
یک کارشناس اقتصاد:

دولت برنامه ای برای حل عوامل تورم زا ندارد

و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاونت 
آموزش پزشکی اعالم کرد: در هفته ۱۱۱ همه گیری 
کرونا مصادف با هفته دوم فروردین ماه، افزایش بارز 
بستری های کرونایی در ۱۳ استان کشور گزارش شده است.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاونت 
در هفته ۱۱۱ همه گیری  منتشر کرد:  گزارشی  در  پزشکی 

کرونا مصادف با هفته دوم فروردین ماه  در ۱۳ استان تهران، 
احمد،  بویر  و  کهگیلویه  جنوبی،   خراسان  شمالی،  خراسان 
کرمان، لرستان، همدان، مرکزی، خراسان رضوی، آذربایجان 
شرقی،   گلستان، زنجان و سیستان و بلوچستان افزایش بارز 

بستری داشته اند.
صفحه 2

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

بازگشایی مراکز آموزشی
 با جدیت استمرار یابد

ریزگردها،طوفانبهپاکردهاند!
روز  چند  در  کشور  به  ریزگردها  ورود 
گذشته، هوای اکثر استان ها را تحت تاثیر قرار 
داده و در برخی شهرها منجر به تعطیلی مدارس 
شده است. در همه استانهای آلوده به گرد و غبار، 
برای تردد گروه های خاص ممنوعیت هایی اعالم شده و از 
آنها خواسته شده فقط در صورت نیاز از منزل خارج شوند. از 
طرفی در استانهای شمال غربی ، مشکل ریزگردهای نمکی 
دریاچه ارومیه هم وجود دارد که مشکل را دو چندان می کند.

طوفان های غباری نمکی و فاجعه ای که آذربایجان 
شرقی را تهدید می کند

رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه 
تبریز گفت: طوفان های غباری نمکی می توانند در آینده ای 
نزدیک برای تبریز و شهرها و روستاهای آذربایجان شرقی، 

بحران زا و فاجعه آفرین باشند.
صفحه 2

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها

4
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اصغرسمسارزاده:
کارکمدياگر

حرفنيشدارنزند،
بهدردنميخورد!

6ورزش
هنوز

قراردادندارم
وپولینمیگيرم

زمین 4ایران 

پيشكسوتان عرصه هنر و ورزش همواره در كشورمان مورد 
بي مهري قرار مي گيرند. درواقع شما تعداد انگشت شماري از 
اين چهره هاي پيشكسوت را مي شناسيد كه يا هنوز مشغول 

كار هستند و يا شرايط نسبتا مساعدي دارند

بهروز عطايی سرمربی تيم ملی واليبال در نشست خبری در مورد 
برنامه تيم ملی واليبال در سال ۱۴۰۱ بيان كرد: سال بسيار 
سنگين و پرترافيكی داريم؛ ليگ ملت ها، كشورهای اسالمی، 

قهرمانی جهان و بازی های آسيايی را پيش رو داريم و...

قدرت فيض الهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سرمايه 
گذارانی كه در استان ايالم و ساير مناطق كشور اقدام به 
سرمايه گذاری كنند،  عالوه بر معافيت های مالياتی از اقامت 

نيز برخوردار خواهند شد.

اجازهاقامتبه
سرمایهگذاران

خارجیدادهمی
شود

افزایشبستریهایکرونادر۱۳استانکشور تغییر کابینه بدون تغییر نگاه ها
 مشکالت را حل نخواهد کرد

باید وحدت،  داخل  در  در مجلس، گفت:  تبریز  مردم  نماینده 
انسجام و تعامل را افزایش دهیم و دوم اینکه در دنیا هم باید این 
موضوع را پیش ببریم و تالش کنیم تا جایی که امکانپذیر است، 
بعد  و  از همسایه ها شروع کنیم  بهتر است  راه هم  این  تنش زدایی کنیم. در 

ادامه دهیم.
صفحه 2

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 
با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی موجب از بین رفتن رانت 
و ایجاد تعادل در قیمت ها خواهد شد، گفت: با حذف ارز 
۴2۰۰ تومانی، دولت می تواند یارانه و سوبسید را به طور مستقیم در 

اختیار مصرف کننده قرار دهد.
تومانی،   ۴2۰۰ ارز  در خصوص حذف  میرکریمی«  »کامبیز 
اظهار داشت: نحوه تخصیص این ارز اهمیت بسیار زیادی داشت، 

زیرا به صورت عادالنه تقسیم نمی شد و بسیاری از تولیدکنندگان 
و تجار را با مشکل مواجه کرده است.وی با بیان اینکه تخصیص 
ارز ۴2۰۰ تومانی فساد نیز به همراه داشت، تصریح کرد: شرایط 
به طور  و  نداشت  ارز وجود  این  به  برای دستیابی  یکسان  رقابت 
این  بودن  پایین  به  توجه  با  نمی شد.  توزیع  تجارت  برای  مناسب 

نرخ وارداتی، انتقادهای بسیاری را نیز به همراه داشت.
صفحه ۳

ارز۴۲۰۰تومانیباعثافزایشنرختورمشد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)عادی سالیانه(
شرکت فنی مهندسی شایسته سازان خراسان ثبت شده به شماره 27۱۱ و شناسنامه 

ملی ۱۰862۰۴89۰8
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل میاید تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۴۰۱/۰2/۰۴ ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت واقع در 

استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار -
بخش مرکزی-شهر سبزوار-محله قاضی زاده-خیابان قاضی زاده- بن بست قاضی زاده
)شهید علی اصغر کسکنی(پالک 7 طبقه همکف کدپستی 96۱۳6۳6967 حضور بهم 

رسانند.
روزنامه  ۳-انتخاب  بازرسان  مدیره2-انتخاب  هیات  اعضاء  جلسه:۱-انتخاب  دستور 

کثیراالنتشار
هیات مدیره

آگهي 
 مناقصه  عمومي

) كد فراخوان :  31582473(  -نوبت اول
۱-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي

 2-موضوع مناقصه : خدمات تعمیر ونگهداشت تجهیزات و نرم افزار سیستم مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز  شرکت گاز خراسان رضوی 
۳- شرایط اولیه متقاضیان: 

الف- دارا بودن رتبه دررشته صنعت/ ارتباطات وفناوری اطالعات  از سازمان برنامه وبودجه 
ب- دارا بودن گواهینامه افتا در خصوص خدمات فنی

پ - دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي
 ۴- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخي که براي تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه مي  بایست معتبر باشد. 

5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/   69۰.۰75.۰۰۰)  ششصد ونود میلیون و هفتاد و پنج هزار ریال ( مي باشد که مي بایست بر اساس یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه 
تضمین معامالت دولتي به شماره۱2۳۴۰2/ت5۰659 ه مورخ 9۴/۰9/22 تهیه گردد و حتما اصل آن قبل ازآخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستي تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان 

خراسان رضوي واقع درمشهــد - بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگي و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 2۰/ ۱۴۰۱/۰۱  لغایت ۱۴۰۱/۰۱/25           

7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰2/۰6
8- پیشنهادهاي واصله در ساعت ۰9:۳۰  مورخ ۱۴۰۱/۰2/۰7 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده             مي شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن 

معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یادآور مي گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

۱۰-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالي ایراني الزامي است و صرفا موسسات و شرکتهاي ایراني ثبت شده در فهرست توانمندي هاي مندرج در سامانه 
توانیران مجاز مي باشد. 

شایان ذکر است دسترسي به متن  این آگهي، در سایت WWW.nigc-khrz.ir  امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: ۳7۰722۱2-۰5۱ تماس بگیرید.
 روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي

شناسه اگهی ۱297997

امامخمينی)ره(:هيچکسدرهيچگوشهمملکتنبایدازداشتنخانهمحرومباشد...اینجانبحسابیبهشماره۱۰۰درتمامشعببانکملیافتتاحمیکنموازهمهکسانیکهتواناییدارنددعوتمیکنمکهبرای
کمکبهخانهسازیبرایمحرومانبهاینحسابپولواریزکنند....منباکمالتواضعازملتعزیزبرایاینامرحياتی)خانهسازیبرایمحرومان(استمدادمیکنم.

21لغایت 31 فروردین دهه حساب 100 امام )ره( و سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
به فرمان حضرت امام خمینی )ره( را به یکایک مردم شریف ایران اسالمی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

هموطنانگرامی:شماميتوانيدکمکهاینقدیخودراجهتکمکبهساختمسکنمحرومانازطریقشمارهگيریکددستوری#5*7*7۳۳*ازطریقتلفنهمراهویاشمارهحسابهایذیلبهحساب۱۰۰امام)ره(نزدشعببانکملیواریزنمایيد.
 IR60 0170 0000 0011 0011 0010 05 :شماره شبا شماره سیبای بانک ملی : 0110011001005          

روابطعمومیبنيادمسکنانقالباسالمیاستانسمنان

و  هنگــی  فر ن  و معــا
دانشــجویی دانشــگاه آزاد اسالمی 
ــت  ــت درخواس ــان ثب ــت: زم گف
انتقــال دانشــجویان دانشــگاه آزاد 
ــگاهی  ــد دانش ــه واح ــالمی ب اس
و  ی(  ز مجــا ( نیکــی  و لکتر ا
ــد  ــه واح ــراری ب ــی اضط میهمان
ــا  ــکونت ی ــل س ــگاهی مح دانش
نزدیکتریــن واحــد دانشــگاهی 
محــل ســکونت تــا 25 فروردیــن 

ــه دارد. ــاه ادام م
ــن  ــان بی ــرزاد جه ــر ف دکت
ضمــن بیــان ایــن مطلــب اظهــار 
ــن  ــام ای ــت ن ــت ثب ــرد: مهل ک
دانشــجویان کــه از تاریــخ ۱5 

فروردیــن مــاه ۱۴۰۱ آغــاز شــده 
پنــج شــنبه 25  تــا روز  بــود 
و  دارد  ادامــه  مــاه  فروردیــن 

ــد. ــد ش ــد نخواه تمدی
وی افــزود: درخواســت انتقال 
بــه واحــد الکترونیکــی )مجــازی( 
در صــورت وجــود مقطــع، رشــته، 
ــی  ــق ســال قبول گرایــش و تطاب
ــکان  ــی، ام ــع زمان ــن مقط در ای

پذیــر اســت.
دکتــر جهــان بیــن بــا بیــان 
ــرای  ــد ب ــان بای ــه متقاضی اینک
ــادا  ــامانه من ــه س ــام ب ــت ن ثب
 monada.iau.ir بــه نشــانی
مراجعــه کــرده و ثبــت نــام خــود 

۲۵ فروردین، آخرین مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان 
ــی  ــت: تمام ــد، گف ــل کنن را کام
ــه  ــیدگی ب ــد رس ــل فرآین مراح
درخواســت هــای نقــل و انتقــال 
و میهمانــی از طریــق ســامانه 

ــت و  ــری اس ــل پیگی ــادا قاب من
متقاضیــان از مراجعــه حضــوری 
بــه ســازمان مرکــزی خــودداری 

ــد. کنن

صفحه ۳
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پزشکیان:
تغییر كابینه بدون تغییر نگاه ها، مشکالت را حل نخواهد كرد

نماینده مردم تبریز در مجلس، گفت: در داخل باید وحدت، انسجام و تعامل 
را افزایش دهیم و دوم اینکه در دنیا هم باید این موضوع را پیش ببریم و تالش 
کنیم تا جایی که امکانپذیر است، تنش زدایی کنیم. در این راه هم بهتر است از 

همسایه ها شروع کنیم و بعد ادامه دهیم.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی، در پاسخ 
به این موضوع که برخی از نمایندگان موضوع »ترمیم کابینه« را مطرح می کنند 
که از این میان تعدادی بر استیضاح اصرار دارند و تعدادی عالقمند به تغییرات از 
سوی دولت هستند، با توجه به سپری شدن 7 ماه از عمر دولت شما چه نظری 
دارید؟، گفت: من معتقد به این رفتار نیستم و احساس می کنم برای این حرف ها 
زود است. بنده معتقدم رییس جمهور محترم آدم هایی را که مناسب تشخیص داده 
از میان ظرفیت های موجود انتخاب کرده است و این ها یک تعداد شعار هم مطرح 
کرده اند و گفتند که وعده های ما این هاست و این ها هم آدم های ایشان است خب 

بسم اهلل شعارها و وعده ها را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: حاال در مجلس نظری به وجود آمده که این ها مناسب نیستند، 
فرق نمی کند هرکسی بیاید تا زمانی که ما این راه را می رویم و با این تفکر داریم 
عمل می کنیم، حتی با آدم های خوب هم در این مسیر نمی توان به نتیجه رسید؛ 
وقتی نگاه شما درست و دقیق نباشد، بهترین راننده هم شما را به همان مقصدی 
می رساند که نگاه شما به آنجاست. نماینده مردم تبریز افزود: نگاهی که ما داریم 
در رابطه با این که چه در داخل کشور که فقط یک گروه خاصی بتوانند مدیریت 
کنند و چه با همسایگان و بیرون کشور که بقیه همه بد هستند و ما خوب هستیم؛ 
باعث می شود که نتوانیم به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنیم، این نگاه نمی تواند 

مشکالت اقتصادی را به این سادگی حل کند.
وی خاطرنشان کرد: در داخل کشور باید انسجام، وحدت و تعامل با همه 
گروه ها و سالیق راه بیندازیم، مملکت مال همه است مال یک گروه و دسته خاص 
نیست. اینطور نیست که خوب ها همه از یک طرف باشند. تخصص هم تخصص 
است؛ تخصص که چپ و راست و مذهبی و غیرمذهبی نمی شناسد، تخصص به 
شما می گوید با این نگاهی که تو داری، این روش می تواند به تحقق نگاه تو کمک 
کند. اما اگر آن نگاه را داشته باشی و تخصص نباشد، هرکاری کنید دستیابی به 

نتیجه ممکن نخواهد بود.
باید وحدت، انسجام و تعامل را  وی افزود: به همین خاطر اوال در داخل 
افزایش دهیم و دوم اینکه در دنیا هم باید این موضوع را پیش ببریم و تالش 
کنیم تا جایی که امکانپذیر است، تنش زدایی کنیم. در این راه هم بهتر است از 
همسایه ها شروع کنیم و بعد ادامه دهیم. اگر این اتفاقات رخ ندهد، این ها را عوض 

کنند و بهترین ها را منصوب کنند، باز مشکل حل نخواهد شد. 
پزشکیان در پاسخ به این سوال که »چرا مجلسی که بسیار طرفدار و حامی 
دولت بود و حتی نمایندگان نامه نوشتند و از رئیسی برای کاندیداتوری دعوت 
کردند انقدر زود به انتقاد و اختالف با دولت رسید؟«، عنوان کرد: ببینید راحت ترین 
کار این است که آدم کنار گود بایستد و بگوید لنگش کن. آقای رئیسی و دولتش 
قبل از اینکه به دولت بیایند حتی این تیم کارشناسی شان تا وقتی که بیرون گود 
بودند می گفتند که ما چنین و چنان خواهیم کرد؛ اما وقتی وارد گود شدند احساس 
می کنند اگر بخواهند برنامه های خود را محقق کرده و به اهداف مدنظرشان برسند 
باید نوع دیگری ببینند و نوع دیگری راه را ادامه دهند. علت این مساله هم »در 

گود بودن« است که باید جوابگو باشند.
آمریکا فحش بدهید  به  بایستید و  ادامه داد: شما می توانید کنار گود  وی 
اما وقتی آمدید و کار را برعهده گرفتید باید جوابگوی سفره و اشتغال مردم هم 
باشید. با توجه به این همه مشکالت اقتصادی و رانت و فساد و مواردی از این 
دست، آن وقت می بینید که با آن نگاه این مساله قابل اجرا نیست، اگر قابل اجرا 

شدن است، خب اجرا کنند ماهم ببینیم.
نماینده مردم تبریز در پاسخ به اینکه »یعنی مسئولیت اجرایی باعث شده که 
دولت به واقع گرایی و واقع بینی برسد؟«، گفت: دولت هنوز به واقع گرایی کامل و 
واقعی نرسیده و هنوز آن نگاه ها وجود دارد اما جبر زمانه و مشکالت اقتصادی 
این ها را وادار می کند که بعضی واقعیت ها را بپذیرند. شاید اگر این جبر نبود و 

شرایط راحت بود، خیلی چیزها را به سادگی نمی پذیرفتند.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
بازگشایی مراكز آموزشی با جدیت استمرار یابد

از  پیشگیری  برای  کرونا  واکسن  سوم  دوز  تزریق  بر ضرورت  رئیس جمهور 
آموزش  و  ها  دانشگاه  و  مدارس  بازگشایی  در  جدیت  و  بیماری  بعدی  خیزهای 

حضوری تاکید کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با گرامیداشت 
روز جهانی بهداشت از زحمات و مجاهدت های کادر بهداشت و درمان کشور در 
دوران همه گیری کرونا قدردانی کرد و اقدامات انجام شده را موجب آرامش و ضامن 

سالمت مردم دانست.
رئیس جمهور »سالمت عمومی« را اولویت اصلی دولت مردمی از ابتدای استقرار 
خواند و ضمن ابراز خرسندی از تاثیر واکسیناسیون عمومی کرونا در کاهش آمار ابتال 
و مرگ و میر، از جامعه بهداشت و درمان، پزشکان، رسانه ها و سایر تریبون داران 

کشور خواست مردم به تزریق ُدز سوم واکسن ترغیب کنند.
رئیسی تاکید کرد: سیاست دولت اقناع افکار عمومی است و بر این باور هستیم 
که اگر اهمیت موضوع برای مردم بخوبی تبیین شود و قانع شوند حتما با توصیه 

های مسئولین بهداشت و درمان کشور همراهی خواهند کرد.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت استمرار آموزش حضوری در مراکز آموزشی 
کشور، گفت: تعطیلی مدارس و دانشگاه ها خسارت های غیرقابل جبرانی دارد که افت 
تحصیلی از مهمترین آنها است.رئیسی همچنین بر لزوم توجه به رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در مدارس تاکید کرد و گفت: چنانچه دانش آموزی دارای عالیم بیماری بود 
ضرورتی برای حضور در کالس ندارد اما این موضوع نباید باعث تعطیلی مدرسه و 
اخالل در آموزش حضوری بقیه دانش آموزان شود.رئیس جمهور در ادامه با تاکید 
بر نظارت و کنترل قیمت دارو، گفت: قمیت دارو نباید گران شود اما این موضوع 

با حرف شدنی نیست و نیازمند نظارت و برخورد جدی با تخلفات احتمالی است .
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش 5۰ درصدی 
سفرهای نوروزی و کاهش 2۳ درصدی تصادفات منجر به فوت در کشور از همه 
عرصه  این  در  های خدمت رسان  دستگاه  و  امنیت  و  نظم  ایجاد  اندرکاران  دست 

قدردانی و برتالش و برنامه ریزی برای کاهش هرچه بیشتر تصادفات تاکید کرد.
که  است  خوبی  کارنامه  بودیم  شاهد  نوروزی  سفرهای  در  آنچه  گفت:  وی 
نشان دهنده افزایش نشاط، امنیت و صیانت از جان مردم و تالش و فعالیت همه 

دستگاه های متولی است.

وزارت بهداشت اعالم کرد؛
افزایش بستری های كرونا در 13 استان كشور

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: در هفته 
۱۱۱ همه گیری کرونا مصادف با هفته دوم فروردین ماه، افزایش بارز بستری های 

کرونایی در ۱۳ استان کشور گزارش شده است.
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارشی منتشر 
کرد: در هفته ۱۱۱ همه گیری کرونا مصادف با هفته دوم فروردین ماه  در ۱۳ استان 
تهران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی،  کهگیلویه و بویر احمد، کرمان، لرستان، 
همدان، مرکزی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی،   گلستان، زنجان و سیستان و 

بلوچستان افزایش بارز بستری داشته اند.
بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته دوم فروردین ماه ۱۴۰۰، 
مصادف با هفته ۱۱۱ همه گیری، نشان می دهد که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی 
شده در کشور ۱5 هزار و ۱26 نفر، تعداد موارد بستری جدید در هفته دوم فروردین 

ماه 2 هزار و ۴۳2 نفر و تعداد موارد فوت شده، ۳۰5 نفر بوده است.
در استان تهران در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده 5۱۰ 
نفر، تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر 279 نفر و تعداد موارد فوت در هفته 
اخیر 55 نفر بوده است.تا کنون 6۴ میلیون و ۴7 هزار و ۳55 نفر ُدز اول، 57 میلیون 
و ۱۰۱ هزار و 72 نفر ُدز دوم و 26 میلیون و ۴7۰ هزار و ۴6۰ نفر، ُدز سوم واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴7 میلیون 

و 6۱8 هزار و 887 ُدز رسید.

نتیجه خشکسالی هورالعظیم و دریاچه ارومیه؛

ریزگردها، طوفان به پا كرده اند!
کشور  به  ریزگردها  ورود 
اکثر  در چند روز گذشته، هوای 
استان ها را تحت تاثیر قرار داده و 
در برخی شهرها منجر به تعطیلی 
مدارس شده است. در همه استانهای آلوده 
به گرد و غبار، برای تردد گروه های خاص 
ممنوعیت هایی اعالم شده و از آنها خواسته 
شده فقط در صورت نیاز از منزل خارج شوند. 
از طرفی در استانهای شمال غربی ، مشکل 
ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه هم وجود 

دارد که مشکل را دو چندان می کند.
طوفان های غباری نمکی و فاجعه ای 

که آذربایجان شرقی را تهدید می کند
برنامه ریزی و علوم  رئیس دانشکده 
طوفان های  گفت:  تبریز  دانشگاه  محیطی 
غباری نمکی می توانند در آینده ای نزدیک 
برای تبریز و شهرها و روستاهای آذربایجان 

شرقی، بحران زا و فاجعه آفرین باشند.
گفت:  صراف  ساری  بهروز  دکتر 
طوفان های  از  متاثر  تبریز  طوفان های 
و  و عراق  مانند عربستان  غبار کشورهایی 
ارومیه  دریاچه  نمکی  غباری  طوفان های 
دو  را  شهر  این  زیستی  مشکل  که  است 

چندان می کند.
طوفان های  دالیل  خصوص  در  وی 
گرد و خاکی اخیر تبریز اظهار کرد: هر عملی، 
عکس العملی دارد، اکوسیستم، قانون دارد 
و در طبیعت نیز نظم و انضباط وجود دارد 
اما مردم و حاکمیت در مجموع فکر می کنند 
که محیط زیست شبیه یک سطل آشغال و 
منبعی الیزال و نامحدود است و تا می خواهند 
از منابع استفاده می کنند، در حالیکه همه ی 
رفتارهای انسانی، بر محیط زندگی انسان و 

نسل های آینده تاثیرگذار هستند.
 وی با بیان اینکه یکی از دالیل اصلی 
این طوفان ها، پروژه های عمرانی است، ادامه 
داد: مسئوالن تمامی اقدامات نادرست خود 
را با یک بهانه  ظاهراً موجه انجام می دهند 
طور  به  انسانی  مداخالت  بهانه،  این  با  و 

گسترده ای افزایش یافته است.
غیر  عملکرد  و  مداخله  افزود:  وی 
توسط  و  دولت  توسط  نیز  محیطی  زیست 
به  دست  دو،  هر  و  شده  انجام  مردم  توده 
کنند  نابود  را  کشور  تا  می دهند  هم  دست 
زیست  غیر  عمرانی  پروژه های  این  چراکه 
محیطی، هزاران بار تاثیر منفی تری نسبت 
به عملکرد خود طبیعت داشته و اکنون نیز 
به یمن عملکرد توأمان مردم و مسئولین به 

پرتگاه زیستی محیطی رسیده ایم. 
در  ارومیه  دریاچه  شد:  یادآور  صراف 
حال حاضر حدود سه میلیارد متر مکعب آب 
دارد که نسبت به حالت پرآبی که ۳۰ میلیارد 
مترمکعب بود، 9۰ درصد حجم و وسعت آن 
خشک شده و از بین رفته است و این حجم 
تقویت  بی آبی  از  وسعت  این  و  خشکی  از 
بر  نمکی  غبارهای  طوفان  اثرات  کننده ی 
محیط اطراف دریاچه و تا شهر تبریز است.

طوفان ها  وزش  با  کرد:  اظهار  وی 
است،  عراق  و  عربستان  آنها  منشأ  که 
دریاچه  روی  از  غبار  و  گرد  طوفان های 
می شود  که سبب  می شوند  تقویت  و  عبور 
غباری  طوفان های  به  غباری  طوفان های 
نمکی تبدیل شده و به تبریز رسیده و ابتدا 
حیات زیست گیاهی و سپس اشکال حیاتی 

دیگر را نابود کند.
طوفان های  کرد:  خاطرنشان  وی 
شدت  و  منشأ  به  نسبت  نمکی  غباری 
امتداد  در  کیلومتر  تا ۱۰۰   5۰ از  می توانند 
استقرار  به  نسبت  و  کنند  پیشروی  خطی 
بین مرکز  اختالف  کانون های فشار هرچه 
آن  باشد، شدت  زیاد  یا  و  فشار کم  کانون 
نمکی  غبار  طوفان های  این  و  شده  بیشتر 
نسبت به جهت وزش باد، مشکالت ملی یا 

منطقه ای )بین المللی( خلق می کنند.
اگر  گفت:  تبریز  دانشگاه  استاد  این 
راهکارهای استفاده از محیط زیست را تبیین 
و فرهنگ سازی نکرده و بی وقفه از منابع 
چون  مشکالتی  با  کنیم،  استفاده  انرژی 
تمدن  انهدام  سرانجام  و  جهانی  گرمایش 
و  بر خدا  با ذکر »امید  روبرو خواهیم شد؛ 
توکل به خدا« و همزمان با ارائه ی طرح ها و 
برنامه های غیر علمی و غیر منطقی و اشتباه، 

آدرس غلط به مردم ندهیم.
وی یادآور شد: این طوفان ها که حاوی 
غباری نمکی و احیانا سمی هستند، تاثیرات 
سیاسی  و  بهداشتی  اجتماعی،  اقتصادی، 
دارند و زمانی که بر روی خاک مزارع فرو 
می نشینند و رسوب می کنند و در طی زمان 
آبیاری  با  نیز ضخامت آنها بیشتر می شود، 
میزان غبارهای نمکی به ریشه ی گیاه رسیده 
و اقتصاد کشاورزی منطقه را نابود می کند.

و  ریزی  برنامه  دانشکده  رئیس   
کرد:  اضافه  تبریز  دانشگاه  محیطی  علوم 
و  اقتصادی  فعالیت  نمکی  طوفان های 
و  مردم  می کند؛  محدود  را  اجتماعی 
ارائه ی  جای  به  مدیران  و  مسئولین  بیشتر 
راهکارهای عملی، منتظر وزش باد و ریزش 
باران هستند و تدبیر و مدیریت از آنها گرفته 
شده است؛ حقیقت آنکه مسئولین بیشتر از 
مردم زبان به گله و شکایت می گشایند در 
حالی که خود با ارائه ی راهکارهای نامناسب، 

مسئولیت بیشتر و سنگین تری دارند.
 وی متذکر شد: محدودیت های تردد، 
وقوع تصادفات و مشکالت ترافیکی و ایجاد 
مشکل در حمل ونقل جاده ای و هوایی، شیوع 
بیماری چشمی و ریوی از یکطرف و از طرف 
برای  بین المللی  و  دیگر مشکالت سیاسی 
کشورهای  زیست  محیط  به  نمک  انتقال 

همسایه از تأثیرات این طوفان ها هستند.
محیط  ما  مسئوالن  کرد:  تاکید  وی 
زیست را شبیه قرارگاه نظامی می دانند که 
و  رودخانه ها  آب،  منابع  به  دادن  دستور  با 
آبخوان های زیر زمینی جوشان و خروشان 
شوند اما قانون انرژی و ماده را نمی توان با 
دستور از باال متاثر کرد چراکه طبیعت خود 
متاسفانه  یا  خوشبختانه  و  دارد  قانون بندی 

به قانون بندی مسئوالن توجهی نمی کند. 
از  بدتر  و  این وضعیت  صراف گفت: 
آن پیش روی ما است، چراکه طوفان های 
غبار نمکی با استقرار چند روزه سبب خشکی 
بیشتر اقلیمی شده و انبوه آیروسل و توده های 
جامد نظیر ذرات نمک توده های نمک، اقلیم 
مداخالتی  همچنین  می کند  خشک تر  را 
بی رویه انسانی نیز دست به دست هم داده 
اکوسیستم مسیر بهبود  تا  باعث می شود  و 

را طی نکند.
در  اکوسیستم  کرد:  خاطرنشان  وی   
یک حالت کنش و واکنش عمل می کند، اگر 
بهره وری بی رویه و مداخالت را کم کنیم، 
اصالح خواهد شد اما اگر تمامی عقده های 
عقب ماندگی خود را روی آن پیاده کنیم، 
طبیعت نیز عمل ما را با حاکمیت اکوسیستم 

نامناسب جواب می دهد.
وی افزود: تا زمانی که در عملکرد و 
برنامه ریزی خود تغییری ایجاد نکنیم، نباید 
انتظار بهبود داشته باشیم که در نهایت به 
فاجعه ی تمدنی می انجامد و وضعیت شبیه 

اتیوپی و سومالی در انتظار ما خواهد بود.
تصویر  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
مرکز  که  است  هواشناسی  نقشه ی  باال 
نشان  را  ما  کشور  غبار  و  گرد  طوفان های 
می دهد؛ عربستان و عراق یکی از کانون های 
اصلی این طوفان ها هستند اما کانون مستقل 
دیگری نیز در دریاچه ارومیه وجود دارد که 
با حالت تیره رنگ نشان داده شده و تبریز 

را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی در پایان با اشاره به این بیت از 
شعر موالنا که »این جهان کوه است و فعل 
ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا«، بیان کرد: 
مداخالت ما برهم زننده محیط زیست بوده 
که در نهایت زندگی ما را نابود می کند؛ این 
تفکر که انسان »اشرف مخلوقات« است و 
این امتیاز ویژه ای باعث می شود تا هرکاری 
که دوست دارد، انجام دهد و امیدی هم به 
اصالح طبیعت نیست چراکه اصالح آن نیز 

به بهبود عملکرد ما وابسته است.
دیگر  بسیاری  مثل  البرز هم  استان   
از مناطق کشور این روزها در معرض حجم 
زیادی از گرد و غبار قرار گرفته و شاخص 
سنجش کیفی هوای آن خطرناک شده است.
اضطرار  کارگروه  اساس  همین  بر 
آلودگی هوا به ریاست استاندار البرز تشکیل 
و  کودک  مهدهای  تعطیلی  بر  ر  قرا و 

ورزش  زنگ  شد.  گرفته  پیش دبستانی ها 
سایر مقاطع نیز لغو و به شهروندان توصیه 
شهر  در سطح  غیرضروری  حضور  از  شده 

خودداری کنند.
 هوای مشهد ناسالم است

 در حال حاضر کیفیت هوای مشهد 
در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس 

قرار دارد.
آالینده های  پایش  مرکز  اعالم  بنابر 
آخرین  اساس  بر  مشهد  زیست محیطی 
اطالعات واصله از ایستگاه های سطح شهر 
میانگین شاخص کیفیت هوا در 2۴ ساعت 
گذشته برای میانگین کل ایستگاه های مشهد 
۱52 و برای تمام گروه ها ناسالم بوده است. 
با  شاخص  نیز کیفیت هوا  در حال حاضر 
گروه های  برای  ناسالم  شرایط  در   ۱۴7

حساس قرار دارد.
بیشترین بار آلودگی از ایستگاه امامیه 
با شاخص ۱8۱  گزارش شده و هوای این 
منطقه در شرایط ناسالم برای تمام گروه ها 
از  آلودگی  کمترین  همچنین  دارد.  قرار 
گزارش   ۱۰۳ شاخص  با  مفتح  ایستگاه  

شده است.
افراد  می شود  توصیه  اساس  این  بر 
ریوی،  یا  قلبی  بیماری های  به  مبتال 
طوالنی  فعالیت های  کودکان  و  سالمندان 

یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
چنانچه شاخص کیفیت هوا بین عدد 
و  رنگ  زرد  هوا  کیفیت  باشد،  تا ۱۰۰   5۱
قابل قبول گزارش می شود. اگر این عدد بین 
۱۰۱ تا ۱5۰ و نارنجی رنگ باشد، کیفیت 
شامل  حساس  گروه های  برای  ناسالم  هوا 
ریوی  و  قلبی  بیماران  سالمندان،  کودکان، 

و زنان باردار است.
قرمز  رنگ  به  زمانی  هوا  کیفیت 
درمی آید که شاخص آن فراتر از عدد ۱5۰ 
رود؛ از این  رو چنانچه شاخص کیفیت هوا 
بین عدد ۱5۱ تا 2۰۰ باشد، گفته می شود 

هوا برای همه افراد ناسالم است.
همچنین هنگامی که شاخص قهوه ای 
رنگ شود و به باالتر از عدد ۳۰۰ برسد، کلیه 
افراد جامعه باید از قرار گرفتن در هوای آزاد 
ترک  را  شهر  حتی االمکان  یا  و  خودداری 
سریع  هشدار  و  پایش  ملی  مرکز  کنند. 
گرد و خاک هواشناسی خوزستان با اعالم 
تشکیل توده گرد و خاک روی کشور عراق 
و تاثیر آن بر استان خوزستان، هشدار سطح 

نارنجی صادر کرد.
ملی  مرکز  نارنجی  سطح  هشدار  در 
پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی 

خوزستان آمده است:
انتظار:  مورد  جوی  شرایط  “توصیف 
تشکیل توده گرد و خاک روی کشور عراق 
و تاثیر آن ابتدا بر مناطق غربی و مرکزی 
و سپس سایر مناطق استان خوزستان و در 
بعضی از ساعات وزش باد متوسط تا شدید

زمان شروع: ظهر شنبه 2۰ فروردین ماه  
 22 دوشنبه  وقت  اوایل  پایان:  زمان 

فروردین ماه
و  خاک  و  گرد  رخداد  مخاطره:  نوع 

وزش باد متوسط تا شدید
غربی  مناطق  بر  بتدا  ا اثر:  منطقه 
استان  مناطق  سایر  سپس  و  مرکزی  و 

خوزستان
و  افقی  دید  کاهش  مخاطره:  اثر 
آالینده های  غلظت  افزایش  و  هوا  کیفیت 
گرد و خاک، آسیب به نهال ها و شکستن 
و  موقت  سازه های  به  خسارت  درختان، 

تابلوهای تبلیغاتی
راهی  را  زنجانی   8 هوا  آلودگی 

بیمارستان کرد
پیش بیمارستانی  اورژانس  رئیس   

با  گفت:  زنجان  استان  حوادث  مدیریت  و 
 8 زنجان،  استان  در  هوا  آلودگی  افزایش 
نفر راهی بیمارستان شدند و یک نفر نیز در 
محل از خدمات اورژانس بهره مند شده است.
داریوش تقی لو ، در رابطه با آلودگی 
هوا و بیمارستانی شدن برخی از زنجانی ها، 
شدت  افزایش  زمانی  بازه  در  کرد:  اظهار 
آلودگی هوا در استان زنجان، 9 بیمار تنفسی، 
قلبی با اورژانس ۱۱5 زنجان تماس گرفته اند.
وی با بیان اینکه 8 زنجانی به دلیل 
مراکز  به  هوا  آلودگی  از  ناشی  مشکالت 
درمانی استان منتقل شدند، افزود: یک نفر 
در محل از خدمات اورژانس بهره مند شده 
از  است؛ گفتنی است خوشبختانه هیچ یک 

بیماران وضعیت اورژانسی نداشتند.
همه  بودن  آماده باش  از  مسئول  این 
پایگاه های فوریت های پزشکی استان زنجان 
به دلیل آلودگی هوا خبر داد و تصریح کرد: 
همه امکانات و تجهیزات مورد نیاز در اختیار 

پایگاه های اورژانس قرار گرفته است.
چتر آلودگی بر آسمان شیراز

 معاون نظارت و پایش محیط زیست 
 2۰ شنبه  امروز،  که  کرد  اعالم  فارس 
تردد  برای  شیراز  هوای  کیفیت  فروردین، 

گروه های حساس مناسب نیست.
 ،AQI او افزود: شاخص کیفیت هوا یا
قرار می دهد  را در شش دسته  کیفیت هوا 
که هر دسته را به سطوح مختلف سالمت 
هوای  شاخص  در  می کند؛  مربوط  انسان 
کیفیت  و  و 5۰   ۰ بین   AQI میزان  پاک، 
هوا رضایت بخش و شرایط کیفی هوا بی 

خطر یا کم خطر است.
نهاوندی خاطرنشان کرد: در شاخص 
تا   5۱ بین   AQI میزان  نیز  قبول  قابل 
اگرچه  است  قبول  قابل  هوا  کیفیت  ۱۰۰و 
بعضی از آالینده ها امکان دارد برای تعداد 
بهداشتی  با مالحظات  افراد  از  بسیار کمی 
خاص همراه باشد. به عنوان مثال؛ کسانی 
که نسبت به ازن حساسیت ویژه ای دارند، 
از  تنفسی  عالئم  شاید  شرایطی  چنین  در 

خود بروز دهند.
معاون نظارت و پایش محیط زیست 
گروه های  برای  ناسالم  شاخص  به  فارس 
 AQI حساس هم اشاره و با بیان اینکه میزان
در این حالت بین ۱۰۱ و ۱5۰ است، گفت: 
بعضی از افراد گروه های حساس ممکن است 
اثرات بهداشتی خاصی را تجربه کنند. برای 
مثال مردمی که دارای بیماری ریه هستند 
نسبت به عموم مردم خطرات بیشتری را از 
مواجهه با ازن متحمل می شوند اما مردمی 
که بیماری ریوی یا قلبی دارند خطر بیشتری 
را از مواجهه با ذرات معلق متحمل می شوند. 
اما وقتی آلودگی هوا در این سطح قرار دارد 

عموم مردم تحت تاثیر قرار نمی گیرند.
نهاوندی اضافه کرد در شاخص هوای 
اثرات  است  ممکن  فردی  هر  نیز  ناسالم 
بهداشتی AQI باال را زمانی که مقدار آن 
بین ۱5۱ و 2۰۰ است، تجربه کند. اعضای 
اثرات  سایرین  از  بیش  حساس  گروههای 

جدی را بر سالمت خود تجربه می کنند.
او ادامه داد: در شاخص خیلی ناسالم 
و  دارد  قرار   ۳۰۰ تا   2۰۱ بین   AQI نیز 
می آید  بحساب  سالمتی  برای  هشداری 
ممکن  کسی  هر  که  است  معنی  بدین  و 
بر سالمت خود  را  اثرات جدی تری  است 

تجربه کند.
نهاوندی به شاخص هوای خطرناک 
این  در   AQI اینکه  بیان  با  و  اشاره  هم 
وضعیت از ۳۰۰ باالتر و اخطاری جدی برای 
سالمت انسان و اعالم وضع اضطراری است، 
افراد  تمام  احتماال  وضعیت  این  در  گفت: 

جامعه تحت تاثیر قرار می گیرند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

رییس صندوق رفاه دانشجویان خبر داد؛
اعالم شرایط دریافت 2 وام دانشجویی تا پایان ماه

رییس صندوق رفاه دانشجویان با تاکید بر اینکه مبالغ جدید و نحوه 
ثبت نام برای وام ویژه دکتری و وام ضروری حداکثر تا تاریخ 27 فروردین 
۱۴۰۱ اعالم خواهد شد، گفت:زمان ثبت نام وام های دانشجویی تحصیلی، 
شهریه و مسکن در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ حداکثر تا 

تاریخ 25 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تعیین شده است.
دکتر مسعود گنجی با اعالم اینکه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
مبالغ وام های دانشجویی۳۰ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: در 
سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ وام تحصیلی برای دانشجویان متاهل دو برابر 
مبلغ وام دانشجویان مجرد پرداخت می شود.و با توجه به تأکید مقام معظم 
رهبری مبنی بر ترویج ازدواج دانشجویی، وام دانشجویان متأهل دو برابر 

افزایش یافته است.
مسکن  ودیعه  وام  گفت:  همچنین  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
متاهلی نیز با افزایش ۳۰ درصدی در تهران، به ۳2 میلیون و پانصد هزار 
تومان، در کالن شهرها به 26 میلیون تومان و در سایر شهرها به ۱9 میلیون 

و پانصد هزار تومان افزایش یافته است.
تحصیلی،  دانشجویی  وام های  ثبت نام  زمان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شهریه و مسکن در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ حداکثر تا 
تاریخ 25 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تعیین شده و الزم است دانشجویان متقاضی 
تا تاریخ فوق نسبت به تشکیل پرونده و یا در صورت داشتن پرونده نسبت 

به ثبت درخواست وام و ارسال مدارک الزم اقدام کنند.
گنجی افزود: همچنین شرایط، ضوابط، مبالغ جدید و نحوه ثبت نام 
برای وام ویژه دکتری و وام ضروری حداکثر تا تاریخ 27 فروردین ۱۴۰۱ 
اعالم خواهد شد. همچنین امکان پرداخت وام تا قبل از پایان سال برای 

دانشگاه هایی که در موعد مقرر اقدام کنند وجود دارد.
رییس صندوق رفاه دانشجویان در ادامه تصریح کرد: بیشترین تقاضا 
از نظر مبلغ ریالی مربوط به »وام شهریه« و »وام ضروری« می باشد، ولی 
از نظر تعداد متقاضی بیشترین تقاضا مربوط به »وام تحصیلی« بوده است.

دکتر گنجی همچنین با یادآوری این نکته که صندوق رفاه دانشجویان 
در سه بخش »اعطای وام و تسهیالت«، »ارتقای خوابگاه ها« و »ارتقای 
که  دانشگاه هایی  افزود:  دارد،  فعالیت  غذاخوری«  سالن های  و  آشپزخانه 
اقدامی  تاکنون  اگر  دارند،  غذاخوری  سالن  یا  و  خوابگاه  ارتقای  مشکل 
نکرده اند می توانند تقاضاهایشان را ارسال کنند تا بر اساس بودجه ای که 
در اختیار صندوق است مساعدت الزم صورت پذیرد و مشکالت ایشان 

مرتفع شود.
وی افزود: دانشگاه هایی که با کمبود ظرفیت خوابگاهی مواجه می 
شوند نیز می توانند با استفاده از ظرفیت وام ودیعه مسکن نسبت به اجاره 
خوابگاه اقدام نموده و آن را در اختیار دانشجویان قراردهند. وام ودیعه مسکن 
گروهی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیز  ۱۰۰ درصد افزایش یافته 
است. این وام می تواند در تامین خوابگاه، بخش عظیمی از کمبود ظرفیت 

خوابگاهی دانشگاه ها را برطرف نماید.
گنجی خاطر نشان کرد: پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه 
دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی  و  پرداز شاغل، دوره های مجازی 
انتقالی از خارج به داخل کشور در صورت وجود اعتبار امکان پذیر خواهد 
بود.دانشجویانی که مطابق ضوابط و مقررات کشوری از پرداخت تمام یا 
بخشی از هزینه های تحصیل معاف هستند، مشمول وام شهریه نمی شوند.

نوجوان 13ساله جاِن خود را فدای نجات سگ كرد 
عضو هیات مدیره موسسه زیست محیطی یام یاشیل گفت: 

یک نوجوان ۱۳ ساله به نام وامیر علی روحی  هنگام نجات یک قالده سگ 
از کانال آب جان خود را از دست داد. 

رشید اکبری روز اظهار داشت امیرعلی  روز چهارشنبه هقته گذشته وقتی 
در کوی گیوزباشکندی میاندوآب مشغول چراندن گوسفندبود متوجه گرفتار شدن 
یک قالده سگ در کانال آب شد وبا قصد نجات سگ به داخل کانال آب رفت، 

اما به علت عمق زیاد آب دچار حادثه شد و جان باخت

ربایندگان  دختر جوان دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام یک باند آدم ربایی و دستگیری 
در شهر  ربودن دختر جوانی  به  اقدام  پیش  داد که چندی  آدم  ربایی خبر  چهار 

سرپل ذهاب کرده بودند
سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: روز ۳۰ فروردین چهار نفر با مراجعه 
به خانه یکی از شهروندان پس از تیراندازی به زور وارد شده و اقدام به ربودن 
دختر جوانی کردند. در تحقیقات پلیس مشخص شد سرکرده آدم ربایان خواستگار 
دختر جوان بوده و چون با مخالفت خانواده وی روبرو شده، همراه با دوستانش 

تصمیم به ربودن دختر گرفته است.

جوان سقزی با شلیک گلوله به قتل رسید 
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی کردستان گفت: شامگاه چهارشنبه هفته 
گذشته یک جوان 22 ساله اهل سقز توسط افرادی ناشناس و با شلیک گلوله 

به قتل رسید. 
لی  حوا دثه  حا ین  ا داشت:  ر  ظها ا حیدریان  میرهوشنگ  ا سرهنگ 
خودرو  سوار  که  حالی  در  مقتول  و  فتاد  ا تفاق  ا سقز  سالمندان  سرای 
شدت  علت  به  و  گرفت  قرا  گلوله  اصابت  مورد  سر  پشت  ناحیه  بود،از 

کرد. فوت  جراحت 

برخورد تانکر آب با كارگران
کارگر   2 و  فوت  کارگر  یک  مشهد  کوه پارک  در  تصادف  سانحه  اثر  بر 

مصدوم شدند. 
امیر رمضانی، مدیر پروژه ارتفاعات جنوبی مشهد، با اعالم این خبر اظهار 
کرد: ساعت 8 صبح روز پنجشنبه هفته گذشته در حالی که کارگران در آیلند 
میانی کوه پارک در حوالی پل هاشمیه مشغول نصب تجهیزات ایمن سازی آیلند 
بودند، تانکر حمل آب متعلق به پیمانکار بخش خصوصی دچار نقص فنی شده و 

پس از طی مسافتی با ۳ نفر از کارگران برخورد می کند.
وی افزود: در این حادثه متاسفانه یکی از کارگران فوت و 2 کارگر مصدوم 

و به بیمارستان منتقل شدند. 

حمله خرس وحشی به یک زن در پیرانشهر 
یک قالده خرس به زنی۴5  ساله در روستای گزگسک منگور پیرانشهر 

حمله ور شد. 
رئیس اورژانس ۱۱5 پیرانشهر از با تایید این خبر افزود: خوشبختانه این زن 

دچار جراحاتی شد و در بیمارستان پیرانشهر تحت مداوا قرار گرفت..
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،76۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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اقتصادی  کارشناس  یک 
مل  عا و  د ن  د برشمر ضمن 
صعودی  روند  تداوم  در  کلیدی 
که  زمانی  تا  گفت:  جاری،  سال  در  تورم 
اقدامی در جهت حل این دو عامل تورم زا 
صورت نگیرد، نمی توان انتظار کاهش تورم 
را داشت مگر اینکه گشایش هایی در برجام 

و درآمدهای نفتی صورت بگیرد.
در  تورم  روند  درباره  ندری  کامران 
کلیدی  عامل  دو  کرد:  اظهار  جاری  سال 
در  تورم  صعودی  روند  تداوم  جهت  در 
حذف  یکی  که  دارد  وجود  جاری  سال 
دولت  توسط  یارانه ها  از  برخی  پرداخت 
است؛  تومانی   ۴2۰۰ ارز  تخصیص  چون 
در  دولت  سیاست های  و  برنامه  همچنین 
سال جدید نیز هزینه های تولیدکنندگان را 
افزایش می دهد که افزایش حداقل دستمزد، 
افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش قیمت 
که  سیاست هاست  این  از  برخی  خدمات 
ثیر  تا تحت  جهانی  قیمت های  فزایش  ا
جنگ اوکراین و روسیه نیز به این موضوع 

دامن زده است.

از  ناشی  تورم  اینکه  بیان  با  وی 
فشار هزینه های تولید در امسال نسبت به 
سال های گذشته شدت گرفته است، افزود: 
در سال جاری،  تورم  تداوم  در  عامل دوم 
اقتصاد  ساختار  در  شده  نهادینه  مشکالت 
درآمدهای  تبدیل  نحوه  که  است  ایران 
حساب  از  استفاده  ریال،  به  دولت  نفتی 
شبکه  ناترازی های  مرکزی،  بانک  تنخواه 

بانکی و صندوق های بازنشستگی و تامین 
و  مجلس  دستوری  مداخالت  اجتماعی، 
دولت در بانک ها عوامل تورم زایی هستند 

که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در 
حال حاضر نیز برنامه ای برای حل عوامل 
این عوامل همچنان  ندارد و  تورم زا وجود 
دولت  می رسد  نظر  به  که  هستند  فعال 

توفیق چشم گیری در کاهش فشار تورمی 
نداشته است.

ندری تاکید کرد: عاملی که می تواند 
تاثیری مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد، 
محدودیت های  رفتن  بین  ز  ا و  برجام 
فروش نفت است که برخالف اینکه گفته 
تاثیر  جهانی  نفت  قیمت  افزایش  می شود، 
اما  است  داشته  ایران  اقتصاد  بر  مثبتی 
نشده  مشاهده  آن  از  نتیجه ای  تاکنون، 
است. اگر محدودیت های تحمیلی کاهش 
حدی  تا  دارد  وجود  انتظار  این  کند،  پیدا 
کند  پیدا  کاهش  گذشته  سال های  تورم 
و نویدبخش کنترل تورم باشد اما در حال 
مناسبی  وضعیت  تورم،  وضعیت  حاضر، 
است  این  نویدبخش  عامل  تنها  و  نیست 

که محدویت ها برداشته شود.
گفت:  نش  سخنا ن  یا پا ر  د وی 
عامل  دو  ین  ا که  نی  زما تا  ین،  برا بنا
تورمی ذکر شده به قوت خود باقی بماند 
و اقدامی در جهت حل آن ها صورت نگیرد، 
روند صعودی تورم تا پایان سال نیز ادامه 

یافت. خواهد 

مدیرعامل بانک ایران زمین:
تقویت اقتصاد دیجیتال، عامل توسعه كسب و كار در كشور

چند سالی هست که همه ما با کلماتی همچون 
اجتماعی،  های  دیجیتال، شبکه  اطالعات،  فناوری 
کانال های الکترونیک، فضای مجازی و مفاهیمی 
از این قبیل آشنا شده ایم و با آنها سر و کار داریم. 
در این میان بانکداری دیجیتال و اقتصاد دیجیتال 
به  اخیر  در سال های  مباحثی هستند که خصوصًا 

دلیل شیوع بیماری کرونا و ایجاد محدودیت های مختلف و از همه مهمتر 
تغییر سبک زندگی همه مردم، مورد توجه و استقبال قرار گرفت و بیش از 

پیش نیاز آن احساس شد.
اقتصاد دیجیتال در کشور ما نیز چند سالی است که جزو اولویت های 
بخش های مختلف دولتی و خصوصی قرار گرفته است و زیرساخت های آن 
بنا شده است. یکی از ارگان هایی که به طور مستقیم با این موضوع سر و 
کار دارد، نظام بانکی کشور است. نظام بانکی جزو مولدهای موثر در پیشرفت 
چرخه اقتصادی هر کشور است که در جامعه امروزی این نهاد باید بیشترین 
تغییرات و به روز رسانی را در ارائه خدمات بانکی و اقتصادی داشته باشند.

بانک ایران زمین جزو اولین بانک هایی بوده است که در سه سال گذشته 
به وضوح این تغییرات را در ارائه خدمات بانکی به مشتریان خود نشان داده 
است. می توان گفت این بانک در مفهوم کلی تر با ارائه خدمات بانکداری 
دیجیتال به مشتریان توانسته است گامی موثر در تحقق شعار بانکداری دیجیتال 
بردارد. عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین در این خصوص می 
گوید: کلید ارائه خدمات بانکداری دیجیتال از سال ها پیش در این بانک زده 
شد. با تشکیل تیم های متخصص از همکاران فعال در بانک و برگزاری 
جلسات متعدد در این زمینه و همچنین سفر به کشورهایی که در زمینه ارائه 
خدمات بانکداری دیجیتال صاحب نظر بودند و بررسی عملکرد آنان، توانستیم 

نیاز مشتریان را بسنجیم و خدماتی درخور شأن آنان ارائه بدهیم.
پورسعید تقویت اقتصاد دیجیتال در کشور را عامل اصلی توسعه کسب 
و کار در کشور دانست و افزود: در عصری که کسب و کارها فارغ از هیچ 
خط کشی و مرزی در کل دنیا در حال فعالیت هست، ما به عنوان یک نهاد 
مالی تمام تالش خود را کرده ایم تا در جهت حمایت از این کسب و کارها 
که بیشترین قشر فعال در این زمینه جوانان کشورمان هستند، قدم برداریم.

اولین  اندازی  راه  با  کرد:  خاطرنشان  زمین  ایران  بانک  مدیرعامل 
نئوبانک واقعی در کشور که با همکاری شرکت های وب و این بانک پایه 
ریزی شده است، جامعه وسیعی از کسب و کارهای نوپا می توانند با خیالی 

آسوده در فضایی امن سرمایه گذاری و فعالیت کنند.
پورسعید در خصوص نئوبانک گفت: نئوبانک ایران زمین اولین نئوبانک 
واقعی کشور خواهد بود. زیرا در تعریف این خدمت می توان گفت که بانک 
ایران زمین بستری را برای مشتریان شرکت هایی همچون های وب فراهم 
را دریافت  نیاز خود  این فضا خدمت مورد  بتوانند در  آنها  کرده است که 
کنند. اینکه صرفًا بخواهیم چند خدمت بانکی که همه مشتریان در طول 

روز از آن استفاده می کنند را ارائه کنیم تعریف کاملی از نئوبانک نیست.
در پایان مدیرعامل بانک ایران زمین فعالیت اقتصادی امروزی را مبتنی 
بر شبکه های مجازی بیان کرد و افزود: کسب وکار ها در حال تغییر و تبدیل 
به یک فضای دیجیتالی هستند. در نتیجه اقتصاد امروز اقتصادی دیجیتالی 
است که از طریق شــبکه های اجتماعی این امکان را به کســب وکارها 
می دهد تا ارتباط مســتقیم بین بانک و مشتریان برقرار کنند و این یک 
امتیاز مثبت برای دو طرف خواهد بود که در محیطی متفاوت و جذاب فعالیت 
کنند و به سمت پیشرفت و رونق بیشتر اقتصادی کشور قدم برداشته شود.

و  شرقی  آذربایجان  های  استان  بهزیستی  سازمان  تقدیر 
غربی از موسسه اعتباری ملل 

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
در پی اعطای تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی 
به موقع توسط حوزه و شعب استان های آذربایجان 
شرقی و غربی، مدیران کل سازمان بهزیستی استان 
های مذکور با اهدای لوح تقدیر از عملکرد حوزه و 
شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی موسسه 

اعتباری ملل تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
 بنابراین گزارش حوزه و شعب  استان های آذربایجان شرقی و غربی، 
درخواست های ارسالی را در کوتاه ترین زمان و حداقل مراجعه انجام و 
نسبت به افتتاح حساب و تکمیل پرونده اعتباری و واریز مبلغ تسهیالت اقدام 
نموده اند. بر این اساس عملکرد مسئولین حوزه و شعب باعث رضایتمندی 
مددجویان وکارفرمایان سازمان بهزیستی شد که مدیران کل سازمان مذکور 
کارکنان  از  زیر  متون  ارسال  با  غربی  و  شرقی  آذربایجان  های  دراستان 
بر خود الزم  )بدین وسیله  آوردند.   به عمل  تقدیر  اعتباری ملل  موسسه 
می دانم از تالش های صادقانه و بی شائبه جنابعالی در راستای پرداخت به 
موقع تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی موضوع بند به تبصره ۱6 قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ که موجبات اشتغال و رضایتمندی معلولین و مددجویان 
عزیز تحت پوشش این اداره کل را فراهم نموده است قدردانی و تشکر می 
نمایم توفیق روز افزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران درظل توجهات حضرت ولیعصر)عج( از خداوند متعال خواستارم. دکتر 

فرگل صحاف مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی(
) به پاس سپاس از تالش و زحمات بی دریغ جنابعالی و همکاران 
محترم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در سال تولید پشتیبانی و 
مانع زدایی در جهت شکوفایی اقتصاد ملی و حمایت از اقشار آسیب پذیر 
جامعه هدف بهزیستی به موجب آن در اشتغال زایی معلولین و مددجویان 
نیازمند ، سهم بسزایی را اعمال می کنند صمیمانه تشکر و قدردانی می 

نمایم .  دکتر سعید فریور مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی(

بازدید مدیرعامل شركت بیمه دی از شعبه جنوب غرب تهران
مدیرعامل شرکت بیمه دی با همراهی معاون امور 
مشتریان و توسعه  ی بازار و نیز، تعدادی از مدیران ستادی، 

از شعبه ی جنوب غرب تهران بازدید به عمل آورد.
به گزارش  روابط عمومی بیمه دی؛ طی این دیدار 
که در فضایی صمیمی برگزار گردید، محمدرضا کشاورز 

پس از تبادل اطالعات با همکاران خود در شعبه ی جنوب غرب تهران، نقطه 
نظرات نمایندگان را نیز جویا شده و دغدغه های ایشان را مورد توجه قرار 
داد. در این نشست، محمدرضا کشاورز ضمن تبریک نوروز و فرا رسیدن ماه 
مبارک رمضان، اظهار امیدواری کرد سال پیش رو، همچون سال های گذشته 
نوید بخش تداوم موفقیت های بیمه دی باشد. زیرا توفیقات بیمه دی همواره 
مرهون دلبستگی، دلسوزی، هماهنگی و همدلی تمام نیروهای ستادی، شعب 

و نمایندگان بیمه دی بوده است.
 محمدرضا کشاورز در ادامه افزود؛ طبق استراتژی جدید شرکت در سال 
۱۴۰۱ ، استقالل و اختیارات شعب بیمه دی در سراسر کشور ارتقاء یافته و 
نقش کارآمدی در بازآرایی و تقویت شبکه ی فروش خواهند داشت. مدیرعامل 
بیمه دی بیان داشت؛ شبکه فروش، قلب استراتژی جدید بیمه دی خواهد بود 
و از همین رو، توجه به امور نمایندگان و اعطاء تسهیالت ویژه به ایشان مد 
نظر بوده و در دستور کار قرار دارد. محمدرضا کشاورز در خاتمه ی این دیدار، 
با اشاره به فضای جدید کسب و کار و تاثیر ابزارهای دیجیتالی و نوآورانه در 
اتمسفر اقتصادی، بر لزوم ایجاد تغییر در شیوه ی کسب و کار تاکید نموده و 
خواستار تالش هرچه بیشتر همکاران و نمایندگان در به روز بودن نسبت به 
شیوه های جدید کسب و کار شد تا با اتخاذ چنین رویکردی، بیمه دی همواره 

در حال پیمودن مسیر رشد و تعالی باشد.

کارشناس حوزه انرژی تشریح کرد؛
 بررسی ادعای مالکیت اعراب بر میدان آرش

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: هر سه کشور کویت، عربستان و ایران 
احتمالی سه  به مشکالت  توجه  با  اما  برداشت کنند  آرش  میدان  از  می توانند 
مسئله  تا  کنند  دوباره مشخص  را  مرزی  به صورت سه جانبه خط  باید  کشور 

نباشد. حقوقی خاصی مطرح 
علی اصغر زرگر، درباره برنامه عربستان و کویت برای توسعه میدان آرش 
و موضوعات مربوط به خط مرزی میدان اظهار داشت: در سال ۱۳۴7 )اکتبر 
ایران و عربستان سعودی امضا شد که به اختالف دو  ۱968( قراردادی بین 
تعیین  دریایی  مرز  یعنی  داده  پایان  خلیج فارس  و  فالت قاره  مورد  در  کشور 
در  است،  شده  تقسیم  خاص  قوائد  طبق  عمودمنصف  خط  به  باتوجه  و  شده 

مورد میادین مشترک با قطر نیز حد و حدود مشخص است. 
وی ادامه داد: ایران با کویت هم در سال ۱۳۴8 )۱۳69( در فالت قاره به 
توافق رسیدند، در موضوع مرزی اروندرود )شط العرب( نیز بین ایران و عراق 

هم در سال ۱975) ۱۳5۴( طبق قرارداد الجزایر توافق حاصل شده است. 
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اکنون در پارس جنوبی مشخص 
ایران و قطر برداشت گاز داشته باشند  است که در چه محدوده ای دو کشور 

و حد و فاصله دکل های حفاری هم باید مشخص شود. 
سوی  از  فعالیت هایی  مدت هاست  آرش  میدان  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
عربستان  کویت،  کشور  هر سه  حال  هر  در  و  است  انجام  حال  در  دو طرف 
کشور  سه  احتمالی  به مشکالت  توجه  با  اما  کنند  برداشت  می توانند  ایران  و 
باید به صورت سه جانبه خط مرزی را دوباره مشخص کنند تا مسئله حقوقی 
قطر  با  که  همانگونه  را  قضیه  مذاکرات  با  باید  بنابراین  نباشد،  خاصی مطرح 

و بحرین و حل و فصل کردیم، فیصله دهیم.
زرگر بیان داشت: گاز سیال است و هر طرف که بیشتر برداشت داشته 
دنبال  به  کویت  و  عربستان  اکنون  می شود،  روانه  سمت  همان  به  گاز  باشد 
و  است  معترض  بابت  این  از  ایران  و  هستند  میدان  توسعه  و  سرمایه گذاری 
این اقدام را قانونی نمی داند، بنابراین الزم است دوباره درباره خطوط مرزی 

مذاکره شود.
وی تاکید کرد: به نظر بنده یکی از راهکارها می تواند این باشد که به 
آنچه استحصال می شود به صورت  بهره برداری صورت گیرد و  صورت مشاء 
مشترک تقسیم شود، یعنی با توجه به حقوق بین الملل و تکنیک های شناخته 
شده بین دریایی در خلیج فارس مرز مشخص شود، زمانی که مرز و عرض و 

کنند. بهره برداری  طول جغرافایی مشخص شود، می توانند 
این کارشناس حوزه انرژی بیان داشت: در هر صورت این موضوع نیاز 
به مذاکره و دیپلماسی دارد.ضمن اینکه اگر قراردادی منعقد می شود ایران هم 
در جریان قرار گیرد و با هماهنگی بهره برداری از این منبع مشترک برداشت 
صورت گیرد، این موضوع نیز قابل تامل است  که کشورهایی مثل کویت و 
قضایای  همین  حوش  و  حول  در  شیخ نشین ها  خلیج فارس  همکاری  شورای 

استقالل رسیده اند.  به  میادین مشترک  تعیین خطوط مرزی 
وزیر امور خارجه کویت در دیدار با همتای ایرانی خود در پاسخ به لزوم 
از  برای  را  آمادگی کویت  از میادین مشترک،  برداری  آبی و بهره  تعیین مرز 

سرگیری مذاکرات حقوقی دو کشور اعالم کرد.
همچنین سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ششم فروردین 
ماه توافق جدید بین عربستان سعودی و کویت درباره میدان گازی آرش را 
و  خوانده  غیرقانونی  و  قبلی  انجام شده  مذاکرات  و  جاری  رویه های  با  مغایر 
مورد  و  نداشته  میدان  حقوقی  وضعیت  بر  تاثیری  توافق  این  که  بود  گفته 

نیست. ایران  تایید 

یک کارشناس اقتصاد:

دولت برنامه ای برای حل عوامل تورم زا ندارد
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زیر نظر: بهراد مومنی

وعده افزایش ۵0 درصدی ظرفیت 
پتروشیمی تولید 

ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران در حال حاضر بیش از 9۰ میلیون 
تن است که محصوالت متنوعی را شامل می شود، اما آنطور که وزیر نفت وعده 
داده با برنامه ریزی انجام شده تا پایان دولت سیزدهم، ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی به ۱۴۰ میلیون تن می رسد که بیش از 5۰ درصد افزایش خواهد داشت.
68 طرح پتروشیمی برای برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است که در 
مجموع نیازمند حدود ۳6 میلیارد دالر سرمایه گذاری است و تاکنون 8 تا 8.5 میلیارد 
دالر آن سرمایه گذاری شده است و به طور متوسط ۳۱ تا ۳2 درصد پیشرفت دارند.
برای تأمین منابع آنها شرایط خوبی فراهم است، ضمن اینکه از لحاظ فضای 
بین المللی شرایط مستعدی پیش  رو دیده می شود. از آنجا که طرح های پتروشیمی 
از سوی بخش خصوصی و هلدینگ ها اجرا می شود و هلدینگ ها نیز مجموعه های 
توانمندی هستند که به دلیل داشتن تولید مستمر، از محل درآمد و سود خود در 
اجرای طرح ها سرمایه گذاری می کنند، بنابراین پیش بینی می شود که مشکل خاصی 
از لحاظ تأمین سرمایه پیش نیاید، زیرا در این مدتی که شدت تحریم ها در 2 یا 
به دلیل  که  می بینید  را  سرمایه گذاری  کمتر  بود،  کرده  پیدا  افزایش  اخیر  سال   ۳
تأمین منابع مالی شکایت داشته باشد، بیشتر مشکل ُکندی طرح ها و پروژه ها از 
محل تأمین کاال و تجهیزات و بخش هایی از این دست است که زمان بر می شود، 
راه های  از  استفاده  با  باید  پتروشیمی  به روند توسعه صنعت  برای شتاب دهی  اما 

جدید تأمین منابع مالی، سرمایه گذاران را تشویق کرد.
برنامه هشتم توسعه است که  برای طرح های  بیشتر  تأمین سرمایه  دغدغه 
حدود 5۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد و انبوهی از محصوالت زنجیره ارزش 
در طرح ها تولید خواهد شد. طرح های برنامه هشتم توسعه در صورتی که برنامه 
هفتم تمدید نشود، از سال ۱۴۰6 تا ۱۴۱۱ به پایان می رسد و با توجه به اینکه 
اجرای بعضی از طرح های برنامه هشتم هم آغاز شده، پیش بینی می شود مشکل 
خاصی نباشد، البته مراقبت های ویژه را می طلبد. باید به سرمایه گذاران کمک و 

تسهیالت ویژه برای آنها فراهم کرد.
در این بین توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به منظور تولید محصوالت 
مورد نیاز کشور و جلوگیری از واردات مهم ترین برنامه دولت سیزدهم در توسعه 
صنعت پتروشیمی است.  شاهمیرزایی - مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
- در این باره اعالم کرد به این منظور برنامه ریزی های الزم برای سرمایه گذاری 
و احداث واحدهای صنعتی جدید و تأمین ملزومات آن از جمله دانش فنی، مواد 
مصرفی، تجهیزات و قطعات نیز باید انجام شود، بنابراین به طور هم زمان دو موضوع 
تولید محصوالت مورد نیاز در کشور و دستیابی به دانش فنی و کاال و تجهیزات 

در این صنعت دنبال می شود.
به گفته وی افزون بر این، توسعه متوازن نیز از مواردی است که در دستور 
کار دولت سیزدهم قرار دارد و توقعی نیست که واحدهای باالدستی پتروشیمی که 
آب بر و انرژی بر هستند، در نقاط اقلیمی از کشور که مناسب این واحدها نیست، 
احداث شوند. در نتیجه ایجاد صنایع تکمیلی و کارگاه های کوچک همسو با تکمیل 
زنجیره ارزش و تولید محصوالت نهایی را می توان برای مناطقی که شرایط اقلیمی 

الزم را ندارند، برنامه ریزی کرد، مانند شرق کشور.
اینکه  بر  افزون  واحدها  این  ایجاد  داد:  ادامه  نفت، وی  وزارت  اعالم  طبق 
سرمایه کمتری نیاز دارند و سریع تر احداث می شوند، اشتغال زایی باالیی نیز ایجاد 
می کنند. همچنین از گذشته برنامه ریزی های تفصیلی برای توسعه صنعت پتروشیمی 
برای  نیز  و مجوزهایی  انجام  مناطق کشور  و سایر  ماهشهر، عسلویه  مناطق  در 
احداث واحدهای پتروشیمی جدید صادر شده است. برخی از این طرح ها پیشرفت 
چندانی ندارند، یا در مناطق اقلیمی نامناسب برنامه ریزی شده اند که ضرورت دارد 

به سرعت مورد ارزیابی، غربالگری و برنامه ریزی مجدد قرار گیرند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: افزون بر این، پیگیری 
اجرای طرح های توسعه ای برنامه هفتم توسعه که تقریبًا نهایی شده اند و تعریف 
بیش ازپیش  ارتقای  به منظور  پتروشیمی  صنعت  توسعه  هشتم  برنامه  طرح های 
جایگاه این صنعت از دیگر برنامه های این صنعت است که به جد در دستور کار 
بهره برداری  به  امسال  بود  بنا  رفع مشکالت طرح هایی که  دارد. همین طور  قرار 
پایان  تا  نیز دنبال می شود که حداکثر  افتاده  تأخیر  به  برسد و به دالیل مختلف 
از  فارغ  دولت،  این  از سیاست های  یکی  برسند.  بهره برداری  به  آینده همه  سال 
اینکه سرمایه گذاری از سوی چه کسی انجام شده، دولتی یا خصوصی، به سرانجام 

رساندن آنهاست. اینها را دولت کمک می کند تا تکمیل شوند و به تولید برسند.

راضیه بخشنده

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: شاهین جالل وندی

خودروسازان ایران در سالی که گذشت؛

بیش از آنکه تولید کنند، فروختند!
علیرغم قول خودروسازان برای افزایش تیراژ تولید در نیمه دوم سال گذشته، آمار 
عملکرد آن ها طی سالی که گذشت نشان می دهد این خودروسازان چندان وفادار به 
عهد خود نبوده و سال ۱۴۰۰ از سال ۱۳99 هم »کمتر« تولید کرده اند و نتوانستند آمار 
تولید و فروش را حتی به 9۰۰ هزار دستگاه هم برسانند؛ البته بزرگان خودروسازی کشور 

قریب به ۱۳ هزار دستگاه بیش از میزان تولید، فروش داشته اند.
پارس خودرو  و  سایپا  ایران خودرو،  توسط  شده  اعالم  مالی  صورت های  بررسی 
)به عنوان زیر مجموعه سایپا( به سازمان بورس نشان می دهد که در مجموع سال ۱۴۰۰ 
میزان تولید خودرو در کشور به 9۰۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است. این در حالیست 
که طی سال ۱۳99 میزان تولید با عدد 9۰۰ هزار و 7۱۴ دستگاه )بدون احتساب تولید 
آنکه  به جای  اخیر  سال های  طی  که  می دهد  نشان  این  شد.  بسته  پارس خودرو(  در 
خودروسازان بیشتر به شعارهای افزایش، جهش، رونق و حمایت از تولید نزدیک شوند، 

ناموفق تر پیش آمده اند.
تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ در مجموع به 9۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده و نسبت 
به سال ۱۳99 افت بالغ بر چهار درصدی داشته است؛ این در حالیست در طی سال 
۱۳99 تولید خودرو با رشد چهار درصدی نسبت به سال پیش از آن )۱۳98( از 9۰۰.5 
هزار دستگاه فراتر رفته بود. از سوی دیگر نیاز بازار بیش از یک میلیون تومان برآورد 
شده است.تولید خودرو در سال۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳99، در حالی افت ۴.۰7 درصدی 

داشته است که در سال ۱۳99 نسبت به سال ۱۳98 با رشد ۴.۳۳ همراه شده بود.
در مجموع طی یک سال گذشته 865 هزار و ۴82 دستگاه خودرو و 878 هزار و 
276 دستگاه خودرو فاکتور شده است. این در حالیست که نیاز بازار بیش از یک میلیون 
دستگاه برآورد می شود. این عدم تناسب عرضه با نیاز بازار زمینه ساز مشکالتی شده است 
که سال هاست در بازار خودرو وجود دارد و سال به سال بر التهاب بازار خودرو بیشتر 

افزوده و شکاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد محصوالت را بیشتر کرده است.
در این آشفته وضعیت صنعت و بازار خودرو که نه مشتری، نه خودروساز و زنجیره 
تامین آن و نه دولت و مسئوالن رضایت دارند، تنها دالالنی که با سوداگری و به روش های 
مختلف حتی به شیوه ناموفق قرعه کشی که با هدف عرضه خودرو به مشتریان واقعی 

شکل گرفت، سود خواهند کرد.
همانطور که اشاره شد، علیرغم قول خودروسازان برای افزایش تولید و عرضه در 
نیمه دوم سال که از شرط های تصویب اصالح قیمت ها نیز محسوب می شد، در مجموع 
تولید ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تنها 865 هزار و ۴82 دستگاه خودرو در کشور 

تولید و 878 هزار و 276 دستگاه فروخته شد.
ایران خودرو ۴5۱ هزار و ۱۱۱ دستگاه تولید و ۴52 هزار و 57 دستگاه فروخت

در مجموع یک سال گذشته ۴5۱ هزار و ۱۱۱ دستگاه خودرو در گروه صنعتی 
ایران خودرو تولید و برای ۴52 هزار و 57 دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است.
از مجموع تولیدهای گروه صنعتی ایران خودرو طی مدت مذکور 297 هزار و 8۱7 
دستگاه از محصوالت خانواده پژو )به جز پژو 2۰۰8( تولید و ۳۰۰ هزار و ۱98 دستگاه 
از این خودرو فروخته شده است. همچنین ۱۰۳ دستگاه پژو 2۰۰8 تولید کرده که همه 

۱۰۳ دستگاه آن فروخته شد.

ایران خودرو 5۰ هزار و 95 دستگاه از محصوالت خانواده سمند در سال ۱۴۰۰ تولید 
کرده و برای 5۰ هزار و ۳67 دستگاه از این محصوالت فاکتور فروش صادر کرده است.

همچنین در این مدت، 5۰ هزار و 257 دستگاه دنا، ۳5 هزار و 6۳۰ دستگاه رانا و 
85۴۱ دستگاه تارا در این شرکت تولید شده که به ترتیب 55 هزار و 79۱ دستگاه دنا، 

28 هزار و ۳8۰ دستگاه رانا و 8۳95 دستگاه تارا به فروش رسیده است.
ایران خودرو در محصوالت مونتاژی نیز در یکساله ۱۴۰۰، 86۴7 دستگاه هایما 
و همانطور که اشاره شد ۱۰۳ دستگاه پژو 2۰۰8 تولید کرده است که به ترتیب 88۱5 

دستگاه هایما و ۱۰۳ دستگاه پژو 2۰۰8 فروخته است.
دو  و   )L9۰( تندر  دستگاه  سه  صنعتی،  گروه  این  پیشین  مونتاژی  تولیدهای  از 
دستگاه دانگ فنگ در آمار فروش این گروه خودروسازی طی سال ۱۴۰۰ ثبت شده است.
وانت های آریسان نیز که با تولید دوباره آن ها از آذر ماه به سبد محصوالت این گروه 
صنعتی بازگشته است، طی این مدت )از آذر تا پایان سال( به تعداد 2۱ دستگاه تولید و سه 
دستگاه آن فروخته شده است. البته این سه دستگاه وانت آریسان عرضه شده متعلق به 
وانت  آریسان های تولیدی پیش از سال ۱۴۰۰ و از دسته آریسان های توسعه نیافته است.
تا  بود که  ایران خودرو وعده کرده  این در حالیست که مدیر سابق گروه صنعتی 
پایان سال 5۰۰۰ دستگاه خودرو وانت آریسان ۱۴۰۰ تولید و عرضه شود اما این وعده 

نیز محقق نشد.
سایپا ۳۰۴ هزار و 5۳۳ دستگاه تولید و ۳۱۰ هزار و 2۰8 دستگاه فروخت

در گروه خودروسازی سایپا نیز در  سال گذشته، ۳۰۴ هزار و 5۳۳ دستگاه خودرو 
تولید شده که از این میزان به ترتیب 2۳ هزار و 279 دستگاه سهم وانت های سایپا، 26۰ 
هزار و 258 دستگاه سهم خانواده تیبا، ۱۳۰ دستگاه سهم آریو s۳۰۰ و 2۰ هزار و 866 

دستگاه سهم شاهین بوده است.
گروه خودروسازی سایپا در محصوالت خانواده پراید با توجه به توقف محصوالت 
خانواده پراید، تنها وانت پراید )سایپا ۱5۱( را تولید می کند که طی سال ۱۴۰۰ برای 
2۴ هزار و ۴7۴ دستگاه از این محصول فاکتور فروش صادر کرده است.   البته ۱۴2 
دستگاه از محصوالت تولیدی پیش از توقف تولید پرایدها، تا پایان سال ۱۴۰۰ تحویل 
مشتریان شده است.همچنین از ابتدای ۱۴۰۰ تا پایان آن برای 26۳ هزار و 265 دستگاه 
از محصوالت خانواده تیبا و 2۱ هزار و 957 دستگاه شاهین صورت مالی ثبت شده است.

این خودروساز همچنین شش دستگاه آریو، ۳62 دستگاه چانگان و دو دستگاه سراتو 
)مربوط به تولیدهای قبل از سال ۱۴۰۰( در آمار فروش سال گذشته خود ثبت کرده است.

بدین ترتیب، طبق آمار گروه خودروسازی سایپا در مجموع  برای ۳۱۰ هزار و 2۰8 
دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است.

پارس خودرو ۱۰9 هزار و 8۳8 دستگاه تولید و ۱۱6 هزار و ۱۴ دستگاه فروخت
در شرکت پارس خودرو به عنوان زیر مجموعه گروه سایپا نیز در مجموع سالی که 
گذشت، ۱۰9 هزار و 8۳8 دستگاه خودرو تولید شده و برای ۱۱6 هزار و ۱۴ دستگاه، 

فاکتور فروش صادر شده است.  
از تعداد خودروهای تولیدی پارس خودرو در این مدت 58 هزار و ۴۴۰ دستگاه سهم 
محصوالت گروه Q2۰۰ بوده و فروش 6۴ هزار و 52 دستگاهی را به نام خود ثبت کرده 
است.همچنین طی یکساله ۱۴۰۰، ۱8 هزار و ۱92 دستگاه از محصوالت گروه S2۰۰ و 
۳2 هزار و 6۱2 دستگاه کوییک معمولی تولید شده است. به ترتیب برای ۱8 هزار و ۱92 
دستگاه از محصوالت خانواده S2۰۰ و برای ۳2 هزار و 6۱2 دستگاه کوییک معمولی 

فاکتور مالی طی این مدت ثبت شده است.
پارس خودرو همچنین تولید 59۴ دستگاه و فروش ۱۱5۴ دستگاه برلیانس را در 
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ خود ثبت کرده است. همچنین این خودروساز زیرمجموعه 
سایپا، دو دستگاه ون دولوکس و دو دستگاه از محصوالت خانواده رنو تولید پیش از سال 

۱۴۰۰ را در آمار فروش سال گذشته دارد.
الزم به ذکر است که در بسیاری از محصوالت، آمار فروِش بیش از میزان تولید ثبت 
شده است و خودروسازان بیش از میزان تولید یک محصول از آن محصول فروخته اند؛ 
این موضوع به سبب تکمیل و تجاری سازی خودروهای تولیدی پیش از سال ۱۴۰۰ است 

که در این سال تکمیل و عرضه شده است.

درباره  صرافان  کانون  دبیرکل 
طی  ارز  بازار  در  قیمت ها  وضعیت 
روزهای آتی گفت: با توجه به افزایش 
ارزآوری  در  که  نفت  قیمت  و  فروش 
تاثیر مثبتی دارد و تکانه جدی نیز در 
برای  نمی توان  نمی شود،  دیده  بازار 
قابل  نوسانات  ارز  بازار  نزدیک  آینده 

توجهی را متصور شد.
وضعیت  درباره  مجتهدی،  سعید 
مالک  کرد:  اظهار  رز  ا ر  بازا فعلی 
پیش بینی  و  ارز  بازار  بررسی وضعیت 
و  رزی  ا متشکل  ر  ا ز با آن،  ینده  آ
است  بازار  این  در  نرخ ها  تغییرات 
با  ارزی  متشکل  بازار  در  نرخ ها  که 
با  است.  نداشته  تفاوتی  پارسال  نرخ 
افزایش قیمت نفت که در اواخر سال 

کنترل  و  بودیم  آن  شاهد  گذشته 
سیستم بانک مرکزی روی حساب های 
انجام حوالجات باالی  ریالی که توان 
2۰۰ میلیون تومان را ندارد، نمی توان 

نوسانات  ارز  بازار  نزدیک  آینده  برای 
قابل توجهی را متصور شد.

با  که  کرد  بیان  ادامه  در  وی 
انتظار  می توان  برجام،  روند  پیشرفت 

کاهش قیمت ها در بازار ارز را داشت.
دبیر کل کانون صرافان ادامه داد: 
با توجه به افزایش فروش و قیمت نفت 
که در ارزآوری تاثیر مثبتی دارد و تکانه 
جدی نیز در بازار دیده نمی شود، نرخ 
کانال  در  ارزی  متشکل  بازار  در  دالر 
باقی  قیمت ها  تومان  هزار   25 تا   2۴

خواهد ماند.
نک  با ز  ا یان  پا ر  د مجتهدی 
مجوز  که  کرد  درخواست  مرکزی 
فروش ارزهای متفرقه با شرط معافیت 
از نگهداری سه روزه ارز به صرافی ها 
اطمینان  این  کرد:  تاکید  و  شود  داده 
اقدام  این  با  که  می دهم  را  خاطر 
تکانه ای به بازار تحمیل نشود و صرفا 

خدمت رسانی صورت بگیرد.

پیش بینی دبیر کل کانون صرافان؛

افزایش فروش نفت موجب کاهش قیمت ارز در بازار می شود

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و روسیه با بیان اینکه حذف ارز 
و  رانت  رفتن  بین  از  موجب  ترجیحی 
شد،  خواهد  قیمت ها  در  تعادل  ایجاد 
گفت: با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی، دولت 
طور  به  را  سوبسید  و  یارانه  می تواند 
مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار دهد.

»کامبیز میرکریمی« در خصوص 
حذف ارز ۴2۰۰ تومانی، اظهار داشت: 
همیت  ا ز  ر ا ین  ا تخصیص  ه  نحو
صورت  به  زیرا  داشت،  زیادی  بسیار 
از  بسیاری  و  نمی شد  تقسیم  عادالنه 
مشکل  با  را  تجار  و  تولیدکنندگان 

مواجه کرده است.
ارز  تخصیص  اینکه  بیان  با  وی 
۴2۰۰ تومانی فساد نیز به همراه داشت، 
یکسان  رقابت  شرایط  کرد:  تصریح 
برای دستیابی به این ارز وجود نداشت 
برای تجارت توزیع  و به طور مناسب 
این  بودن  پایین  به  توجه  با  نمی شد. 

نرخ وارداتی، انتقادهای بسیاری را نیز 
به همراه داشت.

میرکریمی با بیان اینکه توزیع ارز 
۴2۰۰ تومانی قیمت تعادلی کاالها را 
با  بین می برد، خاطرنشان کرد:  از  نیز 
تخصیص این نرخ ارز باید نظارت نیز 
کاالی  قیمت  تا  می کرد  پیدا  افزایش 
وارداتی و قیمت مصرف کننده متناسب 
باشد و به صورت بهینه تخصیص یافته 
باشد، اما کاالهای وارد شده با این ارز، 
قیمت های مختلف  با  در عمل کاالها 

مشکالت  و  می رسید  مردم  دست  به 
فراوانی را ایجاد کرد.

وی افزود: حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
موجب کاهش صف های طوالنی برای 
دریافت این نرخ ارز،  از بین رفتن رانت،  
کاهش  و  قیمت ها  در  تعادل  ایجاد 
عرضه کاال با قیمت افزایشی از سوی 

فروشندگان خارجی می شود.
نی  گا ر ز با ق  تا ا ییس  ر یب  نا
مشترک ایران و روسیه گفت: واردات 
کاال با نرخ ارز ۴2۰۰ تومانی در توزیع 

دستگاه های  و  می کرد  ایجاد  مشکل 
حکومتی،  ت  یرا تعز نند  ما تی  ر نظا
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد 
تنظیم بازار و نهادهای دیگر را درگیر 
این  که  بود  کرده  نظارت  و  بررسی 
را  تجاری  اداری  بروکراسی  موضوع 

افزایش می داد.
میرکریمی با تاکید بر اینکه با طی 
باز هم عدالت  این مراحل  شدن تمام 
در توزیع صورت نمی گرفت، تاکید کرد: 
باید  واردات  از  ترجیحی  ارز  حذف  با 
یارانه  این  تا  انجام شود  مراقبت الزم 
مستقیم به مصرف کننده تعلق بگیرد.

این  وی اظهار داشت: تخصیص 
اقشار  به  رسانی  منظور کمک  به  ارز، 
ضعیف جامعه انجام می شد اما به دلیل 
در  آن،  عرضه  برای  دولت  مشکالت 
تورم شد که در  افزایش  عمل موجب 
نهایت قشر پایین جامعه را تحت فشار 

بیشتری قرار داد.

یک فعال اقتصادی:

ارز 4۲00 تومانی باعث افزایش نرخ تورم شد
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مدیر شرکت ملی پخش 
منطقه  نفتی  های  فرآورده 
مطابقت  عدم  گفت:  اردبیل 
شماره تلفن همراه ثبت شده متقاضیان 
سوخت در بانک مرکزی و سامانه سدف، 
موجب غیر فعال شدن کارت بانکی آنان 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
یر  مد نی  مد حجت  سید  بیل،  د ر ا
گفت:  فوق  خبر  اعالم  ضمن  منطقه 
عدم مطابقت شماره تلفن همراه ثبت 
و  مرکزی  بانک  در  متقاضیان  شده 
سامانه سدف موجب غیر فعال شدن 
وقفه  د  یجا ا و  نان  آ نکی  با رت  کا

توزیع  طریق  از  سهمیه  دریافت  در 
نکی  با خت  سا یر  ز با  نیکی  و لکتر ا

شد. خواهد 
عزیز می  متقاضیان  افزود:  مدنی 
توانند در صورت وجود مغایرت، شماره 
کارت بانکی و کد ملی خود را بصورت 
مجزا و خوانا به یکی از سر شماره های 
۱۰۰۰8۴۱2۰۰۰۰، 2۰۰۰8۴۱2۰۰۰۰ و 
2۰۰۰8۴۱2۰۰ ارسال نمایند تا نسبت به 

رفع مغایرت ها اقدام گردد.
نشان  خاطر  اردبیل  منطقه  مدیر 
کرد: ارسال پیامک تائید و بازیابی رمز 
عبور فقط از طریق شماره تلفن همراه 
سامانه  و  مرکزی  بانک  در  شده  ثبت 

سدف امکان پذیر است.

تطابق شماره تلفن همراه و كارت بانکی متقاضیان سوخت در سامانه سدف هفت نکته طالیی برای تحقق شعار سال
 به قلم دکتر مرتضی عبدی مشاور حقوقی استانداری 

آذربایجان شرقی

گرچه شعارها در سال های گذشته تا حدودی کارساز بوده و بعضا گره 
هایی را گشوده، اما در مواردی هم این شعارها، به طور شایسته و بایسته 
مورد توجه قرار نگرفت و به همین دلیل، مشکالت اقتصادی استمرار یافته 

است. پاره ای از این الزامات تحقق شعار سال جدید عبارت هستند از:
۱- طرح » جهش تولید دانش بنیان«، به سرعت مراحل نهایی قانون 
شدن را طی کرده و پس از ابالغ، به عنوان نقشه راه پیاده سازی شعار سال 

۱۴۰۱، در دستورکار دستگاه ها قرارگیرد.
2- ظرفیت های آموزشی و پژوهشی در تمامی بخش های اقتصادی 
با رویکرد دانش بنیان کردن  اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی و غیره 

تولید، به صورت حداکثری مورد توجه و بهره برداری قرارگیرد.
کارگیری  به  نهضت  بنیان«،  دانش  تولید  جهش   « قانون  ۳-طبق 
نخبگان و فارغ التحصیالن در حوزه های مختلف به راه افتاده، از این طریق 
عالوه بر سرعت بخشیدن به رونق و جهش تولید دانش بنیان، به معضل 
و درد آزار دهنده چندین ساله لشکر فارغ التحصیالن و نخبگان بیکار در 
کشور، پایان داده شود. تسهیالت خاص دولتی و برخورداری از برخی از 
معافیت ها مانند معافیت مالیاتی، کمک کننده به ایده نهضت به کارگیری 

نخبگان و فارغ التحصیالن خواهد بود.
غیره  و  وام  زمین،  مانند:  تسهیالت  واگذاری  و  مجوزها  صدور   -۴
برای شرکت ها و موسسات تولیدی دانش بنیان، در اولویت تمام دستگاه 

ها قرار گیرد.
داخلی،  و  تولیدملی  برای  مهلک  سم  عنوان  به  کاال  قاچاق  با   -5
برخوردی قاطع شده؛ امر رهبر حکیم انقالب اسالمی مبنی بر آتش زدن 
کاالی قاچاق جلوی چشم قاچاقچی و مردم، به معنای دقیق کلمه اجرایی 

شود.
6- واردات تمامی کاالهایی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود 
دارد، طبق نظر رهبر عزیزمان، حرام شرعی و قانونی داشته شده و جلوی 

واردات این قبیل کاالها گرفته شود.
7- با تشکیل ستادی در وزارت صمت، تمامی کاالهای وارداتی مورد 
نیاز کشور که ارز بری باالیی دارند و فعال امکان تولید آن در داخل کشور 
نیست، شناسایی شده و با حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان، زمینه 
ها و زیرساخت های الزم برای تولید این کاالها در کشور فراهم شود. تجربه 
بسیار ارزشمند تولید انواع واکسن ضدکرونا و انواع کیت های تشخیص در 
داخل کشور نشان داد، ایران و ایرانی امکان تولید هرکاال و محصولی را دارد.

چالشهای همراه با اختالل طیف اتیسم
 سمیه کربالیی-اتیسم اختاللی عصب-رشدی است که در سه سال 
اول زندگی بروز می کند و مادام العمر است، شاخصه ی اصلی آن نقص در 
ارتباط و تعامالت اجتماعی و بروز رفتارهای کلیشه ای و خزانه ی رفتاری، 

حرکتی و… محدود می باشد.
سید کمال صدیقی بیان در این خصوص  داشت: از طریق ۱۳ مرکز 
روزانه آموزشی و توانبخشی اختالالت طیف اتیسم در استان اصفهان به افراد 
مبتال به این اختالل در محدوده سنی 2 تا ۱۴ سال، در حال ارائه خدمات 
آموزشی )شامل ABA، TEACCH، تعامل همه جانبه(، توانبخشی )شامل 
کاردرمانی و گفتاردرمانی(، مداخالت حسی، بازی درمانی، موسیقی درمانی، 

هنردرمانی، نمایش درمانی، فعالیت های ورزشی به افراد نیازمند هستیم.
دوم  افزود:  اصفهان   استان  بهزیستی  کل  اداره  توانبخشی  معاون 
اتیسم«   جهانی  »روز  ماه  فروردین  سیزدهم  با  مصادف  سال  هر  آوریل 
نامگذاری شده است، سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان تخصصی 
خدمات متنوعی را به معلوالن ارائه می دهد، یکی از معلولیت هایی که 
خانواده های دارای عضو مبتال به این معلولیت را با چالش مواجه می سازد 
»اتیسم« است که رسیدگی و خدمت رسانی به این طیف از جامعه هدف 
همواره مورد توجه ویژه سازمان بوده است.  بهزیستی در حال حاضر خدماتی 
مانند پرداخت مستمری، کمک هزینه مسکن، تسهیالت اشتغال به خانواده، 
خدمات آموزشی و حمایتی به خانواده های نیازمند را به خانواده های دارای 

عضو مبتال به اتیسم ارائه میدهد.
توانبخشی  و  آموزشی  روزانه  مرکز   ۱۳ طریق  از  کرد:  تصریح  وی 
اختالالت طیف اتیسم در استان اصفهان به افراد مبتال به این اختالل در 
 ABA، محدوده سنی 2 تا ۱۴ سال، در حال ارائه خدمات آموزشی )شامل
TEACCH، تعامل همه جانبه(، توانبخشی )شامل کاردرمانی و گفتاردرمانی(، 
مداخالت حسی، بازی درمانی، موسیقی درمانی، هنردرمانی، نمایش درمانی، 
فعالیت های ورزشی به افراد نیازمند هستیم، این افراد در این مراکز برای 
ورود به مدارس عادی، استثنایی، دانشگاه و جامعه آماده می شوند. همچنین 
۱ مرکز اقامت موقت در شهرستان خمینی شهر )مرکز سرای پاکان(، از 
2 روز تا 2 ماه در سال، خدمات نگهداری از این افراد را در زمان هایی 
که خانواده نیازمند استراحت بوده، ارائه می نماید. طبق نظریه کارشناسان  
تقریبا یک سوم افراد دارای اختالل طیف اتیسم کالم ندارند.)نداشتن 
کالم در این کودکان به معنای نداشتن ارتباط نیست چراکه بایستی به جای 
اصرار بر کالم آموزی درانها به دنبال ایجاد کانال های تازه ارتباطی بود، 
برای نمونه استفاده از سیستم تصاویر(تقریبا نیمی از کودکان دارای اختالل 

طیف اتیسم دارای رفتارهای پرخطر هستند.
تقریبا دو سوم کودکان دارای اختالل طیف اتیسم در بین 6 تا ۱5 
سالگی تنبیه بدنی می شوند. تقریبا 28% از کودکان دارای اختالل طیف 
اتیسم در سنین مدرسه یعنی در 7 یا 8 سالگی رفتار های خود آسیبی دارند 
مانند کوبیدن سر،گاز گرفتن دست و خراشیدن پوست.برای اگاهی بیشتر 
در زمینه اختالل طیف اتیسم مطالعه مقاله اختالالت و بیماری های همراه 
با اتیسم و راهکارهای درمان انهارا پیشنهاد می کنیم. را میتوان چالشهای 

همراه با اختالل طیف اتیسم دانست.

استاندارگلستان از مدیرعامل شركت گازدر راستای 
استان  به  جمهور  محترم  ریاست  سفر  اهداف  پیشبرد 

تقدیر كرد
 به پاس قدردانی از تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه  مدیرعامل شرکت 
گاز استان گلستان  در راستای  پیشبرد اهداف سفرپر خیر و برکت  دکتر رئیسی 
ریاست محترم جمهور به استان گلستان و همکاری بی شائبه ایشان در ستاد 
پاسخگویی ارتباطات مردمی سفر)سامانه سامد ۱۱۱(، دکترعلی محمد زنگانه 
استاندار گلستان با اهداء لوح سپاس ، مراتب تقدیر و تشکر خود را  از علی 
طالبی بعمل آورد . به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان ، در 
این لوح سپاس  استاندار گلستان  توفیقات روز افزون  ، دوام عزت و سالمت 
، تداوم حضور و تاثیر مدیرعامل  شرکت گاز را  تحت زعامت داهیانه مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( در زمینه تحقق سیاست های دولت انقالبی و 
مردمی در جهت اعتال و توسعه پایدار کشور پر افتخار ایران   از درگاه پروردگار 
احدیت  مسئلت نمود.  در همین راستا  علی طالبی  نیز به نوبه خود ضمن 
تقدیر از محبت ابراز شده ، دریافت این  لوح تقدیر را  افتخاری بزرگ برای 
خود و کارکنان شرکت در راستای  همکاری در تحقق برنامه های سفر ریاست 
جمهوری و همچنین ستاد پاسخگویی ارتباطات مردمی سفر عنوان نمود.   

كاهش  هدف  با  شبانه روزی  تالش  و  جهادی  روحیه 
فاضالب  و  آب  شركت  كار  دستور  در  مردم  مشکالت 

قرار دارد
با  نشست  در  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  سرپرست 
بوشهر  موقت  جمعه  امام  و  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
و  شهرها  در  مردم  مصرفی  آب  درصد   8۰ از  بیش  اینکه  به  اشاره  با 
روستاها از دیگر استان ها با خطوط طوالنی انتقال وارد شبکه آبرسانی 
سختی های  با  بوشهر  استان  آشامیدنی  آب  گفت:  می شود  استان  این 
فراوان تهیه و توزیع می شود که باید در مصرف آن صرفه جویی مورد 

باشد. داشته  قرار  توجه 
ابوالحسن عالی باتأکید بر توجه به آگاهی بخشی در ارزش آب آشامیدنی 
خاطر نشان کرد: در خصوص ارزش ذاتی و اقتصادی آب باید آگاهی بخشی 

عمومی صورت گیرد.
وی صرفه جویی در مصرف آب و رعایت الگوی مصرف را مورد تأکید 
بلکه یک ضرورت  نیست  انتخاب  این مهم یک  و تصریح کرد:  داد  قرار 

اجتناب ناپذیر است.
تالش  به  اشاره  با  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  سرپرست 
شبانه روزی در تهیه و توزیع آب در استان خاطر نشان کرد: کار تخصصی و 
هدفمند با روحیه جهادی و شبانه روزی با هدف کاهش مشکالت مردم در 

حوزه آب در دستور کار شرکت آب و فاضالب قرار دارد.
عالی حل مشکالت آبرسانی را یکی از اولویت ها دانست و بیان کرد: 
مردم ما شایستگی برخورداری و بهره مندی برای دریافت آب به صورت دائم 

و بدون دغدغه دارند.
وی با قدردانی از مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب برای جلوگیری 
و  فعالیت ها  از  عموم  آگاهی  افزایش  برای  کرد:  تأکید  آبی  کم  بحران  از 
مشقت های شرکت آب و فاضالب در تأمین آب استان دست نیاز به سوی 
نهادها و دستگاه های اطالع رسان دراز می کنیم و از هرگونه فعالیت در این 

راستا استقبال می شود.
حجت االسالم یوسف جمالی نیز با بیان اینکه رضایت مندی مردم باید 
اهداف تالش مسئوالن دستگاه های اجرایی باشد اظهار داشت: مردم از این 
دولت و کارگزاران آن انتظار رو به امید دارند، رضایت مردم باید در سرلوحه 

اهداف دستگاه های اجرایی استان قرار داشته باشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان بوشهر، کادر سازی 
برای آینده نظام و انقالب اسالمی را یک کار اساسی و مبنایی دانست و بیان 

کرد: بها دادن به نیروهای جوان انقالبی و متخصص یک ضرورت است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان :
 تاكید بر حمایت از شركت های دانش بنیان در جهت 

تحقق شعار سال 1401
مدیر مخابرات منطقه گلستان بر حمایت از شرکت های دانش بنیان در 
جهت تحقق شعار تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین تاکید کرد به گزارش 
اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، دکتر غالمعلی شهمرادی که 
در اولین جلسه شورای اداری در سال ۱۴۰۱ سخن می گفت : با اشاره به 
اهمیت اقتصاد دانش بنیان  افزود امروزه یکی از مظاهر و شاخص های 
اصلی توسعه یافتگی دستیابی به اقتصاد دانش بنیان است و آنچه توسعه 
پایدار و پیشرفت هر کشوری را تضمین می کند، میزان رشد اقتصاد دانش 

بنیان آن کشور است. 
مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینکه در این میان شرکت 
های دانش بنیان بعنوان موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان محسوب می 
بنیان ها  زیادی تحت عنوان دانش  ایران شرکت های  : در  شوند گفت 
در حوزه های مختلف مشغول فعالیت هستند و سودآوری باالی شرکت 
از یک سو  یافته  توسعه  در کشورهای  بنیان  دانش  حوزه  در  فعال  های 
و ضرورت فعالیت موثر در حوزه اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر ، باعث 
از  بیش  کشور  در سطح  بنیان  دانش  های  جایگاه شرکت  تا  است  شده 

پیش پررنگ تر شود. 
وی تاکید کرد علیرغم سیاستگذاری های مختلفی که برای حمایت از 
این شرکت ها صورت گرفته ، هنوز سهم اقتصاد دانش بنیان از اقتصاد کشور 
بسیار پایین بوده و ایران در شاخص اقتصاد دانش بنیان در بین کشورهای 

جهان جایگاه مناسبی ندارد.
 وی نقش مخابرات در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ را تاثیرگذار دانست و 
حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تامین نیازهای ارتباطی این شرکت ها و 
همچنین مشارکت در فعالیت آنها را از جمله اقداماتی دانست که مخابرات 
گلستان سپس  منطقه  .مدیرمخابرات  نماید  ریزی  برنامه  تواند  می  استان 
و   پرداخت  گلستان  منطقه  مخابرات  های  برنامه  و  ها  سیاست  تبیین  به 
هدف اصلی تمام فعالیت های انجام شده را ارائه خدمات به مردم و کسب 
این هدف مهم رضایت  کنار  در   : افزود  و  دانست  رضایتمندی مشترکین 

ذینفعان را نیز باید مد نظر قرار دهیم .
دکتر غالمعلی شهمرادی رویکرد جهادی را عامل رفع موانع و چالش ها 
دانست و یکی از محوری ترین اقدامات در سال ۱۴۰۱ را افزایش حداکثری 
درآمد و وصول حداکثری مطالبات دانست .وی ابزار الزم برای تحقق هدف 
های ابالغی را منابع انسانی کارآمد عنوان کرد و بر افزایش همگرایی و اتحاد 

و پشتیبانی های الزم بین ستاد و شهرستان ها   تاکید داشت .
بین  محورانه  عدالت  نگاه  داشتن  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
کارکنان و توسعه عادالنه ارتباطات مخابراتی ، رعایت انظباط در محیط 
کاری  ،پرهیز از پرداختن به حواشی ،ارتقاء تعامل درون و برون سازمانی 
 ، صدر  سعه  با  آنها  های  درخواست  به  رسیدگی  و  مشتریان  تکریم   ،
های  فعالیت  انجام   ، سازمان  اهداف  با  اقدامات  همخوانی  و  هماهنگی 
،با  تغییر  قابل  و  منعطف  بصورت  وظیفه  شرح  و  کار  ،تعریف  خالقانه 
اجرای   ، شده  انجام  ریزی  برنامه  اساس  بر  امور  پیشبرد  و  بودن  برنامه 
، پویایی بیش  ایران  از سوی شرکت مخابرات  ابالغ شده  دقیق تکالیف 
از پیش جریان های درآمدی و فعالسازی بیشتر کمیته های تشکیل شده 
، انجام توسعه های ضروری با تضمین برگشت سرمایه  همچنین توجه 
ویژه به نگهداری،  pm،  و سرکشی از مراکز را از جمله موارد و نکات 
بسیار ضروری و مورد اهمیت دانست و اجرای آنها توسط تک تک مدیران 

، روسا و کارکنان   را خواستار شد.

دکتر زینلی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان :
تجویز منطقی و علمی دارو می تواند فواید بسیاری 

به همراه داشته باشد
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان ، 
دکتر زینلی مدیر درمان گلستان در کارگروه تجویز منطقی  وعلمی دارو گفت: 
تجویز منطقی و علمی دارو می تواند فواید بسیاری به همراه داشته باشد. 

وی با تاکید بر اینکه فرم جامد بسیاری از داروها را می توان جایگزین 
فرم مایع آنها نمود گفت : این موضوع عالوه بر صرفه اقتصادی برای سازمان 
و بیماران ، در درمان بیمار نیز تاثیر یکسانی داشته و از نظر نگهداری و 
میزان ضایعات در نگهداری و حمل و نقل و نیز فضای نگهداری بسیار به 

صرفه تر است. 
وی با تاکید بر اینکه ما باید به داروسازان و پزشکان درمان مستقیم و 
غیر مستقیم ضمن اطالع رسانی ، راههای صرفه جویی در هزینه ها بدون 

کاستن از تاثیر داروها را گوشزد نماییم. 
مدیر درمان استان همچنین به داروهای ترکیبی به عنوان یکی دیگر 
از راههای کاهش هزینه ها و نیز کاهش آسیب به بیماران نام برد و تاکید 
کرد که هدف از ترکیب داروها کاهش اقالم تجویزی و کاهش هزینه ها و 
نیز تسهیل در استفاده دارو بوده درحالی که مشاهده می کنیم که برخی از 
همکاران عالوه بر تجویز داروهای ترکیبی ، داروهای حاوی ترکیبات مشابه 
بیمار  وسازمان  افزایش هزینه برای  بر  نیز تجویز می کنند که عالوه  را 
، در درمان نیز دچار مشکل شده و بیمار دوز بیشتری از یک نوع دارو را 

دریافت می کند. 
درمان  مراکز  روسای  با حضور  جلساتی  که  شد  مقرر  جلسه  این  در 
مستقیم ر، داروسازان و پزشکان برگزار و همچنین جمالت ویژه ای جهت 

تهیه پوسترهای آموزشی طراحی شود.

استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
ایالم با حضور در دفتر »سارا فالحی« 
نماینده استان ایالم در مجلس شورای 

اسالمی، با وی دیدار و گفتگو کرد.
دیدار  این  در  ناصری«  »پرویز   
ضمن بررسی روند آبرسانی به شهرها 
مشکل  رفع  بر  ایالم،  های  روستا  و 
آبی  تنش  دارای  های  شهرستان  آب 

تأکید کرد.
وی گفت: با توجه به خشکسالی و 
افت شدید منابع آبی و همچنین کاهش 
ورودی سد ایالم، تأمین آب شرب در 
شهرهای ایالم، ملکشاهی و هلیالن با 

مشکل مواجهه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
این  از  عبور  برای  افزود:  ایالم  استان 
مسئوالن  مساعدت  نیازمند  بحران، 
خصوص  در  کشوری  و  استانی  ارشد 
تأمین اعتبارات الزم و همچنین تهیه 
آبرسانی  تانکر  دستگاه   ۱۰ از  بیش 

هستیم.
»ناصری« یادآور شد: در راستای 
خوبی  کارهای  آبی،  کم  مشکل  رفع 
جمله  از  که  باشد  می  اجرا  دست  در 
چوار  های  شهرستان  به  آبرسانی  آن، 
پوشش،  تحت  روستاهای  و  هلیالن  و 
و  ملکشاهی  به  آبرسانی  طرح  تکمیل 

پایانه مرزی مهران است.

تکمیل  ساخت:  خاطرنشان  وی 
ایالم  آبفا  شرکت  آبرسانی  پروژهای 
نیازمند تخصیص بموقع اعتبارات است 
که امیدواریم این مهم در سال جاری 

محقق شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان ایالم در ادامه مدیریت و فرهنگ 
ضروری  را  آب  بهینه  مصرف  سازی 
تنها  مردم  اگر  کرد:  تصریح  و  دانست 
۱۰ درصد از مصارف آبی خود را کاهش 
دهند از بحران کم آبی سال جاری عبور 

خواهیم کرد.
در  ایالم  استان  مردم  نماینده 
این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 

دیدار با بیان اینکه مردم حق زیادی بر 
گردن مسئوالن دارند، گفت: رفع مشکل 
آب شهرهای ایالم، ملکشاهی، هلیالن، 
مهران و ایوان باید بطور ویژه در دستور 

کار قرار گیرد .
به  داشت:  اظهار  فالحی«  »سارا 
خود  تالش  تمام  مردم  نماینده  عنوان 
انجام  الزم  اعتبارات  جذب  برای  را 

خواهیم داد.
وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم 
با تأمین و تخصیص اعتبارات مربوطه 
و حمایت های الزم، طرح های مذکور 
مطابق برنامه زمانبندی شده تکمیل و 

در مدار بهره برداری قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تاکید کرد:
برای عبور از بحران آب در استان ایالم

 به مساعدت همه مردم و مسئوالن نیاز است

مدیرکل اقتصاد و دارایی ایالم 
اجازه  و  معافیت  اعطای  گفت: 
خارجی  سرمایه گذاران  به  اقامت 

داده می شود.
جمع  در  الهی  فیض  قدرت 
سرمایه  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
گذارانی که در استان ایالم و سایر 
مناطق کشور اقدام به سرمایه گذاری 
کنند،  عالوه بر معافیت های مالیاتی 

از اقامت نیز برخوردار خواهند شد.
سیزدهم  دولت  افزود:  وی 
سرمایه  برای  مناسب  بسترهای 
گذاری را فراهم کرده که امیدواریم 
با جذب سرمایه گذاری های خارجی 
شاهد رونق و جهش تولید و ایجاد 

مختلف  های  بخش  در  اشتغال 
باشیم.

مدیرکل اقتصاد و دارایی ایالم 

ابالغی  بخشنامه  اساس  بر  گفت: 
ها  بانک  دارایی  و  اقتصاد  وزارت 
حق بلوکه کردن بخشی از تسهیالت 

افراد را ندارند.
برخی  کرد:  تاکید  الهی  فیض 
مختلف  های  بهانه  به  ها  بانک  از 
اختصاص  تسهیالت  از  درصدی 
بلوکه می کنند و  را  افراد  به  یافته 
به بهانه پرداخت سود یا ضمانت از 
پرداخت آن خودداری می کنند که 
این امر بر اساس دستورالعمل ابالغی 

ممنوع است.
با  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
توسعه سرمایه گذاری ، تسهیل آن 
و همراهی بانک ها در پرداخت به 
موقع تسهیالت سرمایه در گردش 
شاهد توسعه اقتصادی و تولیدی در 

استان باشیم.

مدیرکل اقتصاد و دارایی ایالم:

اجازه اقامت به سرمایه گذاران خارجی داده می شود

رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
ــه کاه و  ــروج هرگون ــت: خ ــالم گف ای
ــا  ــوع و ب ــالم ممن ــش از اســتان ای کل

ــود. ــورد می ش ــان برخ متخلف
 آذر یعقوبیــان : رئیــس ســازمان 
جهــاد کشــاورزی ایــالم گفــت: خروج 
اســتان  از  کلــش  و  کاه  هرگونــه 
ایــالم ممنــوع و بــا متخلفــان برخــورد 

می شــود.

آذرنــوش عمــوزاده بــا اشــاره بــه 
خشکســالی و کمبــود علوفــه در مراتــع 
اســتان اظهــار داشــت: بخشــنامه 
ممنوعیــت خــروج کاه و کلــش ابــالغ 
شــده و هرگونــه محمولــه در خروجــی 

ــود. ــط می ش ــف و ضب ــهر توقی ش
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
فــه  علو د  کمبــو و  لی  خشکســا
در مراتــع اســتان و آغــاز فصــل 

کشــاورزی  محصــوالت  برداشــت 
برخــی افــراد از اســتان های مختلــف 
ــد کاه  ــع آوری و خری ــه جم ــدام ب اق
اســتان  از  آن  خــروج  و  کلــش  و 
ــل  ــر در فص ــن ام ــه ای ــد ک می کنن
زمســتان موجــب ایجــاد مشــکل 
ــود  ــتان و کمب ــداران اس ــرای دام ب

می شــود. علوفــه 
رییــس ســازمان جهاد کشــاورزی 

ــل  ــی کام ــتقرار و آمادگ ــالم از اس ای
ــد محصــوالت کشــاورزی  ــرای خری ب
در اســتان خبــر داد و یــادآور شــد: 
قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم ابــالغ 

شــده اســت.
عمــوزاده تاکیــد کــرد: بــه رغــم 
وجــود خشکســالی امســال پیــش بینی 
می شــود ۱7۰ هــزار تــن گنــدم از 

کشــاورزان اســتان خریــداری شــود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت :

خروج هرگونه کاه و کلش از ایالم ممنوع است

محمدیاسر طیب نیا به پاس قدردانی 
از تالش های شبانه روزی کارکنان مجتمع 
فوالد سبا در ایام نوروز و ثبت رکورد تولید 
تولید محصوالت  امکان  به  دستیابی  و 
ویژه در دیدار با کارکنان این مجموعه 
اظهار کرد: رکوردزنی این مجموعه قابل 
تقدیر و نشانگر عزم کارکنان برای رسیدن 
به اهداف گروه فوالد مبارکه است اما به 
باید  و  قانع شویم  نباید  میزان هم  این 

درصدد رکوردزنی های بیشتری باشیم.
وی در ادامه پس از بازدید از روند 
اجرای پروژه VOD-V.D مجتمع فوالد 
سبا افزود: برای ارتقای رضایت مشتریان 
و ایجاد تنوع در سبد محصوالت نیازمند 
که  هستیم  پروژه هایی  چنین  به  ورود 
سریع تر  هرچه  اجرای  موانع  امیدوارم 
این پروژه نیز برداشته شود تا در موعد 
مقرر به بهره برداری برسد چراکه ظرفیت 
فوالد سبا برای تولید گریدهای جدید قابل 

توجه است
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
با  از مجتمع فوالد سبا  بازدید  ادامه  در 
تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای کیفیت 
سنگ آهن خاطرنشان کرد: همکاری با 
زمینه  این  در  دانش بنیان  شرکت های 
ارز، منجر  از خروج  علی رغم جلوگیری 
به کاهش هزینه تولید و اشتغال آفرینی 

در استان، منطقه و کشور خواهد شد.
مدیر  فشارکی  محمدی  محمود 
مجتمع فوالد سبا در این بازدید اظهار 

کرد: برنامه تولید آهن اسفنجی در این 
مجتمع تا پایان فروردین بیش از ۱2۴ 
هزار تن است که تالش می شود با اجرای 
طرح های بهره وری این میزان به بیش از 

۱۳2 هزار تن افزایش یابد.
وی با اشاره به رکورد روزانه تولید 
۴ هزار 5۱۰ تن آهن اسفنجی در ناحیه 
آهن سازی مجتمع فوالد سبا در روز های 
آغازین قرن جدید افزود: رکورد قبلی در 

آذرماه سال 98 با تولید ۴ هزار و ۴8۰ 
تن آهن اسفنجی ثبت شده بود.

مدیر مجتمع فوالد سبا با اشاره به 
افزایش کیفی تولید آهن اسفنجی در این 
مجموعه خاطرنشان کرد: میزان خلوص 
آهن این محصول باالی 9۴ درصد است 
که این خلوص در کاهش مصرف انرژی 
در فوالدسازی و افزایش ذوب و کیفیت 

محصول نهایی بسیار مؤثر است.

با اشاره به روند راه  پایان  وی در 
اندازی VOD-V.D مجتمع فوالد سبا 
 ، تجهیز  این  اندازی  راه  با  ابرازداشت: 
سبد محصوالت تکمیل شده و گریدهای 
جدید تولید خواهند شد؛ فوالد الکتریکی، 
فوالد ورق خودرو، فوالد انتقال گاز ترش 
محصوالت  ازجمله  زنگ  ضد  فوالد  و 
جدیدی خواهند بود که با راه اندازی این 

تجهیز قابل تولید می شوند.

مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از مجتمع فوالد سبا مطرح کرد؛ 

ظرفیت قابل توجه فوالد سبا برای تولید گریدهای جدید 

یکی از راه های بسیار جدی و آسان برای پیشگیری از 
حوادث، جلسه آموزش کوتاه ایمنی)TBM( است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان این 
مطلب در نخستین جلسه کمیته عالی ایمنی در سال جاری 
گفت: حوادثی که رخ می دهد، گاهًا ناشی از فراموشی یا بی 
تفاوتی است و نقش آموزشهای مستمر به خصوص آموزش 

حین کار، تاثیر بسزایی در کاهش حوادث دارد.
سید محمدحسینی نژاد با اشاره به این که وقتی حادثه 
ای رخ می دهد، فرد حادثه دیده، اکیپ و نیروهای عملیاتی 
شهرستان و استان را تحت تاثیر قرار می دهد افزود: ایمن 
سازی محیط کار، یک امر مهم و کلیدی در سالمت افراد 
به شمار می رود و استادکاران همواره می بایست نسبت به 

این موضوع اهتمام داشته و دست اندرکاران ایمنی نیز می 
باید به صورت مستمر، نظارت عالیه را به انجام برسانند.

کنترل  در  غیرمترقبه  حوادث  که  این  اظهار  با  وی 
آموزشهای  و  پیشگیرانه  اقدامات  شد:  یادآور  نیستند  ما 
کاربردی و عملی، قطعًا در کاهش میزان آسیبها و خسارات 

اثرگذار است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:
اجرایجلسهآموزشکوتاهایمنییکیازراههایجدیبرایپيشگيریازحوادثاست
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مسیر امن همراه کارت بانک آینده مشخص شد

جزییات دسترسی به نسخه جدید و خدمات نوین بانکی
مرجع  آینده  بانک  کارت  همراه 
کامل خدمات پرداختی، مالی و بانکی 
حوزه  ابزارهای  بهینه  ارائه کننده  و 
سامانه،  این  است.  کشور  در  پرداخت 
ارائه کننده انواع خدمت مبتنی بر تلفن 
همراه، با تجمیع سرویس های مختلف 
در گروه های متنوع، تمامی آن چه شما 
اپلیکیشن  یک  بستر  در  را  دارید  نیاز 
کاربردی ارائه کرده است تا به پشتوانه 
رضایت گسترده مخاطبان این سامانه، 
به روز  جدید،  ویژگی های  و  قابلیت ها 
دسترس  در  مستمر  به طور  را  برتر  و 

کاربران خود قرار دهد.
همراه کارت با هدف ایجاد تجربه 
برای  کاربردی  و  متمایز  کاربری، 

انجام فعالیت ها و پرداخت های بانکی 
در دسترس همه ایرانیان است و تنها 
با در دسترس داشتن رمز دوم کارت 
لیت های  فعا نید  ا می تو خود  نکی  با
مالی را بدون نیاز به مراجعه به بانک 
از طریق همراه کارت و با استفاده از 
تمامی کارت های عضو شبکه شتاب، 

دهید. انجام 
همراه کارت، به شکلی متمایز توأم 
را  دل چسب  پرداختی  باال،  امنیت  با 
به ارمغان آورده است و با گستره ای از 
خدمات هر لحظه و هر جا، با فن  آوری 
روز همراه شماست و یکی از بهترین 
نکی  با رهای  بزا ا ربردی ترین  کا و 
یکی  که  به گونه ای  می شود  محسوب 

از آن اپلیکیشن های ضروری است که 
باید بر روی گوشی  تلفن همراه  حتمًا 

خود نصب داشته باشید.
رت،  به کا رت  کا وجه  ل  نتقا ا
استعالم  دریافت موجودی،  و  استعالم 
بسته  و  شارژ  خرید  قبض،  پرداخت  و 
مخاطبان  با  لی  ما تعامل  ینترنت،  ا
خود،  همراه  گوشی  در  شده  ذخیره 
پرداخت خیریه، پرداخت سریع قبوض 
با کیف پول، نمایش مبلغ تراکنش به 
تومان، اشتراک گذاری رسید مناسبتی، 
رمز  خودکار  جای گذاری  و  تشخیص 
پویا، کارت به کارت از مبداء ۳2 بانک 
خدمات  سایر  و  اعتباری  مؤسسه  و 
قابل ارائه، از جمله مزایا و ویژگی های 

بدون  که  است  کاربردی  سامانه  این 
ممکن  زمان  سریع ترین  در  و  خلل 
راحتی  به  را  شما  مالی  فعالیت های 
دست یار  به عنوان  و  می سازد  میسر 
متفاوتی  تجربه  به سادگی  شما  بانکی 

را برای شما رقم می زند.
دسترسی  کارت، ضمن  همراه  با 
بانک   ۳2 مبداء  از  کارتی  خدمات  به 
کشور، شما به گستره ای از سبد خدمات 
تا  به روز دسترسی دارید  مختلف مالی 
شعب  به  حضوری  مراجعه  به  نیازی 

بانک خود نداشته باشید.
و  کارت  همراه  دریافت  برای 
بانک  یت  سا به  بیش تر  اطالعات 

ir.ba2۴ مراجعه نمایید.

انتخابات ریاست جمهوری و تعیین 
دولت سیزدهم تاثیرات قابل مالحظه ای 
تغییر  با  طوریکه  به  داشت  اقتصاد  در 
راهبردهای  دولت،  اقتصادی  ترکیب 
مالی  های  بازار  برای  جدید  اقتصادی 

تعریف شد.
انتخاب دکتر سید احسان خاندوزی 
در  گردشی  اقتصاد،  وزیر  عنوان  به 
کرد  ایجاد  اطالعات  شفافیت  حوزه 
اقتصاد  وزیر  ورود  بدو  در  طوریکه  به 
انتشار صورتهای مالی شرکتهای بزرگ 
دولتی مانند بیمه ایران و بانک ملی در 
بر  امر  این  که  گرفت  قرار  کار  دستور 
تمرکز دولت و تیم اقتصادی بر شفافیت 

اطالعات صحه می گذارد.
وزیر  خاندوزی  احسان  دکتر سید 
جدید اقتصاد در برنامه های پیشنهادی 
خود برای اقتصاد کشور ،،، تمرکز قابل 
مالحظه ای بر صنعت بیمه داشته است.

در برنامه ایشان در تبیین وضعیت 
است:  شده  بیان  کشور  بیمه  صنعت 
اجرایی  و  نظارتی  نقش  تفکیک   «
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، 
تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، 
محصوالت  و  مجوزها  انواع  توسعه 
بیمه ای، تسهیل ورود استارت آپ ها و 
فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری 
پیگیری  با  گری  بیمه  نوین  دانش  از 

تصویب قوانین و مقررات الزم«
دوران   ۱۴۰۰ سال  طرفی  از 
خارجه  سیاست  حوزه  در  حساسی 
ایران نیز محسوب می شود به طوریکه 
مذاکرات هسته ای تیم ایرانی و همتایان 
اروپائی و آمریکائی از سر گرفته شد و تا 

به امروز نیز ادامه دارد.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ اخبار 
امیدوارکننده ای از مذاکرات هسته ای 
تواند  ایران به گوش می رسد که می 
گشایشی در رفع تحریم ها باشد، تحریم 
هایی که در سالهای اخیر اقتصاد ایران را 
شکننده کرده و بر کندی رشد بازارهای 

مالی بی تاثیر نبوده است.
صورت  در  شود  می  بینی  پیش 
رفع تحریم ها، رشد قابل مالحظه ای 
در صنایع مختلف ایجاد شود که مسلما 
این گشایش در صنعت بیمه نیز بی تاثیر 

نخواهد بود.
صنعت بیمه یکی از بازارهای مالی 
است که از صدمات زیادی از تحریم ها 
از مهمترین  بر آن وارد آمده که یکی 
آنها عدم امکان واگذاری اتکائی به خارج 

است که منجر به نگهداشت ریسک در 
داخل کشور شده است.

به باور کارشناسان بیمه و اتکائی 
کشور  داخل  در  ها  ریسک  نگهداری 
می تواند خطرآفرین باشد و در صورت 
بروز حادثه ای با ابعاد بزرگ ، شرکتهای 
بیمه را در ایفاء تعهدات با بحران مواجه 

می کند.
با اعمال تحریم ها، به دلیل عدم 
امکان استفاده از ظرفیتهای اتکائی بین 
الملل، صندوق تحریم با مشارکت دولت 
و بیمه مرکزی ایجاد شد ضمن اینکه 
در  قدرتمندی  اتکائی  کنسرسیومهای 
از  و  گرفت  شکل  بیمه  صنعت  داخل 
طرفی تعداد شرکتهای بیمه اتکائی نیز 
در حال افزایش است اما با وجود همه 
این راهکارها، نگهداری ریسک در داخل 
کشور به لحاظ اصول و مبانی بیمه گری 
صحیح نیست در این راستا رفع تحریم 
سر  از  به  شایانی  کمک  تواند  می  ها 
المللی شرکتهای  بین  ارتباطات  گیری 
بین  اتکائی  شرکتهای  با  ایرانی  بیمه 
برای  آوردی  ره  که  کند  ایجاد  المللی 

سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
تاکید بر دیجیتالیزه سازی صنعت 

بیمه کشور
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و 
توسعه که در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار 
نوع  از  ما  بیمه گری  اینکه  بیان  با  شد 

هوشمند نیست تاکید کرد:
صنعت بیمه با بیمه گری مبتنی بر 
ریسک فاصله زیادی دارد در این راستا 
فرایندهای بیمه ای از تشکیل پرونده تا 
استفاده از منابع و پرداخت خسارت باید 

هوشمند باشد.
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
خسارت ها  پرداخت  مرحله  در  افزود: 
سمتی  به  سامانه ها  اتصال  با  باید  نیز 
صورت  به  پرداخت  که  کنیم  حرکت 
دقیق و با کمترین انحراف و فساد و با 

سرعت انجام شود.
اقتصاد،  وزیر  سخنان  راستای  در 
مدل  سازی  پیاده  با  بیمه  شرکتهای 
بیمه  خدمات  زنجیر  ارائه  جدید  های 
ای از مرحله صدور تا پرداخت خسارت 
تالش کردند تا در مسیر تحقق تحول 
دیجیتال گام بردارند که البته هنوز راه 
بسیاری در پیش است، از جمله برگزاری 
همایش بیمه گران با استارت آپ های 
بیمه ای و شرکتهای دانش بنیان و انعقاد 
قرارداد با این کسب و کارهای نوپا گامی 
در جهت دیجیتالیزه سازی صنعت بیمه و 
بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش 

بنیان بوده است.
با  بیمه معلم  نیز  در همین زمینه 
تفاهم  بنیان  دانش  شرکتهای  از  یکی 
بیمه  چراکه  کرد  امضا  همکاری  نامه 
تحول  مسیر  در  است،  معتقد  معلم 
دیجیتال استفاده از ظرفیتهای شرکتهای 
دانش بنیان و همچنین استارت آپ ها 

ضروری است.
فروشگاه  وبسایت  اینکه  ضمن 
مناسبی  فرصت  نیز  معلم  بیمه  آنالین 
برای  نامه  بیمه  فروش  تسهیل  برای 

مشتریان فراهم آورده است.
بر اساس این گزارش در کنار وقایع 
اردیبهشت  در   ۱۴۰۰ سال  در  فناوری 
ماه همین سال نهاد ناظر صنعت بیمه 
ممنوعیت  خصوص  در  بخشنامه ای 

فعالیت بازاریابان برخط فاقد مجوز که 
با تخلفات آیین نامه ای، شبکه فروش 
صنعت بیمه را دچار چالش های متعددی 
نموده بودند، صادر و به شرکتهای بیمه 

ابالغ کرد.
بازار  به  جدید  بازیگران  ورود 

بیمه کشور
لهائی  سا ز  ا یکی   ۱۴۰۰ سال 
است که بازیگران جدیدی در آن پا به 
صنعت بیمه نهادند به طوریکه چندین 
کردند  دریافت  فعالیت  مجوز  شرکت 
پذیره  به  اقدام  نیز  شرکت  چندین  و 

نویسی کردند.
۳ شرکت بیمه اتکائی، 2 شرکت 
جنرال  بیمه  شرکت   ۱ و  زندگی  بیمه 
مجوز فعالیت گرفتند که پیش بینی می 
شود در سال ۱۴۰۰ فعالیت رسمی آنها 
متقاضی  چند  اینکه  ضمن  شود  آغاز 
جدید نیز در صف اخذ مجوز قرار دارند.

به زعم کارشناسان، ورود بازیگران 
جدید به عرصه بیمه گری اگر به قصد 
آوردن  در  بالفعل  و  نوآورانه  فعالیتهای 
می  باشد  گری  بیمه  جدید  ظرفیتهای 
افزایش  به  تواند کمک شایان توجهی 
ضریب نفوذ بیمه و بزرگ شدن کیک 
بیمه در اقتصاد کند در غیر این صورت 
تمرکز بر راهکارهای موجود بازار و صرفا 
کسب پرتفوی تاثیر چندانی در توسعه 

بیمه گری در کشور نخواهد داشت.
فصل افزایش سرمایه

یکی از شاخص های مهم صنعت 
بیمه در سال ۱۴۰۰ اقدام شرکتهای بیمه 

در مسیر افزایش سرمایه است.
از  بسیاری  گذشت  که  سالی  در 
شرکتهای بیمه افزایش سرمایه را جهت 
افزایش ظرفیت نگهداری و باال بردن 

سطح توانگری مالی کلید زدند.
این اقدام می تواند کمک بسزائی 
در  بیشتر  های  ریسک  پذیرش  در 

شرکتهای بیمه داشته باشد.
بیمه معلم نیز در سال ۱۴۰۰ هم 
افزایش سرمایه خود را محقق کرد و هم 
رتبه یک توانگری مالی را کسب نمود.

بدون شک به دلیل وضعیت تورمی 
حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش ارزش 
برای  سرمایه  افزایش  تداوم  ملی  پول 
شرکتهای بیمه در سال ۱۴۰۱ ضروری 
خواهد بود چرا که با توجه به افزایش 
نقدینگی و تورم در جامعه و بزرگ شدن 
صنعت بیمه ، اگر افزایش سرمایه در این 
صنعت نداشته باشیم بیمه ها با مشکل 

ظرفیت نگهداری مواجه می شوند.

نگاه روابط عمومی بیمه معلم بر سالی که گذشت 

1400 سال تصمیمات مهم

تقدیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیرعامل 
بیمه آسیا

معاون توسعه مدیریت و منابع و فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور 
اقتصادی و دارایی از مدیرعامل بیمه آسیا تقدیر کردند.

به گزارش  روابط عمومی بیمه آسیا، ذبیح اله سلمانی، معاون توسعه 
بسیج  مقاومت  مرکز  فرمانده  کیا،  صادقیان  رضا  حمید  و  منابع  و  مدیریت 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارسال لوح تقدیر از تالش بی دریغ مسعود 
سال ۱۴۰۰  در  ابالغی  های  برنامه  اجرای  در  آسیا  بیمه  مدیرعامل  بادین، 

قدردانی کردند.
بنا بر این گزارش، در قسمتی از لوح تقدیر آمده است: “تالش در جهت 
نشر و بسط فرهنگ و تفکر بسیجی از وظایف خطیر کسانی است که قلبشان 
برای اسالم و تداوم راه سرخ شهیدان و تحقق منویات رهبر معظم انقالب 
اسالمی می تپد و برای رسیدن به جذب حداکثری و حفظ و تقویت این شجره 

طیبه تالش می نمایند.”
گفتنی است، مدیرعامل بیمه آسیا چندی پیش در هشتمین همایش ملی 
مدیریت جهادی و با حضور معاون اقتصادی رییس جمهوری، برای دومین سال 

به عنوان مدیر ملی جهادی کشور انتخاب شد و از وی تقدیر به عمل آمد.

ناظر  نهاد  مقررات  و  انسانی  منابع  ساختار  تطبیقی  ارزیابی 
نهادهای  و  شركت ها  توسعه  به  پاسخگویی  برای  بیمه  ای 

بیمه ای كشور
یکی از مهمترین ابعاد قابل توجه در همگام شدن نهاد ناظر با تحوالت 
به وجود آمده و پیش روی صنعت بیمه، توجه به الزامات ساختاری و مقرراتی 
است که نهاد ناظر بیمه ای )بیمه مرکزی ج.ا.ا( برای پاسخگویی به توسعه 

شرکت ها و نهادهای بیمه ای کشور باید در نظر بگیرد.
به گزارش  روابط عمومی پژوهشکده بیمه، تحوالت صنعت بیمه در سطح 
جهانی و ملی موجب شده است که نهادهای نظارتی بیمه نیز ضرورت انجام 
تغییرات را احساس نمایند. از سوی دیگر صنعت بیمه کشور اخیرا با پویایی ها 
و تحوالتی در ساختار صنعت بیمه مواجه شده است. تاسیس شرکت های بیمه 
جدید، گسترش فعالیت استارتاپ ها، تحول دیجیتال و تغییراتی از این دست 
موجب شده که سیاستگذاران و مسئوالن صنعت بیمه، پیش بینی الزامات و 
شرایط سیستم نظارتی مورد نیاز برای شرایط جدید بازار بیمه را در دستور 

کار خود قرار دهند.
بیمه  مدیریتی  مطالعات  تخصصی  میز  مهم  موضوع  این  به  توجه  با 
پژوهشکده بیمه، اقدام به تهیه گزارش پژوهشی با عنوان »ارزیابی تطبیقی 
ساختار منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر بیمه  ای برای پاسخگویی به توسعه 
هدف  با  گزارش  این  است.  نموده  کشور«  بیمه ای  نهادهای  و  شرکت ها 
مطالعه تطبیقی و شناخت ساختار بهینه منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر در 
کشور توسط دکتر شاهین طیار راهبر میز تخصصی مطالعات مدیریتی بیمه 

پژوهشکده بیمه تهیه شده است.
و  ساختار  از  درستی  درک  به  دستیابی  منظور  به  مطالعه  این  در 
مقررات نهاد ناظر بیمه ای در کشورهای مختلف، ساختار نهادی تنظیم و 
نظارت بر بیمه با محوریت منابع انسانی و مقررات نهاد ناظر بیمه ای در 
5۰ کشور شامل 28 کشور عضو OECD و 22 کشور غیر OECD مورد 
بررسی قرار گرفته است. همچنین روندهای جدید صنعت و تأثیر احتمالی 
نظرسنجی  نتایج  از  استفاده  با  تنظیم گری  و  نظارتی  فرایندهای  بر  آن ها 
مرکز مشاوره مدیریت الیور-وایمن بررسی و تحلیل شده است. سپس به 
بررسی شرایط حاکم بر نظارت و تنظیم گری بیمه در آینده و آثار روندهای 
در  ناظر  نهاد  انسانی  منابع  مدیریت  و  ساختار  در  بیمه  صنعت  پیش روی 

جهان پرداخته شده است.
در  لحاظ  برای  توصیه هایی  پژوهش،  یافته های  اساس  بر  نهایت  در 
برنامه ها و اتخاذ اقدامات اجرایی در راستای ایجاد ساختار بهینه منابع انسانی 
و مقررات نهاد ناظر پیشنهاد گردیده که از جمله آن ها می توان به شناخت 
تفکیک  بین المللی؛  استانداردهای  و  ایران  موجود  شرایط  میان  تمایز  وجوه 
نهاد  بودجه  اجزای  و  جزییات  بررسی  بیمه؛  نظارت  و  تنظیم گری  وظایف 
ناظر؛ پایش مداوم شاخص سرانه حق بیمه ناخالص کارکنان نهاد ناظر؛ توجه 
به نظرات موافقان و مخالفان ترتیبات نهادی موجود؛ اولویت بندی اهداف و 
ماموریت های نهاد ناظر؛ تغییر در ساختار منابع انسانی و مقررات حاکم بر بازار 
بیمه، تغییر کانون نظارت از نهادها به سمت فعالیت ها؛ اطمینان از سالمتی 
و رفتار شرکت ها؛ توجه به کیفیت منابع انسانی )فرهنگ، رفتار، مشوق ها(، 
حاکمیت داده ها و زیرساخت های فنی و دانش؛ اصالح ساختارهای سازمانی 
نهاد ناظر؛ تقویت ساختارهای نظارتی برای پشتیبانی از دیجیتال سازی؛ ایجاد 
مراکز ارزیابی کفایت داده ها، روش های تجزیه وتحلیل و فناوری؛ مهارت افزایی 
و بازآموزی نیروی انسانی؛ ارتقای جذابیت و هدفمندی مشاغل بیمه مرکزی؛ 
جریان سریع اطالعات و دانش فنی در سرتاسر سازمان؛ و تقویت زیرساخت های 

سخت افزاری و فضای ذخیره سازی داده ها اشاره کرد.
به  برای مشاهده و دریافت متن کامل گزارش می توانند  عالقه مندان 
https://www.irc.ac.ir/fa- وب سایت پژوهشکده بیمه و یا به نشانی

Articles/view/۴9۴6/IR/Irc/۱567/۱۴6۴۳/ مراجعه نمایند.
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به استناد ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به تبعه خارجی 
اقای دلشاد قیطران احمد فرزند قیطران فعال مجهول المکان ابالغ می گردد حسب 
گزارش شماره ۱8۰6۱8۰ / ۱۴۰۰ مورخ 25 ۱2 ۱۴۰۰ گمرک باشماق که متهم 
به مباشرت در قاچاق یک دستگاه خودروی سوراری تویوتا الندکروز می باشید 
لذا مقرر است ظرف مدت 2 ماه جهت دفاع از اتهام انتسابی خویش در شعبه ویژه 
قاچاق کال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان حاضر شوید در غیر اینصورت 

برابر مقررات اقدام می گردد .
شهرستان  حکومتی  تعزیرات  وارز  کاال  قاچاق  ویژه  شعبه  و  اداره  رئیس 

مریوان   م الف ۳ 

آگهی مفقودی نورآباد
خودروپژوه۴۰5   مالک  حسنی       نور  نازارگل  اینجانب 

مدل۱۳98به شماره شهربانی ۴۱ایران 927ص 67وشماره بدنه
ه  ر شما  N A A M ۳ ۱ F E 7 K K 2 ۱ 6 ۰ ۱ ۱
موتور۱8۱B۰۱۱۱۴25بعلت فقدان اسناد فروش  ) سند کمپانی (لذا 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت و کلیه اسناد و مدارک سواری 
پراید جی تی ایکس آی به رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۱۳86 
به شماره پالک ۱62 ن 2۴-ایران56 به شماره موتور ۱9۳۱۴99 به 
شماره شاسی S۱۴۱2286۳22۳86 متعلق به آقای مقصود حمزه ارده 

جانی فرزند بیت اله مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
در  واقع   2۱۱9/۱8 پالک  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
شهمیرزاد به مساحت ۴۳۰۳/85 متر مربع ملکی فاضل تبیانیان به واسطه رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و در اجرای ماده ۱5 و 
تبصره های الحاقی آن مقدور نیست بنا به درخواست مالک تحدید حدود اختصاصی 
پالک فوق همراه با نقشه برداری راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز مورخ ۱۴۰۱/2/۱9 
انجام خواهد شد لذا بدینوسیله به مالک و مالکین امالک مجاور اعالم تا در روز 

مقرر در محل حضور بهم رسانند مهلت اعتراض از تاریخ تنظیم صورتجلسه سی 
روز می باشد معترضینی که اعتراض به حدود را به این اداره تسلیم می نمایند 
بایستی ظرف مدت یک ماه گواهی تسلیم دادخواست به مراجع قضایی را به اداره 

ثبت ارائه نمایند در غیر این صورت اعتراض آنها کان لم یکن تلقی می گردد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۱۱۴۴۱9۰۱۳۰۰۰۰۰8 مورخ ۱۴۰۰/۱2/۰7 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم عارفه صفی پور فرزند عنایت اله به شماره شناسنامه ۳۱2۰۱۳۰66۴ صادره از 
بافت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱99/8۰ متر مربع 
قسمتی از پالک ۱882 اصلی قطعه یک بخش ۴۰ کرمان واقع در بلوار امام حسین 
کوچه شماره 9 خریداری از مالک رسمی خانم سیما پرنده غیبی مع الواسطه محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱/2۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/2/7 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱9۰۱۳۰۰۰67۱  مورخ ۱۴۰۰/۱2/۰7 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اسماعیل صفی پور فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۱۰  صادره از بافت در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱99/8۰ متر مربع قسمتی 
از پالک ۱882 اصلی قطعه یک بخش ۴۰ کرمان واقع در بلوار امام حسین کوچه 
شماره 9 خریداری از مالک رسمی خانم سیما پرنده غیبی مع الواسطه محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱/2۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/2/7 

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

برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر آراء صادره هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساخامانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم ۱- محمد مرگدری 
نژاد به شناسنامه شماره ۴ به شماره ملی 2۱22۰۱۴792 صادره از گرگان فرزند 
دانگ  دو  در   ۱۴۰۰۱۱۴۴۱2۴8۰۰۰۰887 پرونده  کالسه  متقاضی  نقی  علی 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 2- علیرضا مرگدری نژاد به شماره 
شناسنامه 5 شماره ملی 2۱22۰6۳۳6۱ صادره از گرگان فرزند علی نقی متقاضی 
کالسه پرونده ۱۴۰۰۱۱۴۴۱2۴8۰۰۰۰886 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
به   ۳۴۱ شناسنامه  شماره  به  منش  پاک  موسی  علی   -۳ مزروعی  زمین  قطعه 
شماره ملی 2۱2۰56856۱ صادره از گرگان فرزند اسد متقاضی کالسه پرونده 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در   ۱۴۰۰۱۱۴۴۱2۴8۰۰۰۰888
مزروعی به مساحت کل ششدانگی 8۱۰۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱7- اصلی 
واقع در اراضی جلین علیا بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای صادره 
حکایت از تصرفات متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره 
فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به 
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰2/۰6

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان 
م /الف ۱۰67۳ 

آگهی اختصاصی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نور 
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون اخیر 
الذکر تحدید حدود پالک ۱5۴ فرعی از ۱5 اصلی واقع در زرین کال علیا بخش 
۱۰ ثبت نور به نام آقای / خانم محبوب محمد پور فرزند حسین در ششدانگ 
شماره  رای  طبق  مربع   ۱۰96 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 

در  تکلیف  تعیین  قانون  هیئت   ۱۴۰۰/۱2/۰۴ مورخ   ۱۴۰۰6۰۳۱۰۰۰6۰۱۱98۴
ساعت 9 صبح روز شنبه ۱۴۰۱/۰2/۱7 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد 
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود 
در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت 
عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱5 قانون ثبت ملک مورد 
تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند 
به استناد ماده 2۰ قانون ثبت و مواد 7۴ و 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت 
۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این 
اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 

اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. 
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۰۱/2۱ 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور 
شناسه آگهی ۱298272

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آیین  ماده ۱۳  و   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  اصالحی  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
۱۴۰۰6۰۳۱۰۰۰6۰ ۱2۴9۴ مورخ ۱۴۰۰/۱2/۱8 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی به نام آقای / خانم تورات 
نیک رویان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۰9/۱۰ 
مربع به پالک ۱522 فرعی از ۱۴ اصلی واقع گنج یاب مازندران بخش ۱۰ ثبت 
نور محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی 
نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار اول ۱۴۰۱/۰۱/2۱
تاریخ انتشار دوم ۱۴۰۱/۰2/۰۴

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور 
شناسه  ۱2956۳7

سرپرست بانک کشاورزی: 
بانک كشاورزی از جایگاه مهمی در حمایت از كشاورزان و 

مسائل مربوط به صنعت غذا برخوردار است
مهدی رضایی ،سرپرست بانک کشاورزی در مراسم تودیع و معارفه 
مدیران قبلی و جدید شعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی گفت: 
با توجه به شرایط وجایگاه صنعت غذا و اهمیت استراتژیک آن در دنیای 
امروز، بانک کشاورزی از جایگاه مهمی در حمایت از کشاورزان و مسائل 

مربوط به صنعت غذا برخوردار است.
الملل  بین  های  همکاری  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش   به 
بانک کشاورزی ، در این مراسم که با حضور مهدی رضایی ،سرپرست 
بانک کشاورزی ، کارکنان مدیریت ، روسای شعب این بانک در استان 
خراسان رضوی ، ،جمعی از مسئوالن نهادها ، سازمان ها و مدیران شبکه 
بانکی در این استان برگزار شد ،دکتر رضایی با اشاره به فرمایشات مقام 
تولید، دانش بنیان و  باره »سال  ابتدای سال جاری در  معظم رهبری در 
اشتغال آفرین«گفت : با تشکیل شرکت های دانش بنیان وحمایت از آنها 
، برای چابکی واصالح فرآیندها ، با توجه به تغییرات ساختاری و تسریع 

امور شاهد تحول در این بانک خواهیم بود.
کشاورزی  بانک  قوت  نقاط  مهمترین  از  ،یکی  اینکه  بیان  با  وی 
فناوری  ادامه داد: در حوزه  بانک است،  این  انسانی  نیروهای متخصص 
اطالعات و شرکت های دانش بنیان ، در بانک کشاورزی نیاز به تغییرات 
اساسی داریم. وی اصالح ساختار را یکی از عوامل مهم و موثر برای چابکی 
بیشتر در صف و ستاد به منظور تحقق و دستیابی به اهداف دانست و اظهار 
کرد: ایجاد معاونت طرح و برنامه در مجموعه بانک کشاورزی از جمله 
اصالحات ساختاری است که گزارشات مربوط به آن آماده شده است و به 

زودی اجرایی خواهد شد.
دکتررضایی در پایان این مراسم از تالش های “علی دشت بیاضی” 
در سمت مدیرشعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی قدردانی 
کرد و ” حسین نفتی” برای مدت سه سال به عنوان مدیر شعب بانک 

کشاورزی خراسان رضوی معرفی شد.

خبر چهارم
جزییات تسهیالت بانک آینده در »طرح ویژه متخصصان«

به منظور ارزش آفرینی هر چه بیش تر برای اقشار متخصص جامعه و 
با هدف تأمین نیازهای اعتباری مرتبط با حرفه و تخصص ایشان، بانک 
آینده، طرح جامع تسهیالت متخصصان، برای خرید محل کار، دفتر، مطب 

و غیره را به اجرا درآورده است.
در قالب طرح »بسته اعتباری ویژه خرید و تأسیس دفتر و محل کار«، 
امکان دریافت تسهیالت ویژه برای اعضای جامعه پزشکان، مهندسین، 
وکال، سردفتران، کارشناسان دادگستری و برخی گروه های دیگر فراهم 

شده است.
ارزش  )هفتاد( درصد   7۰ تا سقف  این طرح،  مبلغ تسهیالت در 
۱۰۰ )یک صد( میلیارد ریال برای  تا مبلغ  کارشناسی ملک و حداکثر 
5۰ )پنجاه( میلیارد ریال برای مشاغل گروه  مشاغل گروه پزشکی و 
کرج،  اصفهان،  مشهد،  شامل:  کالن شهرها  و  تهران  در  غیرپزشکی 
)پنجاه(   5۰ سقف  تا  شهرها  سایر  برای  و  اهواز  و  قم  تبریز،  شیراز، 
گرفته  درنظر  غیرپزشکی،  و  پزشکی  گروه های  برای  ریال،  میلیارد 

است. شده 
تسهیالت در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و به شیوه »بازپرداخت 

اقساطی«، حداکثر ۴8 )چهل و هشت( ماهه قابل پرداخت است.
ویژه،  فرصت  ین  ا ز  ا بهره مندی  و  بیش تر  اطالعات  برای 
آینده در سراسر کشور  بانک  مشاغل واجد شرایط می توانند به شعب 

کنند. مراجعه 

ساعت كاری شعب بانک اقتصادنوین در ماه مبارک رمضان
رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  اقتصادنوین  بانک   شعب  کاری  ساعت 

تغییر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، با توجه به تصمیم کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، در این ماه پرفیض، شعب این بانک 
در تمامی استان ها، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:۰۰ تا ۱۴:۰۰ 
و روزهای پنج شنبه از ساعت 8:۰۰ تا ۱2:۳۰ آماده ارائه خدمات بانکی به 

مشتریان ارجمند خواهند بود.
همچنین ساعت کاری شعب بانک ها در برخی از استان ها بر اساس 
https://( صفحه  این  در  که  تعیین شده  ذی ربط  استانداری  تصمیم 
تغییر  صورت  در  و  است  مشاهده  قابل   )enbank.ir/s/mfal۴x

به روزرسانی خواهد شد.



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1987- یکشنبه 21 فروردین 61401 ورزش دنیای 

سرمربی تیم ملی والیبال: 
هنوز قرارداد ندارم و پولی نمی گیرم

بهروز عطایی در مورد وضعیت تیم ملی والیبال در آستانه رویدادهای مهمی 
چون جام ملت ها و جام جهانی توضیحاتی در مورد تیم ملی ارائه داد.

بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال در نشست خبری در مورد برنامه تیم 
ملی والیبال در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: سال بسیار سنگین و پرترافیکی داریم؛ لیگ 
ملت ها، کشورهای اسالمی، قهرمانی جهان و بازی های آسیایی را پیش رو داریم و 
بر اساس همین سعی کردیم با دعوت از 25 بازیکن اردوهای ملی را شروع کنیم. 
البته تا پایان مسابقات باشگاه های آسیا ۱۰، ۱2 بازیکن دیگر هم دعوت می شوند و 
دو تیم ملی تمرین می کنند. یک تیم عازم لیگ ملت ها و تیم دیگر در کشورهای 

اسالمی شرکت می کند.
او افزود: معموال تغییرات با مقاومت همراه است و با توجه به اینکه سال ها یک 
ترکیب ثابت داشتیم احساس نیاز به تغییر داشت. تغییراتی در تیم داده شد و سعی 
کردیم تیمی تشکیل شود تا در طول این شرایط زمانی هدف نهایی اش المپیک 
2۰2۴ باشد. برخی بازیکنان فعال به صورت موقت در شرایط اردویی نخواهند بود و 
در ادامه بر اساس نیاز از بازیکنانی که در کنار ما نیستند، قطعا استفاده می شود اما 

زمان استفاده از آن ها به تشخیص کادر فنی بستگی دارد.
او افزود: جا دارد از سعید معروف تشکر کنم که خدمات بزرگی را برای کشور 
داشت و بخش عمده ای از موفقیت های والیبال نتیجه تالش سعید معروف، امیر 
غفور و  موسوی بود. ما فعال تعدادی ابر ستاره را نداریم. سعید خداحافظی کرد. 
او بسیار عاقل است و تصمیم شخصی خودش بود. برایش آرزوی موفقیت داریم 
و امیدوارم والیبال بتواند مسیر خودش را بدون بازیکنان بز گ پیش ببرد و دراین 

مسیر کنار هم باشیم.
عطایی در مورد مصدومیت تعدادی از بازیکنان بیان کرد: سه، چهار بازیکن 
مصدوم داریم که برخی تحت عمل جراحی قرار گرفتند. با ما هماهنگ بودند اما 
از امروز همه در اختیار تیم ملی قرار می گیرند و تحت مراقبت های کادر پزشکی 
قرار می گیرد. پیش بینی می شود که برخی در لیگ ملت ها در اختیار ما نباشند از 
جایگزین استفاده می کنیم. نگاه نتیجه گرا به لیگ ملت ها نداریم و سعی می کنیم 
اگر حس  بدهیم.  بازی  داشته اند  این سال ها کمتری  در  بازیکنانی که فرصت  به 

کنیم بازیکنی با بازی آسیب دیدگی اش تشدید می شود، به آن ها بازی نمی دهیم.
او در مورد اینکه مربیان ایرانی تیم ملی هنوز قرارداد ندارند اما مربی خارجی 
تیم ملی با فدراسیون قرارداد امضا کرده است، بیان کرد: آقای توتولو با تیم ملی 
قرارداد امضا کرده است و من بحث مالی اش را در جریان نیستم. آقای توتولو و 
یانوش بدنساز لهستانی به تیم اضافه می شوند. بحث قرارداد مالی مربیان ایرانی مغفول 
مانده است  و من از هم این قضیه مستثنی نیستم. عالقه من این است که فقط 
مربی تیم ملی باشم و در باشگاه نباشم. قرارداد مالی ندارم و پولی دریافت نمی کنم.
گفت:  ملی  تیم  تدارکاتی  بازی های  و  تمرینی  برنامه های  مورد  در  عطایی 
اردوهای ملی از عصر شنبه شروع  شد و مراحل تمرینی را هم بر اساس شرایط 
مسابقه تعیین کرده ایم. سه روز تمرین و دو روز استراحت داریم. بازی های تدارکاتی 
را هم پیگیری کرده ایم به چند کشور نامه زده شد و سعی می کنیم بازی تدارکاتی 
داشته باشیم که به درد ما بخورد. آرژانتین نزدیک به شرایط ماست و احتماال قبل 
از اعزام به برزیل به آرژانتین می رویم. بعد از باشگاه های آسیا هم تعدادی بازیکن 
به ما اضافه می شوند و تیم دوم هم تشکیل خواهد شد که زیر نظر خودم کار می کند 
اما در نهایت برای اعزام به مسابقه کادر متفاوتی در نظر گرفته می شود. تیم اصلی 

با کیفیت برای مسابقات جهانی زیر نظر خودم است.
او در مورد دغدغه و نگرانی اش با توجه به تغییراتی که در تیم ملی رخ داده 
است، بیان کرد: از روزی که مربی تیم ملی شدم زره محکمی پوشیدم. ما باید با 
چارچوب ها و استانداردهای بین المللی حرکت کنیم. فکر می کنم تیم ملی ایران 
ثابت ترین تیم دنیا در ۱۰ سال اخیر بوده، 7۰ درصد تغییر نکرده و همه تغییراتی 
که داشته ایم اجباری بود. تیم ما در مسابقات لیگ ملت ها از سال 2۰۱۳ تا االن 
تقریبا ثابت بوده و رکورد بازی در لیگ ملت ها در دست معروف و موسوی بود. 
ما به شدت بازیکنانمان را فرسوده کردیم. اگر قرار است بازیکنان باتجربه ای مثل 
موسوی  و غفور بازی کنند، فقط باید در یک تورنمنت مهم باشد و نیازی نیست 
که این بازیکنان در لیگ ملت ها و کشورهای اسالمی شرکت کنند. سعی می کنیم 
این فشار را در لیگ ملت ها از بین ببریم اما جامعه ما نتیجه گراست. با این حال 
باید روش استفاده درست از بازیکنان را یاد بگیریم. نمی شود از یکسری بازیکن 
به شکل ثابت استفاده کرد به همین دلیل سعی می کنیم از نیروهای جوان استفاده 

کنیم چون هدف المپیک است که تیم پیری نداشته باشیم.
سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید با این بازیکنان جوان 
در قهرمانی جهان جزو ۱۰ تیم برتر قرار بگیریم؟ گفت:  قطعا پیش بینی نتایج در 
قهرمانی جهان سخت است. دور قبل سیزدهم شدیم و نتایج، مردم و جامعه والیبال 
را قانع نکرد. زمانی که من تیم را تحویل گرفتم رده ۱2 جهان بود اما بعد از مسابقات 
قهرمانی آسیا به ۱۰ جهان رسید. فدراسیون جهانی لیگ ملت ها را مسابقات مهمی 
قرار داده است، هر تیمی باالترین رنکینگ قاره خود در لیگ ملت ها را به دست 
بیاورد به المپیک صعود می کند یعنی این مسابقات خیلی مهم است و تکلیف ما در 

لیگ ملت ها مشخص می شود.
بهروز عطایی در پاسخ به این سوال که بعد از مدت ها یک مربی ایرانی به 
عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد و آیا استرس ندارید؟ بیان کرد: برای رسیدن 
به مربیگری تیم ملی تمام مراحل مربیگری را طی کرده ام، سرمربی تیم دسته یک 
و لیگ برتر بوده ام در باشگاه های آسیا تیم من قهرمان شد، در باشگاه های جهان 
پنجم شدم، سرمربی نوجوانان و جوانان بودم یعنی مرحله ای در والیبال نبود که 
طی نکرده باشم. طبیعتا فشار روی ما هست اما استرس ندارم چون می دانم چکار 
باید بکنم و اگر موفقیت حاصل نشود اتفاق های دیگری می افتد. والیبال ورزشی 
وارداتی است و می توانیم از تیم های بزرگ الگو  بگیریم که ثبات داشته اند و با هر 
اتفاقی مربی عوض نکردند. حوصله و آستانه تحمل جامعه والیبال باید باال باشد. 
برای ارتقاء نتایج کار سختی است اما سعی می کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

او در واکنش به اینکه این نگاه وجود دارد که توتولو نقش مهمی دارد و دستیار 
اول است؟ بیان کرد: امیر خوش خبر سرپرست تیم، علیرضا طلوع کیان دستیار اول 
و عظیم جزیده و توتولو مربی، یاناس بدنسار، علی فرهادی، حسین خوریانی، امین 
علی اکبری و رضا قلی پور دیگر اعضای کادرفنی هستند. طلوع کیان دستیار اول 

من است نه توتولو.
عطایی در پاسخ به این سوال  که آیا بازیکنان لیگ هم فرصت حضور در تیم 
ملی را دارند یا لژیونرها به صرف لژیونر بودن دعوت می شوند، بیان کرد: پتانسیل 
و کیفیت بازیکنان مهم است که باعث انتخاب تیم ملی می شود. ما االن بیش از 
2۰ بازیکن لژیونر داریم اما فقط ۴، 5 بازیکن دعوت شده اند پس بازیکنانی انتخاب 
می شوند که خوب کار کنند و کیفیت داشته باشند.  ممکن است کسی در لیگ خوب 
کار کرده باشد اما باید کیفیت آن در اردوهای ملی مشخص شده باشد. در گذشته 
هم اگر ثابت بودند واقعا جایگزینی نداشتند و کنار گذاشتنشان سخت بود اما سعی 

می کنیم بهترین بازیکنان را انتخاب کنیم.
او در پاسخ به این پرسش که سعید معروف عالوه بر بازی، مدیریت تیم در 
زمین را هم انجام می داد، آیا میالد عبادی پور به عنوان کاپیتان تیم ملی می تواند 
این کار را انجام بدهد، بیان کرد: سعید معروف جزو بهترین بازیکنان دنیا بود و در 
مدیریت داخل زمین هم نقش خوبی داشت اما سعی می کنیم الگوی درستی از او 
داشته باشیم. میالد هم سابقه خوبی دارد و فکر می کنم این توانایی را دارد و به 
مرز پختگی رسیده است. در مسابقات آسیایی هم تیم را کامال در اختیار داشت و 
عصای دست من بود. احساس می کنم، می تواند بخشی از کاری که سعید می کرد 

را  انجام بدهد. 
او در واکنش به اینکه تیمش در لیگ برتر به پلی آف نرسید و چگونه می تواند 
در تیم ملی موفق باشد، گفت: این دو مقوله متفاوت است. باید دید در لیگ چه 

ابزاری داشتم و در تیم ملی  چه ابزاری دارم.
عطایی در مورد حضور علیرضا طلوع کیان در جام باشگاه های آسیا و دوری 
موقتی از تیم ملی و همچنین فشردگی لیگ ملت ها گفت: آقای طلوع کیان نیست، 
آقای توتولو هم چند روز بعد می آید. کار را خودم دست می گیرم و مشکلی به وجود 
نمی آید. فشار لیگ ملت ها هم زیاد است اما سعی می کنیم به گونه ای تمرین کنیم 

که فشار مسابقات را تحمل کنیم.
او در مورد بدنساز تیم ملی و حمایت های فدراسیون از کادر فنی بیان کرد: 
گزینه اول ما برای بدنسازی یک مربی ایتالیایی بود که به توافق نرسیدیم و آقای 
یانوش لهستانی آمد. فدراسیون سیاست های خود را دارد، تا االن حمایت کرده و 
خواسته های ما تامین شده است. باید ببینیم بعد از این هم حمایت می کند یا نه.

او در پایان گفت: سال گذشته دو نسل مختلف از والیبال را دیدیم. توقع از 
کارشناسان والیبال این است که موفقیت تیم  گذشته را با االن مقایسه نکنند. االن 
بازیکنان کم تجربه ای اضافه شده اند که باید به آنها فرصت داده شود. متاسفانه 
گاهی موفقیت های تیم ها را علیه هم استفاده می کنند که زیبنده نیست. تغییراتی 
حاصل شد که باید به آن فرصت داد همانطور که به بازیکنانی مثل سعید معروف 

فرصت داده شد االن هم باید به جوانان برای آینده والیبال فرصت داده شود.

نیمار در PSG می ماند
معتبر  روزنامه  اعالم  طبق 
اکیپ فرانسه نیمار در تابستان پاری 

سن ژرمن را ترک نخواهد کرد.
به گزارش اکیپ، شکست تلخ 
پاری سن ژرمن در دیدار برابر رئال 
مادرید باعث شد تا انتقادهای زیادی 

از نیمار شود.
هواداران پاری سن ژرمن در 

دیدار های اخیر تیم علیه نیمار شعار سر دادند و این باعث شد که گمانه 
زنی های زیادی درباره جدایی او در تابستان به گوش برسد.

روزنامه اکیپ در شماره امروز خود نوشت که نیمار در تابستان پاری 
سن ژرمن را ترک نخواهد کرد و در این تیم باقی خواهد ماند.

نیمار در سال 2۰۱7  با 222 میلیون دالر از بارسلونا به پاری سن 
ژرمن پیوست اما نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

به رئال نرو و بمان؛
PSG به سیم آخر زد؛ بزرگترین پاداش تاریخ برای امباپه

شده  حاضر  لخلیفی  ا ناصر 
برای حفظ کیلیان امباپه و ممانعت 
از انتقال او به رئال، مبلغی نجومی 

را به عنوان پاداش پرداخت کند.
با  په  مبا ا کیلیان  د  ا د ر ا قر
فصل  پایان  در  پاری سن ژرمن 
این  و  می رسد  اتمام  به  جاری 
بازیکن  به عنوان  می تواند  بازیکن 

آزاد از این تیم جدا شود. 
پیش از این گفته می شد که این ملی پوش فرانسوی تصمیم نهایی 
خود را برای جدایی از این تیم و پیوستن به رئال مادرید گرفته اما به نظر 

می رسد که شرایط کمی به سود پی اس جی تغییر کرده است. 
در چند روز گذشته بسیاری از منابع فرانسوی و افراد نزدیک به این 
بازیکن از احتمال تمدید قرارداد او با پاری سن ژرمن خبر دادند و امباپه نیز 
در مصاحبه ای در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد فصل آینده هم 
در پارک دو پرنس حضور داشته باشد؛ گفت که گزینه تمدید قرارداد با 

پی اس جی کامال محتمل است. 
در همین رابطه امروز بی بی سی ادعای جدیدی را مطرح کرد مبنی بر 
اینکه باشگاه پاریسی به امباپه پیشنهادی دو ساله ارائه کرده و حاضر است 
در صورت پذیرش این پیشنهاد، به وی ۱8۰ میلیون یورو پاداش بدهد که 
بزرگترین پاداش تاریخ فوتبال به یک بازیکن جهت تمدید قرارداد است. 
دستمزد 5۰ میلیون یورو خالص در سال نیز برای امباپه در نظر گرفته 
شده با این حال بی بی سی گزارش داده که برای امباپه همچنان پیوستن 

به رئال در اولویت قرار دارد.
در مصاحبه اخیر، امباپه صحبت از مطرح شدن پارامترهایی جدید 
کرد که تصمیم گیری را برای او دشوار کرده که گویا منظور همین پاداش 

نجومی پی اس جی بوده است.
معتقد  هم  بی بی سی  اسپانیایی  سرشناس  خبرنگار  باالگه،  گی یم 
است که امباپه همچنان عالقه بسیاری به پیوستن به رئال مادرید دارد 
اما دوست دارد این باشگاه مبلغی بیشتر از آنچه پی اس جی به او پیشنهاد 

کرده پرداخت کند. 
او در این باره گفت:» شاید شنیده باشید که امباپه در حال بررسی 
شرایط جدیدی است. بعضی مدعی شده اند که او تصمیم دارد در پی اس جی 
بماند. این شرایط جدید؟ این یعنی ۱5۰ میلیون یورویی که پی اس جی 
می خواهد به او بپردازد. او می خواهد که رئال مبلغ بیشتری را پرداخت 
کند و این باشگاه هنوز هم مقصد مورد عالقه او است. پای هیچ باشگاه 

دیگری در میان نیست.«

ریبری: لواندوفسکی بیش از همه شایسته توپ طال است
برت  و ر پیشین  تیمی  هم 
به  مونیخ  بایرن  در  لواندوفسکی 
لهستانی  مهاجم  این  ز  ا تمجید 

پرداخت.
فرانک  بیلد،  ا  گزارش  به 
و  بایرن  پیشین  هافبک  ریبری، 
برای  اکنون  که  فرانسه،  ملی  تیم 
تمجید  به  می کند  بازی  سالرنیتانا 

یوونتوس  مهاجم  والهوویچ  درباره  و  پرداخت  لواندوفسکی  روبرتت  از 
نیز صحبت کرد. 

و  سخت  روز  هر  که  است  بازیکنی  روبرت  گفت:  ریبری  فرانک 
سازنده کار می کند. پشت اهداف او نه تنها استعداد، بلکه حرفه ای بودن 
با  نیز وجود دارد. او یک ربات است. تصادفی نیست که او در گذشته 
حضور من و روبن در تیم گل های زیادی به ثمر رسانده بود و اکنون 
نیز همین طور است. او یک قهرمان است و شایسته دریافت توپ طال 

در سال 2۰2۱ است.
این در حالی است که خیلی ها کریم بنزما، مهاجم فرانسوی رئال 
مادرید را شایسته توپ طال می دانند و معتقد هستند این بازیکن فرانسوی 
به سبب عملکرد فوق العاده خود در رئال مادرید در فصل جاری اللیگا و 

لیگ قهرمانان باید به عنوان بهترین بازیکن سال انتخاب شود.
نیز گفت: دوسان مانند همه قهرمانان  او درباره دوسان والهوویچ 
سخت کوش است و هرگز تسلیم نمی شود. او به همین ترتیب در تمرینات 
به کار خود ادامه می دهد تا هر روز بهتر شود. دوسان جوان است اما شرایط 
بسیار خوبی دارد. او باید به فشار بازی در یوونتوس عادت کند، باشگاهی 

که در آن باید در هر بازی پیروز شوید.
والهوویچ از زمان پیوستن به یوونتوس در زمستان امسال، ۱2 بازی 
برای این باشگاه تورینی در تمامی رقابت ها انجام داده و 5 گل به ثمر 

رسانده و ۳ پاس گل نیز داده است.

دفاع رونالدو از پسرش؛
 او هر چه بخواهد می پوشد 

فوق ستاره پرتغالی تیم فوتبال منچستریونایتد پس از اظهار نظرهایی 
او  از  لباس پوشیدن پسرش در فضای مجازی منتشر شد،  که در مورد 

دفاع کرد.
با  رونالدو  کریستیانو  مادر  دولورس  ماریا  گل،  سایت  گزارش  به 
از  بسیاری  تا  باعث شد  رونالدو  بزرگ  پسر  جونیور،  از  انتشار عکسی 
کاربران به نحوه لباس پوشیدن فرزند رونالدو ایراد بگیرند چرا که او 
به صورت هم زمان  را  نایکی  آدیداس و  برند مطرح  از دو  لباس هایی 

بر تن کرده بود.
فوق ستاره منچستری ها نیز واکنش جالبی به این موضوع داشت و 
در زیر همان عکس نوشت: »او آنچه می خواهد می پوشد، نه آنچه شما 

می خواهید.”
رونالدو ابتدا در سال 2۰۰۳، سالی که برای اولین بار از اسپورتینگ به 

منچستریونایتد پیوست، با نایک قرارداد اسپانسری امضا کرد.
برنده پنج توپ طال از آن زمان به چهره این شرکت تبدیل شده و 
در سال 2۰۱6 یک قرارداد طوالنی مدت با نایکی امضا کرده است. این 
معامله به عنوان یک قرارداد مادام العمر در نظر گرفته شد و ارزش کلی 

آن 78۰ میلیون پوند )۱ میلیارد دالر( گزارش شد.

میان  در  ایران  فوتبال 
چالش های پرتعدادش با یک 
و  دست  دیگر  بزرگ  مشکل 
مربیانی  هم  آن  و  می کند  نرم  پنجه 
هستند که بی توجه به جایگاه خود، تنفر، 
بی مسوولیتی و فرار را تدریس می کنند.

»نمی خواهند ما قهرمان شویم.« 
برای  را  زیادی  پیغام های  جمله  این 
و  می کند  تداعی  ایرانی  فوتبالدوستان 
چهره های فراوانی را در ذهن ها کنار هم 
ردیف می کند. یک گزاره نخ نمای برخی 
مربیان که بوی فرار از واقعیت می دهد. 
فریب  برای  تالش  آن  از  می توان 
کرد.  استشمام  را  اذهان عمومی  دادن 
بهانه جویی و توهم توطئه در جای جای 
آن به چشم می خورد. ترس، در یاخته 

یاخته آن هویداست و ...
منتهی  سال  در  یران  ا فوتبال 
فراوانی  چالش های  با  جهانی  جام  به 
از  یکی  مربیان  بدرفتاری  و  روبروست 
دور از ذهن تریِن آنهاست. مربیانی که 
ارزش جایگاهی که در آن قرار دارند را 
نمی دانند و متوجه نیستند که خود باید 
الگویی باشند برای خیل عظیمی دیگر. 
ارائه  و  تالش  جای  به  که  مربیانی 
هوشمندانه  البته  و  جوانمردانه  رقابتی 
سعی دارند نقاظ ضعف خود و تیم شان 
بپوشانند.  ایجاد موج های مجازی  با  را 
نتیجه  این  به  موجود  فضای  در  آنها 
روی  باید  پیروزی  برای  که  رسیده اند 
داور، فدراسیون، تیم حریف و ... فشار 
»اتهام  بزنند.  اتهام  همه  به  و  بیاورند 
بزن و خود را مبرا کن« به یک شعار و 
اپیدمی تبدیل شده است. قانونی نانوشته 
و مسری که فقط مختص مربیان 2 تیم 
پرطرفدار پایتخت هم نیست و پیش از 
آنها و پس از آنها هم چنین مسائلی را 
نظاره  بازهم  شوربختانه  و  بودیم  دیده 

خواهیم کرد.
محرم نویدکیا، شاید پرچمدار جبهه 
برای  روبروست. مردی که حرف هایش 
اهالی فوتبال ایران قابل هضم نیست و 
هر بار با خواندن صحبت هایش تعجب 
می کنیم. چند ماه قبل که برخی از رسانه ها 
از رفتار حرفه ای و تراز او صحبت کردند، 
عده ای بر این باور بودند که نویدکیا در 
صورتی که تیمش به بحران برود و یا چند 
اشتباه داوری علیه سپاهان رخ بدهد، این 
روی مثبت و حرفه ای خود را کنار گذاشته 
اما  می پیوندد.  لیگ  مربیان  دیگر  به  و 
اینطور نشد. محرم در یک قدمی برکناری 
از کورس  تیمش  قرار گرفت.  استعفا  یا 
قهرمانی خارج شد. حمایت همه جانبه ی 
اولیه از سوی هواداران سپاهان را از دست 
داد. اشتباهاتی از سوی داوران علیه تیمش 
انجام شد اما او، روی دیگری از خود بروز 
نداد. نویدکیا همچنان به حرفه ای بودن 

ادامه داد.
به  دیگر  مرتبه  یک  نیست  بد 
بخشی از اظهارات سرمربی سپاهان پس 
از پیروزی سه بر یک مقابل پاختاکور 
ازبکستان در هفته اول لیگ قهرمانان 

آسیا اشاره ای داشته باشیم.

برده  من  تیم  که  است  “درست 
ولی دلم می خواهد واقعیت های فوتبال 
را بگویم. ما یک نیمه اوِل فوق العاده 
تاکتیکی  نظم  لحاظ  از  داشتیم.  را  بد 
هافبک هایمان  کردیم.  بازی  بد  خیلی 
خیلی خیلی به مدافعین نزدیک بودند و 
فضاهای خیلی زیادی را از دست دادیم 
و برای تیمی مانند سپاهان اصال خوب 
نبود.  از واقعیت هم نگذریم که آنها نیز 
یکی 2 موقعیت فوق العاده خوب داشتند 
که ممکن بود ما را دچار مشکل کنند.”
در  نخست  روز  دو  یکی  در  “ما 
داشتیم  جزیی  خیلی  مشکالت  اینجا 
از مسوولین برگزار  ولی دوست داشتم 
که  التعاون  باشگاه  به خصوص  کننده 
تالش شان را کردند تا مشکالت مختصر 

را رفع کنند؛ تشکر کنم.”
ولی  داشتیم  را  توپ  مالکیت  “ما 
یک سوم  به  نتوانیم  که  توپی  مالکیت 
هیچ  به  برسیم،  حریف  تیم  دفاعی 
با  دوم  نیمه  در  ما  نمی خورد.  دردی 
سعی  دادیم،  انجام  که  صحبت هایی 
کردیم هافبک هایمان را به نحوی قرار 
دهیم که از نیم فضاهای چپ و راست 
بیشتر  و  کنیم  استفاده  هافبک هایشان 
در مسائل هجومی شرکت کنیم.  فکر 
تمرینات  در  شدیم.  نیز  موفق  می کنم 
کار  خوب  ایستگاهی  ضربات  روی 
کردیم. چون برنامه ای که داشتیم و در 
بودیم،  دیده  تیم  این  از  که  فیلم هایی 
مشکالت  یستگاهی  ا ضربات  روی 
آن  از  کردیم  سعی  و  داشتند  کوچکی 
استفاده کنیم و فکر می کنم بازیکنانمان 

خیلی خوب این کار را انجام دادند.”
سنگ  را  کنفرانس  یک  همین 
محک قرار می دهیم. محرم به تاکیتک 
اشتباهی که اتخاذ شده ایراد می گیرد. 
آیا مربیان تیم محبوب شما تا به حال 

به اشتباه خود اعتراف کرده اند؟
نویدکیا در بخشی از صحبت ها به 
موقعیت های تیم حریف اشاره می کند. 
در کنفرانس سرمربی تیم مورد عالقه 
شما، خبری از تعریف و تمجید از تیم 
حریف هست یا همیشه صحبت از این 
است که تیم خود آن شخص برتر بوده 

و مستحق پیروزی؟
بریده، میزبان خوبی برای سپاهان 
التعاون  باشگاه  از  نویدکیا  اما  نبود 
ز  ا یکی  کنید  تصور  می کند.  تشکر 
می رفت  به سفر  برتری  لیگ  تیم های 
به  تیمش  برای  مشکالتی  چنین  و 
وقوع می پیوست. بدون شک تا مدت ها 
مشکالت،  آن  که  بود  این  از  صحبت 

دلیل افت فنی تیم شان بوده است.
سرمربی  چقدر  که  کنید  دقت 
تاکتیکی در  و  به مسائل فنی  سپاهان 
به  تا  می پردازد.  صحبت هایش  خالل 
مربیان  از  را  توضیحاتی  چنین  حال 
اولین  با  احتماال  بودید؟  شنیده  ایرانی 
و  می شوند  برافروخته  تاکتیکی،  سوال 
در  می گویند  رفته  هم  در  چهره ای  با 

مسائل فنی دخالت نکنید.
در همین اثنا نشست خبری پیش 
از بازی منچسترسیتی و لیورپول در لیگ 
برتر انگلیس هم برگزار شد. بر همگان 
واضح است که این دیدار چقدر حیاتی 
و سرنوشت ساز است و می تواند قهرمان 
لیگ برتر را در فاصله هفت هفته تا پایان 
مشخص کند. حاال نگاهی به بخشی از 
اظهارات یورگن کلوپ و پپ گواردیوال 

می اندازیم.
در  که  »چیزی  کلوپ:  یورگن 
ورزش بیشتر کمک می کند یک حریف 
درازمدت.  در  خصوص  به  است،  قوی 
من  فدرر.  مقابل  در  نادال  مثال  برای 
نمی توانم از سیتی به خاطر اینکه تا این 
حد خوب است تشکر کنم اما نمی توانیم 
انکار کنیم که در پیشرفت ما نیز تاثیر 
گذار بوده اند. شما باید احترام بگذارید. 
آنها  ندارد.  ضعفی  نقطه  هیچ  سیتی 
هستند.  خوب  زمینه ها  همه  در  واقعا 
پپ بهترین مربی دنیاست و همه ما در 
این مورد توافق داریم. اگر کسی به او 
شک دارد من نمی دانم که چگونه این 
اتفاق افتاده است. این به خاطر چیزهایی 
که  است  فوتبالی  و  برده  او  که  است 

بازی می کند.”
پپ گواردیوال: »ما در بارسا بارها با 
رئال بازی کردیم. ژوزه سرمربی جذابی 
است و ما رقابت خوبی داشتیم. در طول 

پنج سال حضور من در اینجا هم بارها با 
لیورپول بازی کردیم و همیشه نزدیک 
بودیم. ما پیش از این در زمان حضور من 
در بایرن هم با هم روبرو شدیم و رقابت 
نزدیکی داشتیم. من سرمربی نشدم تا 
از  نیستم.  بهترین هم  و  باشم  بهترین 
بهترین  من  اما  ممنونم  بسیار  کلوپ 
اینطور  بگویم  که  دارم  دوست  نیستم. 
است اما واقعا نیستم. من کار لیورپول را 
تحسین می کنم. آنها بسیار خوب هستند 
و من از چالشی که با این تیم دارم لذت 
می برم. کلوپ زندگی در دنیای فوتبال را 
بهتر کرده است. او مرد خوبی است و من 

رابطه خیلی خوبی با او دارم.”
 2 در  که  کلماتی  به  می توان 
ن  ا عنو ؛  یم ند ا خو ال  با ف  ا گر ا ر پا
 2 کنیم.  اطالق  را  »تکان دهنده« 
سرمربی بزرگ فوتبال اروپا و جهان که 
تاثیراتشان در دنیای مستطیل سبز بسیار 
زیاد بوده در آستانه یک بازی مرگ و 
از  صادقانه  تمجید  به  اینطور  زندگی، 

یکدیگر می پردازند.
هیچکدام نگفتند که نگران داوری 
هستند و هیچ خبرنگاری هم از آنها در 
نپرسید. سواالت شیطنت آمیز  باره  این 
داده  پاسخ  هوش  و  دقت  نهایت  در 
نشود.  ایجاد  بیهوده  حاشیه ای  تا  شد 
برچسب های  با  رقیب  موفقیت های 
بیرونی و امدادهای غیبی لوث جلوه داده 
نشد. آنها در کانون توجه نه یک کشور، 
بلکه یک جهان هستند اما پخته عمل 
می کنند و حرفه ای. و این واژگان برای 
خیلی  است.  حیرت انگیز  ایران  فوتبال 
بعید است که در رسانه های اروپایی از 
نحوه سخن گفتن یورگن و پپ صحبت 
شود چون مورد عجیب و نادری نیست 
ما  »نمی خواهند  دل  در  و  اینجا  اما 
قهرمان شویم« ها چنین مصاحبه هایی 

تکان دهنده است.
به  ب  خطا نی  یا پا ت  جمال
فوتبالدوستان ایرانی است. به هوادارانی 
دوست  را  خود  تیم های  عاشقانه  که 
گزارش  این  محتوای  احتماال  و  دارند 
خواندنش  از  و  نبوده  جذاب  برای شان 
شما  اصلی  مخاطب  شده اند.  عصبانی 
هستید. بخش عظیمی از خود شما نیز 
محبوب تان  مربیان  مصاحبه های  بابت 
به ستوه آمده اید و یا حداقل گالیه هایی 
اولین  تردید  بدون  دارید.  بابت  این  از 
مربیان کمک  به  کسانی که می توانند 
را  نادرست  خوی  و  خلق  این  تا  کنند 
که  شمایی  هستید.  شما  بگذارند  کنار 
باید نسبت به بهانه جویی ها و اتهام زنی ها 
واکنش نشان دهید و با امواجی که در 
همراه  می شود  ایجاد  مجازی  فضای 
یک  مقابل  رفتار،  این  با  شما  نشوید. 
ایستاده اید و به  تفکر نادرست و ناحق 
تیم مورد عالقه و ستاره های محبوب تان 
کمک کرده اید تا از راهی که انتهایش 
ُترکستان است خارج شوند و به مسیر 
و  همراه  که  وقتی  تا  بازگردند.  سبز 
روز  باشید،  زشت  جریاِن  این  همساز 

همان روز خواهد بود.

خواندن این گزارش شما را عصبانی می کند؛

 در دنیای »نمی خواهند ما قهرمان شویم «ها، تو »محرم« باش!

مهدی قایدی همان استعداد ناب و 
تکنیکی است که یک ایرانی از فوتبالیست 
مدنظر خود می خواهد اما او کجاست؟ چرا 
خبری از دریبل های انفجاری و شوت های 

فنی »باشو« نیست؟
و  قایدی  مهدی  از  تصویر  آخرین 
خوشحالی بعد از گلش و قلبی که رو به 
سکوهای ورزشگاه نشان می داد را به یاد 
دارید؟ باشوی کوچک این روزها کجاست؟ 
مهاجم 2۳ سال و جوان بوشهری را آخرین 

بار کی نظاره کرده اید؟
امید  با هزار  امسال  تابستان  قایدی 
و آرزو استقالل را به مقصد لیگ امارات 
ترک کرد و از آن زمان، نتوانسته عملکرد 

با ثبات و درخشانی از خود در این تیم به جای بگذارد. 
به جز تک جرقه هایی که در برخی از دیدارها به نمایش 
درآمده، او رفته رفته تبدیل به یک نیمکت نشین شده 
از  به جام جهانی  منتهی  در سال  را هم  ملی  تیم  و 

دست داده است!
لیگ  در  قایدی  مهدی  برای  نشینی  نیمکت 
امارات، اتفاق خوشایندی نیست. شاید بتوان نیمکت 
نشینی در لیگ های درجه یک و حتی دو اروپا را به 
آینده به فال نیک  امیدی در  باز شدن دریچه  نشانه 
گرفت اما تبدیل شدن یک ستاره نوظهور در فوتبال 
از خود  را  باالیی  بسیار  پتانسیل  و  استعداد  ایران که 
نشان داده به یک بازیکن معمولی و نیمکت نشینی 

در امارات، نشانه مثبتی نیست.
این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوسته که مهدی 
تا قبل از این انتقال پر سر و صدا به لیگ امارات، نفر 

دوش  به  را  تیم  این  گلزنی  بار  و  بود  استقالل  اول 
قایدی،  نبود  در  که  بود  نحوی  به  شرایط  می کشید. 
استقالل هم دچار مشکل می شد و آبی ها به شدت به 
این ستاره ریزنقش وابسته بودند تا اینکه مهدی برای 
برداشتن گام بزرگتر، به جای انتقال به فوتبال اروپا – با 
وجود دستمزد کمتر – امارات را به عنوان مقصد بعدی 
خود انتخاب کرد که تا این لحظه نشان داده مهدی در 

این مسابقات توفیقی نخواهد داشت.
از اولین روزهای انتقال قایدی به امارات، او به 
طور مرتب تصاویری از خودش در حین تفریح و حضور 
در کنار برج خلیفه دبی منتشر کرده و بیش از اینکه در 
زمین چمن بدرخشد، بیشتر در کنار این برج معروف 
دیده شده و از این طریق مخاطبان خود را در جریان 

آخرین وضعیت خودش قرار داده است.
درباره عملکرد ناامید کننده »باشو« در االهلی 
امارات باید به آمار این بازیکن 2۳ ساله اشاره کرد که 

در ۱8 بازی لیگ امارات، فقط در ۴ گل و 
۳ پاس گل تاثیر گذشته و در 96۱ دقیقه 
برای تیمش به میدان رفته است که برابر 
است با نیمی از دیدارهای االهلی! در وصف 
شرایط و اوضاع قایدی همین بس که او در 
برخی از دیدارها تبدیل به بازیکنی شده که 
گاهی برای اتالف وقت تعویض می شود 
و در برخی از دیدارها ۴، 9 و ۱۳ دقیقه به 

میدان رفته است.
مهاجم جوان ایرانی با این عملکرد، 
تا  است.  داده  دست  از  هم  را  ملی  تیم 
پیش از این فشارهای زیادی روی دراگان 
از  بیش  باید  که  داشت  وجود  اسکوچیچ 
میدان  استقالل  سابق  بازیکن  به  پیش 
دهد تا او با تکنیک فردی باالی خود، تیم ملی را در 
موقعیت هجومی بهتری قرار دهد اما باشو با وضعیت 
اسکوچیچ  و  داده  خود  حمایان  به  بدی  جواب  خود، 
به ستاره  دادن  میدان  به  این شرایط، تصمیم  با  هم 

دیگری گرفته است.
قایدی از االن تا جام جهانی 7 ماه فرصت دارد تا 
جایگاهی را در فهرست 2۳ نفره تیم ملی ایران برای 
دیده شدن در قطر به دست آورد. البته این تازه قدم 
اول است و اگر می خواهد در این بازی ها به میدان 
برود، باید فراتر از آنچه تاکنون در امارات بوده، ظاهر 
شود. در شرایطی که دست اسکوچیچ برای دعوت از 
بازیکنان به تیم ملی به علت وجود تعداد بسیار زیادی 
باید  قایدی  است،  بسته  آماده  و  لژیونر  فوتبالیست 
تالش دو چندانی را انجام دهد و هر طور شده خودش 
را از مهلکه ای که در این تیم اسیر آن شده، رها کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

یادداشت
برای استعداد ناب و تکنیکی که در دسترس نمی باشد!

ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
جنبه های  درباره  صحبت  به  حاضر 
آمریکا  و  نگلیس  ا با  بازی  سیاسی 

نشد.
سی  بی  بی  که  در صحبت هایی 
از دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی 
و  جهانی  جام  در  بازی  درباره  ایران 
است:  آمده  کرده  منتشر  آمریکا  مقابله 
بازی ایران و آمریکا از نظر هواداران می 
تواند بازی جذاب و هیجان انگیزی باشد 
ولی من از نظر فوتبالی به آن فکر می 

کنم. ما در مرحله قبل نیز برابر بحرین 
هم  االن  و  داشتیم  دیدار  نیز  عراق  و 
دیداری داریم که فقط از نظر فوتبالی 

به آن می پردازیم.
او در پاسخ به این سوال که خاطره 
ای از دیدار ایران و آمریکا دارد یا خیر 
گفت: خیر من آن دیدار را ندیدم ولی 
آقای حمید استیلی که اینجا حضور دارد 
در آن دیدار در ترکیب تیم ملی ایران به 

میدان رفت و گلزنی کرد.
او درباره حرکات دیپلماتیک که در 

بازی قبل دو تیم در جام جهانی صورت 
گرفت، گفت: من فقط به شرایط فوتبالی 
فکر می کنم. فوتبال باید وسیله ای برای 
برقراری صلح بین کشورها باشد و درباره 
حرکات سیاسی و دیپلماتیک در فوتبال 
که  است  چیزی  این  و  ندارم.  نظری 
همان طور  اما  می رود  انتظار  ورزش  از 
تمرکز  بازی  روی  تنها  من  گفتم  که 

خواهم داشت.
او درباره دیدار ایران با آمریکا و 
انگلیس زمانی که این دو کشور و ایران 

هسته  مذاکرات  برای  تالش  حال  در 
سیاستمداران  برخورد  و  هستند  ای 
وظیفه  گفت:  نیز  دیدار  این  با  ایرانی 
من نیست که درباره سیاست صحبت 
فوتبالی  مسائل  درباره  فقط  من  کنم. 

صحبت می کنم. 
او درباره دیدار با انگلیس و آمریکا 
انگیزه خوبی برای  بازیکنان  نیز گفت: 
خواهند  آمریکا  و  انگلیس  با  رویارویی 
داشت و انتظار واکنش خوبی از بازیکنانم 

در این دو بازی را دارم.

اسکوچیچ: بازیکنانم انگیزه خوبی 
برای دیدار با انگلیس و آمریکا دارند
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هنر  عنوان  به  مروز  ا چه  آن 
چندی  تا  شود،  می  مطرح  نگارگری 
شد  می  گفته  هایی  نقاشی  به  پیش 
که حدود اوایل قرن حاضر مورد توجه 
محققان و هنر غرب و شرق قرار گرفته 

و با نام»مینیاتور« معرفی شده است.
نقاشی  به  مینیاتور  لفظ  اطالق 
قدیمی ایران مصداق ندارد، زیرا ایرانیان 
در فرهنگ ایرانیان نقاشی یا اصطالحات 
مترادف آن از قبیل صورت گری، چهره 
گشایی و نگار گری به هیچ وجه محدود 
نبوده  نقش  ریز  تصورهای  ساختن  به 
است. چنانکه از همان شیوه ی متداول 
رد عصر صفویان برای آرایش دیوارهای 

وسیع هم استفاده می شده است.
از  اروپایی  و  ایرانی  مینیاتورهای 
و  صوری  و  معنایی  خصوصیات  نظر 
از  منظور  دارند.  متفاوت  هم  با  کیفی 
مینیاتورهای اروپایی همان نقش های 
بیزانس  و  گوتیک  مذهبی  های  دوره 
بار  نخستین  مینیاتور  ی  واژه  است. 
سپس  و  اروپایی  جهانگردان  توسط 
خاور شناسان سده ی ۱9 برای نقاشی 
هنرمندان  ولی  رفت.  کار  به  ایرانی 
لفظ  ایران  سنتی  نقاشی  برای  ایرانی 
»نگارگری« را قبول دارند. در فرهنگ 
ایرانی واژه ی نگار)نگاریدن و نگاشتن( 
در معانی متعددی چون نقش و نقاشی؛ 
نقشی که از حنا بر دست و پای محبوب 
کنند، تحریر، بت، صنم، معشوق به کار 

رفته است.
در حقیقت نگارگری مفهومی عام 
دارد و روش ها و سبک های گوناگون 
این  گیرد.  برمی  در  را  ایرانی  نقاشی 
سبک ها را می توانیم بر روی دیوارها و 
سطح های وسیع ببینیم و شکل ظریفتر 
این سبک ها را میتوان در نسخ خطی و 

کتابها به صورت تذهیب ،
تشعیر ، حاشیه سازی، جدول کشی 

و گل و مرغ و..... ببینیم.
در نگارگری ایرانی ابداع و تجسم 
توانیم  را می  ها  زیبایی  بیشتر  هر چه 
تجسمات  و  ابداعات  این  که  ببینیم، 
در خیال هنرمند نقش بسته است. آن 
الهام  آن  از  ایرانی  نگارگر  که  چیزی 
این  با  ولی  است  گیرد،»طبیعت«  می 
حال از آن تقلید نمی کند بلکه آنچه را 
که الزم است از آن برداشت میکند و 
براساس اعتقادات خود، مجسم و مصور 
می کند. بنابراین تفاوت در خصوصیات 
با  آنها  معنایی، صوری و کیفی و فنی 
تا  اروپا  میانه ی  مینیاتورهای سده ی 
اندازه ای است که نمی توان هر دو را 
با یک عنوان بررسی کرد. متوجه غرب 

به طبیعت و زیبایی
نمادی  عنوان  به  جسمانی  های 
توجه  آن  مقابل  در  و  زیبایی  از  کامل 
طبیعت  به  چین  هنر  مخصوصا  شرق 
و کوچک شمردن انسان در مقابل آن 
پرتگاه  کنار  در  انسان  اهمیتی  بی  و 
های بلند و مرتفع و قلل مه آلود شاهد 
هنرمند  ی  اندیشه  اما  مدعاست.  این 
ایرانی تعادلی میان این دو برقرار کرده 
و  او، طبیعت  کردار  انسان،  است)میان 

پدیده های آن(.
نگارگری ایرانی از اندیشه فلسفی 
عرفانی که با روح ایرانی سازگار است 

نشأت گرفت است.
قصر  گاه  هیچ  یرانی  ا هنرمند 
است؛  نداشته  گرایی  واقع  به  رسیدن 
بکه او، با استفاده از خط، سطح و رنگ، 
جهان مورد نظر خود را نشان می دهد. 
نگارگر ایرانی، هرگز تالش نمیکند که 
قرار  طبیعت  مقابل  در  ای  آئینه  تنها 
داده و هر آنچه را که می بیند به اندازه 
می  او  بلکه  کند،  ترسیم  کوچکتر  ی 
را در  باطن طبیعت  و  به ظاهر  خواهد 
قالب شکل، رنگ و فضا بازگو نماید و 
تأثیری از ذهن خالق خود بر آن جای 
گذارد. ارزشهای نهفته در نقش و نگاره 
های ایرانی در دوران اسالمی به طور 
مختلف بین آرمانها و جایگاه های رفیع 
فرا واقعیت است. خالقیت به همراه دقت 
و انتظام برگرفته از ایمان هنرمند بازتابی 
کتاب  معماری،  هنرهای  در  گسترده 
آرایی نقاشی، ..... و سایر زمینه ها یافت 
و در دوره های مختلف به گونه سبکی 
خاص متبلور شد. گاهی قدرت انسجام 

و زمانی ظرافت و زیبایی به اوج رسید 
و این روند تا اواخر قرن گذشته ادامه 
در  دگرگونی  با  زمان،  این  در  داشت. 
مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
نقطه ی عطفی در مسیر اصیل و طبیعی 

هنرهای ایرانی به وجود آمد.
تاریخچه:

طول  در  باید  را  ایرانی  هنرمند 
آغاز  نمود.  پیگیری  و  بررسی  هزاره 
هزاره  در  توان  می  را  ایران  نگارگری 
های پیش از میالد مسیح یافت. اولین 
محل  از  مانده  جا  به  آثار  نقاشی،  آثار 
سکونت انسانها در نحاره ها می باشد. 
را  دوران  این  تصویرهایی  مهمترین 
می توان در نحار»میرمیالس « یافت، 
پس از آن نیز می بینیم که هنرمند آن 
زمان سعی در نشان دادن جوهر اشکال 
و اشیاء داشته و کال به طبیعت وفادار 
داده  نمی  اهمیت  جزئیات  به  و  نبوده 
است. آثاری که از دوره ی هخامنشی به 
دست ما رسیده، بسیار کم است. اگر به 
آجرهای لعابداری که در تزئین دیوارهای 
کاخ های هخامنشی به کار رفته توجه 
توانیم عالقه به رنگ های  کنیم، می 
تند و ذوق به ریزه کاری را که اساس 
کار هنر ایرانی بوده و هنوز هم شاهد 

آن هستیم، در آن ببینیم.
بهترین و مهمترین نمونه ی آثار 
نقاشی دوره ی اشکانی مربوط به یک 
کوه  به  معروف  اشکانی  قصر  یا  قلعه 
ی  دهنده  نشان  که  هست  خواجه 
است. که  یونانی  و  ایرانی  هنر  تلفیق 
تصاویری از چهره ی زنان و مردان را 
به ما نشان می دهد. از آثاری که در 
دوره ی ساسانی گواه و وجود نقاشی 
است می توانیم به طرحها و شکل و 
ها)پنج  نگاره  دیوار  در  مناسب  رنگ 
کنت ( که داستانهای کهن و باستانی 
در  را  فردوسی  شاهنامه  مثل  ایرانی 
بر دارد و موزائیک کاری در بیشاپور، 
و  پارچه  اول،  شاپور  کاخ  و  کازرون 
هنر  و  سیمین  و  زرین  فرش، ظروف 
نقاشی  که  آن  تزئین  و  سازی  کتاب 
های دیواری واقع در»تورفان « اشاره 
کنیم. دورۀ اسالمی اوج شکوفایی هنر 
نگارگری است در این دوران به دلیل 
آرایی  کتاب  هنر  کتاب  به  اهمیت 
توان  آن جمله می  از  یافت که  رواج 
کشی  جدول  و  تشعیر  و  تذهیب  به 
این  در  کرد.  سازی.....اشاره  جلد  و 
دوره کتابهای علمی- مذهبی و ادبی 
اهمیت داشت که از کتابهای ادبی می 
توان به شاهنامه ی فردوسی- خمسه 

اشاره کرد  نظامی و کلیله و دمنه  ی 
که از معروفترین کتابهای ادبی هستند 

که به تصویر کشیده شده اند.
هنر نگارگری ایران در گذر زمان 
طوالنی، از ظهور اسالم تاکنون براساس 
محل  حکومت،  نوع  چون  ئلی  مسا
و  محیط  فرهنگی  تأثیرات  ساخت، 
نیازهای اجتماعی ویژگی های خاصی 
به خود گرفته است که این ویژگی ها 
هنر  مختلف  عنوان»مکاتب  تحت  را 

نگارگری« می شناسیم.
دوره  در  ایرانی  نگارگری  مکاتب 

ی اسالمی:
دوره  این  در  عباسی:  بغداد-   -۱
ما شاهد شباهت چهره ها به نژاد سامی 
هستیم، چین و چروک ضخیم و سنگین 
بیزانس،  نقاشی  به شیوه ی  لباسها  در 
اجمالی بودن رنگ زمینه و شبیه بودن 
آثار به آثار یونانی و ارتباط نگاره ها با 
مکمل  ها  دیگر»نگاره  زبان  به  متن 

کتابهای  از  بودند«.  متن  از  جزئی  و 
دمنه،  و  کلیله  به  توان  می  دوره  این 
مقامات  و  الخیال هندسیه  معرفت  فی 
حریری، خواص عقاقیر و رسایل اخوان 
الصفا اشاره کرد. از هنرمندان این دوره 
که  فضل«  بن  به»عبیداهلل  توان  می 
و  بوده  دوره  این  نقاش  مشهورترین 
کرده  مصور  را  عقاقیر  خواص  کتاب 
کتاب»رسایل  که  بختیشوع«  و»ابن 

اخوان الصفا« را مصور کرده است.
دوره  این  آثار  در  سلجوقی:   -2
می بینیم که نقش ها و تزئینات برروی 
متن رنگ آمیزی شده پدیدار شده است. 
چهره ها دارای چشم های بادامی» متأثر 
از نگاره های چینی« شکل است. نقوش 
اسلیمی و خطائی در آثار دیده می شود. 
شاهد کم شدن چین و چروک لباس ها 

هستیم. نگاره ها با نقوشی سفال های 
آثار  از  دارند.  مشابهت  تقریبًا  لعابدار 
مهم این دوره میتوان به» کتاب خطی 
جالینوس« و»شاهنامه ی کاکا « که از 
نسخه های  ومعروفترین  ترین  قدیمی 
شاهنامه که تاکنون شناخته شده است 
می باشد. از نگراگران معروف این دوره 
و»فخرالدین  تراب«  »ابو  به  توان  می 

حسین بدیع نقاشی« اشاره کرد.
ما شاهد  این دوره  ۳- مغول: در 

پر تحرک شدن فیگور انسانها و حیوانها 
هستیم. در این دوره نیز پهن و باریک 
قلم  گواه  گیری  قلم  ها  خط  شدن 
پر  را  ها  لباس  است.  دوره  آن  گیری 
صحنه  کشیدند.  می  چروک  و  چین 
جمعیت  پر  و  شلوغ  شده  مصور  های 
استفاده  گرایی  طبیعت  افزایش  است. 
از ابر چینی و گیاهان گره دار و صخره 
قله  و  بریده  های  دشت  و  بلند  های 
های نوک تیز و استفاده از رنگ های 
بیشتر و متنوع تر. از استادان این دوره 
میتوان به» استاد احمد موسی« و»امیر 
دواثیار« و»موالنا ولی اهلل« و»محدود 
کرد.  اشاره  کاتب«  طوسی  محمد  بن 
آثار مهم این دوره»منابع الحیوان«»ابن 
»شاهنامه  التواریخ«  بختیشوع«»جامع 
به شاهنامه ی  ابو سعیدی معروف  ی 
موت« و»کلیله ودمنه« هستند و کتب 

ربع رشیدی در این دوره احداث شد.
دوره  جزء  دوره  این  هرات:   -۴

تحول  و  شکوفایی  با  که  است  هایی 
نگارگری را در آن می بینیم. هنر واقعی 
و طی و موافق با طبع و روحیه ی ایرانی 
پر تحرکی طرح ها، پختگی رنگ ها، 
ظرافت بسیار در نمایش درختان و گلها 
و حالتهای مختلف چهره از خصوصیات 
هنر این دوره است. از آثار این دوره می 
توان چهره هایی که از شیبک خان و 
سلطان حسین باقی مانده که به شیوه 
و  بهزاز  در  که  سازی«  چهره  ی»فن 
پس از او توسط شاگردانش باقی مانده 

اشاره کرد.
کتاب کلیله و دمنه که از زیباترین 
همراه  و  است  هرات  ی  دوره  آثار 
که  بایسنقری  به  معروف  شاهنامه ی 
در کتابخانه ی کاخ گلستان نگه داری 
می شود مجمع التواریخ اثر حافظ ابرو، 

ظفرنامه، خمسه ی نظامی و شاهنامه 
اشاره کرد. از هنرمندان این دوره می 
هنرمند  معروفترین  که  بهزاد  به  توان 
این دوره بود به همراه نقاشان دیگری 
چون خلیل نقاش، غیاث الدین، موالنا 
اشاره  سبزواری  شاهی  امیر  و  علی 
ی  حمله  از  پس  هرات  مکتب  کرد. 
افول  به  رو  شیبانی  خاندان  ازبکان 
را  هرات  هنرمندان  ازبکها،  و  نهاد 
و  کردند  بخارا  به  کوچ  که  مجبور 
تداوم هنرنمایی بهزاد و مکتب هرات 

در بخارا دنبال شد.
شیبای  خان  محمد  بخارا:   -5
پایتخت را از هرات به بخارا انتقال داد. 
شد  پایگذرای  بخارا  مکتب  که  زمانی 
شهر نقاشان باقی مانده و در هرات به 
نقاشان  بخارا کوچ کردند که در رأس 
مکتب بخارا مشهود مذهب قرار داشت 
او از نقاشی آثار بهزاد تأثیر گرفته بود. 
ادامه  از  مشتق  بخارا  مکتب  خصوصا 
ی شیوه ی آثار بهزاد و خصوصیاتی از 
قبیل غنی بودن و خلوص رنگها، توجه 
ساده،  شکلها  از  استفاده  و  جزئیات  به 
از  ساختمانهایی  قد  کوتاه  های  پیکره 
روبرو، پر کردن زمینه ی حاشیه های 
از  که  شعیر  وسیله ی  به  نقاشیها  این 
خصوصیات خود مکتب بخارا است در 
اواخر قرن ۱۰)هجری( کم کم از روشن 
مکتب بخارا کاسته و اکثر هنرمندان آن 

به بالد دیگر سفر کردند.
ی  ه  ر و د ر  د یز  تبر مکتب 

دوم)صفویه(:
-9۰6 سالهای  در  اسماعیل  شاه 

چهارده  سن  در  قمری(  9۱6)هجری 
سالگی به سلطنت رسید در این زمان 
سرانجام  و  بغداد،خوزستان  آذربایجان 
جد  دلیل  به  و  کرد  تصرف  را  هرات 
شاه)شیخ صفی الدین اردبیلی( و خاندان 
وی خود را حضرت علی نسبت می دادند 
تمام کشور را شیعه کرد و دولت صفویه 
را تکیه بر مذهب شیعه بنیاد نهاد این 
بود  ایرانی  منسجم  دولت  اولین  دولت 
که پس از اسالم بر این کشور حکمرانی 
می کرد. پایتخت صفویان تبریز بود. شاه 
اساعیل برای ایجاد تحول هنری زمان 

کمی داشت و امور مختلفی چون جنگها 
و امور حکومتی باعث شد که کمتر به 
کارگاههای  این،  با وجود  بپردازد.  هنر 
هنری آق قویونلو در زمان وی فعال بود 
و سبک ترکمن هم چنان رواج داشت 

شاه نیز دستور مصور کردم نسخه ی
شاه  داد.  را  شاهنامه  از  جدید 
جنگ  در  شکست  از  بعد  اسماعیل 
چالدران بر دامنه ی فعالیتهای فرهنگی 
افزود و دستور تأسیس کارگاه- کتابخانه 
ای را در تبریز صادر کرد و بسیاری از 
تبریز  به  را  خوشنویسان  و  هنرمندان 
دعوت کرد یکی از این هنرمندان بهزاد 
می  کار  هرات  مکتب  در  قباًل  که  بود 
کتابخانه  رئیس  دوره  این  در  و  کرد 
بهزاد  کار  سبک  شد.  تبریز  مکتب  ی 
داشت  تفاوت  هنرمندان  ی  بقیه  با 

نمایان  او  تفاوت در شیوه کار  این  که 
است. تحولی اساسی از زمان فرزند شاه 
اسماعیل تهماسب شروع شد. تهماسب 
از خردسالی به هرات فرستاده شد و با 
توجه به اهمیت شاه اشماعیل به ترتیب 
باید نزد بهترین هنرمندان  شاهزادگان 

نگارگری ایرانی نشأتی از اندیشه فلسفی عرفانی

باشد و شاید  چون بهزاد آموزش دیده 
امر موجب شد که تهماسب در  همین 
به  زیادی  ی  عالقه  نوجوانی  سنین 

نقاشی و خوشنویسی نشان دهد.
در  زیادی  نقاشان  دوران  این  در 
مشهد،  اصفهان،  شیراز،  تبریز،  هرات، 
سیزوار، سیستان به آفرینش آثار مشغول 
این مراکز داخلی، بخارا  بودند در کنار 
ی  ادامه  در  دستاوردهایی  نیز  هنر  و 
عرضه  جهان  به  ایرانی  نقاشی  سیر 
خارجی  و  داخلی  مراکز  ارتباط  کردند. 
به گونه ای بود که گاه کتایب در تبریز 
نگارگری  از  بخشی  شود  می  نگاشته 
پس  گرفت.  می  هرات صورت  در  آن 
سلطنتی  ی  کتابخانه  ریاست  بهزاد  از 
بر  از  به»سلطان محمد« می رسد که 
بوده  دوره  این  نگارگران  ترین  جسته 
است و بسیاری از نقاشان تبریز به سر 
این  معروفترین شاهنامه ی  او  پرستی 
مکتب به نام»شاهنامه ی طهماسبی« 
شیخ  چون  نقاشانی  ساختند.  مصور  را 
مهدی، آقا میری، خواجه عبدالعزیز، شیخ 
زاده، میرزا علی، میرمصور، مظفر علی، 
خواجه  محمد،  دوست  علی،  سید  میر 
هنری  آثار  این  آفرینش  در  عبدالصمد 

شرکت داشتند.
سلطان محمد:

مکتب  این  هنرمندان  از  یکی 
سلطان محمد اراکی یا عراقی است که 
پیروی از او شیوه ی قزلباش و شیوه ی 
است که استاد بهزاد باعث نمایان شدن 
یکسری از خصوصیات مکتب تبریز در 
دوره ی صفوی شد. این خصوصیات در 
نگاره هایی که لباسها، زره ها، سپرها، و 
اسبها به شیوه ی قزلباش کار می شده 
با  و تلفیق موفق اسلوب هنری هرات 
شیوه تغزلی ترکمنی است. وجود تنوع 
رنگی در رنگهای شاد با .....نزدیک به 
رنگهای فام دارد در نگاره ها، گواه بر 
با  تأثیر و حتی رقابت- سلطان محمد 
دوره  این  های  نگاره  در  است.  بهزاد 
می توان عنصر بافت که حاصل تزئین 

پر  سطح  که  دید  را  قسمتهاست  تمام 
بازدهی می کند و شاخص  را  تحرکی 
سازی شخصیتهای مهم در اثر و کاربرد 
رنگهای مکمل برای تأکید بر این مسئله 
است. وجود عنصر معماری در این نگاره 
ی  شیوه  درخشان  حضور  بر  گواه  ها 

ترکمنی در این مکتب می باشد.
آقا میرک:

آقا  دوره  این  هنرمندان  از  یکی 
میرک است. وی متولد اصفهان بوده و 
به او»میرک مصور« نیز می گویند. شیوه 
ی اولیه کار او به سبک بهزاد نزدیک 
بود. او در آثارش شیوه های مختلفی را 
آزمایش کرد. برای نمونه در بین آثار او 
پر کار دیده می شود-در  صحنه های 
حالی که صحنه هایی با دو فیگور نیز 
از او به جای مانده که در سالهای بعد 
در مکتب اصفهان نگاره هایی با همین 
روش کار شد. در آثار آقا میرک ادبایت 
ایرانی به گونه ای دیگر جلوه گر شد و 
به منظور نمی رسد که در آثار او شعر 
شیوه  این  باشد.  شده  مصور  خاصی 
به  میرک  آقا  توجه  که  شد  باعث  ها 
موضوعهای روزانه جلب شود و در پش 
زمینه ای بی تکلف نگاره ای با لباس 
با  شود.  نمایان  تزئینات  بدون  و  ساده 
این حال وی توانایی و مهارت خود را 
در پرداختن به جزئیات ناشن می دهد. 
در نگاره ی»دوشاهزاده ی جوان« این 
مسئله کامال مشهود است و هنرمند با 
نشان دادن وسایل زینتی مثل»خنجر و 
غالف جواهر نشان« در این نگاره شیوه 

ی کارش را معرفی می کند.
های  نگاره  کلی  ی  مشخصه 

صفوی در مکتب تبریز:
سطح  آنکه  بی  تبریز  نگارگران 
ترکیب  بشکنند،  ا  ر نقاشی  سخت 
از  که  آفریدند  سطحی  چند  بندیهای 
غالبا  و  می شود  گسترده  باال  با  پائین 
زند. همه  بیرون می  قالب  فوقانی  حد 
است.  جنبش  و  حرکت  از  آکنده  چیز 
کشش،  پر  و  پرمایه  درخشان،  رنگها 
ویژگی  جمله  از  است.  آرام  و  حساس 
ویژه  به  صفویه  دوره  نقاشیهای  های 
در  سهولت  موجب  که  تبریز  مکتب 
می  دوره  این  نگارگری  آثار  شناخت 
صورت  به  اشخاص  سر  پوشش  شود، 

کاله قرمز رنگ دوازده ترکی است.
نگارگری در خراسان:

و  هرات  صفوی،  ی  دوره  در 
خراسان با دلیل رقابت سیاسی- مذهبی 
صفویان و ازبکان نا آرام و صحنه های 
نبرد بود، به گونه ای که شهرها پی در 
این  از  به دست می گردید؛  پی دست 
رو، از شمار نقاشی های پرکار و عالی 
کاشته شد؛ اما در کنار بخارا، که در زمان 
عبیداهلل خان)9۱۴-9۴6 هجری قمری( 
بهزاد زاده ی شیبانی خان، کارگاه کتاب 
آرایی در آن راه اندازی شده بود خراسان 
هم نصیب نماند: برای نمونه می توان 
که  کرد  اشاره  مهدومشتری  کتاب  به 
هجری   9۴9 سال  حدود  در  احتماال 
قمری برای دوستدار کتابی مصور شد.

حبیب اهلل:
خراسان  مکتب  نقاشان  از  یکی 
حبیب اهلل است که او را با امضاهایی که 
با نام حبیب بر آثارش زده می شناسیم. 
این هنرمند متعلق به قرن ۱۰ هجری 
است که بعضی آثارش طرحهای خطی 

و بدون رنگ آمیزی می باشد.
مکتب  جایگاه  ویژه  سبک  این 
اصفهان را روشن و تشنگی هنرمندان 
برای خلق چنین آثاری را که به عالقه 
و خواسته ی آنها نزدیک تر بود، نشان 

می دهد.
مهدی:

مهدی یکی از نقاشان هراتی است 
هجری   99۰ و   9۴6 سالهای  در  که 
قمری فعالیت می کرد، سبک کار وی 
و  اشرافی  های  موضوع  از  شدن  دور 

رنگ  از  ایرانی  های  نگاره  کردن  جدا 
بود. او از خالق ترین نقاشان ایرانی بود 
گرایش  دربار  با  به همکاری  کمتر  که 
داشت. البته میان کارهای وی چندین 
کار رنگی با ساخت و ساز بسیار ظریف 
باالیی  توانایی  مهدی  دید.  توان  می 
رنگی  بافت  ایجاد  و  آمیزی  رنگ  در 
زمینه  این  در  وی  مهارت  که  داست 
از  بود. در یکی  آور سلطان محمد  یاد 
کارهای او با نام»زندگی روستایی« که 
در سالهای حدود989 هجری قمریو در 
هرات مصور شده می توانیم بی همتایی 

اورا در شخصیت پردازی ببینیم.
مهدی در تعدادی طرح با مهارت 
تمام، با تکیه بر قدرت طراحی و شناخت 
های  جلوه  مالیم،  رنگهای  هامونی 
نمایش  به  را  ایرانی  نقاشی  از  زیبایی 
احساسی  و  بیان  قدرت  است.  گذاشته 
از  داده  بروز  ها  چهره  طراحی  در  که 
با  قدم گیری عبور و اشخاصی جاندار 
را  چشم  حرکت  مناسب  دهی  جهت 
ارائه کرده است. این نمایش احساس را 
حتی در طراحی حیوانات و درختان نیز 

می توان دید.
مکتب قزوین:

قمری  هجری   955 سال  در 
پایتخت از تبریز به قزوین انتقال یافت. 
اجتماعی  سیاسی-  بسامان  نا  اوضاع 
با  مکتبی  ایجاد  مجال  هرگز  قزوین 
با  دستاوردهای زیاد را فراهم نساخت. 
وجود این، برای درک درست هنر مکتب 
دقیق  این مکتب  آثار  به  باید  اصفهان 
تر نگاه کرد. شاه طهماسب در نیمه ی 
پایانی حکومتش از هنر دوری جست و 
با اعمال فرمان تأمین بری از گناه وضع 
هنرهای غیر مذهبی و اعمالی چون قطع 
بینی و گوش عبدالعزیز)یکی از استادان 
نقاشی خود(، باعث خالی شدن پایتخت 

از نقاشان و هنرمندان شد.
شده  یاد  تحقیق  عهد  کتاب  در 
سالهای  حدود  در  نقاشی  این  است. 
دربار  در  قمری  هجری   98۳-982
اسماعیل دوم به نقش در آمده است و 
نشان می دهد که امنیتی حاصل شده که 
موجب به وجود آمدن اثر تازه ای شده 
است. این نگاره از جهت افقی دارای سه 
سنجش مجزا است که به وسیله درختها، 
انسانها و دیوها به هم پیوند می خورد. 
آسمان، کادری طال اندازی شده مشاهده 
می شود که روی آن اشعار فردوسی در 
چهار قالب با خط نستعلیق نوشته شده 
محو  خطوط  با  کادر  این  امتداد  است: 
به کادر زیر منظره می پیوندند و تأکید 
بیشتر  را  نقاشی  بودن  نقش  بر  نقاش 
نشان می دهد. درخت سر برافراشته از 
باالی کوه چنان نشسته است که شاخه 
های آن را از باالی قاب فراتر می رود. 
پرنده ای که روی درخت نشسته است 

در کنار لوح باالی قاب قرار دارد.
در این قسمت شاهد ترکیب بندی 
لوح  زیبایی هستیم، پهنای یک دست 
آن،  نشستن  و جهت  پرنده  با سفیدی 
حسی از پرواز و سبکی را در خود دارد. 
این اتفاق با موضوع اصلی نقاشی ارتباط 
دلتنگ  بر  شاهدی  احتماال  اما  ندارد؛ 
در  است.  زمان  آن  در  قزوین  فضای 
آواز  برای جفت خود  میان کوه کبکی 
می خواندو اهویی از پشت تخته سنگ 
فرصت  تا  کشیده  سری  ترس  با  ها 
مناسب فرار کند. تکه های ابر چینی به 
دست باال در آسمان طالیی به این سو 
و آن سو می رود. در میان دو کوه، که 
نمونه های آن را از مکتب هرات به بعد 

شاهد بوده ایم،
بناست.  حال  در  محیم  دیواری 
مشغول  دست  ماهرانه  حرکات  با  بنا 
آجرپینی است شاگرد او آجرهای پرت 
شده از پائین را می گیرد. حرکات پرت 
کننده و دریافت کننده ی آجر بسیار زیبا 
و سرشار از فهم آناتومی است. با نگاه به 
پرت کننده ی آجر، سنگینی آجر قابل 
حس است. همچنین میزان ذخیره ی 
در  کار  این  برای  نفس  انرژی و حس 
چشم می نشیند. دیوهای سخت پیکر 
به ساختن و حمل گل، که تبحر کمتری 
سمت  دیو  دو  اند.  مشغول  خواهد  می 
راست نگاره که پیرتر به نظر می رسند 
کارگذاری  برای  را  مناسب  سنگهای 
با  همه  دیوها  کنند.  می  جدا  دیوار  در 
گردنبند و مچنبندهای طال و دامن ای 
زیبا طاحی شدند. اسکندر و محافط او 
برسوار اسب با لبسه ی دوره ی صفوی 

به نظارت ایستاده اند.
ظرافت قدم علی اصغر در تزئینات 
روی لباسها، زرین و آذین بودن اسبه و 
چین و چروک چهره ی دیوها مشخص 
شده است. پویایی نگاره حتی در ترسیم 
بونه ها، که معموال یکسان ترسیم می 
اصغر  علی  است.  رویت  قابل  شوند، 
سعی کرده تنوع را در ترسیم به خوبی 
قسمت  تیره  سبز  رنگ  کند.  رعایت 
و قهوه ای  بنفش  پایین موجب شده، 
آید.  نظر  بخ  تر  متحرک  کوه  روشن 
در  شاگردش  و  بنا  پشت  شدن  خالی 
به وجود  تأکید  نوعی  نیز  دیوار  باالی 
نگاه  جهت  به  تأکید  این  آورد.  می 
اسکندر و همراه او ازیک سو و فردی 
که آجر پرت میکند از سوی دیگر عامل 
می شود. همچنین این دونفر در رأس 
مثلثی قرار گرفته اند که دیو های در 
چنین  این  دارد.  جای  آن  ی  قاعده 
است که ترکیب بندی نگاره از تعادلی 

متحرک بهره مند است.
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نظر علی فروتن درباره جشنواره تئاتر همدان

علي فروتن، عضو هیات انتخاب 
بخش کودک و نوجوان جشنواره تئاتر 
همدان مي گوید گردهمایی هایی که 
نوجوان  و  کودک  تئاتر  جشنواره  در 
به  باعث  می آید،  وجود  به  همدان 
نگاه ها،  فکرها،  گذاشتن  اشتراک 

چهره  این  می شود.  سلیقه ها  و  ایده ها 
کهنه کار عرصه برنامه سازي در حوزه کودک و نوجوان مي گوید: معیارهای 
داوری در این 2 حوزه، دارای بخش های مختلفی بود، بنابراین ما سعی 
کردیم که تمام این مباحث را مد نظر قرار دهیم. استفاده از نقش کودک 
و نوجوان در روند اثر یکی از مباحثی بود که در روند داوری بر آن تاکید 
داشتیم. در بخش های دیگر نیز، این نکته که متن چقدر قابلیت اجرایی 
دارد و کارگردان چه میزان توانسته از بازیگران و عوامل درست استفاده 

کند، مورد توجه قرار گرفت.

خبر اشتباه رسانه ها درباره اصغر فرهادي

این روزها صدور حکم دادگاه 
بر علیه اصغر فرهادي و حتي صدور 
از رسانه ها  او در برخي  جکم جلب 
رسانه هاي  در  حتي  و  شد  منتشر 
ها  ر با موضوع  ین  ا نیز  رجي  خا

روز گذشته مشخص شد  ولي  مطرح شد 
که ماجرای صدور قرار جلب علیه فرهادی 
در نشریه هالیوود ریپورتر، اشتباه بوده است. این نشریه خبر خود را 
اصالح کرد و نوشت دادگاهی در تهران مدارکی پیدا کرده که نشان 
می دهد فرهادی حق مالکیت معنوی مستند دو سر برد دو سر باخت، 
و  اینکه حق  بدون  فیلم  این  عناصر  برخی  از  و  پایمال  را  مسیح زاده 
حقوق سازنده را پرداخت کند در فیلم خود استفاده کردهو  حاال این 
پرونده به رویت قاضی دوم خواهد رسید و فرهادی می تواند به حکم 

آن اعتراض کند.

خاطره بازي با موسیقي هاي ناصر چشم آذر

شبکه نمایش این هفته قصد دارد 
در بخش مرور آثار نگاهی به فیلم های 
زنده یاد ناصر چشم آذر، موسیقی دان و 
باشد.  داشته  کشور  برجسته  آهنگساز 
مختلفي  فیلم هاي  که  برنامه  این  در 

از این آهنتگساز برجسته پخش خواهد شد، 
قرار است فیلم هاي متنوعي پخش شود که 
تعدادي از آنها با موسیقي زنده یاد ناصر چشم آذر مزین شده اند. فیلم ها و 
تله فیلم هایي چون لنگرگاه، غریبه، آخرین مرحله، می خواهم زنده بمانم، 
دیگه چه خبر، خواهران غریب و نبات از جمله فیلم هایي هستند که زنده یاد 

ناصر چشم آذر موسیقي آنها را ساخته است.
 نکته جالب این است که چشم آذر براي بسیاري از این فیلم ها مورد 
تقدیر و تحسین قرار گرفته و جوایز متعددي را از جشنواره هاي داخلي و 

خارجي دریافت کرده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  43/1۵

محرومیت 10 ساله ویل اسمیت از اسکار

ویل  کرد  اعالم  اسکار  آکادمی 
اسمیت، به دلیل سیلی زدن به کریس 
راک در جریان مراسم اسکار 2۰22، 
برای ۱۰ سال از حضور در جوایز اسکار 
محروم شد. آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی اسکار در نامه ای به اعضای 

این نهاد، رفتار ویل اسمیت در جریان مراسم 
اسکار 2۰22 را غیرقابل قبول خواند و اعالم این بازیگر که به تازگی 
برنده اسکار شده به مدت ۱۰ سال اجازه حضور در هیچ رویداد یا برنامه  

برگزار شده توسط آکادمی را نخواهد داشت. 
به  امروز در پاسخ  اقدامی که  به اعضا نوشت:  نامه ای  آکادمی در 
برای  بزرگتر  به سوی هدفی  انجام می دهیم، گامی  اسمیت  رفتار ویل 
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و  هنر  عرصه  پیشکسوتان 
مورد  کشورمان  در  همواره  ورزش 
درواقع  مي گیرند.  قرار  بي مهري 
این  از  انگشت شماري  تعداد  شما 
چهره هاي پیشکسوت را مي شناسید 
و  هستند  کار  مشغول  هنوز  یا  که 
دارند  مساعدي  نسبتا  شرایط  یا 
بي مهري  با  عزیزان  این  اکثر  ولي 
دیگر  حتي  و  مردم  فراموشي  مورد 
قرار  عوامل عرصه هاي کاري خود 
مي گیرند. اصغر سمسارزاده یکي از 
چهره هاي قدیمي و محبوب عرصه 
ممنوع الکار  سال ها  که  است  هنر 
داشت  مضاعفي  تالش  ولي  بود 
دوباره  بازگشت  از  بعد  درنهایت  و 
با  کماکان  حاال  عرصه،  این  به 
محبوبیت به کار خود ادامه مي دهد. 
سمسارزاده که حاال 8۰ سالگی را رد 
کرده و در این سال ها در رادیو نیز 
برنامه های مختلفی در زمینه کمدی 
در فصل چهارم جوکر،  اجرا کرده، 
لحظات  و  بود  مسابقه  این  مهمان 
به یادماندنی را برای مخاطب رقم 
زد. او در سال های فعالیتش به جز 
حضور پررنگی که در عرصه کمدی 
داشت، در نمایش های جدی مرحوم 
غالمحسین ساعدی نیز روی صحنه 
رفت و سال ها بعد نیز در گروه تئاتر 
به  مردم،  تئاتر  نام  با  رشیدی  داود 
ادامه فعالیت های هنری اش پرداخت. 
را  کمدی  عرصه  همچنان  اما  او 
دوست دارد و می گوید کمدی باید 
وگرنه  باشد  همراه  انتقاد  با  همراه 
ارزشی ندارد. در گفتگویی که با این 
هنرمند قدیمی داشتیم از حضورش 
از  دوری اش  سال های  جوکر،  در 
رمز  و  کمدی  عرصه  و  هنر  عالم 

سرحالی اش پرسیدیم.

سال ها  ده  رزا سمسا -اصغر 
پررنگی  حضور  کمدی  عرصه  در 
برنامه ای  داشته، مسابقه جوکر هم 

برنامه  این  به  چطور  است.  کمدی 
دعوت شدید؟

*من مشغول بازی در سریالی 
برای پلتفرم بودم که آقای سیامک 
می کنند.  بازی  آن  در  هم  انصاری 
که  دادند  پیشنهاد  من  به  ایشان 
به عنوان مهمان  در مسابقه جوکر 
حضور داشته باشم و من هم بدون 
چون  کردم  قبول  کنم،  فکر  اینکه 
از  و  دارم  دوست  خیلی  را  ایشان 
تماشا  را  کارهایش  قبل  سال ها 
داشتم.  عالقه  آنها  به  و  می کردم 
دلیل عالقه ام به او نه فقط به خاطر 
اینکه  و  جوکر  در  من  از  دعوت 
دلیل  به  بلکه  هستیم  همکار  االن 

بازی های خوب اوست.

حضور  برنامه  این  در  -وقتی 
قرار  گروه  جمع  در  و  کردید  پیدا 
داشتید؟  حالی  و  حس  چه  گرفتید 
جوان  هایی که در این مسابقه هستند 
همه کمدین هایی  هستند که چندین 
سال است در سینما و تلویزیون کار 
از  یکی  عنوان  به  شما  می کنند، 
پیشکسوتان این عرصه چه تصوری 

داشتید؟
وقتی  بود،  لذت بخش  *خیلی 
برای اولین بار به استودیوی جوکر 
رفتم حقیقتا شوکه شدم چون تا به 
سطح  در  استودیویی  چنین  حال 
گروه  که  تجهیزاتی  ندیدم.  ایران 
سازنده برای این برنامه فراهم کرده 
بودند، بسیار خیره کننده بود و نشان 
می دهد که گروه تولید واقعا زحمت 
زیادی برای آن کشیدند. من از این 
سرمایه گذاری  و  سلیقه  ذوق،  همه 
که احسان علیخانی و تیمش دارند 
خوشحال  هم  خیلی  کردم.  حیرت 
شدم که در چنین فضایی کار کردم 
هالیوود،  در  می کردم  حس  چون 
بودم.  ایتالیا  چیتای  چینه  یا  بالیوود 
گروه  کنار  در  کار  بگویم  باید  اما 
جوکر من را به لحاظ روحی تقویت 
کرد و حس مثبتی به من داد. بقای 
واقعا  من  برای  برنامه ها  نوع  این 

هم  مردم  می کنم  فکر  و  آرزوست 
نمی توانیم  ما  می خواهند.  را  همین 
برعکس خواسته مردم و مخاطبان 
عمل کنیم، آنها همین لحظات شاد 
را می خواهند، البته مردم ما خواهان 

برنامه های با کیفیت نیز هستند.

که  امکاناتی  این  نظرتان  -به 
شده  فراهم  جوکر  ساخت  برای 
به  دادن  اهمیت  و  توجه  چقدر 
اوقات  خیلی  است؟  کمدی  عرصه 
از سوی همکاران شما  گالیه هایی 
در  بودجه  و  امکانات  کمبود  درباره 
اما حاال  داشته  زمینه کمدی وجود 
که اتفاق این چنینی رخ داده چقدر 

آن را مثبت می بینید؟
است  همینطور  *صددرصد 
سازنده  و  مثبت  را  آن  هم  من  و 
هر  در  سرمایه گذاری  این  می بینم. 

زمینه ای که باشد قابل تقدیر است. 
زیادی  بگویید  خودتان  پیش  شاید 
این  واقعیت  اما  می کنم،  تعریف 
آلمان در  فیلم  باواریا  است که من 
مونیخ را هم دیدم و دقیقا وقتی به 
استودیوی جوکر رفتم آن تصویر با 
آن همه امکانات برایم تداعی شد. 
اگر  سرمایه  گذاری  ها  این  نظرم  به 
ادامه پیدا کند سینمای مملکت ما و 
تلویزیون مان رو به پیشرفت خواهد 
رفت. امیدوارم این سرمایه گذاری ها 
خالق  و  انگیزه  با  افراد  حضور  و 
این  و  شود  باب  زمینه ها  همه  در 
راه ادامه داشته باشد. چون در این 
صورت تماشاگر هم برای دیدن این 
برنامه ها روی خوش نشان می دهد، 
االن تماشاگر تلویزیون چه می بیند؟ 
برای  واقعا  که  برنامه هایی  تعداد 
بیننده جذاب هستند کم شده، شاید 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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برنامه که  و  تعداد معدودی سریال 
به نظر من طرفداران خودش را دارد. 
نسیم هم گهگاه جرقه هایی  شبکه 
سالیان  که  هم  سه  شبکه  می زند، 
سال است فعالیت می کند این اواخر 

برنامه خاصی ندارد.

-همانطور که خودتان هم اشاره 
کردید تلویزیون مثل قبل مخاطب 
ندارد، به عنوان هنرمندی که سال ها 
در عرصه های مختلف هنری فعالیت 
را در چه  این موضوع  کردید علت 
می بینید؟ به نظرتان محدودیت هایی 
که در ساخت برخی آثار وجود دارد 
باعث شده دست و پای هنرمندان و 
برنامه سازان بسته شود و این موضوع 

در تولید هم اثر گذاشته؟
هست  که  آثار  کیفی  *افت 
چرا  که  است  این  من  سوال  اما 
می گویند  کمدی  برنامه  های  به 
برنامه های نازل و آن ها را کم اهمیت 
به  حرف ها  این  دهند؟!  می  جلوه 
در  مطرح شود، کمدی  نباید  نظرم 
را  خودش  جایگاه  دنیا  جای  همه 
دارد، در کشور ما هم جای خودش را 
داشت اما کم کم از دست رفت. حاال 
استندآپ  به  تبدیل  کمدی  که  هم 
نفر  یک  که  شده  تبدیل  کمدی 
خنداندن  برای  را  مسائلی  می آید 
نیست،  کمدی  این  می کند.  مطرح 
خالقانه  باید  کمدی  برنامه سازی 
بسیار  ایده  که  جوکر  مثل  باشد، 
به  اگر  دارد.  و جذابیت  دارد  جالبی 

جذابیت در همه زمینه ها توجه شود 
تماشاچی تلویزیون هم افزایش پیدا 

می کند.

-مهمان های جوکر که شما در 
جوان هایی  همه  داشتید  حضور  آن 
و  کردند  کار  کمدی  که  هستند 
به  زیادی  خاطرات  شما  از  حتما 
به  آنها  بین  در  حضور  داشتند.  یاد 
عنوان یک پیشکسوت چطور بود و 
بازیگر  از دوستان  چه واکنش هایی 

گرفتید؟
بازیگرانی که در جوکر  *همه 
را  بودند  مهمان شان  من  و  بودند 
را  کارهایشان  و  می شناسم  کامال 
دیدم. همه شان به عنوان جوان هایی 
می کنند  کار  عرصه  این  در  که 
بهزاد  هستند،  احترام  قابل  برایم 
محمدی که رفیق خودم هم هست و 
سال هاست با هم تئاتر کار می کنیم. 
شهاب عباسی را هم از سال ها پیش 
که برنامه  چهل تیکه را با هم کار 
این  منظورم  می شناسم.  کردیم 
می شود  پخش  االن  که  برنامه ای 
ارژنگ  نکنم  اشتباه  اگر  نیست، 
من  بود،  ساخته  را  آن  امیرفضلی 
امیرفضلی  حسین  ارژنگ،  پدر  با 
با  بودم.  رفیق  پیش  سال ها  از 
یوسف صیادی فیلم الزانیا را بازی 
کردم، زمانی که خیلی اجازه فعالیت 
تصویری نداشتم این فیلم را بازی 
کردم که اصال هم پشیمان نیستم. 
در  شده  که  سرگرمی  برای  حتی 

داشتم  کوتاهی  حضور  آثار  برخی 
چون نتیجه اش را االن می بینم. بقیه 
بچه ها را هم دورادور می  شناسم و 
حس و حال بسیار خوبی داشتم که 
ازشان  و  گفتم  قرار  جمع شان  در 
حال  شامل  لطف شان  که  ممنونم 
پورسرخ که خودش  پوریا  من شد. 
وقتی  است،  یکی  درجه  آرتیست 
کارهای  تماشاچی  من  می گوید 
می ایستادم  صف  در  و  بودم  تو 
خیلی  برایم  بخرم،  تئاتر  بلیت  تا 
به من  و حال خوبی  است  باارزش 
جوان  ها  این  همین که  می دهد، 
اینقدر مرام دارند که به هنرمندانی 
کمدی  تئاتر  و  سینما  برای  که 
می دهند  اهمیت  کشدیدند  زحمت 
و احترام می گذارند، برای من خیلی 

مهم است.

از  جدای  سال ها  این  -در 
کردید،  بازی  آنها  در  که  کارهایی 
پیگیر  و  مخاطب  چقدر  خودتان 
ساخته های  بودید؟  تئاتر  و  سینما 
عرصه کمدی را می دیدید؟ نظرتان 
این  باتجربه در  به عنوان یک فرد 

حوزه درباره آنها چیست؟
اگر  من  عقیده  به  *کمدی 
نیست،  کمدی  نزند  نیش دار  حرف 
اشتباه برداشت نشود منظورم حرف 
سیاسی نیست، کمدی باید از جامعه 
را  و معضالت  و مسائل  انتقاد کند 
به  یا  به تصویر بکشد  زبان طنز  با 
گوش مردم برساند. کاری که ما در 

رادیو می کنیم، در برنامه های صبح 
جمعه، مردم هر مشکلی دارند برای 
ما می نویسند و ما آنها را با زبان طنز 
مطرح می کنیم. فرقی نمی کند دولت 
چه کسی باشد! کمدی تصویری هم 
اگر یک مقدار در فضای بازتر اجرا 
مسائل  برخی  بدهند  اجازه  و  شود 
حتما  شود  مطرح  آن  در  اجتماعی 
انتقاد  می گیرد.  قرار  توجه  مورد 
سازنده مگر چه اشکالی دارد، در همه 
مشکالتی  دولت ها  هم  دنیا  جای 
دارند که مردم درباره اش می گویند 
آنها  به  مختلف  برنامه های  در  و 
پرداخته می شود. مگر بقیه دولت ها 
بی نقص هستند؟! قطعا نه! در کشور 
حس  شود  فراهم  فضا  این  اگر  ما 
نزدیکی بیشتری میان مردم و دولت 

به وجود می آید.

است  این  منظورتان  -پس 
این  در  کمدی  کارهای  برخی   اگر 
سال ها مورد توجه قرار نگرفتند به 
دلیل برخی محدودیت هایی بوده که 

وجود داشته؟
چون  هست،  هم  این  *بله، 
انتقادی  رسالت  نتواند  کمدی  اگر 
که بر دوشش هست را جاری کند 
کارهای  ما  هزل.  می شود  اسمش 
زیادی را در این سال ها دیدیم که 
طرح  اجازه  چون  اما  شدند  ساخته 
نداشتند  را  اجتماعی  مسئله  هیچ 
آنها  هم  مردم  و  بودند  بی خاصیت 
تخریب  من  منظورم  نپسندیدند.  را 
سازنده  انتقاد  کمدی  نیست، هدف 
باید باشد، نقدی که دولت هم بتواند 
آن را اجرا کند نه طرح مسائلی که 

اساسا قابل حل نیست.

-خیلی از هنرمندان پیشکسوت 
فعالیت  از  سال ها  دالیلی  به  که 
هنری دور بودند از بی رحمی سینما 
هم  شما  گله مندند.  هنر  عالم  و 
دور  تصویری  فعالیت  از  سال ها 
بودید و حتما شرایط سختی را تجربه 
کردید. بستری که برنامه  جوکر برای 
حضور چهره های قدیمی و هنرمندان 
پیشکسوت فراهم کرده چقدر برای 

شما لذت بخش است؟
خوبم  از حس  اینکه  از  *قبل 
بگویم باید اشاره کنم که از قدیمی ها 
نفر  دو  یکی  کنم  فکر  من  جز  به 
هم  من  نماندند.  باقی  بیشتر  دیگر 
االن 8۰ سال را رد کردم و در این 
اذیت  خیلی  سال  چند  و  چندین 
شدم، من همیشه مملکتم را دوست 
داشتم، همین جا ماندم و همین جا 
هم خواهم مرد. من نمی توانم مردم 
کنم،  فراموش  را  سرزمینم  گل 
و  پیر  از  آنها  که  محبتی  و  لطف 
وقت  هیچ  را  داشتند  من  به  جوان 
آنها  اگر  کنم،  فراموش  نمی توانم 
نبودند که من اصغر سمسارزاده آن 
موقع نمی شدم. هیچ وقت هم دلیل 
اینکه نتوانستم کار کنم را نفهمیدم 
و خیلی هم دوست ندارم درباره اش 
صحبت کنم و گله ای هم ندارم. اما 
و  آمد  پیش  فرصتی  که  خوشحالم 
من در برنامه جوکر آمدم و واقعا از 
ته دل لذت بردم. با تلفن هایی که 
به من از همه جای دنیا شد متوجه 
طرفدار  چقدر  برنامه  این  که  شدم 

دارد و تاثیرگذار است.


