد: همانطور که نباید کاالی مورد نیاز کشور صادر 
انجام شود. در  نباید  واردات کاالهای خارجی مشابه ساخت داخل هم  شود، 
حال حاضر حتی کشور جنگ زده سوریه واردات کاالی نهایی را نمی پذیرد و 
شرط سرمایه گذاری و واردات مواد اولیه و ماشین آالت را در نظر گرفته است.
وی افزود: اما دولت قصد ساماندهی واردات کفش را دارد. این در حالی 
است که تولیدات داخل روی زمین مانده، تولیدکنندگان حتی نمی توانند قیمت 

تمام شده را دریافت کنند و برخی کارگران هم بیکار شده اند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش های دست دوز تهران با 
بیان این که دولت به جای واردات باید به فکر ساماندهی صادرات باشد، تصریح 
کرد: دولت به اشتباه صنعت خودرو را با کفش و پوشاک مقایسه می کند. این 
در حالی است که صنعت خودرو یک صنعت حدودا ۶۰ ساله است، اما صنعت 

کفش ایران یک صنعت ۲۵۰۰ ساله است؛ بنابراین ایران باید در حال حاضر 
صادرکننده بزرگ کفش باشد، نه وارد کننده.
واردات ۲۰ درصدی قابل کنترل نیست

وی با بیان اینکه وعده واردات ۲۰ درصدی هم قابل کنترل نیست، گفت: 
با مجوز کفش های خاص مثل کفش های ورزشی، همه نوع  همین االن هم 
کفشی وارد می شود. برای مثال هشت ماه پیش در مناطق آزاد به اسم کفش 

اسکی، کفش عادی وارد شده بود که جلوی آن گرفته شد.
توان رقابت نداریم

رئیس اتحادیه کفش های دست دوز با بیان اینکه تولید کنندگان خواستار 
امکانات داخلی در نظر گرفته شود و  باید  اما  نیستند، اظهار کرد:  بستن درها 
شرایط تولیدکننده داخلی و خارجی هم تراز باشد. در شرایطی که تولیدکنندگان 
داخلی با دست های بسته ۲۰۰۰ متر عقب تر از تولیدکننده خارجی ایستاده اند، 

نمی توانند با آنها رقابت کنند.
به گفته وی در حال حاضر تولید کنندگان مواد اولیه را هر روز با قیمت 
را ساماندهی و مواد  اولیه  بازار مواد  ابتدا  باید  بنابراین دولت  جدید می خرند؛ 

مورد نیاز را وارد کند.
شجری با بیان اینکه بیش از ۷۰ قلم کاال در تولید کفش استفاده می شود 
که در صورت واردات، شاغالن در بخش های مختلف بیکار می شوند، اظهار کرد: 
در حال حاضر پوست با قیمت دو دالر صادر می شود، اما می توان کفش را به 

قیمت ۵۰ دالر صادر کرد.
اولیه و واردات کنترل شده و  با واردات مواد  به گفته وی تولیدکنندگان 
محدود کفش موافقند، اما معتقدند اگر دولت نمی تواند میزان واردات را کنترل 
کند، اصالً نباید واردات این محصول آزاد شود، چرا که به تولید آسیب می زند.

اظهار  اقتصادی  کارشناس  یک 
نرخ  افزایش  اعالم  از  دولت  داشت: 
تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سپری 
برابر  در  آن  پشت  تا  می کند  ایجاد  را 
پاسخگویی درباره افزایش سنگین نرخ 

تورم پنهان شود.
مرتضی سامتی درباره توجیه دولت 
مبنی بر  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  برای 
ایجاد فساد در توزیع ارز ترجیحی بین 
برخی از واردکنندگان  و توزیع کنندگان 
کاالهای اساسی اظهار داشت: واقعیت 
از  فساد  با  مبارزه  دیگر  که  است  این 
و  است  گذشته  دولت  توان  و  قدرت 
که  چه  دارد  اساسی وجود  این سوال 
کسانی فاسد هستند؟ در واقع اطرافیان 
و وابستگان دولتمردان دسترسی به ارز 
در  پس  دارند،  و  داشته  تومانی   ۴۲۰۰
چه  با  مبارزه  قصد  دولت  شرایط  این 

کسانی را دارند؟
این  درباره  البته  داد:  ادامه  وی 
دولت ها  بین  تفاوتی  و  فرق  موضوع 
نمی بینم و بدنه فاسد است، وقتی رانت 
نفت وجود دارد و از این سو رانت ارزی 
شرایط  این  ایجاد  می شود،  ایجاد  هم 
که  است  طبیعی  کشور  در  اقتصادی 

پیش می آید.
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
اینکه در این وضعیت نمی توان با فساد 
مبارزه کرد، افزود: از آنجایی که فساد 
در بدنه و بین مدیران وجود دارد، امکان 

مبارزه هم نیست.  
سامتی درباره راه حل کنترل نرخ 
کاالهای اساسی و حفظ نرخ تورم این 
اقالم گفت: معتقدم که اساسا طرح ارز 
۴۲۰۰ تومانی از ابتدا اشتباه بود و نباید 
مساله ای مانند ارز ترجیحی در اقتصاد 
کشور مطرح می شد. راه حل اقتصادی 
برای کنترل قیمت اقالمی که مشمول 
این بوده است که  ارز ترجیحی شده اند 
کاالها  این  واردات  برای  واردکنندگان 
ارز از بازار آزاد خریداری کنند، وقتی که 
کاالها ترخیص شد دولت مابه التفاوت 
ریالی ارز ۴۲۰۰ تومان با ارز آزاد را به 

این واردکننده ها بپردازد.

قتی  و  : شت ا د ر  ظها ا ی  و
بازار  از  را  نیاز  مورد  ارز  واردکنندگان 
آزاد خریداری کنند و مابه تفاوت ریالی 
دریافت کنند، امکان خروج ارز از کشور 
و  انحصار  شرایط  این  در  و  ندارند  را 
رانتی هم ایجاد نمی شود و همچنان این 
کاالها باید در سیستم توزیع سراسری 
آن هم  نرم افزاری  زیرساخت های   که 
دارد  وجود  قوی  طور  به  کشورمان  در 
باید  و  برسد  هدف  مخاطب  دست  به 
اطالع رسانی مستمر و روشن و واضح 

به مردم داده شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: 
در اینجا انچه که اهمیت بسیار باالیی 

دارد، نظارت است تا این کاالها با همان 
قیمت دالر ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم 
واردکنندگان  صورت  این  در  برسد. 
تومانی   ۴۲۰۰ ارزان  ارز  به  دستشان 
خارج  کشور  از  هم  ارزی  و  نمی رسد 
نخواهد شد و از سوی دیگر آن نگرانی 
که از افزایش نرخ تورم وجود دارد، رفع 
خواهد شد. به طور قطع امکان نظارت 

به این سازو کار وجود دارد.
دولت  اذعان  به  اشاره  با  سامتی 
به افزایش نرخ تورم با حفظ ارز ۴۲۰۰ 
تومانی گفت:  دلیل اینکه امروز دولت 
اعالم می کند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
که  است  این  شد  خواهد  ایجاد  تورم 
مابه  ترجیحی  ارز  حذف  با  می خواهد 
تفاوت آن را خرج موضوعات بی اهمیت 
کارشناسان  کند.  مردم  قتصاد  ا در 
اقتصادی هم با افزایش نرخ تورم پس 
هستند  موافق  ترجیحی  ارز  حذف  از 
تورم  افزایش  این  جلوی  نباید  چرا  اما 

گرفته نشود.
وی تاکید کرد: ارزی که برای ۱۶ 
قلم کاالی مشمول ارز ترجیحی پرداخت 
می شود نسبت به تورمی که در سال ها 
تجربه کردیم عدد باالیی نیست و اصل 
اعالم  از  دولت  که  است  این  موضوع 
 ۴۲۰۰ ارز  حذف  با  تورم  نرخ  افزایش 
تومانی سپری را ایجاد می کند تا پشت 
آن در برابر پاسخگویی درباره افزایش 

سنگین نرخ تورم پنهان شود.

یک کارشناس اقتصادی:

مبارزه با فساد از قدرت و توان دولت گذشته است 
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قدیری  محسن  دکتر 
شرکت  همکاران  جمع  در 
با  ن  صفها ا نفت  پاالیش 
لی  سا  ۱۴۰۱ سال  ینکه  ا رزوی  آ
همگان  برای  معنویت  و  برکت  با 
تأسی  با  جدید  سال  در  گفت:  باشد، 
و  بنیان  دانش  تولید،  سال)  شعار  از 
با کمک  اشتغالزایی ( درصدد هستیم 
شکل  حال  در  که  گروه  و  تیم  دهها 
نقاط  ها،  ریسک  کلیه  است،  گیری 
تهدیدهای  و  فرصتها  ضعف،  و  قوت 
برای  و  کنیم  شناسایی  را  پاالیشگاه 
این  در  همچنین  بیابیم.  راهکار  آنها 
مسیر تالشمان بر این است که واحد 
به  را  اصفهان  نفت  پاالیش  عظیم 

برسانیم. سوددهی  حداکثر 
نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
بر  را  افزود: تمام همت مان  اصفهان 
جلوگیری از خام فروشی معطوف کرده 
ایم و زنجیره ارزش محصوالتمان را 

نمود. کامل و تکمیل خواهیم 
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ را 
به کمک مسئولین و کارکنان شرکت، 
اظهار  رساندیم،  پایان  به  پیروزمندانه 
استکبارگران  ۴۲ ساله  داشت: تحریم 
استقالل  از  جلوگیری  هدف  با  که  را 
صورت  عزیزمان  کشور  خودکفایی  و 
تفکر  و  خودباوری  برکت  به  گرفته، 

معظم  مقام  )ره(،  امام  شیعی حضرت 
کرده  خنثی   ، شهدا وخون  رهبری 
ایم که  داده   به جهان نشان  ما  ایم؛ 
اقتصادی،  از  اعم  ها  زمینه  تمام  در 
خود  پای  روی  صنعتی  و  می  نظا
دهد  می  گواهی  تاریخ  ایم؛  ایستاده 
شیرزنان  و  دلیرمردان  همت  با  که 
یک  حتی  به  نیاز  بدون  نفت  صنعت 
یی  خودکفا به  رجی،  خا رشناس  کا

ایم. رسیده  صنعتی 
قدرت  ما  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
رغم  به  را  مان  شیعی  باور  و  ایمان 
تصویر  به  نیان  جها برای  لفان  مخا
هرگز  ه  را ین  ا در  و  یم  ا کشیده  
غیرتمان را نخواهیم فروخت، تصریح 
بگویم  که  است  افتخار  باعث  کرد: 
درصد   ۹۰ از  بیش  حاضر  حال  در 
نیاز  مورد  یدکی  قطعات  و  تجهیزات 

پمپ  ، کمپرسور بین،  تور ساخت  ز  ا
واحدهای  کاتالیست  تا  گرفته  و… 
تبختر  با  غربیان  روزی  که  مختلف 
کشور  داخل  در  فروختند،  می  ما  به 

تولید می شود.
با  دیگر  بار  پایان  در  قدیری 
سالمتی،  برای  جدید،  سال  تبریک 
مسلمین  تمام  رامش  آ و  تندرستی 

جهان و کشورمان دعای خیر کرد.

در سال ۱40۱ شرکت پاالیش نفت اصفهان را 
به حداکثر سودهی خواهیم رساند

معاون عمرانی استاندار ایالم:
علت وقوع 8۵ درصد تصادفات ایالم سرعت غیرمجاز 

بوده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و رئیس ستاد سفرهای نوروزی ایالم 
گفت: علت وقوع ۸۵ درصد از تصادفات و سوانح رانندگی از ابتدای طرح نوروزی 

تاکنون در این استان سرعت و سبقت غیرمجاز بوده است.
»سعید هژبری« با اعالم این خبر اظهار داشت: رانندگان در آخرین روز 
از تعطیالت نوروزی قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده تا 

سفری ایمن داشته باشند.
وی افزود: طی این مدت با حضور میدانی تمامی محورهای مواصالتی 
استان مورد پایش قرار گرفت و حضور تیم های امدادی، خدماتی و پلیس راه با 

اهتمام و با انگیزه باال در تمامی محورهای استان محسوس بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایالم یادآور شد: حضور تیم های 
پلیس راه و سایر دستگاه ها که وسایل نقلیه خود را در اختیار پلیس راه قرار دادند، 
نقش آشکار سازی و بازدارندگی داشت. رئیس ستاد سفرهای نوروزی استان 
ایالم تصریح کرد: در این روز از همه مردم استان تقاضا داریم با طبیعت مهربان 

باشند و از ریختن زباله در طبیعت خودداری کنند.
هژبری« تأکید کرد: در طول طرح نوروزی با استقرار تیم های پلیس راه و 
همکاری و تعامل دستگاه های مرتبط با ستاد سفرهای نوروزی همه تالش خود 
را برای استقرار تیم های امدادی، خدماتی بکار گرفتیم و از همه تیم های مستقر 
در محورهای مواصالتی و دستگاه های که همکاری داشتند، قدردانی می کنم.

کسب مقام نخست کشوری روابط عمومی راه و شهرسازی 
استان اصفهان

حسن  )اصفهان(؛  شهرسازی  و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به   
کحال زاده رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان اظهار داشت: براساس آخرین ارزیابی بعمل آمده توسط مرکز ارتباطات 
و اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی بر مبنای میزان اطالع رسانی و اخبار، 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان توانست 
با اطالع رسانی دقیق و بی وقفه و انعکاس مستمر موفقیت ها، دستاوردها و 
فعالیت های این اداره کل به سمع و نظر مردم عزیز، دولت، نهادها و سازمان ها، 
مقام نخست کشوری را در بین ۶۷ اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کسب کند.  وی با بیان اینکه بازتاب اخبار توسعه با هدف 
امیدآفرینی، همگرایی برای ساختن فردایی روشن و تبلور کارآمدی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در شاکله ی رسالت های اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و 
شهرسازی تبین شده است اذعان داشت: این موفقیت ارزشمند که برای دو سال 
متوالی در کارنامه اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به یادگار می ماند 
بدون شک ماه حصل مدیریت کارآمد، فعالیت گروهی و مشارکت تمامی اعضا 

خانواده راه و شهرسازی استان اصفهان است.  
رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: کسب این رتبه مرهون تالش، همراهی و همکاری همه عزیزان 
بخصوص هدایت و پشتیبانی ویژه علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی 
استان، معاونین و تمامی همکاران در بخش های مختلف این اداره کل و ادارات 
تابعه بوده است که امیدواریم با حمایت همه جانبه آنان در استمرار این حرکت، 
شاهد موفقیت های پیاپی و چشمگیری در دستیابی به هدف واالی این اداره باشیم.  
وی بیان داشت: در سال گذشته یکی از اهداف اداره ارتباطات و اطالع 
رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ایجاد »روابط عمومی تحلیل 
گر بر مبنای سایبر« بود که به لطف خدا و با تالش های بعمل آمده، در این 

رابطه خدمات ارزنده ای ارائه شد.  
. رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان افزود: از جمله این خدمات می توان به تهیه محتوا و اخبار تصویری ۱۲۰ 
ثانیه ای، ساخت کلیپ های اطالع رسانی، تهیه نریشن، ارائه اطالعات بصورت 
دیداری در قالب اینفوگرافی، تهیه اخبار کوتاه با عنوان نوداد، ارائه خبرنامه های 
الکترونیکی، ایجاد گروه های ایمیلی، استفاده حداکثری از فضای مجازی برای 
ارائه اطالعات سریع و بهنگام در قالب چت روم ها، مسنجرها )پیام رسان ها( و 

ابزارهای مشارکتی، تهیه محتوای صوتی )پادکستینگ(، اشاره کرد.  

قاسم پور سخنگوی شورای اسالمی مرکزاستان البرز:
جشنواره الله ها به برندینگ فرهنگی و معنوی کالنشهر 

کرج تبدیل شده است
سخنگوی شورای اسالمی مرکزاستان البرزگفت:جشنواره الله ها از جمله 

اقداماتی خوبی است که از گذشته به یادگار مانده و باید تداوم یابد.
علی قاسم پور به همراه جواد چپردار رئیس، مجتبی حاجی قاسمی دبیر 
اول و مسعود محمدی رئیس کمیسیون حمل،نقل و ترافیک شورای اسالمی 
شهر با حضور در مجموعه پارک شهید چمران،از مراحل اجرایی و آماده سازی 
برگزاری هشتمین جشنواره الله ها بازدید به عمل آوردند و مواردی را جهت 
برپایی هرچه با شکوه تر این رویداد به سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای 

سبز شهری و سایر دست اندرکاران متذکر شدند.
ادبیات  البرز اظهار کرد:الله در  سخنگوی شورای اسالمی مرکزاستان 
کشورمان مظهر وفاداری و شهادت است و با توجه به تقدیِم بیش از پنج هزار 
شهید گلگون کفن از استان البرز،فی الواقع گِل الله نماد فرهنگی به عنوان 

ویترینی از قومیت ها و گویش های مختلف ایرانی تبدیل شده است.
قاسم پور جشنواره الله ها را عامل حفظ و ارتقاء برندینگ فرهنگی کرج 
و نشانه ای از استمرار تالش ها برای بازگشت هویِت باغ شهری این خطه 
دانست و عنوان کرد:امسال بهاِر گلها با بهار قرآن تقارن خجسته ای دارد و 
تدابیر الزم برای بازدید عالقمندان در ساعاِت پس از افطار اندیشیده شده و 
کارگاه های آموزشی،برنامه ها و مسابقات متنوع و ُجنگ های شبانه نیز از 

بخش های جنبی آن است.

خدمات رسانی مطلوب و رضایت مندی مردم مأموریت 
مهم شرکت آب و فاضالب است

سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نشست با امام جمعه 
بوشهر با اشاره به اینکه خدمات رسانی مطلوب و رضایت مندی مردم مأموریت 
مهم شرکت آب و فاضالب است گفت: امید می رود با تالش شبانه روزی کارکنان 

کمترین تنش و مشکل در تولید و توزیع آب داشته باشیم.
ابوالحسن عالی حضور در نماز جمعه شهرهای مختلف استان بوشهر برای 
پاسخگویی به مطالبات مردم را از مأموریت های شرکت آب و فاضالب استان 
دانست و بیان کرد: مدیریت مصرف و صرفه جویی آب نقش مهمی در جلوگیری 
از بحران کم آبی محسوب می شود که ترویج این مهم یک رسالت همگانی است.

وی با بیان اینکه آب شرب استان بوشهر از خطوط طوالنی وارد شبکه 
آبرسانی بوشهر می شود خاطر نشان کرد: منابع آب شرب بوشهر بیشتر در 
استان های دیگر است که با خطوط انتقال آب به طول ۶۰۰ و 3۰۰ کیلومتر 
وارد شبکه آبرسانی این استان می شود.سرپرست شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر با اشاره به اجرا طرح های آب شیرین کن در نقاط مختلف استان تصریح 
کرد: بخشی از این پروژه ها وارد مدار تولید شده و دیگر پروژه های آب شیرین کن 
امسال و سال آینده افتتاح می شود که آب تولیدی از آنها گران ترین آب محسوب 
می شود چراکه هر مترمکعب آب تولیدی از آب شیرین کن ها ۷ هزار و ۵۰۰ تومان 

است که نیاز به مدیریت مصرف از سوی خانوارها و مشترکین دارد.

کشاور زی  جامعه  بسیج  سازمان  ورز  اندیشه  هیئت  رئیس 
سپاه عاشور:

 بیانات نوروزی مقام معظم رهبری پاسخی به دغدغه 
ها ومطالبات چندین ساله بخش کشاورزی بود

 رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج جامعه کشاور زی سپاه عاشورا 
با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از وجوه امنیت ملی است وثبات وامنیت 
وابسته است،  این بخش  به  از همه  اقتصادی بیش  کشور در حوزه های 
گفت:  برای تحقق و رسیدن به کشاورزی پایدار و استاندارد در کشور نیاز 
به یک حمایت همه جانبه از سوی مسوولین و مقامات کشور بود، که در 
بیانات نوروزی مقام معظم رهبری به دغدغه ها ومطالبات چندین ساله حوزه 

های مختلف بخش کشاورزی پاسخ دلگرم کننده ای داده شد.
بخش  محققین  صدای  عمومًا  اینکه  بیان  با  رئیسی  بیوک  دکتر 
در  بخش  این  اهمیت  بیان  در  کشاورزی  تحقیقات  سازمان  و  کشاورزی 
صندوق های فکری سازمانهائی همچون برنامه وبودجه در دولتهای قبلی 

بایگانی می شد، امروز دیگر بهانه ای برای عدم حمایت ندارند.
اگر دیروز دغدغه اصالح الگوی کشت و یکپارچه سازی اراضی بود 
امروز باحمایت و رهنمودهای داهیانه و حکیمانه رهبر فرزانه انقالب، تکلیف 
له و آرزوی دیرینه  همه دستگاههای اجرائی برای تحقق منویات معظم 

بخش کشاورزی مشخص گردیده است.
نائب رئیس مجمع عالی بسیج سپاه عاشورا با بیان اینکه توجه به تولید  
محصوالت استراتژیک مورد مطالبه مقام معظم رهبری است، گفت: تولید 
معظم  مقام  فرمایشات  طبق  استراتژیک  محصوالت  در  خودکفائی  درحد 
رهبری، بدون بهره مندی از فناوریهای نو و استفاده از ظرفیت شرکتهای 
دانش بنیان در این بخش و یکپارچه سازی اراضی و اصالح الگوی کشت 

امکان پذیر نیست.
این  در  نخبگان  و  بنیان  دانش  های  ظرفیت شرکت  از  بایستی  لذا 

بخش بهره مند شد.
 وی اصالح الگوی کشت و یکپارچه سازی اراضی را از سخت ترین 
و مهمترین موضوعات بخش کشاورزی دانست و گفت: تمکین کشاورز 
در بحث الگوی کشت جز با سیاستهای حمایتی و تشویقی میسر نبوده و 
باید مورد حمایت همه  امر بر حسب فرمایشات مقام معظم رهبری،  این 

دستگاههای اجرائی باشد.
همچنین با یکپارچه سازی اراضی، اصالح الگوی کشت نیز محقق و 

در نتیجه کشت محصوالت استراتژیک هم معمولتر خواهد بود.
هدیه  را  رهبری  معظم  مقام  نوروزی  سخنرانی  رئیسی  بیوک  دکتر 
ای با ارزش برای کشاورزان و مسوولین امر در حوزه کشاورزی دانست و 
گفت: هوشیارترین و کارامدترین مدیران  عرصه کشاورزی افرادی هستند 
که بتوانند از این فرصت طالئی پیش آمده به دردهای عمیق چندین ساله 

خود مرحمی دهند و به ارتقا کمی و کیفی این بخش بپردازند.
رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه عاشورا 
از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه و 
بودجه خواست اگر فرصت ترمیم بودجه بخش کشاورزی هست حتما به 

امداد و کمک این بخش بیایند و یا به هر شکلی جبران نمایند.

بررسی مشکالت حوزه آب شهرستان دشتستان با حضور 
سرپرست  و  اسالمی  شورای  درمجلس  مردم  نماینده 

شرکت آب وفاضالب استان بوشهر
 در جلسه ای با حضور سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
اسالمی  شورای  مسئوالن  و  مجلس  در  دشتستان  شهرستان  نماینده  و 
بخش های مختلف دشتستان مشکالت حوزه آبرسانی این شهرستان مورد 

بررسی قرار گرفت .
در این جلسه نماینده شهرستان دشتستان در مجلس بر  پیگیری و 
رفع مشکالت آبرسانی تأکید کرد و اظهار داشت: راهکارهای اساسی برای 
تکمیل پروژه های در دست اجرا قبل از فصل گرما مورد توجه قرار بگیرد.

با  اسالمی  مردمی خصوصًا شوراهای  ابراهیم رضایی مشارکت های 
شرکت آب و فاضالب در  بخش ها و شهرها برای حل مشکالت را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: خدمات قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت زدایی 
سپاه در اجرا پروژه های آبرسانی روستاهای محروم از جمله بخش ارم دهرود 

قابل ستایش و تقدیر است.
اجرا  به  اشاره  با  نیز  استان بوشهر  سرپرست شرکت آب و فاضالب 
راستا  این  در  کرد:  تصریح  دشتستان  شهرستان  در  آبرسانی  طرح های 
طرح های نوسازی و توسعه شبکه آبرسانی، احداث مخازن تعادلی و ذخیره 
آب ، احداث آب شیرین کن احداث خطوط انتقال آب و افزایش سهمیه آب 

در دست اجرا است.
پایداری  پروژه ها،  این  تکمیل  با  اینکه   به  اشاره  با  عالی  ابوالحسن 
ارتقا می  یابد خاطر نشان کرد: حل  تأمین و توزیع آب در  شهرستان  در 
مشکالت آبرسانی در شهرستان دشتستان در اولویت برنامه شرکت آب و 
فاضالب استان قرار دارد و در راستا حل مشکالت شهر برازجان و روستاهای 
حوزه جنوب شهر ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز به سهمیه آب آنها  

افزوده شده است.
وی بیان کرد: با افزودن این مقدار بر سهمیه و بهبود مدیریت توزیع 

در این منطقه، مشکالت این منطقه کمتر خواهد شد.
وارد مدار شدن  از  بوشهر  استان  سرپرست شرکت آب و فاضالب 
در  پمپ  دستگاه  و  دلواری  رئیسعلی  سد  از  آب  برداشت  پمپ  دستگاه 
داد  خبر  سعدآباد  به  جتوط   آب  انتقال  خط  مجدد  راه اندازی  و  خیرآباد 
و بیان کرد: در این راستا سهمیه آب در شهرهای آبپخش  و شبانکاره 
از  عبور  برای  مدت  کوتاه  اقدامات  از  مهم  این  که  است  یافته  افزایش 

تابستان پیش رو است.
عالی با بیان اینکه مدیریت و صرفه جویی در مصرف آب و پرداخت 
یاری رسان شرکت آب و فاضالب در  بها می تواند  به موقع قبوض آب 
اکنون  گفت:  باشد  دشتستان  شهرستان  آبرسانی  حوزه  مشکالت  حل 
طرح های مهمی از جمله تأسیسات آب شیرین کن آب پخش- سعدآباد و 
دالکی وحدتیه و خط انتقال آب آنها  در حال اجرا است که با تکمیل و 
بهره برداری از پروژه ها نقش ویژه ای در حل مشکالت آبرسانی شهرها 

و روستاهای دشتستان دارد.

در قالب طرح بهارستان اجرایی شد؛
بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق ۱00 روستای 

استان سمنان
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان از اجرای طرح اصالح و 
بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق روستاهای استان در قالب طرح 

بهارستان خبر داد.
سید محمد حسینی نژاد بیان کرد: اجرای این طرح در ۱۰۰ روستای 
پایه های واقع شده در  با اهدافی شامل جابه جائی  تعیین شده استان، 
معابر  روشنایی  اصالح  برق،  ولتاژ  بهبود  بهسازی شبکه،  معابر عمومی، 
و توسعه شبکه جهت تامین برق متقاضیان در طی سال ۱۴۰۰ به اجرا 

درآمده است.
وی تصریح کرد: تعویض و جابه جایی یک هزار و ۵۰۰ اصله پایه 
برق، اصالح و بهینه سازی ۱3۹ هزار متر خطوط توزیع، احداث دو هزار 
و ۴۰۰ متر شبکه و نصب هشت ایستگاه هوایی توزیع برق به ظرفیت 
۷۵۰ کیلوولت آمپر به منظور رفع ضعف ولتاژ و دایر نمودن ۱۰ هزار و 
۵۰۰ متر شبکه فشارضعیف هوایی جهت تامین برق متقاضیان جدید در 
روستاهای تعیین شده، به عنوان مهم ترین اقدامات به عمل آمده توسط 
واحدهای اجرایی این شرکت در سطح استان سمنان به شمار می رود.

حسینی نژاد با عنوان این که طرح بهارستان به صورت جامع از سوی 
توانیر طراحی و توسط شرکتهای توزیع برق استانی به انجام خواهد رسید 
گفت: اجرای این طرح، طی فرآیندی پنج ساله برای بهسازی شبکه برق 
روستایی و جهت بهبود شاخص های کیفی خدمات برق و افزایش رضایت 

مندی مردم ساکن روستاها طرح ریزی شده است.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری صورت پذیرفته برای بهسازی شبکه 

روستایی استان در سال قبل، مبلغ ۲3۶ میلیارد و ۷3 میلیون ریال است.

استاندار سمنان از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان به دلیل پیگیری مجدانه و اجرای برنامه 

های مرتبط با مدیریت بحران تقدیر نمود.
هاشمی«،  محمدرضا  »سید  تقدیر  لوح  در 
استاندار سمنان خطاب به »سیدمحمد حسینی نژاد«، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان آمده است: 
»برنامه ریزی، اهتمام در مشارکت در اجرای برنامه 
رسانی،  اطالع  های  برنامه  جمله  از  پیشگیرانه  های 
آموزش  تخصصی،  و  عمومی  مانورهای  برگزاری 
ارائه  و  بازآموزی  های  دوره  و  ها  کارگاه  همگانی، 
چرخه  زمینه  در  اجرایی  های  دستگاه  دستاوردهای 
ارتقای  و  گسترش  در  مهمی  نقش  بحران  مدیریت 
فرهنگ پیشگیری در برابر وقوع حوادث احتمالی بر 

عهده خواهد داشت. 
در پایان یکسال تالش خستگی ناپذیر در پیگیری 
اهداف و اجرای برنامه های مرتبط با مدیریت بحران 

خدمات  و  زحمات  مشارکت،  از  بدینوسیله  استان، 
جنابعالی در همراهی و همکاری با دفتر مدیریت بحران 

صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.”

از سوی استاندار سمنان صورت گرفت؛
تقدیر از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در اجرای برنامه های مدیریت بحران

از  ایالم  استان  مرزبانی  فرمانده 
کشف و مهار ۱۶3 رأس احشام قاچاق 
در حوزه سرزمیني هنگ مرزی دهلران 

خبر داد.
به گزارش از پایگاه اطالع رساني 
سرهنگ  ایالم،  مرزباني  فرماندهي 
ستاد»فرج رستمی« در تشریح این خبر 
اشرافیت  با  دهلرانی  مرزبانان  گفت: 
افرادي  قصد  از  عملیاتي،  و  اطالعاتي 

براي قاچاق احشام در نوار مرز آگاه و 
بالفاصله با آمادگي و تجهیزات کامل، 
به تشدید پوشش کامل نوار مرزي مورد 

ظن پرداختند.
وی اظهار داشت: با اتخاذ تدابیر، 
به  دهلران  گروهان  اطالعاتي  عوامل 
همراه عوامل پشتیاني کننده با هدایت 
هنگ  نده  فرما عملیاتي  اطالعاتي، 
به  نسبت  اقدامي  در  دهلران،  مرزی 

احشام  و  پرداخته  مراقبت  و  تعقیب 
قاچاق قبل از خروج از مرز را کشف و 

ضبط کردند.
فرمانده مرزبانی استان ایالم افزود: 
شدند  موفق  عملیات  این  در  مرزبانان 
نوع  گوسفند  از  احشام  تعداد۱۶3راس 
پانصد  و  میلیارد  سه  تقریبي  ارزش  به 

میلیون ریال را کشف و ضبط کنند.
تصریح  ستاد»رستمی«  سرهنگ 

کرد: قاچاق ریشه در بسیاري از جرائم 
دارد و به نوعي مادر آسیب ها و جرائم 

است.
و  شهروندان  از  پایان  در  وی 
هرگونه  چنانچه  خواست  مرزنشینان 
اطالعات و اخبار در خصوص  قاچاق و 
این پدیده شوم را دارند از طریق مرکز 
مرزباني،  مقرهاي  و   ۱۱۰ فوریت هاي 

مراتب را گزارش کنند.

فرمانده مرزبانی استان ایالم خبر داد:

کشف و مهار 1۶۳ رأس احشام قاچاق در دهلران

نی  برسا آ د  جها مرکز  ینده  نما
گروه  مهندسی  مدیر  و  نیرو  وزارت 
سپاه  دریایی  نیروی  فارس  خلیج 
پاسداران انقالب اسالمی و سرپرست 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
از  آبرسانی  طرح های  از  بازدید  در 
نزدیک در جریان مشکالت آبرسانی 
به روستاهای شهرستانهای دشتستان 
روند  در  تسریع  بر  و  گرفتند  قرار 

این مناطق تاکید شد. آبرسانی به 
در نشستی در محل شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر مجموعه پروژه 
های در دست اقدام شرکت آبفا برای 
بهبود وضعیت آب شرب در شهرستان 

دشتستان مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست شرکت آب و فاضالب 
طی  داشت:  ر  اظها بوشهر  استان 
شهرستان  در  آبرسانی  جهاد  پروژه 

دشتستان ۲ باب مخزن ذخیره آب در 
احداث  ارم و بخش شبانکاره  بخش 

خواهد شد .
کرد:  فه  اضا لی  عا لحسن  بوا ا
نتقال  ا خط  کیلومتر   ۱3 همچنین 
آب با اعتباری افزون بر 3۵۰ میلیارد 
ریال در این شهرستان احداث خواهد 
شدن  اجرایی  با  کرد:  بیان  شد.وی 
به  نی  برسا آ وضعیت  خطوط  ین  ا
،کلل  دهرود  ارم  حوزه  روستاهای 
زیارت،خیر آباد وجره های دشتستان 

یافت. خواهد  بهبود 
سرپرست شرکت آب و فاضالب 
این  اول  فاز  اعتبار  بوشهر  استان 
دانست  ریال  میلیارد   ۸۰۰ را  طرح 
درصد   ۵۰ فاز حدود  این  گفت:در  و 
دشتستان  شهرستان  در  آن  اعتبار 

هزینه خواهد شد.

بازدید نماینده مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو و سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
از طرح های آبرسانی در دشتستان

رییس پلیس راه انتظامی ایالم از 
توقیف ۲۸۷ دستگاه خودروی حادثه ساز 
از ابتدای طرح نوروزی )۲۵ اسفندماه( 
مواصالتی  محورهای  در  امروز  به  تا 

استان خبر داد.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
پلیس ایالم، سرهنگ ابوالفضل کهزادی 
امسال  که  هرچند  گفت:  باره  این  در 
خاطر  به  خودرویی  هیچ  شد  اعالم 
داشتن جریمه های بیش از یک میلیون 
با  برخورد  اما  شود  نمی  توقیف  تومان 
کار  دستور  در  ساز  حادثه  خودروهای 
جدی پلیس قرار گرفته و اجازه تردد به 
این گونه خودروها داده نمی شود چرا که 
رانندگان این خودروها نه تنها جان خود 

سرنشینان خودروی خود بلکه جان دیگر 
هموطنان را نیز به خطر می اندازند.

وی افزود: بر این اساس از ابتدای 
طرح نوروزی در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۰ 
فروردین ماه ۱۴۰۱ تعداد ۲۸۷ دستگاه 
محورهای  در  ساز  حادثه  خودروی 
به  نسبت  رقم  این  که  توقیف  استان 
مدت مشابه سال قبل  ۵۱ درصد رشد 

داشته است.
استان  انتظامی  راه  پلیس  رییس 
ایالم با بیان اینکه تمامی این خودروها 
سواری بودند، گفت: خودروهای توقیفی 
ساز  حادثه  همزمان  تخلف   ۲ مرتکب 
که  بودند  شده  سبقت  و  سرعت  یعنی 
پارکینگ  به  و  متوقف  ماموران  توسط 

منتقل شده و از ادامه تردد آنها جلوگیری 
بعمل آمد.

وی اضافه کرد: بیشتر خودروهای 
دارای تخلفات حادثه ساز در محورهای 
ایالم- صالح آباد ، ایالم- ایوان و دره 
 ۲ به صورت  که عمدتا  آبدانان  شهر- 
از  اگر  که  شدند  توقیف  هستند  طرفه 
ادامه حرکت آنها ممانعت نمی شد بطور 
قطع با حوادث شدید و ناگوار در این ایام 

روبرو می شدیم.
ز  ا همچنین  کهزادی  سرهنگ 
قانون ۱۷ هزار و ۸۴۱ دستگاه  اعمال 
افزود:  و  داد  خبر  متخلف  خودروی 
سرعت،  شامل  خودروها  این  تخلفات 
فنی  نقص  چپ،  به  انحراف  سبقت، 

سیستم خودرو، نبستن کمربند ایمنی و 
استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی 
بود، که در مقایسه با سال گذشته ۸۹ 

درصد افزایش دارد.
اینکه ماموران پلیس  با بیان  وی 
نامحسوس  راه به صورت محسوس و 
تخلفات خودروها را در تمامی محورهای 
به  گفت:  کنند  می  رصد  مواصالتی 
رانندگان توصیه می کنیم در روزهای 
پایانی نوروز با صبر و حوصله بیشتر به 
رانندگی پرداخته و ضمن رعایت قوانین 
و هشدارهای  ها  توصیه  به  مقررات  و 
کارشناسان پلیس توجه کنند تا سفری 
به  و  کرده  تجربه  را  ایمن  و  بی خطر 

سالمت به مقاصد خود برسند.

رییس پلیس راه انتظامی ایالم :

توقیف ۲۸۷ خودروی حادثه ساز در جاده های استان ایالم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت: تاکنون 
۲ هزار و ۱۰۰ تن کاالی اساسی در استان ایالم طی 

ایام نوروز توزیع شده است.
خبر  این  اعالم  با  خبرنگاران  جمع  در  عموزاده 
اظهار داشت: تاکنون حدود ۲ هزار و ۱۰۰ تن کاالی 
اساسی شامل روغن، برنج، شکر در استان ایالم توزیع 

شده است.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر تامین، عرضه و 
قیمت کاالها به صورت مستمر انجام می شود، افزود: در 
سطح بازار استان ایالم ۱۶ هزار و ۴۰۰ بازدید تاکنون 
صورت گرفته و در این خصوص ۹ هزار و ۷۰۰ اخطاریه 

به افرادی که دارای تخلف بودند، داده شده است.
ایالم همچنین  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اقالم  تامین  برای  اجرایی  دستگاه های  آمادگی  از 

موردنیاز ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: حدود 
یک هزار و 3۰۰ تن کاالی اساسی به استان تخصیص 
یافته و در ماه مبارک رمضان بین مردم استان توزیع 

خواهد شد.
وی عنوان کرد: در کنار طرح تامین اقالم موردنیاز 
ماه مبارک رمضان، طرح تنظیم بازار و عرضه گوشت 
قرمز، مرغ و میوه تا پایان تعطیالت نوروز ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی :
۲100 تن کاالی اساسی در ایالم توزیع شد
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مفقودی
رنگ  ۱3۹۹به  MTمدل  دنا  سواری  کمپانی  وبرگ  مالکیت  اسناد 
شاسی  ه  ر شما ۱۴۷۱۱۰۵۲۱۱۰۱به  موتور ه  ر شما لیک  متا خاکستری 
شناسه  ۶۱-۷۱3و۲۴  پالک  شماره  وبه   NAAW۲۱HU۴LE۲۷۰۲3۷
می  ساقط  اعتبار  درجه  واز  گردیده  NAAW۲۱HU۴E۲۷۰۲3۷مفقود 

باشد. مریوان

مفقودی
یکس  ا ل  ا ئی  س  ر پا و پژ ی  ر ا سو و ر د خو می  نتظا ا ک  پال
۱۲۶۹۰۰۰33۹۱وشاسی  موتور  لیک  متا مشکی  رنگ  به   ۱3۹۰ مدل 
سه  شنا  3 ۱ ل  ۶ ۹ ۲ -۴ 3 ک پال Nو A A N ۴ ۱D C ۱B E ۰ ۰ ۱ ۱ ۴ ۶
گردیده  مفقود  زاده  حسامی  بدرالسادات  بنام   IRFG۹۰۱V3GK۰۰۱۱۴۶

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پراید صبا جی تی ایکس به رنگ 
قرمز صدفی مدل ۱3۸۱ به شماره انتظامی ۸3۵ م ۶۴ ایران ۴۶ به شماره موتور 
۰۰3۹۲۶۵۹ به شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۱۸۵۷۶۴۵ متعلق به مهدی روتیوند 

غیاثوند فرزند قربان مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
به رنگ  ام هاچ بک  پراید دی  مالکیت سواری  سندکمپانی و شناسنامه 
سفید روغنی مدل ۱3۷۵ به شماره انتظامی ۲۱۷ ی ۴۷- ایران ۶۸ به شماره 
به صغری  متعلق   S۱۴۴۲۲۷۴۱۱۴۷۶3 به شماره شاسی موتور ۰۰۸۶۱۱۸۶ 

ثابتی مقدم کژدهی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت و پالک وانت نیسان به رنگ آبی مدل 
Z۲۴۱۷۰۴۵۰Z ۸۱ به شماره انتظامی ۲۲۶ ق ۷۱-ایران ۵۶ به شماره موتور

کلنگستانی  زهرابی  اله  حبیب  به  متعلق    PL۱۴۰C۸3۹۸ به شماره شاسی 
مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ر
اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

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

قانون  اول/ موضوع  رأی شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۵۷3۹ هیات  برابر 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
آقای اسداهلل قاشقائی  فرزند اصغر  بشماره شناسنامه ۱3صادره از ورامین ** 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن   به مساحت۱۸۰ متر مربع 

از پالک شماره ۲۷۰۹  فرعی از ۸ اصلی واقع در  جعفرآباد بخش  حوزه ثبت 
ملک ورامین خریداری از شرکت تعاونی مسکن صنایع شیمیایی پارچین  ** 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  محرز گردیده است. 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
اخذ رسید، ظرف مدت  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  بدیهی  نمایند. 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵م الف
محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

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

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

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  اول/ موضوع  رأی شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۵۸۷۵ هیات  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فاطمه شیرکوند فرزند رضا بشماره شناسنامه ۰۴۱۰۱۸۸۸۵۹ صادره از ورامین 
** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن  به مساحت۱۶۵/۸3 متر 
مربع از پالک شماره  ۹۲۶  فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع در  عمروآباد  بخش  
حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از رضا شیرکوند** محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
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 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض، 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۶۰۱م الف
محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

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

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

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  اول/ موضوع  رأی شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۵۸۶۷ هیات  برابر 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ابوالفضل سیاه منصوری فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه ۷۲۴ ** ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن  به مساحت۵۲۸/۲۶  متر مربع از پالک 
شماره 3۲۱  فرعی از ۱۲ اصلی واقع در  خیرآباد   بخش  حوزه ثبت ملک 
فاطمه  موالئی  اکبر  فهیمه  و  دلجو  الهه  و  دلجو  سعیده  از  خریداری  ورامین 
رجب فرد و کاظم علی نژاد و زهرا حسینی یزدی ** محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
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 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض، 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۶۰۶م الف
محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

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

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

شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
رای شماره ۱3۹۹۶۰3۲۵۰۰3۰۰۱۸۷۲ مورخ  پرونده کالسه 3۰۰۰۲۶۱ 
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ به تقاضای آقای محسن نجفی فرزند فتح اله نسبت به  ششدانگ 
از پالک ۱۵۵اصلی  مربع قسمتی  متر   ۲۴۹/۵۹ به مساحت  یکباب عمارت   
حاجی  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  دلفان  لرستان شهرستان   ۱۲ دربخش 

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

از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع 

مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف ۲۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۱/3۱

رضا پوالدوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

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

شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
پرونده کالسه 3۰۰۰۰۲۴۰ رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۲۵۰۰3۰۰۱۷۵۴ مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ به تقاضای آقای محمد کاکائی کلواری فرزند بهرام نسبت به  
از پالک  قسمتی  مربع  متر   ۷۲/۰۲ مساحت  به  یکباب ساختمان    ششدانگ 
۱۵۶اصلی دربخش ۱۲ لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه 

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

مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف ۲۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۱/3۱

رضا پوالدوندی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

مفقودی
کارت وسیله نقلیه پژو ۲۰۶ به رنگ خاکستری روغنی متالیک مدل ۱3۸۴ 
به شماره پالک ۶3 – ۹۶3 ن ۷3 به نام سامان مقیمی شماره شناسنامه ۲۲۴۷ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

معصومه گل محمدی

و  قدیمی  کوچه های  در  گذری 
را  نگاه ها  هرمزگان،  سنتی  بازارهای 
و  خاص  زیورآالت  و  رنگ ها  مبهوت 
استان می کند.  این  زنان  منحصربه فرد 
این رنگ ها و لباس ها، به عنوان نشان 
می شوند.  شناخته  جنوب  از  نمادی  و 
هرمزگان یکی از مناطقی است که لباس 
خاص خود را دارد و تنها منطقه ای از 
ایران است که پوشش، به نوعی خاص از 
تن پوش خالصه نمی شود و از تن پوش، 
حجاب و روسری گرفته تا زیورآالت را 

شامل می شود.
هرمزگان،  ینکه  ا به  توجه  با 
جمعیت های عرب زبان و بلوچ را درون 
خود جای داده، لباس محلی آن خاص 
و منحصر به فرد است؛ لباسی که به گفتۀ 
برخی محققان، بی شباهت به لباس های 
هندی و عربی نیست، گرچه نمی توان 
این گفته ها را به صورت دقیق تأیید کرد. 
زیرا آنچه این شباهت را نشان می دهد، 
این  زیورآالت  مشابهت  و  زری دوزی 
با کشور هندوستان، یا شباهت  منطقه 
طرح لباس بندری با لباس مردم امارات 

لباس  قدمت  اینکه  به  توجه  با  است. 
کشور  به وجود آمدن  تاریخ  از  بندری 
امارات بیشتر است و گمان می رود رفت 
و آمد بازرگانان و تجار عرب، هندی و 
ایرانی به این مناطق باعث تأثیرپذیری 
این  با  است،  شده  فرهنگ ها  این  از 
حال همچنان لباس هرمزگان، گویای 
زبان فرهنگ، آداب و سنن خاص این 
و  تاریخ  خود،  دل  در  که  است  منطقه 

داستان های ناگفتۀ بسیاری دارد.

زنان  تن پوش  یا  لباس  آنچه 
نقش،  می بخشد،  زیبایی  را  هرمزگان 
زنان  پیراهن  است.  رنگ  و  طرح 
و  است  بلند  پا  مچ  تا  گاه  هرمزگانی 
گاه تا زیر زانو می رسد که این مسئله، 
از هر منطقه به منطقه ای دیگر متفاوت 
است. موضوع حائز اهمیت در لباس زنان 
هرمزگان، نوع پارچه و رنگ آن است. 
جنس پارچه هایی که برای پیراهن های 
زنانه انتخاب می شود، به علت گرمای 
هوا معمواًل سبک و نازک است تا جریان 
هوا را به راحتی از میان خود عبور دهد. 
همچنین در این لباس ها از رنگ هایی 
مانند آبی، بنفش، صورتی و سبز بیشتر 

استفاده می شود.
زیباترین  از  یکی  بندری  چادر 
محسوب  کشور  سراسر  در  چادرها 
پارچۀ  نوع  و  رنگ  طرح،  می شود. 
منحصر به فرد این چادر، زیبایی خاصی 
را به وجود آورده است. بیشتر چادرها به 
رنگ های قهوه ای، خردلی و خاکستری 

از  آنها  اغلب  که  است  آبی  به  مایل 
کشورهای عربی، هند و پاکستان وارد 

ایران می شود.
شلوار بانوان در تمام نواحی استان 
هرمزگان شکل و آرایشی همانند دارد، 
به  بسته  شلوارها،  دمپای  تزئینات  اما 
سلیقۀ محلی و نه شرایط آب و هوایی، 

هرمزگان  شلوارهای  است.  متفاوت 
در  و  است  زانو  تا  تنگ  دمپای  دارای 
و  می شود  گشاد  پایین،  و  کمر  ناحیۀ 
قسمت مچ پا به سمت داخل را به وسیلۀ 

زیپ یا دکمه می بندند.
هرمزگان،  نوان  با پوشاک  در 
دارد که عالوه بر جنبۀ  ملحقاتی وجود 

از  دارد.  نیز  کاربردی  جنبۀ  تزئینی، 
است  »برقع«  ملحقات  این  مهم ترین 
که نوعی حجاب نیز محسوب می شود 
بندر  قشم،  ساحل نشین  زنان  اغلب  و 
لنگه، جاسک و بندرعباس از آن استفاده 
رودان،  مانند  مناطقی  در  و  می کنند 

حاجی آباد و بستک دیده نمی شود.

نگاهی به تن پوش های زنان هرمزگان

جشن نقش ها و رنگ ها

انواع پیراهن های زنان هرمزگانی 
َکندوره، َگَون، اُشُکم، نُشَته، آستین فراخ، 
و  عربی  گشاد  چینی،  ِکلوش، عجمی، 

سادۀ شالل است.
ز  ا یکی   ، ه ر و کند هن  ا پیر  
بندرعباس  زنان  مشهور  پیراهن های 
»گاندورا«  پیراهن  همان  که  است 
اعراب  که  است  اروپایی  و  اسپانیایی 
مسلمان قرن هشتم میالدی، به جنوب 
استقبال  با  و  بردند  اسپانیا  و  ایتالیا 
شد.اغلب  مواجه  اروپا  مردم  خوب 
این  برای  استفاده  مورد  رنگ های 
پیراهن، رنگ های گرم و شاد مانند قرمز، 
بنفش، سبز، سرخابی، صورتی، نارنجی، 
زرد و به ندرت آبی فیروزه ای است. زنان 
عالوه بر کندوره، از یک زیرپیراهن سفید 
فاقد آستین که از جنس پارچه های نازک 
و نخی و اغلب وال سفید دوخته می شود، 

استفاده می کنند.

چادر
بندری  زنان  اخیر،  قرن  یک  در 
گوناگونی  پارچه های  هرمزگانی  و 
مورد  طرح  و  رنگ  جنس  نظر  از  را 
به مرور زمان  داده اند که  قرار  استفاده 
کرده  تغییر  دستخوش  را  آنها  پوشاک 
حاضر  قرن  در  که  پارچه هایی  است. 
در شهرهای بندرعباس، میناب و بندر 
لنگه به عنوان چادر مورد استفاده است 
عبارت اند از: شیله، شیله نیم طاقه، شیله 
نیم فاق  بند سبز، شیله  بند زرد، شیله 
براق، اطلس، کیش، ویل، ژورژت، ویل 
لندنی، ویل گل ابریشمی و غیره. بیشتر 
چادر ها به رنگ های قهوه ای، خردلی و 
خاکستری مایل به آبی و دارای طرح ها 
و نقش های بسیار زیبا و جذاب هستند.

شلوار بندری
تزیین  عالوه بر  هرمزگان  در 
بر  نیز  را  متنوعی  تزیینات  تن پوش ها، 
استان  نواحی  تمام  در  شلوارها  روی 
شاهد هستیم. این تنوع بیشتر را در نوع 
آن  تکمیلی  تزیینات  و  پارچه  رنگ  و 
چارچوب  در حالی که  می کنیم؛  مشاهده 

اولیۀ شلوارها در اکثر نقاط یکسان است.
شلوار بندری در استان هرمزگان، 
می شود.  خوانده  دمپا تنگ«  »شلوار 
تزیینات شلوارهای بندری براساس نوع 
اسامی  آن  دوخت  جغرافیایی  محل  و 
مختلفی دارد که عبارت اند از: بادله تمام، 
پولکی،  چرخی،  ودویی  دستی،  ودویی 
گالبتونی،  سرپارچه ای،  حاشیه ای، 
خوس لنگه ای، ودویی اطلسی و نخی. 

اورنی
اورنی را با پارچۀ حریر یا شیفون 
دارای  روسری،  این  می کنند.  تهیه 
تزیینات بسیار متنوع به صورت گل های 
بادامی  گل  بته جقه ای،  درشت  و  ریز 
سطح  و  صورت  جلو  است.  غیره  و 
گالبتون،  و  پولک  با  را  اورنی  داخلی 
با چرخ  نقره ای و  یا نخ های طالیی و 
نسبت  روسری  این  می کنند.  گلدوزی 
به روسری های دیگر، استفادۀ راحت تر 
و ساده تری دارد و در رنگ های شاد و 
زنده مانند سبز، قرمز، نارنجی، زرشکی و 
آبی دوخته می شود که با لباس هماهنگ 
صورت  و  سر  دور  را  اورنی  است. 
می پیچند و یک قسمت آن را آزاد روی 
سینه رها می کنند که در اصطالح محلی 

به آن »کول« گفته می شود.

مردم  لباس  جهانی شدن  قابلیت 
هرمزگان

به دلیل  تن پوش مردم هرمزگان 
زیبایی بی نظیرش که آن را منحصر به فرد 
کرده است، قابلیت معرفی شدن در جهان 
را دارد. لباس بندری به دلیل کامل بودن 
حجاب اسالمی و نقش و نگارهای زیبا 
می شود،  یافت  استانی  کمتر  در  که 
لباس های  از  یکی  به عنوان  می تواند 
محلی ایران در سراسر دنیا معرفی شده 

و به نمایش گذاشته شود.
به جرأت می توان گفت که لباس 
و  نگار ها  و  نقش  با  هرمزگانی،  زنان 
و  منحصربه فرد  زیورآالت  همچنین 
زیبایش، می تواند جایگاه ویژه ای در دنیا 
برای خود کسب کند که نیازمند همت و 

همکاری مدیران، مسئوالن و هنرمندان 
هرمزگانی است که با تالش خود، این 
تن پوش زیبا را به مردم جهان بشناسانند.

در  که  توضیحاتی  به  توجه  با 
شد،  داده  هرمزگان  زنان  لباس  مورد 
زنان  که  کرد  اضافه  هم  را  این  باید 
و  انواع  از  لباس،  عالوه بر  هرمزگان، 
اقسام زیورآالت که تعدادی از آنها تنها 
متعلق به استان هرمزگان است نیز برای 
پوشش و زیبایی استفاده می کنند و برقع 
نیز به عنوان یک حجاب که در مناطق 
مختلف این استان انواع مختلفی دارد، 

استفاده می شود.
مانند  دستی  دوخت های  انواع 
پولک دوزی،  روزدوزی،  زری دوزی، 
برای  که  و...  خوس دوزی  کمه دوزی، 
جلوۀ بیشتر و زیبایی بر روی لباس های 
زنان استفاده می شود نیز از زیبایی های 
لباس محلی هرمزگان است که پرداختن 
به آن، موضوع یک مبحث جداگانه است.

تن پوش زنان و مردان هرمزگان، 
این  در  دیرباز  از  که  است  هنری 
زمان  با گذشت  و  داشته  وجود  منطقه 
است.  نشده  تحول  و  تغییر  دستخوش 
این هنر، همچنان زبان گویای فرهنگ 
یی  یبا ز لبته  ا و  است  منطقه  ین  ا
منحصر به فردش، دلیل خوبی است که 
سبب شده است این لباس همچنان در 
حال استفاده باشد و هیچ گاه کهنه نشود.

نقش طبیعت بر چهرۀ زن
تزیینی  دستی  صنایع  ز  ا یکی 
کاربردی ایران برقع سازی نام دارد. در 
استان های جنوبی کشور، نوعی نقاب یا 
روبنده، به عنوان حجاب زنان در منطقه 

رواج دارد که برقع نامیده می شود.
مردم  خاص  آن  مصرف  و  تولید 
منطقۀ جنوب است و طبق سلیقه، آداب 
یا  بر روی آن زردوزی  و سنن منطقه 
مناطق  در  و  شود  می  پولک دوزی 
نام  دارای  فارس  خلیج  کرانۀ  مختلف 
های مختلفی همچون مقام حمیرانی، 
عربی، قطاری، سکانی و... است. برقع 
از پارچه ای دستباف به نام شیله یا چلوار 
)یا از جنس چرم ظریف( تهیه می شود 
که سطح آن را با نخ های رنگی قرمز، 
نارنجی و انواع نخ خوس و پولک های 
اندازۀ  به  برقع  کنند،  می  تزیین  رنگی 
پهنای صورت است و از باالی ابرو تا 
پایان بینی را می پوشاند. در طرفین آن 
قیطان هایی تعبیه شده که با گره زدن 
به پشت سر، بر روی چهره، استوار می 
شود )الزم به ذکر است که این قیطان ها 
برای زنان متمول در قسمت جلویی از 

جنس طال تا چهار ردیف است(
رو بند زنان متاهل و مجرد متمایز 
زرد،  رنگ های  از  جوان  دختران  است. 
یا مسن  متاهل  زنان  و  نارنجی  و  قرمز 
از رنگ های تیره استفاده می کنند. موارد 
مصرف برقع، غیر از زینت و رعایت حجاب، 
برای محافظت پوست صورت در مقابل نور 
خورشید است. گفته می شود رواج و رونق 
استفاده از برقع، در زمان استقرار پرتغالی ها 

در این منطقه بوده است.
و  هرمزگان  استان  در  آن  تولید 
روستاهای جزایر قشم مانند »سلخ« و 
»پی پشت« رایج بوده، ولی مرکز اصلی 

تولید آن روستای »درگهان« است.
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افزایش تعطیلی های ورزش ایران پس از نوروز
بر اساس جدیدترین اعالم رنگ بندی شهرهای کشور در سال ۱۴۰۱، وضعیت 
شدیدترین  که  است  گونه ای  به  ورزشی  رشته های  فعالیت  تعطیلی  و  محدودیت 
محدودیت ها از ۲۴ شهر طی هفته گذشته به 3۶ شهر با وضعیت قرمز کاهش یافته 

و در ۵۹ شهر شاهد ممنوعیت فعالیت مشاغل ورزشی گروه 3 هستیم.
بر اساس آخرین اصالحیه طرح مدیریت هوشمند محدودیت های متناسب با 
وضعیت و روند بیماری کووید -۱۹ در شهرهای کشور، مصوبه پنجاه و دومین جلسه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، مشاغل گروه یک )مجاز به فعالیت در تمام شهرستان ها 
نارنجی(،  فعالیت در شهرهای  به  )مجاز  حتی در شرایط قرمز(، مشاغل گروه دو 
مشاغل گروه سه )مجاز به فعالیت در شهرهای زرد( و مشاغل گروه چهار )مجاز به 

فعالیت تنها در شهرهای آبی( هستند.
بر اساس جدیدترین اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش با اتمام تعطیالت 
نوروزی، تعداد شهرهای قرمز به از ۲۴ به 3۶ شهر رسیده است و و ۵۹ شهر نیز در 

وضعیت نارنجی و ۲۹۵ شهر در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته اند.
گروه بندی مشاغل ورزشی

طبق بازنگری و ویرایش طرح جامع هوشمند محدودیت، فهرست تغییرات 
ایجاد شده در گروه بندی مشاغل مرتبط با فعالیت باشگاه های ورزشی گروه اول 
چوگان،  تیروکمان،  باز(،  فضای  پروازی،  )اهداف  تیراندازی  روباز،  استخر  شامل 
دوومیدانی، سوارکاری، قایقرانی )به جز دراگون بوت(، کوهنوردی، موتورسواری و 

اتومبیل رانی، دوچرخه سواری است.
گروه دوم را بدنسازی و پرورش اندام، اسکی، بولینگ و بیلیارد، تنیس روی میز 
)داخل سالن(، شمشیربازی )سالنی(، ورزش های سه گانه، تیراندازی سالنی، بدمینتون، 
فوتبال سالنی، ورزش های روستایی )سالنی(، والیبال )سالنی( قایقرانی دراگون بوت 
تشکیل می دهد و گروه سوم شامل انجمن ورزش های رزمی، بوکس )سالنی(، شنا 
آبی(، تکواندو )سالنی(، جانبازان و معلوالن،  پارک های  )استخرهای سرپوشیده و 
ژیمناستیک )سالنی(، هاکی )سالنی( کاراته )سالنی(، کبدی )سالنی(، کشتی )سالنی(، 
)سالنی(،  غریق  نجات  ناشنوایان،  نابینایان،  )سالنی(  رزمی  هنرهای  و  فو  کونگ 
ورزش های رزمی، ووشو )سالنی( و ورزش های زورخانه ای )سالنی( تشکیل می دهند.

ورزش های آزاد در مناطق زرد، نارنجی و قرمز
با اعالم رنگ بندی جدید شهرها به تبعیت از وضعیت کرونا، فعالیت در بخش 
استخر روباز، تیراندازی )اهداف پروازی، فضای باز(، تیروکمان، چوگان، دوومیدانی، 
سوارکاری، قایقرانی )به جز دراگون بوت(، کوهنوردی، موتورسواری و اتومبیل رانی 
و دوچرخه سواری در تمامی شهرهای کشور حتی شهرهای با وضعیت قرمز کرونا 

منعی ندارد.
ورزش های آزاد در مناطق نارنجی و زرد

بر اساس تغییرات جدید صورت گرفته، فعالیت در حوزه مشاغل بدنسازی و 
پرورش اندام، اسکی، بولینگ و بیلیارد، تنیس روی میز )داخل سالن(، شمشیربازی 
)سالنی(، ورزش های سه گانه، تیراندازی سالنی، بدمینتون، فوتبال سالنی، ورزش های 
با رنگ  قایقرانی دراگون بوت در شهرهای  و  والیبال )سالنی(  روستایی )سالنی(، 
نارنجی از نظر شیوع ویروس کرونا آزاد است و این رشته ها صرفا مجوز فعالیت در 

شهرهای قرمز را نخواهند داشت.
ورزش های آزاد در مناطق زرد

همچنین طبق فهرست جدید تغییرات ایجاد شده در گروه بندی مشاغل مرتبط 
با فعالیت باشگاه های ورزشی، رشته های مربوط به انجمن ورزش های رزمی، بوکس 
)سالنی(، شنا )استخرهای سرپوشیده و پارک های آبی(، تکواندو )سالنی( جانبازان 
و معلولین، ژیمناستیک )سالنی(، هاکی )سالنی(، کاراته )سالنی(، کبدی )سالنی(، 
ناشنوایان، نجات  نابینایان،  کشتی )سالنی(، کونگ فو و هنرهای رزمی )سالنی(، 
غریق )سالنی(، ورزش های رزمی، ووشو )سالنی( و ورزش های زورخانه ای )سالنی( 
صرفا در شهرهای با رنگ زرد از نظر شیوع ویروس کرونا امکان بازگشایی دارند و 

فعالیت آن ها در شهرهای با رنگ نارنجی و قرمز ممنوع است.
تیم های ملی و لیگ های برتر

باید خاطرنشان کرد که بر اساس آخرین اعالم ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
به ایسنا، مصوبه مربوط به مجاز بودن فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در 
رشته های مختلف در تمامی شهرستان های کشور، کماکان به قوت خود باقی است.

گزارش سان از هالک ایرانی؛ 
فورد را ناک اوت می کنم

سجاد غریبی، ملقب به هالک ایرانی از کسانی که او را به دوپینگ و ساختن 
هیکل دروغین و فوتوشاپ شده متهم کرده اند، انتقاد کرد. او وعده ناک اوت کردن 

فورد را هم داد.
اندازه  به  حاال  ولی  بود،  ایران  در  ناشناخته  ورزشکار  یک  غریبی  سجاد 
استان  پاورلیفتینگ  قهرمان  است  مدعی  او  دارد.  فالوور  ورزشکاران  معروف ترین 
بوشهر شده، اما در سال ۱3۹۰ به دلیل مصدومیت مجبور شده این رشته را کنار 
بگذارد. سجاد غریبی به خاطر فیزیک عجیب و غریب و شباهتش به هالک، ابرقهرمان 

کتاب های مصور آمریکایی، به شهرتی ناگهانی دست یافته است.
 ویدیوی منتشر شده ماه پیش از رویارویی او با مارتین فورد توجه بسیاری را 
به فیزیک بدنی او جلب کرده است. دیدار رسمی این دو نفر قرار است 3۰ آوریل 
در سالن “O ۲” لندن برگزار شود، اما این دو چندی پیش در دوبی برای اولین بار 

رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. 
نکته عجیب تقابل تفاوت قد قابل توجه بین سجاد غریبی و مارتین فورد بود که 
توجه بسیاری را جلب کرده است. علی رغم داشتن لقب هالک ایرانی، این ورزشکار 
به شکل واضحی از رقیب خود کوتاه قامت تر بود و به نظر می رسد که این موضوع 
در رقابت امروز برای او دردسرساز شود. انتشار این تصاویر باعث شده که بسیاری 
از کاربران نیز به این موضوع توجه کنند و حتی ادعا کنند که تصاویر منتشر شده 
از این ورزشکار پیش از این فتوشاپ بوده یا با تکنیک های خاصی فیلمبرداری و 

تصویربرداری شده است.
 نشریه سان گزارشی در مورد هالک ایرانی منتشر کرده و نوشته است: غریبی 
متهم به مصرف داروهای تقویت کننده برای به دست آوردن هیکل عظیم خود 
اثبات اینکه هرگز مواد ممنوعه مصرف نکرده است،  است، اما حاضر است برای 

آزمایش خون انجام دهد.
ثابت کنم هرگز  تا  آزمایش خون هستم  آماده  این رابطه گفت:»  در  غریبی 

استروئید مصرف نکرده ام.«
وقتی از او خواسته شد به ادعای جعلی بودن هیکلش در شبکه های اجتماعی 
پاسخ دهد، گفت: »ببینید، آن هایی که من را در اینستاگرام دنبال می کنند، از قدیم 
مرا می شناسند. آنها ویدیوهای الیو من و ویدیوهایی را که پست کرده بودم تماشا 
کرده اند و زمانی که من به تازگی به اینستاگرام ملحق شده بودم و وزنم خیلی بیشتر 

بود، من را دیده اند. در آن زمان ۱۲۰ هزار تا ۲۰۰هزار دنبال کننده داشتم.
اگر از فالوورهای من در مورد نحوه کاهش وزنم بپرسید، آنها می گویند که کم 
کم این کار را انجام داده ام. من در سال ۲۰۱۹ در رده فوق سنگین بودم. بعد از شروع 
همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ و پس از تعطیلی سالن های ورزشی، کم کم وزنم 
را کاهش دادم؛ اما سوال اینجاست که چرا عکس های سال ۲۰۱۷ را با عکس های 
اخیر مقایسه می کنند؟ برخی مطبوعات شایعه ساز می آیند و چنین مقایسه هایی را 
انجام می دهند، در حالی که من برخی فیلم ها و ویدیوهای قدیمی را پست کردم 
که قابل فتوشاپ نیستند. همچنین برخی از ویدیوهای زنده من در یوتیوب موجود 
است، آنها غیرقابل انکار هستند! من لباس هایی به اندازه XXXXXXXL می پوشم.

زمانی که وزنم بیشتر بود، آن لباس ها برایم تنگ به نظر می رسید.«
غریبی برای جدال خود با فورد، تمرین معمول  در بلند کردن اجسام سنگین 
را کنار گذاشت تا جلسات طاقت فرسای بوکس را اجرا کند. او مطمئن است که 

تمام کار سخت او نتیجه خواهد داد.
مبارزه بسیار هیجان  این  برای  او در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:» من 

زده هستم، هر چه داشته باشم در این مبارزه برای مردم کشورم خواهم گذاشت.
استقامت و ضربان قلب من هر دو بهبود یافته است و آماده رویارویی هستم. 
این شب بسیار سختی برای مارتین خواهد بود. من معتقدم که مارتین فک بسیار 
ضعیفی دارد . در کنار این واقعیت که من مشت بسیار قدرتمندی دارم، معتقدم که 

او را ناک اوت خواهم کرد.«

رونالدو یا مسی؟ جواب قطعی اینجاست ؛
احتمال یک اتفاق بزرگ؛ فیناِل فینال ها در قطر

با توجه به قرعه کشی صورت گرفته، احتمالی رویارویی آرژانتین و پرتغال در 
فینال جام جهانی ۲۰۲۲ وجود دارد؛ این می تواند نقطه اوج نسل فعلی فوتبال در قطر 

باشد؛ چیزی در حد فیناِل فینال ها.
کسب هر افتخار فردی و باشگاهی هیچ گاه به اندازه افتخارات ملی برای ماندگاری 
نام یک بازیکن در طول تاریخ اهمیت ندارد. در اولین جام جهانی بدون حضور دیه گو 
آرماندو مارداونا و در شرایطی که پله در ۸۱ سالگی وضعیت جسمانی مناسبی ندارد، 
دلیل ماندگاری نام هر دو بعد از گذشت چندین دهه از دوران فوتبالی شان، چیزی نیست 
جز درخشش در عرصه ملی و فتح بزرگترین رویداد فوتبالی دنیا )جام جهانی( در قامت 
یک ستاره؛ ستاره ای که حضورش برابر باشد با فتح جام و نبودش، تاخیری چند دهه ای 
در کسب جام ایجاد کند. کریستیانو رونالدو و لیونل مسی با کسب ۱۲ توپ طال و 
رکوردهای بی شمار، نام خود را به عنوان یکی از بهترین ها در تاریخ فوتبال ثبت کرده اند؛ 
با این وجود اما در سال های پایانی دوران حرفه ای این دو ستاره هنوز یک جای خالی 
بزرگ در ویترین افتخاراتشان خودنمایی می کند. یک یورو برای رونالدو و یک کوپا 
برای مسی؛ این تنها جام ملی دو ستاره است )البته بدون احتساب طالی المپیک و 
قهرمانی لیگ ملت های اروپا(؛ ستاره هایی که به ترتیب پنج و چهار بار طعم قهرمانی در 
UCL را چشیده اند. حتی اگر بهترین گلزن ملی تاریخ باشی یا حتی بیشترین توپ طال 
را داشته باشی، این یک قانون است؛ برای ماندگاری در تاریخ نیاز به افتخار آفرینی های 
بزرگ با پیراهن تیم ملی کشورت داری. این دو در کنار هم اگر قرار بگیرد آن موقع 
تازه می توان مثل دو مثال باال یا بازیکنانی چون زیدان، رونالدو )برزیلی( و بکن باوئر در 

طول تاریخ شایسته همان تقدیری باشید که در دوران بازی از شما می شد.
هدیه فوتبال به هوادارانش؛ فیناِل فینال ها

مسی )3۴ ساله( و رونالدو )3۷ ساله( اگر آخرین جام جهانی خود در قطر را تجربه 
نکرده باشند هم باز این جام برایشان بسیار حیاتی خواهد بود؛ چیزی مثل صفر و یک های 
خشک کامپیوتری یا سیاه و سفیدهای دراماتیک سینما... همه یا هیچ؛ این جام برای 
مسی و رونالدو چنین شرایطی دارد. اینکه رونالدو چقدر در قهرمانی پرتغاِل یورو ۲۰۱۶ 
نقش داشت یا چقدر مسی در قهرمانی کوپا آمه ریکا ۲۰۲۱ کم تاثیر بود، اگر یک جاِم 
جهانی به ویترین افتخارات یکی از دو ستاره اضافه شود دیگر مهم نخواهد بود. در این 
لحظه، مرحله ای دیگر شروع می شود که طعم آن هیچ شباهتی به طعم موفقیت های 
هر چند بزرگ قبلی ندارد. فوتبال دنیا قطعا اگر یک فینال مسی و رونالدو در جام جهانی 
به میلیاردها بیننده خود هدیه کند، بخشی از یک تاریخ بزرگ را در قطر ۲۰۲۲ شاهد 
خواهید بود. مسی روبه روی رونالدو؛ این بار نه در ال کالسیکو و نه در فینال لیگ قهرمانان 

اروپا، مهم تر و بزرگتر از این دو، در بزرگترین بازی دنیای فوتبال...
طبق قرعه کشی صورت گرفته، آرژانتین و پرتغال در دو سمت متفاوت حضور 
دارند و اگر همه چیز آن گونه که ما می خواهیم پیش برود، امکان تقابل مسی و رونالدو 
در فینال وجود دارد. البته برای رسیدن به دیدار فینال برخالف دور گروهی، دو تیم 

حریفان بسیار سرشناسی را باید از پیش رو بردارند.
پس از برگزاری مراسم قرعه کشی، بازار احتماالت و رجوع به تاریخ داغ است. 
یکی از این احتماالت همان چیزی است که در موردش صحبت کردیم؛ فیناِل فینال ها؛ 
جایی که مسی و رونالدو می توانند یک بار برای همیشه، برنده دوئل را مشخص کنند. 
بعد از بیش از یک دهه رقابت سایه به سایه، برنده این فینال که با توجه به گروه بندی 
مسابقات، احتمال وقوع آن وجود دارد، می تواند جواب سوال مسی یا رونالدو را برای 
همیشه مشخص کند. در پنجمین جام جهانی، شاید بزرگترین اتفاق از دل همین 
دوئل تاریخی برای یکی از دو ستاره به وقوع بپیوندد. اگر هنوز قبول ندارید این فینال 
می تواند بهترین انتخاب برای جاِم جهانی قطر باشد، عملکرد دو بازیکن را یک دور 

کوتاه مرور می کنیم:
رونالدو در یک نگاه بی نیاز از ویکی پدیا:

سن: 3۷
متولد: ۵ فوریه ۱۹۸۵

رئال  )۲۰۱۸-۲۰۲۱(؛  یوونتوس  )۲۰۲۱-تاکنون(؛  منچستریونایتد  باشگاه ها: 
مادرید )۲۰۰۹-۲۰۱۸(; منچستریونایتد )۲۰۰3-۰۹(; اسپورتینگ لیسبون )۲۰۰۲-۰3(

ملیت: پرتغالی
برنده توپ طال: ۵ بار – ۲۰۱۷، ۲۰۱۶، ۲۰۱3،۲۰۱۴ ،۲۰۰۸

بهترین بازیکن مردان فیفا: ۲ بار  -۲۰۱۶ و ۲۰۱۷
قهرمان لیگ قهرمانان  ۵ بار -  ۲۰۰۷–۰۸ با منچستریونایتد؛ ۱۴–۲۰۱3، 

۱۶–۲۰۱۵، ۱۷–۲۰۱۶ و ۱۸–۲۰۱۷ با رئال مادرید
کاپیتان پرتغال در قهرمانی یورو ۲۰۱۶

بهترین گلزن فوتبال ملی مردان )۱۱۵ گل(
بهترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا )۱۴۰ گل(

کریستیانو رونالدو فوتبال حرفه ای خود در عرصه باشگاهی را در فصل ۲۰۰۲-۰3 
با حضور در اسپورتینگ لیسبون شروع کرد. یک فصل بعد او راهی منچستریونایتد شد 
و دوران موفقی را در این تیم )۰۹-۲۰۰3( با فتح لیگ جزیره، لیگ قهرمانان اروپا و 
کسب توپ طال سپری کرد. حضور در رئال اوج دوران فوتبال کریس بود )۲۰۰۹-۱۸( 
او در رئال به هر آن چه که در منچستر کسب کرده بود با تعداد بیشتر و تکرار سریع 
دست یافت. بعد از یک انتقال نه چندان موفق به یوونتوس )۲۱-۲۰۱۸( کاپیتان پرتغال 
با یک انتقال جذاب به اولدترافورد برگشت.  برنده ۵ توپ طال که بیش از ۸۰۰ گل 
در دورن فوتبالی اش به ثمر رسانده با ۱۱۵ گل در ۱۸۵ بازی ملی، بهترین گلزن ملی 
فوتبال مردان به حساب می آید. کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۱۶ همراه با پرتغال فاتح 
جام ملت های اروپا شد. او همچنین بهترین گلزن تاریخ رئال مادرید )۴۵۰( و لیگ 

قهرمانان اروپا )۱۴۰( است.
مسی در یک نگاه بی نیاز از ویکی پدیا:

سن: 3۴
متولد: ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷

باشگاه ها: پاری سن ژرمن )۲۰۲۱ تا کنون(؛ بارسلونا )۲۰۲۱-۲۰۰۴(
ملیت: آرژانتینی

برنده توپ طال: ۷ بار  - ۲۰۲۱، ۲۰۱۹، ۲۰۱۵، ۲۰۱۲، ۲۰۱۱، ۲۰۱۰، ۲۰۰۹
بهترین بازیکن مردان فیفا: یک بار - ۲۰۱۹

قهرمانی قهرمانان اروپا: ۴ بار - ۲۰۰۵–۰۶، ۲۰۰۸–۰۹، ۲۰۱۰–۱۱، ۲۰۱۴–۱۵ 
)همه با بارسلونا(

جایزه بهترین ورزشکار جهان Laureus: ۱ )۲۰۱۹، برنده مشترک با لوئیس 
همیلتون(

کاپیتان آرژانتین در قهرمانی کوپا آمریکا ۲۰۲۱
مسی ۲۱ سال از دوران حرفه ای خود را در باشگاه بارسلونا سپری کرد. او در 
فصل جاری، دوره جدیدی را در باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه آغاز کرده است. ستاره 
آرژانتینی در بارسا چندین جام از جمله قهرمانی اللیگا اسپانیا و چهار بار قهرمانی لیگ 
قهرمانان اروپا را به دست آورد. مسی همچنین هفتمین توپ طالی خود را در سال 
۲۰۲۱ به دست آورد. او در ۱۵۹ بازی ملی ۸۱ گل برای آرژانتین به ثمر رسانده است. 
مهاجم فعلی PSG در جریان قهرمانی تیم ملی کشورش در کوپا آمه ریکا ۲۰۲۱ هر 
چند فروغی در فینال نداشت اما توانست آقای گل مسابقات شود. بعد از کسب طالی 
المپیک ۲۰۰۸ این دومین جام ملی مسی بود؛ البته قهرمانی امسال، اولین قهرمانی 

ملی ستاره آلبی سلسته در رده سنی بزرگساالن بود.
مقایسه عملکرد دو بازیکن در عرصه ملی:

رونالدو: ۱۱۵ گل و 3۱ پاس گل در ۱۸۵ بازی برای پرتغال
مسی: ۸۱ گل و ۴۷ پاس گل در ۱۵۹ بازی برای آرژانتین

هت تریک: رونالدو ۱۰; مسی ۷
میانگین گل بین المللی در هر بازی: رونالدو ۰.۶۲; مسی ۰.۵۱

ضربات پنالتی: رونالدو ۱۶ )۷ از دست رفته(; مسی ۱۸ )۴ از دست رفته(
قهرمانی: رونالدو: یک یورو، مسی: یک کوپا

گل های رونالدو در جام جهانی
۱ :۲۰۱۰   ۱ :۲۰۰۶
۴ :۲۰۱۸   ۱ :۲۰۱۴

گل های مسی در جام جهانی
۰ :۲۰۱۰   ۱ :۲۰۰۶
۱ :۲۰۱۸   ۴ :۲۰۱۴

افتخارات بین المللی رونالدو با پرتغال:
قهرمانی یورو: ۱ )۲۰۱۶(

قهرمانی لیگ ملت های اروپا: ۱ )۲۰۱۹(
بهترین گلزن تاریخ فوتبال بین المللی مردان )۱۱۵ گل(

بهترین گلزن تاریخ قهرمانی اروپا )۱۴ گل در ۲۵ بازی تورنمنت(
برنده کفش طالی یورو ۲۰۲۰

افتخارات بین المللی مسی با آرژانتین:
برنده کوپا آمریکا ۲۰۲۱ و برنده کفش طال

جام جهانی زیر ۲۰ سال فیفا: ۱ )۲۰۰۵(
مدال طالی المپیک: ۱ )۲۰۰۸(

رکورد تعداد بازی برای آرژانتین: ۱۵۸

از نظر امتیاز فنی گروهی 
ایران در آن حاضر است  که 
مسابقات  گروه  سخت ترین 
است جایی که میانگین امتیاز تیم های 

حاضر در این گروه ۱۶۲۶ می باشد.
قرعه کشی دور نهایی جام جهانی 
جمعه شب در قطر برگزار شد و تیم ها 
در  ایران  شناختند.  را  خود  حریفان 
با  هیجان انگیز  و  ویژه  بسیار  گروهی 
انگلیس، ایاالت متحده و برنده پلی آف 
اروپا همگروه شد. گروهی که به اعتراف 
این  از  سخت تر  می توانست  اسکوچیچ 
فدراسیون  سرپرست  سوی  از  و  باشد 

»نرمال« قلمداد شد.
سه  بررسی  به  یادداشت  این  در 
حضور  )تعداد  سابقه  و  تجربه  شاخص 
)امتیاز  فنی  امتیاز  قبل(،  دوره های  در 
ارزش مالی  تیم ها در رنکینگ فیفا( و 
)ارزش اسکواد تیم ها از نظر سایت معتبر 
ترانسفرمارکت( در گروه های هشت گانه 
و سنجش سختی هر گروه پرداخته ایم.

– تجربه حضور در  اول  شاخص 
جام جهانی

اولین شاخص بررسی شده تجربه 
حضور تیم ها در جام های جهانی گذشته 
است. بر این اساس برزیل با حضور در 
و  باتجربه ترین  قبل  دوره های  تمامی 
قبلی  جام های  در  حضور  بدون  قطر 
کم تجربه ترین تیم جام هستند. از این 
حیث گروه اول مسابقات )قطر/اکوادور/

 G سنگال/هلند( کم تجربه ترین و گروه
)برزیل/سوییس/صربستان/کامرون( 
باتجربه ترین گروه این تورنمنت است.

در  تیم ها  امتیاز   –  شاخص دوم 
رنکینگ فیفا 

و  تیم ها  فنی  ارزیابی  منظور  به 
امتیاز  گروه  هر  سختی  درجه  سنجش 
که  دادیم  قرار  را مالک  فیفا  رنکینگ 
این  صدر  در  امتیاز   ۱۸3۲ با  برزیل 
جدول و در میان تیم های صعود کرده 
تیم  ضعیف ترین  امتیاز   ۱3۸۷ با  غنا 
حاضر در زمان قرعه کشی است. از میان 
تیم هایی که همچنان شانس صعود به 
جام جهانی دارند تیم نیوزیلند با ۱۲۰۶ 
امتیاز ضعیف ترین تیم محسوب می شود.

مسابقات   B گروه  نظر  این  از 
گروهی که کشورمان در آن حضور دارد 
سخت ترین و گروه A آسان ترین گروه 

مسابقات لقب می گیرند. 
 شاخص سوم – ارزش مالی

با نگاهی به ارزش اسکواد تیم ها در 
سایت معتبر ترانسفرمارکت در می یابیم 
در میان 3۷ تیم )۲۹ تیم صعود کرده و 
۸ تیم دارای شانس صعود( تنوع ارزش 
تیم ها بسیار چشمگیر و زیاد است. قطر 
میلیارد  یک  انگلیس  میزبان  حالی  در 
یورویی است که ارزش اسکواد تیم ملی 
کشورش فقط ۱۴ میلیون یورو می باشد. 

 تحلیل و بررسی گروه ها
کم تجربه ها  گردهمایی   :A گروه 

به کام هلند
قطر میزبان اولین حضور خود در 
جام جهانی را در حالی تجربه می کند که 
قطعا با سخت ترین گزینه های ممکن از 
پات ۲ )هلند( و پات 3 )سنگال( همگروه 
شد. اکوادور تیم سوم آمریکای جنوبی 
مجموع  گرفت.  قرار  گروه  این  در  نیز 
حضور چهار تیم این گروه در جام جهانی 
۱۵ دوره است که حتی کمتر از سابقه 
مکزیک با ۱۶ دوره حضور است. از این 
حیث این گروه کم تجربه ترین گروه جام 

جهانی است. 
از نظر مجموع امتیازات تیم ها در 
رنکینگ فیفا نیز این گروه راحت ترین 

گروه جام جهانی است.
گروه  تیم ها  مالی  ارزش  نظر  از 
گروه ها  هفتم  رتبه  در  مسابقات  اول 

قرار می گیرد.
خیلی  یا  نرمال  گروه   :B گروه 

فشرده؟
به نظر می رسد ایران که در دوره 
در گروه خود  لحاظ جغرافیایی  از  قبل 
در کنار تیم های تنگه جبل الطارق قرار 
داشت، این دوره نیز در صورت صعود ولز 
یا اسکاتلند بایستی در کنار کشورهای 

انگلیسی زبان مرحله گروهی را به انجام 
یورو  قهرمان  نایب  انگلیس  برساند. 
۲۰۲۱، ایاالت متحده قهرمان گلدکاپ 
احتماال  و   ۲۰۲۱ شمالی  آمریکای 
بریتانیا  از  دیگر  تیم  یک  یا  اوکراین 
)اسکاتلند یا ولز( هم گروهی های ایران 
جز  که  انگلیس  هستند.  دوره  این  در 
۱۹۸۲ و همگروهی با کویت هیچ گاه با 
تیمی از آسیا همگروه نشده بود در بدو 
ورود به قطر و در روز افتتاحیه مسابقات 

بایستی با ایران بازی کند.
تجربه  و  سابقه  نظر  از  گروه  این 
حضور با میانگین حدود ۸ دوره حضور 

پنجمین گروه باتجربه مسابقات است.
که  گروهی  فنی  امتیاز  نظر  از 
سخت ترین  است  حاضر  آن  در  ایران 
گروه مسابقات است جایی که میانگین 
گروه  این  در  حاضر  تیم های  امتیاز 

۱۶۲۶ می باشد.
گروه  این  مالی  ارزش  نظر  از 
گران ترین تیم جام انگلیس را در خود 
سومین  میانگین  صورت  به  و  می بیند 

گروه گران قیمت جام جهانی است.
الزم به توضیح است در این گروه 
و گروه های D و E، جایی که تکلیف 
تیم های صعود کرده به دور نهایی هنوز 
و  امتیازات  میانگین  نشده  مشخص 
همچنین دیگر شاخص ها با این فرمول 

محاسبه شده اند:
 POINTS = )ENG + IRI +

۴ / )USA + UEFA
 / )UEFA = {[ )UKR+SCO

۲ / {WAL + [ ۲
)به عنوان مثال تأثیر امتیاز ولز به 
دو  باالتر  مرحله  یک  در  حضور  دلیل 
در  اوکراین  و  اسکاتلند  تیم های  برابر 

نظر گرفته شده است(.
در  لوا  و  مسی  جنگ   :C گروه 

روز آخر
در این گروه آرژانتین و مکزیک با 
تجربه در کنار لهستان و عربستان قرار 
دارند. جدال مسی و لواندوفسکی در روز 
سوم از جذابیت های این گروه بوده و چه 
بسا مانند دوره قبل صعود تیم آرژانتین تا 
روز آخر قطعی نشده باشد که می تواند بر 

جذابیت های این بازی بیافزاید.
تجربه ها  با  دوم  رتبه  گروه  این 
با متوسط حدود ۱۲ دوره حضور، رتبه 
متوسط  امتیاز   ۱۶۰3 )با  فنی  پنجم 
رنکینگ فیفا( و با ارزش ۲۷۶ میلیون 
یورو رتبه ششم ارزش مالی گروه ها را 

در اختیار دارد. 
این  از  پیش  مکزیک  و  آرژانتین 
سال های  در  بار  سه  جهانی  جام  در 
شده اند  روبرو   ۲۰۱۰ و   ۲۰۰۶  ،۱۹3۰
مصاف  سه  هر  پیروز  آلبی سلسته  که 

بوده است.
سنتی  هم گروهی های   :D گروه 
– سندرم حذف مدافع عنوان قهرمانی 
از ۱۹۹۸،  بعد  فرانسه  و  دانمارک 
۲۰۰۲، ۲۰۱۸ برای چهارمین بار با هم 
همگروه شده اند که در سه تقابل قبلی 
سهم هر تیم یک برد، یک مساوی و 

یک باخت بوده است. 
این در حالی است که فرانسه در 
دو دوره از این سه دور به قهرمانی جام 
جهانی رسیده )۹۸ و ۲۰۱۸( و در سال 
جام  با  گروهی  دور  همان  در   ۲۰۰۲
خداحافظی کرده است. رکوردی منفی 
است  مواجه  آن  با  فرانسه  اکنون  که 
سندرم حذف مدافعین عنوان قهرمانی 

در همان دور گروهی است که در سال 
۲۰۱۸ برای آلمان، ۲۰۱۴ برای اسپانیا، 
۲۰۱۰ برای ایتالیا و ۲۰۰۲ برای فرانسه 

اتفاق افتاده است. 
با میانگین ارزش 3۴۸  این گروه 
میلیون یورو چهارمین گروه گران جام 
ارزش  احتساب  قطعًا  است.  جهانی 
تیم های حاضر در پلی آف )پرو، امارات 
و استرالیا( رتبه این گروه را در میان ۸ 
تونس  تیم  است.  آورده  پایین تر  گروه 

از آفریقا نیز در این گروه حاضر است.
گروه D مسابقات همچنین از نظر 
امتیاز رنکینگ فیفا هم در رتبه چهارم 
نظر  از  و  دارد  قرار  گروه ها  میان  در 
جهانی ششمین  جام  در  تجربه حضور 
گروه بوده که نسبتًا گروهی کم تجربه 

محسوب می شود.
گروه E: دو قهرمان در گران ترین 

گروه
قدرتمند  تیم  دو  آلمان  و  اسپانیا 
گروه هستند و تیم ژاپن به همراه برنده 
پلی آف اقیانوسیه- آمریکای شمالی نیز 
در این گروه حاضر خواهند بود. حضور 
که  فوتبال  غول  دو  آلمان  و  اسپانیا 
با  دارند  را  سابقه قهرمانی جام جهانی 
مبدل  را  گروه  این  یورو  میلیون   ۴۰۶
نموده  جهانی  جام  گروه  گران ترین  به 
است. گروه E مسابقات با میانگین حدود 
۱۱ دوره حضور سومین گروه پرتجربه 
امتیازات  و  فنی  لحاظ  از  و  بوده  جام 
گروه  ششمین  متیاز(  ا  ۱۵۶۷ ( فیفا 
داشت  اذعان  می توان  قطعا  که  است 
کاستاریکا  و  اقیانوسیه  نماینده  حضور 
چنین  به  منجر  امتیازات  محاسبه  در 

رتبه ای شده است.
گروه F: ارزان ترین گروه جام

بلژیک و کرواسی از اروپا و مراکش 
گروه  این  در  حاضر  تیم های  کانادا  و 

هستند. 
از گروه  بعد  نظر سابقه حضور  از 
A این گروه با متوسط ۶ دوره حضور 
کم تجربه ترین گروه مسابقات می باشد. 
این در حالی است که از نظر امتیاز فنی 
گروه F مسابقات با ۱۶۲۰ امتیاز متوسط 
رنکینگ فیفا سومین گروه سخت جام 

محسوب می شود. 
گروه F جام بیست و دوم با ۲۴۹ 
میلیون یورو کم ارزش ترین و ارزان ترین 

گروه در جام بیست و دوم می باشد.
کپی   - باتجربه ترین ها   :G گروه 

جام قبل
و  ییس  سو یل،  ز بر تیم  سه 
فاصله  به  متوالی  طور  به  صربستان 
چهار سال دوباره با هم همگروه شدند! 
این بار کاستاریکا در گروه آنان حاضر 
نیست و کامرون جایگزین شده است. 
از نظر تجربه این گروه با متوسط حدود 
۱3 دوره حضور باتجربه ترین گروه حاضر 
در مسابقات است. از لحاظ فنی نیز این 
گروه بعد از گروه ایران دارای بیشترین 
امتیاز در رنکینگ فیفاست )۱۶۲۴ امتیاز( 
همچنین  دارد.  قرار  دوم  جایگاه  در  و 
از  بعد  یورو  میلیون   3۸۴ با  گروه  این 
ارزشمندترین  آلمان  و  اسپانیا  گروه 
جهانی  جام  گروه  گران قیمت ترین  و 

محسوب می شود.
گروه H: پرتغالی ها – جنجالی ها

در قطر ۲۰۲۲ پرتغال بار دیگر با 
تیمی آسیایی و مربی پرتغالی هم گروه 
شده جایی که باید در روز دوم بازی های 
گروه به مصاف پائولو بنتو و کره جنوبی 

نیز  غنا  و  اروگوئه  روز  همان  در  برود. 
بعد از گذشت ۱۲ سال از بازی جنجالی 
بار   ۲۰۱۰ جام  در  چهارم  یک  مرحله 

دیگر به مصاف هم می روند. 
متوسط  با  مسابقات  آخر  گروه 
میان  در  تیم ها  حضور  دوره   ۸ حدود 
دیگر گروه ها در رتبه چهارم باتجربه ها 
این  تیم های  متوسط  امتیاز  دارد.  قرار 
گروه در رنکینگ فیفا ۱۵۵۴ است که 
با این امتیاز می توان گفت بعد از گروه 

A راحت ترین گروه مسابقات هستند. 
 H گروه  تیم های  مالی  ارزش 
که  می باشد  یورو  میلیون   3۴۵ معادل 
هشت گانه  گروه های  در  پنجم  جایگاه 

را دارد. 
 جمع بندی

در ساعات اولیه پس از قرعه کشی 
عدم همگروهی ایران با برزیل/فرانسه 
دوم،  سید  از  هلند/آلمان  و   ۱ سید  از 
را در میان جامعه  ابراز رضایت نسبی 
سرپرست  سوی  از  ویژه  به  فوتبال 
فدراسیون و سرمربی تیم ملی از نظر 
مناسب بودن قرعه ایران در پی داشت. 
ششمین  در  ما  گروه  اینکه  از  گذشته 
می توانست  جهانی  جام  در  حضورمان 
بسا  چه  باشد،  این  از  سخت تر  خیلی 
می توانست به خصوص در سید ۱ و ۴ 
راحت تر هم باشد. بنابراین در نگاه اول 
نرمال و متوسط خواندن گروه نمی تواند 

اظهارنظری نادرست باشد.
می  عمو یت  ضا ر و  ل  قبا ا
با  متحده  یاالت  ا با  همگروهی  ز  ا
پیش فرض ذهنی برد ۲۴ سال قبل در 
بازی قرن و انتظار کسب نتیجه مطلوب 
از احتماال دو تیم قدرتمند دیگر بریتانیا 
برخی  گردآوری  با  داشت  آن  بر  را  ما 
در  و  ساده  آماری  حقایق  و  اطالعات 
دسترس، جایگاه گروهمان را در میان 
گروه های هشت گانه جام جهانی از سه 
و وضعیت  فنی  امتیازات  تجربه،  منظر 

اقتصادی بررسی نماییم.
فعال  میان  در  داد  نشان  نتایج   •
سی و هفت تیم حاضر در جام جهانی 
که ۲۹ تیم قطعی شده و وضعیت سه 
تیم دیگر از میان هشت تیم باقی مانده 
مشخص خواهد شد، تیم ما از نظر امتیاز 
این در  فنی در رتبه هفدهم قرار دارد 
این حیث  از  حالی است که گروهمان 
برآورد  جهانی  جام  گروه  سخت ترین 
شده است. از نظر تجربه حضور در جام 
جهانی نیز در همان رتبه هفدهم قرار 
گروهمان  متوسط  که  حالی  در  داریم 
ارزش،  نظر  از  اما  است.  حضور   ۸
ارزش  متوسط  احتساب  ]با  ایران  تیم 
تیم های هنوز صعود نکرده] در جایگاه 
بیست و ششم تیم های جام قرار دارد. 
این در حالی است که تیم یک میلیارد 
یورویی انگلیس سرگروه گروه ماست و 
آمریکا دیگر همگروهی ما با بازیکنانی 
شاغل در چلسی، منچسترسیتی، فوالم، 
معادل  ارزشی  و....  یوونتوس  بارسلونا، 

۲۰۵ میلیون یورو دارد. 
در فاصله کمتر از هشت ماه مانده 
امید  قرن،  جهانی  جام  اولین  تا شروع 
می رود فدراسیون با برنامه ریزی دقیق و 
تدارک اردوهای آماده سازی و مسابقات 
باکیفیت در پنجره های باقیمانده فیفادی 
در ماه های خرداد و شهریور که مناسب 
برگزاری ۶ بازی تدارکاتی می باشد، تیم 
آمادگی  بیشترین  با  را  کشورمان  ملی 

راهی جام جهانی نماید.

بررسی گروه های هشت گانه جام جهانی

 ایران؛ در گروه نرمال، پرامتیاز و خیلی فشرده

ابراز  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
گفت  قطر   ۲۰۲۲ جام جهانی  درباره  خوشبینی 
که بازی در کشور قطر مانند بازی در استادیوم 

آزادی در تهران است.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفت وگو 
با HRT کرواسی درباره شانس بازی ایران در 
جام جهانی و بازی با تیم ملی آمریکا گفت: من 
عالقه ای به صحبت درباره روابط سیاسی ایران 
و آمریکا ندارم. بین دو کشور اختالف نظر وجود 
دارد اما ما فقط می خواهیم به فوتبال فکر کنیم.

است.  از گروه  ما عبور  افزود: هدف  وی 
می توانیم  و  داریم  بزرگی  تیم  گفته ام  همیشه 
به مرحله بعد راه یابیم. می توانیم به مرحله یک 

هشتم نهایی صعود کنیم که اولین بار برای ایران است.
این دومین دوئل ایران و آمریکا در جام جهانی خواهد 
بود، آنها در سال ۱۹۹۸ در فرانسه با هم همگروه بودند و 

ایران ۲-۱ برنده این دیدار شد.
با  که  اسالمی  انقالب  پیروزی  زمان  از  کشور  دو 
بود،  همراه  آمریکا  سفارت  در  روزه   ۴۴۴ گروگانگیری 

رابطه ای نداشته اند.
عالوه بر ایران و آمریکا، انگلیس نیز در گروه B قرار 
دارد و چهارمین تیم شرکت کننده پس از آخرین بازی از 
مسابقات مقدماتی اروپا مشخص می شود که ولز، اسکاتلند 

و اوکراین برای یک سهمیه باقی مانده می جنگند.
اسکوچیچ ادامه داد: انگلیس سخت ترین حریف ایران 
خواهد بود، اما با توجه به نزدیکی ایران و قطر، اینجا زمین 
آزادی  استادیوم  در  بازی  مانند  این  بود.  خواهد  ما  خانگی 
خواهد بود و به همین خاطر تمام تالش خود را می کنیم تا 

از این گروه به دور بعدی راه یابیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال هم چنین در اظهاراتی جداگانه  
که در SUN انگلیس منتشر شده، گفت: در بازی با انگلیس 
هر اتفاقی می تواند رخ دهد؛ ما ۱۵ بازی انجام نمی دهیم، 
یک بازی انجام می دهیم و هر چیزی ممکن است در یک 

بازی اتفاق بیفتد.

ایران در رده بیست و یکم فیفا با ۱۶ پله 
پایین تر از انگلیس قرار دارد و علیرضا جهانبخش 
بازیکن سابق برایتون و مهدی طارمی از پورتو در 

ترکیب این تیم حضور دارند.
اسکوچیچ اضافه کرد: شاید ترجیح می دادیم 
ما  اما  نکنیم  بازی  انگلیس  با  اول  بازی  در 
بازیکنان زیادی داریم که در اروپا بازی می کنند 
به دیگران بجنگند،  احترام کامل  با  و می توانند 
اما آنها می توانند برای عبور از این گروه و کسب 

سهمیه بجنگند. 
وی ادامه داد: مردم هم چنین سعی خواهند 
کرد بگویند که ما شرایط قطر را بهتر می دانیم 
و این یک مزیت خواهد بود. اما مزیت واقعی ما 
این است که بازیکنان زیادی داریم که در دومین یا سومین 
جام جهانی حضور خواهند داشت. ما در آسیا شماره ۱ هستیم، 
اما این مهم نیست. مهم است که ما بهترین بازیکنان مان 
را آماده کنیم و می دانم که ما روحیه مردم ایران را همراه 
خودمان داریم. برای این بچه ها بازی کردن برای کشورشان 

بسیار مهم است.
ایران افزود: دلیلی وجود ندارد که  سرمربی تیم ملی 
فکر نکنیم می توانیم انگلیس را شکست دهیم، چرا که نه! 
به یاد داشته باشید که من کروات هستم، بنابراین می دانم 

که می توانیم انگلیس را شکست دهیم.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

الزیر نظر: مجتبی کاشی
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

در گفت وگو با SUN و HRT مطرح شد؛

اسکوچیچ: می توانیم انگلیس را شکست دهیم!
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پیش از این، کلمۀ »جنوب« 
بوشهر  یادآور  من،  برای 
و  بود؛   ۶0 و   ۵9 سال های 
سر  بر  سایه اش  که  جنگی 
جنوب ایران، سنگین بود. حاال 
اما، دیگر به تصویر سال های 
چون  نمی کنم.  فکر  جنگ 
را  تصورم  هرمزگان،  استان 
تغییر  به کلی  جنوب،  دربارۀ 

داد. 
 این گزارش، از منظر دیِد 
حرفه ای،  غیر  گردشگر  یک 
جاذبه های  برخی  به  نگاهی 
نظیر  استان  این  گردشگری 
قشم  جزیرۀ  هرمز،  جزیرۀ 
دارد  آنها  طبیعی  مظاهر  و 
مختصری  می کند  تالش  و 
را  آنها  فراوان  جاذبه های  از 

توصیف کند.

سوار بر شناور تندرو دریایی، به 
آبِی  می رویم.  هرمز  جزیرۀ  سوی 
بی کرانی بر منظِر نگاه مان گسترده 
پرهیب  دور،  از  تا  می رویم  است. 
جزیرۀ هرمز نمایان می شود. راهنما 
از قلعۀ پرتغالی ها می گوید و از خاِک 
رنگین جزیرۀ هرمز. از اسکله ای که 
در آن پیاده می شویم، سوار بر چند 
پرتغالی ها  قلعۀ  به  ون،  خودروی 
دیوارهایی  اول،  نگاه  در  می رویم. 
جلب  را  توجه مان  سرخ،  خشت  با 
می کند. ظاهراً همه چیز عادی است. 
اما وقتی از زیر طاقی ورودی قلعه 
می گذریم، به یکباره انگار به فضایی 
خارج از اقلیم جزیره قدم می گذاریم. 
ویرانه های  بر  وهم آلودی  سکوت 
انگار  صداها  حکمفرماست.  قلعه 
که  نیست  بیهوده  ندارد.  پژواکی 
مردم محلی، از اینکه شب را در این 

قلعه بمانند، پرهیز می کنند!

۸کیلومتری  در  هرمز،  جزیرۀ 
دلیل  به  که  شده  واقع  بندرعباس 
مجاورت با تنگۀ هرمز، آن را »کلید 
راهنمای  می دانند.  فارس«  خلیج 
می گوید  هرمز  جزیرۀ  ما،  محلی 
جزیره  این  بر  پرتغالی ها  سلطۀ  و 
جزیره  این  خاک  با  که  قلعه ای  و 
در  بار  نخستین  پرتغالی ها  ساختند. 
سرپرستی  به  میالدی   ۱۵۰۶ سال 
دریانورد مشهور  »آلبوکرک«  ناخدا 
فارس شدند  وارد خلیج  پرتغالی 
ه  یر جز قشم،  مدتی  ز  ا پس  و 
)بندرعباس فعلی(  هرمز و گمبرون 

را کاماًل تصرف کردند. 
 آنها تا سال ۱۶۲۲ میالدی، به 
مدت ۱۱۶ سال بر این مناطق حاکم 
بودند. اما لشکر شاه عباس صفوی، 

بر استعمارگان هرمز تاخت و دست 
این  خاک  از  همیشه  برای  را  آنها 
جزیره کوتاه کرد. حاال جزیرۀ هرمز 
با وسعت ۴۲کیلومتر مربع و جمعیت 
تقریبی ۷هزار نفر، همه ساله پذیرای 
گردشگران ایرانی و خارجی است که 
برای دیدن خاک رنگ رنگ جزیره، 
به  پرتغالی ها  قلعۀ  تندیس ها و  درۀ 

خاک آن پا می گذارند. 
از  فرشی  قلعه،  باز  محوطۀ  در 
گسترانده  جزیره  رنگین  خاک های 
رنگ های  که  فرشی  است؛  شده 
فیروزه ای  و  اخرایی، طالیی  سرخ، 
آن، بیش از هر منظره ای، نگاه بیننده 
را به خود جلب می کند. دورتادور این 
ساختمان  بازمانده های  اما،  فرش 
دیده بانی  برج  و  سربازخانه  قلعه، 
برج  طاقی  زیر  در  می شود.  دیده 

دیده بانی، برخی از اشیاء بازمانده از 
است  نمایش گذاشته شده  به  قلعه 
از  پرتغالی ها  قلعۀ  موزۀ  راهنمای  و 
نقشۀ  و  می گوید  قلعه  این  پیشینۀ 
گردشگران  برای  را  قلعه  و  جزیره 

شرح می دهد. 
یک کلیسای زیرزمینی، که پس از 
خلع ید پرتغالی ها از قلعه، به آب انبار 
تغییر کاربری داده است، با طاق های 
ضربی و ستون های متعدد، در میانۀ 
در  صداها  دارد.  قرار  قلعه  محوطۀ 
این فضا، پژواک خفه ای دارد. تصور 
می کنم که پرتغالی های گیرافتاده در 
جزیره ای به این دوردستی، در زیر 
این طاقی ها عبادت می کنند. حاال اما 
جز دیوارهای اسفنجی و طاق های 
خاک گرفته، چیزی از جالل عبادتگاه 

آنها باقی نمانده است.
از قلعه که بیرون می آییم، زنان 
محلی ای را می بینیم که خاک های 
شیشه های  در  را  جزیره  رنگی 
نقاب های  و  می فروشند  کوچک 
سیاهی  ینجا  ا  . را جنوبی  رنگین 
چشمان زنان، از پشت نقاب ها جلوۀ 

دیگری می یابد!

درۀ تندیس ها
تندیس  از  همیشه  که  تصوری 
داشتم، مجسمه ای ساختۀ دست بشر 
اما، تندیس ها  بود. در جزیرۀ هرمز 
را خاک، باد، آب و فرسایش زمین 
ساخته اند. کنار جاده از ون ها پیاده 
می شویم و پا به دره ای می گذاریم 
به  ابتدا، کم عمق و کوچک  در  که 
کافه  چوبی  تابلوی  می رسد.  نظر 

می شود،  دیده  بیابان  میانۀ  در  که  
به  را  وسترن  فیلم های  کافه های 
یاد می آورد که یکباره، وسط بیابان 
هیچ  اطراف شا ن  و  می شوند  ظاهر 
دره  میانۀ  از  نیست.  دیگری  بنای 
راهپیمایی  صخره ها  نزدیکی  تا 
کرده ام  گم  را  جهت ها  می کنیم. 
از  چیست.  مقابل مان  نمی دانم  و 
البه الی چند صخره می گذریم که 
فرسایش طبیعی، به آنها شکل های 
غریبی داده است. یکی از آنها شبیه 
یک سمندر بزرگ است! هنوز محو 
تماشای سمندر غول پیکر هستم که 
یکباره با دیدن دریا زبانم بند می آید. 
درست در جایی که هیچ انتظار دیدن 
آب را نداشته ام، دریا، پایین پرتگاه 
نه چندان عمیقی، تن گسترانده است. 

کنار دریا که نفس تازه می کنیم، چند 
گردشگر لهستانی به ما می رسند، اما 
نزدیک ما نمی مانند. دو نفر از آنها 
از  کوهی  بز  مثل  ابری،  دمپایی  با 
ارتفاع  از  تا  می روند  باال  صخره ها 

بیشتری دریا را ببینند!
تندیس ها،  درۀ  از  بازگشت  در 
هرمز  جزیرۀ  روز  گرمای  دیگر 
جزیرۀ  از  بازگشت  شده.  شکسته 
هرمز به بندرعباس، در دل تاریکی، 
اتوبوس  موتور  یکنواخت  صدای  با 
جنوبی،  موسیقی  نوای  و  دریایی 
دارد  وصف ناشدنی  لذتی  خودش 
که خستگی دوازده هزار گامی را که 
پیاده برداشته ایم، از تن به در می کند. 
ساعتی بعد، چراغ های بندرعباس از 
در  سفری  و  می شوند  نمایان  دور 
دل سفری دیگر، به پایان می رسد.

جزیرۀ قشم
صبح روز بعد، سفر به جزیرۀ قشم 
را با همان شناور دریایی و از همان 
اسکله آغاز می کنیم، اما مسیری که 
متفاوت  می شویم،  رهسپار  آن  به 
دارد  غریبی  مه  و  غبار  هوا،  است. 
و در دوردست، کشتی های تجاری 
متعددی در حرکت هستند که دیدن 
آنها در آبی کمرنگ و غبارآلود دریا، 

خالی از لطف نیست.
جزیرۀ قشم با هزار و ۵۰۰کیلومتر 
جزیرۀ  بزرگ ترین  وسعت،  مربع 
خلیج فارس در جنوب ایران است. 
سایت های  داشتن  با  جزیره  این 
ناز،  جزایر  ازجمله  گردشگری  ویژۀ 
جهان،  نمکی  غار  طوالنی ترین 

جنگل های دریایی حرا، دلفین های 
ستاره ها،  درۀ  هنگام،  بازیگوش 
تخم گذاری  سایت  چاهکوه،  تنگۀ 
 ، بی« ه عقا ز پو « ی  الک پشت ها
مهاجر،  و  بومی  زیبای  پرندگان 
پرتغالی ها،  قلعۀ  خوربس،  غارهای 
چاه های تال، بادگیرهای زیبای بندر 
الفت و سواحل منحصر به فرد، محل 
مناسبی برای دوستداران و عاشقان 
طبیعت است. البته ما در سفر کوتاه 
این  همۀ  از  بازدید  امکان  خود، 
جاذبه ها را نداریم. این گزارش، تنها 
به دیده ها و شنیده هایم وابسته است 

و ادعای کامل بودن ندارد! 
وقتی در جزیرۀ قشم سوار اتوبوس 
می شویم، راهنمای ما، »هما نجیبی« 
که از بانیان »مدرسۀ طبیعت« قشم 
است، سخن گفتن از جزیرۀ قشم را 
به »درۀ  رفتن  برای  و  آغاز می کند 

ستاره ها« آماده می شویم. 

درۀ ستاره ها 
ی  ستا و ر ر  د ه ها  ر ستا ۀ  ر د
»برکه خلف« واقع شده که به عنوان 
انتخاب  ایران  روستای  تمیزترین 
شده است؛ روستایی که واقعًا تمیز و 
شسته رفته است. نجیبی دربارۀ وجه 
تسمیۀ این روستا می گوید: »در این 

روستا به دلیل کمبود آب، برکه هایی 
ساخته شده که در زمان های بارانی، 
این  می شود.  ذخیره  آنها  در  آب 
و  دایره ای  شکل  دو  به  برکه ها 
مخروطی ساخته می شوند و هرکدام 
از آنها، منبع تأمین آب مصرفی چند 
یک  مالک  معمواًل  است.  خانواده 
نشانۀ  منطقه،  این  در  بودن  برکه 
تمّکن مالی است و مالک برکه، بر 
چگونگی تقسیم بندی استفاده از آب، 

نظارت دارد.« 
توقف  ستاره ها  درۀ  ورودی  در 
این  در  را  راه  باقی  تا  می کنیم 
در  کنیم.  طی  پیاده  »ژئوپارک«، 
ابتدای ورودی دره، روی پالکاردی 
عکس  از  »غیر  است:  شده  نوشته 
رد  از  غیر  برندارید،  هیچی  فیلم  و 

پای تان چیزی بر جا نگذارید.«
این دره در گویش محلی »استاره 
کفته« )ستاره افتاده( خوانده می شود. 
به باور اهالی این منطقه، درۀ ستاره ها 
شهاب سنگ  یک  اصابت  اثر  در 
خاک  است.  گرفته  شکل  زمین  با 
سفید  به  مایل  رنگی  ستاره ها،  درۀ 
دارد که در آفتاب، چشم را می زند. 
منظرۀ روبه رو، کوه هایی با شکل های 
آنها هم  عجیب و غریب است که 
جزیرۀ  طبیعی  تندیس های  مانند 

هرمز، بر اثر فرسایش طبیعی شکل 
گرفته اند. نجیبی می گوید: »شب ها 
این دره وهم خاصی دارد و صدای 
باد در حفره های طبیعی کوه می پیچد 
و مردم محلی حاضر نیستند شب را 

در این منطقه بمانند.«
به اطراف که نگاه می کنم، اندک 
سایه یا جان پناهی به چشم نمی خورد 
و تا چشم کار می کند، کوه هایی با 
فرم های گوناگون است که زیر آفتاب 

داغ قشم، می درخشند.
 مسیر پیاده روی در این دره به گونه 
ای سنگ چین شده است که راه را 
می کند  مشخص  گردشگران  برای 
تا از فرسایش بیشتر زمین این دره 

جلوگیری شود.

جزایر ناز
به  ستاره ها،  درۀ  از  بازگشت  در 
جزایری  می رویم.  ناز  جزایر  ساحل 
در ۲۲کیلومتری شهر قشم، که در 
هنگام جزر دریا، می توان از ساحل، 
پیاده به آنها رفت، اما در زمان مد، 
آب  از  جزایر،  این  به  منتهی  مسیر 
پوشیده می شود و برای رفتن به آنها 
باید از قایق استفاده کرد. زمانی که 
ما به ساحل این جزیره ها می رسیم، 
آب باال آمده است و خبری از مسیر 

منتهی به آنها نیست. 
چند شتر، با سر و روی تزیین شده، 
تا  نشسته اند  زمین  روی  ساحل  در 
بدهند.  سواری  را  همسفران  برخی 
با  قشم،  اهل  نوجوان  دختر  چند 
لباس های محلی، قیف  های حنا به 
بر  تا  می آیند  سمت مان  به  دست، 
تعداد  بزنند.  حنا  نقش  دستان مان 
متقاضیان زیاد و زمان محدود است. 
چاره این است که دو نفر از آنها 
با ما سوار اتوبوس می شوند تا پس 
از رفتن به »جنگل حرا«، در زمان 

با  را  دستا ن مان  ناهار،  و  استراحت 
حنا رنگین کنند. 

محو  که  »آنیتا«  و  »خاطره« 
ه  ا همر نم های  خا سفید  پوست 
ما  که  می شوند  داوطلب  هستند، 
و  شاد  چشمان  کنند.  همراهمی  را 
سیاه شان، می درخشد. هنوز مانده تا 
زیبایی شان را پشت برقع پنهان کنند!

جنگل حرا
منطقۀ  از  حرا  جنگل  راه  در 
ی  ر ا تخم گذ ۀ  ظت شد حفا
 » بی ه عقا ز پو « ی  ک پشت ها ال
تخم  بهار  فصل  در  که  می گذریم 
بیرون آمدن  زمان  و  رند  می گذا
راهی  و  تخم  از  جوجه الک پشت ها 
به  را  منطقه  این  آنها،  شدن  دریا 
برای  طبیعی  جاذبه های  از  یکی 
گردشگران ایرانی و خارجی تبدیل 

می کنند. 
سوار  حرا،  جنگل  به  رفتن  برای 
قایق های موتوری می شویم و پس 
درختان  منطقۀ  به  مسافتی،  از طی 
حرا می رسیم. درختان این جنگل، از 
تیره شاه پسند هستند. به این گیاهان 
عربستان  در  »تمر«،  بلوچستان  در 
بعضی  در  و  یا »شوری«   »شوره« 
می شود.  گفته  »تول«  دیگر،  نقاط 

آب  روی  بر  جنگل  این  ازآنجاکه  
درخت،  این  دانۀ  روییده،  دریا  شور 
روی درخت مادر رشد می کند و پس 
از رشد، نهال از درخت جدا می شود، 
کنارۀ  در  و  می افتد  مرداب  داخل 
رشد  به  مناسب،  مکانی  در  مرداب 
در  درختان  این  می دهد.  ادامه  خود 
قسمت های کم عمق و روی تپه های 
عمق  کرده اند.  رشد  جزیره مانندی 
آب در این مناطق از ۱ و نیم متر  

بیشتر نیست.
زمانی که با قایق به میانۀ جنگل 
درختان  ارتفاع  از  نیمی  می رسیم، 
پنهان  آب  زیر  در  مد،  دلیل  به 
سایۀ  حریم  به  بتوان  اگر  است. 
اندکی،  خنکِی  شد،  وارد  درختی 
صدای  و  می کند  تازه  ا  ر جان 
می توان  را  بومی  پرندگان  چه چه 
درختان  شاخه های  البه الی  ز  ا
حرا  جنگل  از  بازگشت  در  شنید. 
»پیر  هیگیری  ما کلبۀ  ر  کنا ز  ا
هوا  بر  انگار  که  می گذریم  حرا« 
آب  در  ریشه ای  هیچ   و  شده  بنا 
ندارد. قایق رانی با سرعت مجاز )!( 
پایان بخش سفر کوتاه ما به جنگل 

حراست.

محلی  غذاکدۀ  و  اقامتگاه 
»ناخدا علی صالح«

قشم،  مردم  مشاغل  ز  ا یکی 
اجاره دادن اقامتگاه محلی و تأسیس 
غذاکدۀ سنتی در خانه هاست. یکی 
»ناخدا  اقامتگاه  خانه ها،  این  از 
برای صرف  علی صالح« است که 
ناهار و استراحت به آنجا می رویم. 
ماهی  کوسه ماهی،  محلی-  غذای 
و  میگو  هی،  قلیه ما  ، سرخ شده
ماهی مرکب- منوی این رستوران 
خانوادگی را تشکیل می دهد و البته 
برای کج سلیقه ها، زرشک پلو با مرغ 

هم سرو می شود!
و  زمین  از صرف غذا روی  پس 
البته  و  طویل-  سفره ای  اطراف  در 
نقش زدن حنا بر روی دستان بانوان 
رستوران  به سالن عمومی  همراه!- 
منزل  مهمانخانۀ  اتاق  در واقع  که 
موسیقی  به  تا  می رویم،  ناخداست 
محلی گوش فرا بدهیم. آشپزخانۀ این 
اقامتگاه، درست شبیه یک آشپزخانۀ 
خانگی است؛ با این تفاوت که کارت 
دیواِر  روی  خانواده  افراد  بهداشت 
نزدیک پیشخوانش نصب شده است. 
در زمان اجرای موسیقی محلی با 
تمپو و عود، چند گردشگر لهستانی– 
که ظاهراً تعدادشان در این جزیره کم 
نیست- با دشداشۀ عربی و قدهای 
بلندشان، تالش مذبوحانه ای می کنند 

تا رقص محلی را تقلید کنند. اما دو 
گوی  کوچک اندام،  سبزۀ  پسربچۀ 

سبقت از هر رقصنده ای می ربایند!

بازار درگهان
پس  و  است  تنگ  بسیار  وقت 
که  »درگهان«  بازار  به  رسیدن  از 
مراکز خرید قشم در آنجا قرار دارد، 
تنها یک و نیم ساعت وقت داریم تا 
سوار اتوبوس شویم و به بندرعباس 
برگردیم. البته طبیعی است که داد 

خانم ها بلند می شود!
ز  ا ی  ملغمه ا درگهان،  ر  ا ز با
پاساژهای مختلف با فروشگاههای 
مواد غذایی، پوشاک، لوازم آرایشی- 
که  است  خانگی  لوازم  و  بهداشتی 
خاصی،  نظم  هیچ  از  تبعیت  بدون 
کنار هم چیده شده اند و در آنها، از 
شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می توان 
یافت. مثل بیشتر مکان هایی از این 
دست، برای یافتن اجناس خوب، باید 
زمان زیادی صرف کرد که با وجود 
از  داریم،  اختیار  در  که  زمان کمی 
حال،  این  با  برنمی آید.  ما  عهدۀ 
همۀ همسفران خرید هایی می کنند و 
دست آخر با هر ماجرایی که شده، به 
هتل می رسند، تا پانزده دقیقه بعد، به 
فرودگاه بین المللی بندرعباس بروند. 

جنوِب شرجِی محبوب
نگاهی به جاذبه های گردشگری جزایر هرمز و قشم
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نمایش توفان با تغییرات روي صحنه مي رود

دور تازه اجراهای نمایش توفان، 
به  بازیگران  ترکیب  در  تغییر   ۲ با 
و  سیاردشتی  رامین  می رود.  صحنه 
وحید نفر در پروژه جدید تئاتر مستقل 
فروردین   3۰ تا   ۱۵ از  که  تهران 
تئاتر  پردیس  یک  شماره  سالن  در 

شهرازد روی صحنه می رود، به ایفای نقش 
می پردازند. پیش فروش بلیت های نمایش توفان، در سامانه فروش بلیت 
تیوال آغاز شده است. گروه بازیگران نمایش )به ترتیب الفبا( عبارتند از 
مهران  امام بخش، شهروز  دل افکار، احسان  رضوانی، رامین سیاردشتی، 
یعقوب  صباحی، حمید  الهه  شه پرست،  سونیا  سرلک، کوروش  شاهونه، 
 عاشوری، ایمان  عبدی، محمد قلندری، محمد نادری و وحید نفر هستند 
و طراج و کارگردان این نمایش که از نمایشنامه اي ویلیام شکسپیر برگرفته 

شده است را مصطفي  کوشکی برعهده دارد.

استعفاي ویل اسمیت از آکادمي اسکار

در سایه حواشی مراسم اعطای 
اسمیت  ویل   ،۲۰۲۲ اسکار  جوایز 
اعالم کرد از عضویت در آکادمی علوم 
و هنرهای سینمایی اسکار کناره گیری 
کرده است. این بازیگر ۵3 ساله که 

دلیل  به   ۲۰۲۲ اسکار  مراسم  جریان  در 
شوخی کریس راک )کمدین آمریکایی( با 
ظاهر همسرش به روی صحنه رفت و به او سیلی زد، گرچه پیش از این 
به صورت رسمی عذرخواهی کرده بود، اما با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
تمامی عواقب رفتار خود را خواهد پذیرفت و از آکادمی اسکار کناره گیری 
خواهد کرد. این در حالیست که این بازیگر برنده اسکار بهترین بازیگر 

مرد هم از همین مراسم شد. 
آکادمي اسکار هم ضمن پذیرش استعفاي او، اعالم کرده که حرکت 

زشت او را کماکان پیگیري خواهد کرد.

حال عمومي فرزاد فرزین رو به بهبود است

به  فرزین  فرزاد  ابتالي  خبر 
او به بخش  انتقال  کرونا در ترکیه و 
اخیر  روزهاي  در  ویژه  مراقبت هاي 
موجي از نگراني را براي هواداران این 
خوشبختانه  ولي  کرد  ایجاد  خواننده 

روز گذشته  و  بهبود است  به  رو  حال وي 
ویدیویي از او منتشر شد.

قرار  رسانه ها  اختیار  در  فرزین  فرزاد  تیم  توسط  که  ویدیویی  در   
داده شده، گفته شده که این هنرمند به علت مسمومیت در بیمارستان 
بستری ولی اکنون حال جسمانی خوبی دارد و گویا اصال کرونایي در 

کار نبوده است! 
در این ویدیو گفته می شود حال فرزاد فرزین بهتر است ولی ۲ روز 
پیش حال خوبی نداشت، بخاطر مسمومیتی که داشت و شدیدا آب، سدیم 

و پتاسیم بدنش پایین آمده بود و از هوش رفته بود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۳/1۵

حضور لیال حاتمي در فیلمي از نیکي کریمي

روز گذشته اولین تصویر از تست 
گریم لیال حاتمی، در فیلم زمانی در 
ابدیت به کارگردانی مهدی نوروزیان 
صورت  به  فیلم  این  شد.  منتشر 
مشترک توسط مهدی نوروزیان، علی 
اصغری و سپیده قربانی نوشته شده 

است و نکته جالب در این است که نیکي 
کریمي، دیگر چهره مطرح سینماي کشور که در سال هاي اخیر به شدت 
تهیه کنندگي  بوده،  هم  موفق  و  پرداخته  تهیه کنندگي  و  کارگرداني  به 
زماني در ابدیت را برعهده دارد تا شکل جدیدي از همکاري بین ۲ چهره 

محبوب و شاخص سینماي کشور رقم بخورد. 
این اولین بار است که لیال حاتمي در فیلمي به تهیه کنندگي نیکي 
کریمي حضور دارد و قطعا مي تواند جذابیت هاي زیادي را براي مخاطبان 

این ۲ چهره داشته باشد.
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همراه با برنده اسکار بهترین فیلم خارجي
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محمد حسین زاده

تمـام  علیرغـم  امسـال  اسـکار 
حواشـي عجیب و غریبي که داشـت و 
هنوزهـم در رسـانه هاي مختلف به آنها 
پرداختـه مي شـود، بـراي مـا ایراني هـا 
حسـرتي عجیـب داشـت و در حالي که 
فکـر مي کردیـم و امیـدوار بودیـم کـه 
حضـور اصغـر فرهـادي در ایـن رویداد 
مهـم بتوانـد سـومین اسـکار را بـراي 
سـینماي کشـورمان به ارمغـان بیاورد، 
امـا ایـن فیلمسـاز ژاپني بـود که گوي 
سـبقت را از رقبـاي خود ربود و اسـکار 
بهتریـن فیلم خارجي زبـان این دوره را 
از آن خـود کرد. ریوسـوکه هاماگوچی، 
مـرا  ماشـین  فیلـم  ژاپنـي  کارگـردان 
بـران، ایـن روزهـا یک چهره شـاخص 
در سـینماي جهان به شـمار مي رود. او 
فیلمي سـاده از روابط اجتماعي سـاخته 
کـه در عیـن سـادگي بسـیار جـذاب و 
دوست داشـتني اسـت. وقتی ریوسـوکه 
کارگـردان  و  نویسـنده  هاماگوچـی، 
ژاپنـی بـرای اولیـن بـار چشـمش بـه 
فیلـم  قرمزرنـگ  توربـو   ۹۰۰ سـاب 
تحسین شـده خـود )ماشـین مـرا بران( 
افتـاد، متوجـه شـد این همان ماشـینی 
اسـت کـه می خواهـد. 3۰سـال از عمر 
و  بی عیـب  امـا  می گذشـت،  ماشـین 
در  اسـتفاده  مناسـب  کامـال  و  نقـص 
فیلـم بـود. درحالی کـه در فصـل جوایز 
کسـی بـه این ماشـین جایزه نـداد، اما 
فیلم هاماگوچی بسـیار مورد توجه قرار 
گرفـت. موفقیت های ماشـین مرا بران، 
از جشـنواره فیلـم کـن سـال گذشـته 
شروع شـد، جایی که در بخش مسابقه 
اصلـی جایزه بهتریـن فیلمنامه را برای 
هاماگوچـی و همکارش تاکاماسـا او به 
همـراه داشـت و عـالوه بـر آن جایـزه 
فیپرشـی و جایـزه کلیسـای جهانـی را 
نیـز از آن خـود کرد. با وجـود موفقیت 
در کـن، فیلم به لحـاظ تجاری در خود 
ژاپن دسـتاورد چندانی نداشـت و از ماه 
اوت تـا پایـان سـال گذشـته تنها ۲۵۰ 
هـزار دالر بـه دسـت آورد، هرچند بعدا 
در جوایـز آکادمـی ژاپن برنـده ۸ جایزه 
شـد. با آغـاز فصل جوایز سـینمایی در 
ماه هـای پایانـی سـال ۲۰۲۱، ماشـین 
مـرا بران ناگهان اوج گرفت و تقریبا در 
تمام فهرسـت های گروه هـای منتقدان 
سـینما در آمریکا قرار گرفت و نام خود 
را به عنـوان مدعی اصلی جایزه اسـکار 
بهتریـن فیلـم بلنـد بین المللـی مطرح 
رقـم  زمانـی  بـزرگ  شـگفتی  کـرد. 
خـورد کـه فیلـم در نـود و چهارمیـن 
دوره جوایـز اسـکار در ۴ بخش بهترین 
فیلـم، کارگردانی، فیلمنامه اقتباسـی و 
البتـه فیلـم بلنـد بین المللی نامزد شـد. 

همانطـور کـه انتظـار می رفت ماشـین 
مـرا بـران جایزه فیلـم بلنـد بین المللی 
را بـرد تـا پـس از عزیمـت در ۲۰۰۸، 
دومیـن فیلـم ژاپنـی برنده ایـن جایزه 

بگیرد. لقـب 
هاماگوچـی ۴3 سـاله و تاکاماسـا 
فیلمنامه ماشـین مرا بران را از داستانی 
هاروکـی  از  نـام  همیـن  بـه  کوتـاه 
ژاپنـی  معـروف  نویسـنده  موراکامـی، 
اقتبـاس کردند. نسـخه شـرح و بسـط 
داده شـده آنها، داستان یوسوکه کافوکو 
)با بازی هیدتوشـی نیشـیجیما(، بازیگر 
و کارگـردان تئاتـر را پـی می گیـرد که 
بـا مـرگ غیرمنتظـره همسـرش اوتـو 
)ریـکا کیریشـیما( دسـت و پنجـه نرم 
می کنـد. کافوکـو پیشـنهاد کارگردانی 
از  چندزبانـه  اجـرای صحنـه ای  یـک 
»دایـی وانیا« چخوف را در هیروشـیما 
می پذیـرد. شـرکت تئاتری از یوسـوکه 

می خواهـد خـودش رانندگـی نکنـد و 
یـک راننـده زن جوان به نام میسـاکی 
اسـتخدام  را  میـورا(  )توکـو  واتـاری 
می کنـد تـا یوسـوکه را بـا سـاب ۹۰۰ 
آن طـرف  و  این طـرف  بـه  عزیـزش 
ببـرد. او ابتـدا مخالفـت می کنـد، امـا 
نشـان  میسـاکی  کـه  ایـن  از  پـس 
اسـت،  ماهـری  راننـده ای  می دهـد 
تسـلیم می شـود. درحالی کـه کافوکـو 
بـا حقایق فراموش نشـدنی گذشـته اش 
از  بـه عشـق،  فیلـم  روبـرو می شـود، 
و  دادن و بخشـش می پـردازد  دسـت 
شـیوه  های ارتبـاط آدم هـا بـا دیگـران 
و خودشـان را بررسـی می کنـد. رسـانه 
مرتبط با اسـکار پیش از مراسـم اسکار 
در ۲۷ مـارس، بـا هاماگوچـی مصاحبه 
کـرد تـا دربـاره فیلـم و ایده هایـی که 
در کارش بررسـی می کند بیشـتر بداند.

-ابتـدا بـه خاطر جضـور قدرتمند 
تبریـک مي گوییـم...  اسـکار  شـما در 
درمـورد اولیـن نامزدی ژاپـن در بخش 

بهتریـن فیلـم چـه احساسـی دارید؟
هسـتم.  راضـی  کـه  لبتـه  *ا
هیچوقـت انتظـارش را نداشـتم. فکـر 
می کنـم ایـن واقعیـت کـه فیلم هـای 
ایـن  بـه  می تواننـد  غیرانگلیسـی زبان 
شـکل نامزد شـوند، واقعـا تایید می کند 
همه چیـز در حـال تغییـر اسـت و مـا 

بخشـی از ایـن تغییـر هسـتیم.

-می خواسـتم درمورد سـاب ۹۰۰ 
قرمـز زیبـای فیلـم بپرسـم چـرا رنگ 

قرمز؟
اصلـی  ه  کوتـا سـتان  دا *در 
سـاب  یـک  موراکامـی(،  )هاروکـی 
کروکـی زرد بـود. مـن از همـان ابتـدا 

ماشـین  یـک  از  اسـتفاده  می دانسـتم 
کروکی ممکن نیسـت، چون صداهایی 
ماننـد بـاد کار را سـخت می کنـد، امـا 
عمال چند سـاب  زرد را دیدیم. تا اینکه 
یـک روز یکـی از افراد گـروه تدارکات 
که مسـئول چیدمان ماشـین های فیلم 
بـود بـا سـاب قرمزرنگـش آمـد و یادم 
می آیـد پیـش خـودم گفتم چه ماشـین 
قشـنگی. وقتـی فهمیـدم یـک سـاب 
۹۰۰ اسـت، فکـر کردم خیلـی از اصل 
فاصلـه نـدارد. می خواسـتم ماشـین به 
همـان شـکلی کـه مـن دیده بـودم در 
فیلـم ظاهـر شـود. او هنوز آن ماشـین 

دارد. را 

تمرینـات شـما  رونـد  -می دانـم 
شـبیه همـان چیزی اسـت کـه کافوکو 
و بازیگرانش در حال آماده شـدن برای 
نمایـش انجام می دهند، چـرا بازیگران 
خـود را بـا این  شـیوه آمـاده می کنید؟

ی  چیـز ن  ا یگـر ز با قتـی  و *
کـه  می کننـد  کاری  یـا  می گوینـد 
نقـش  در  بـازی  هنـگام  معمـوال 
بـدن  نمی دهنـد،  انجـام  شـخصیت ها 
آنهـا احسـاس غریبی می کنـد و آنطور 
کـه در حالـت عـادی انتظـار مـی رود 
بـه نرمـی حرکـت نمی کنـد. خوانـش 
فیلمنامـه، تمرینی بـرای گفتن کلماتی 
عـادی  به طـور  شـخص  کـه  اسـت 
نمی گویـد. مـن از بازیگرانـم خواسـتم 
بارهـا  و  بارهـا  را  خـود  دیالوگ هـای 
بـدون  کلمـه،  واقعـی  معنـای  بـه  و 
کـه  چیـزی  کننـد.  تکـرار  احسـاس 
درنهایـت اتفـاق می افتد این اسـت که 
دهـان شـما و تمام بدن شـما به گفتن 
چیزهایـی  و  می کنـد  عـادت  کلمـات 
یـاد می گیـرد، مثـال کجـا بایـد نفـس 
تـازه کنیـد. همینطـور کـه ایـن اتفاق 
بـا عـادت کـردن  می افتـد، هم زمـان 
بدن بازیگران بـه کلمات، تغییر صدای 
آنهـا را نیـز می توانـم احسـاس کنـم. 
وقتـی می شـنوم صـدای آنهـا واضـح 
شـده، آن موقع اسـت کـه فکر می کنم 

فیلمبـرداری هسـتیم. آمـاده 

نمایشـنامه  در  کـه  -بازیگرانـی 
مـادری خـود  زبـان  از  دارنـد  حضـور 
ازجملـه ژاپنـی، کـره ای، مانداریـن و... 
اسـتفاده می کنند. سـعی کردیـد با این 

کار پیامـی را منتقـل کنیـد؟
*حقیقـت ایـن اسـت کـه هیـچ 
معنـی  کلمـات  البتـه  نـدارد.  پیامـی 
دارنـد، امـا مهمتریـن بخـش ارتباطی 
صداسـت.  بافـت  و  بـدن  زبـان  مـا 
آنجـا هسـت و  زیـادی در  اطالعـات 
اگـر بخواهیـد فریـب بدهید، تماشـاگر 
متوجـه می شـود. مـا بایـد واکنش های 

متقابـل بین بازیگران را تشـویق کنیم. 
فکـر  کـردم اگـر مـدار تبـادالت را بـر 
مبنـای معنـای زبان  طـرف مقابل قطع 
کنیـم، چنیـن چیزهایـی راحت تر اتفاق 
می افتـد، تـا زمانـی کـه توجـه نکنیـد، 

نمی توانیـد نقـش را بـازی کنیـد.

-پـارک یوریـم نقش لی یـون آ، 
بازیگـری در اجرای صحنـه ای کافوکو 
را دارد کـه بـا زبـان اشـاره کـره ای بـا 
دیگـران ارتباط برقـرار می کند. چگونه 
از ایـن شـخصیت و نقش آفرینی پارک 
بـرای کشـف گسسـت های بیـن آنچه 
آنچـه  و  می گویـد  شـخصیت  یـک 

احسـاس می کنـد اسـتفاده کردیـد؟
*زمانـی بـه زبان اشـاره عالقمند 
فیلـم  جشـنواره  یـک  بـه  کـه  شـدم 
ناشـنوایان دعـوت شـدم. آنها بـا زبان 
اشـاره با هم ارتبـاط برقـرار می کردند. 
می کـردم.  غریبـی  احسـاس  واقعـا 
همچنیـن متوجـه شـدم زبـان اشـاره، 
از  گویاتـر  و  فیزیکی تـر  زبـان  یـک 
چیـزی اسـت که فکـر می کـردم. آنها 
بـرای اینکـه با زبان اشـاره با هم حرف 
بزننـد، بایـد از نزدیک به طـرف مقابل 
نـگاه کننـد، چـون تا وقتی نـگاه نکنند 
نمی تواننـد بفهمنـد. یـادم می آیـد آنجا 
واقعـا زیر نظـر بودم و این احسـاس را 
داشـتم کـه اگر کسـی با ایـن عمق به 
مـن نگاه کنـد، معنایش این اسـت که 
اگر قرار باشـد دروغ بگویم، او می تواند 
دروغ مـن را ببیننـد. -اسـتفاده از زبان 
اشـاره و اینکـه آشـکارا خـود را بیـان 
کنیـم بسـیار بـه هـم مرتبـط هسـتند. 
بنابرایـن وقتـی تصمیـم گرفتـم ایـن 
نمایشـنامه چندزبانـه را اقتبـاس کنـم، 
نمی خواسـتم از زبـان اشـاره به عنـوان 
یـک زبان معلولیت اسـتفاده کنم؛ واقعًا 

می خواسـتم از زبـان اشـاره به عنـوان 
یـک زبـان دیگـر اسـتفاده کنـم. بـه 
دنبـال کسـی بـودم کـه ایـن نقـش را 
بـازی کنـد و بـا پـارک یوریـم روبـرو 
شـدم و احسـاس کـردم او بازیگـری 

فوق العـاده  اسـت.

-خیلی از مشـکالت شخصیت ها 
در ماشـین مـرا بـران و در دایـی وانیا، 
اسـت.  ارتبـاط  برقـراری  در  ناتوانـی 
برخی از آن  ناشـی از تـرس آنها از این 
اسـت که حرفشـان کامال شنیده نشود. 
فکـر می کنید مـا می توانیم شـنوندگان 

بهتری باشـیم؟
*واقعـا ایـن را بـاور دارم. واقعا به 
ایـن فکـر می کنـم که اگر همـه آدم ها 
شـنوندگان خوبـی شـوند، دنیـا چقـدر 
بهتر می شـود. از طریـق مصاحبه هایی 
کـه در فیلم هـای مسـتندم انجـام دادم 
)سـه گانه توهوکـو کـه پـس از زلزله و 
سـونامی ۲۰۱۱ سـاخته شـد( متقاعـد 
شـدم ایـن در زندگی هر کسـي صدق 
می کنـد. داشـتن زندگـی شـخصی بـه 
ایـن معنـی اسـت که شـما چیـزی در 
درون خـود داریـد کـه می خواهیـد آن 
را بیـان کنیـد و خیلـی از آن حرف هـا 
همیشـه  می شـود.  شـنیده  به سـختی 
از نـوع قـدرت بیـان، وقتـی شـنونده 
هسـتم، شـگفت زده می شـوم، امـا در 
عیـن حـال گمـان می کنـم بایـد بـه 
خـودم هـم گوش بدهـم. مسـئله فقط 
گـوش دادن بـه دیگـران نیسـت، بلکه 
گـوش دادن بـه بخش هایی از خودمان 
هم هسـت که نمی توانیـم تغییر دهیم. 
معتقدم خوب نیسـت که ناراحتی درون 
خودمـان را کامـاًل رد کنیـم. احسـاس 
ممکـن  کـه  آنجـا  تـا  بایـد  می کنـم 
اسـت صراحت و صداقـت را از خودم و 

دیگـران بیرون بیاورم. مطمئن هسـتم 
انجـام  را  کار  ایـن  می توانسـتیم  اگـر 

دهیـم، دنیـا کمـی بهتر می شـد.

-ماشـین مرا بران و چرخ شـانس 
و فانتـزی، دیگـر فیلـم شـما در ۲۰۲۱ 
فریـب  و  دروغ  مضمـون  بـه  دو  هـر 
حفـظ  معایـب  و  مزایـا  و  می پردازنـد 
یـک داسـتان، چه بـرای متقاعد کردن 
دیگـران چـه متقاعـد کـردن خودمان. 
کوشـی تاکاتسـوکی )ماسـاکی اوکادا( 
کافوکـو  نمایـش  بازیگـران  از  یکـی 
اعتـراف می کند از درون احسـاس تهی 
بـودن می کنـد کـه بـا توجه بـه اینکه 
او یـک بازیگر اسـت، به نظـر معنی دار 
اسـت. منظورتـان این اسـت در زندگی 

بایـد کمتـر نقـش بـازی کرد؟
*لزومـا فکـر نمی کنـم مـا نبایـد 
نقـش بـازی کنیـم یـا دروغ نگوییـم. 
ایـن   بـا  مـا  کـه  ایـن  فکـر می کنـم 
حـدی  تـا  می کنیـم  زندگـی  شـیوه 
اجتناب ناپذیـر اسـت؛ یعنـی همـه مـا 
تمایالتی داریم، این طور نیسـت؟ دروغ 
گفتـن می توانـد یـک راه کوتاه مـدت 
بـرای بـرآورده کـردن ایـن تمایـالت 
باشـد. در عیـن حـال، فکـر می کنـم 
همه ما می دانیم دروغ بسـیار شـکننده 
حقیقـت  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  اسـت، 
جاذبـه خاصـی دارد و انسـان ها بـه آن 
سـمت کشـیده می شـوند. فیلـم این را 
اوقـات  گاهـی  می کشـد.  تصویـر  بـه 
حقیقـت  حـس  شـدن  وارد  می تـوان 
بـه دیـدگاه مـا را تقریبـا یک شکسـت 
یـا از دسـت دادن تلقـی کـرد، اما فکر 
می کنـم در عیـن حـال وقتـی حقیقت 
واقعـا فـرود می آیـد، چیزی بسـیار زیبا 
شـکل می گیـرد. مـن بـه آن لحظـه 

خیلـی عالقـه  دارم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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کمپانـي پویافیلـم در دوران فعالیتـش 
احیـای  دنبـال  بـه  ایـران،  سـینمای  در 
فیلمفارسـی بـوده اسـت، سـینمایی که به 
نظـر حسـین فرحبخـش محبـوب مـردم 
و  عنـاد  دلیـل  بـه   ۶۰ دهـه  در  و  اسـت 
کج سـلیقگی مدیـران سـینمایی مغضـوب 
شـده اسـت. مواضـع فرحبخـش در تمـام 
ایـن سـالها روشـن و شـفاف بـوده اسـت 
نـدارد.  بازتعریـف  و  تفسـیر  بـه  نیـاز  و 
و  دولت هـا  تغییـر  وجـود  بـا  پویافیلـم 
همـواره  فرهنگـی،  سیاسـت گذاری های 
اکـران  چرخـه  در  و  کـرده  تولیـد  فیلـم 
ایـن  دوسـتداران  اسـت.  داشـته  حضـور 
تولیـدات  بعضـی  ز  ا فیلم هـا  و  سـینما 
پویافیلـم اسـتقبال کرده انـد و تعـدادی از 
ایـن فیلم ها در گیشـه شکسـت خورده اند، 
بـا ایـن همـه فرحبخـش و پویافیلـم بـه 

داده انـد. ادامـه  راهشـان 
قدغـن، بـه کارگردانـی مجیـد مافـی 
تازه تریـن فیلـم ایـن کمپانـی، کـه نـوروز 
اکـران عمومـی شـده بـود، پـس از ۲ هفته 
بـه چرخـه اکران آنالیـن وارد شـد. قدغن، 
پویافیلـم،  تولیـدات  سـیاق  و  سـبک  بـه 
را  شـخصیت هایی  و  روابـط  مناسـبات، 
بازتعریـف مـی کند کـه از دل فیلمفارسـی 
آمده انـد. سـینمایی کـه خـوب یـا بـد بـا 
هـر کیفیـت، محصـول دوران و جامعـه ای 
بـوده کـه دیگـر وجـود نـدارد. فیلمفارسـی 
ارزش هایـی را رواج مـی داد و بـر عناصری 
تکیـه می کـرد کـه درسـت یا غلـط بخش 
قابل توجهـی از جامعـه آن را پذیرفته بودند. 
۵۰سـال قبل، ایران، زنان و مردانش شـبیه 
چیـزی نبودنـد کـه مـا امـروز بـا آن مواجه 
هسـتیم و قدغـن می خواهـد نماینـده آن 

باشـد. اگـر فیلمفارسـی، مردسـاالری و تن 
سـپردن به سـنت های مردسـاالر را تبلیغ و 
بنیان هـای زندگی سـنتی را ترویج می کرد، 
بافـت جامعـه بـا این مفاهیم و دل سـپردن 
به آنها مشـکلی نداشـت. اما جامعـه امروز، 
بـه  بـا همـه گسسـت ها و شـکاف هایش 
شـعارهای  و  انگاره هـا  آموزه هـا،  چنیـن 

اخالقی وابسـته نیسـت.
رفاقـت  حمایـت،  عشـق،  قدغـن، 
مردانه و جوانمردی را به شـکل و شیوه ای 
از دسـت رفتـه و فرامـوش شـده روایـت 
می کنـد. بسـیاری از مناسـبات در روابـط 
زن و مـرد، نـه فقـط در کالن شـهرها کـه 
در روسـتاها و شهرسـتان ها تغییـر کرده و 
خشـونت علیـه زنان یـا منع کـردن آنها از 
حقـوق مـادی و معنوی شـان رنـگ و بوی 
دیگـر  سـویی  از  اسـت.  گرفتـه  دیگـری 

هـم  مشـکالت  ایـن  بـا  زنـان  مواجهـه 
عوض شـده اسـت. در جامعه ای که مردان 
همـواره بـر زنان تسـلط دارند و بـه راحتي 
خشـونت آمیز  رفتارهـاي  اجـازه  آنهـا  بـه 
بـا همسـر یـا دخترانشـان داده مي شـود، 
صحبـت کردن از اخـالق و پیچیدگی های 
رفتـاری و بحران هـای پنهـان و آشـکار، 
دشـوار و پـر از سـوتفاهم اسـت. در چنین 
جامعـه ای بـاور مـرام و مسـلک مرتضـی 
)سـام درخشـانی( و جنـس رابطـه اش بـا 

غـزل، پذیرفتنـی نیسـت.
فیلمفارسـی، نزدیـک بـه نیـم قـرن 
پیـش، بازتـاب جامعـه ای در حـال گـذار 
بـود. جامعه ای کـه آمار زنـان تحصیلکرده 
و مسـتقلش نسـبت بـه امروز انـدک بود و 
بافت سـنتی در آن غلبه داشـت. آن جنس 
سـینما، بـه تصـور مردم از زندگـی، آمال و 

آرزوهایشـان نزدیـک بـود و رویاهای آنها 
پرفروش تریـن  می کـرد.  نمایندگـی  را 
فیلمفارسـی های آن روزگار، حتـی اگـر در 
سـینماهای سراسـر ایـران دوبـاره اکـران 
بازسـازی  می خورنـد.  شکسـت  شـوند، 
رونـق  بـه  آنهـا هـم کمکـی  بازتولیـد  و 
نخواهـد  مخاطـب  جـذب  و  سـینماداری 
کرد. قدغن، کوششـی اسـت بـرای فاصله 
و  پاییـن  سـطح  کمدی هـای  از  گرفتـن 
عامه پسـند و نزدیـک شـدن بـه فیلم های 
اجتماعـی. امـا مشـکل فیلـم ایـن اسـت 
کـه نقـاط اتصـال آن بـا جامعـه و مردمی 
کـه فیلـم بـرای آنهـا تولیـد شـده انـدک 
اسـت. شکسـت قدغـن، شکسـت چندباره 
فیلمفارسـی اسـت. سـینمایی کـه امـروز، 
بیـش از همیشـه کهنـه و از مدافتـاده بـه 

نظـر می رسـد و مخاطبـی نـدارد!

نگاهي به فیلم ناکام قذغن...

پایاني بر سینماي فیلمفارسي!


