
آمار جدید اتاق بازرگانی ایران؛

اقتصاد ایران در آستانه رونقی تازه
موفق،  جامعه  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
جامعه ای است که دارای معلمانی آگاه، توانمند و دارای 
آینده  نسل  معلمان،  زیرا  باشد،  درخور  علمی  اطالعات 

کشور را تربیت کرده و مسیر موفقیت را هموار می کنند.
از مرکز آموزش عالی شهید شرافت  بازدید  نوری در  یوسف 
دانشگاه فرهنگیان تهران در جریان روند حضور دانشجومعلمان در 
کالس های درس قرار گرفت و اظهارکرد: بررسی های انجام شده در 

دوره کرونا افت یادگیری تحصیلی ناشی از آموزش های غیرحضوری 
را اثبات کرده است.

»معلمان  تربیت  و  آموزش  مرجع  را  فرهنگیان  دانشگاه  وی 
فرهیخته« دانست و تأکید کرد: برای داشتن مدرسه ای سالم و معلمان 
آگاه با تراز علمی باال، ضرورت حضوری شدن دانشگاه فرهنگیان 

نسبت به سایر دانشگاه ها بیشتر احساس می شود.
صفحه 2

نماینده اسبق ایران در هیات عامل اوپک:

بازار با ۵ میلیون بشکه
 کمبود نفت مواجه می شود

همهایرانیانبیمهمیشوند
دکتر بهرام عین اللهی در مراسم آیین 
تکریم و تقدیر از خادمان نوروزی سالمت، 
گفت: در ماه رمضان هستیم و در این ماه 
همه دنبال عبادت و خودسازی هستند. کادر بهداشت، 
درمان و اورژانس هم از این قاعده مستثنی نیستند و 
حتی یک عبادت مضاعف دارید که آن هم خدمت به 
مردم است. امسال مفتخر بودیم به بیان مقام معظم 
رهبری که رضایت خودشان را از زحمات کادر بهداشت 
و درمان اعالم کردند. کرونا یکی از مسائلی بود که 
مملکت را فلج کرده بود. امسال بعد از دو سال شاهد 
شادی مردم بودیم که سفرها و دید و بازدیدها انجام شد 
و همه به دلیل زحمات کادر بهداشت و درمان بود که 
از تعطیالت خودشان گذشتند و در کشور مستقر شدند.
صفحه 2

مدیرعامل شرکت توزیع برق :

مراکز خدمات رسان ایالم 
به مولد برق و ژنراتور مجهز شوند

4
درمبارزهباکرونامیتوانستیمنتیجهبهتریبگیریم!

صفحه 2

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1988- دوشنبه 22 فروردین 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پردهبردارياز
اتفاقاتعجیب
شبكهخانگي...

6ورزش
کالنی:پرسپولیس

هماننداسمشهمیشه
جاودانهخواهدبود

زمین 4ایران 

شبكه نمايش خانگي در سال هاي اخير خصوصا در دوران كرونا موفق 
شده تا مخاطب زيادي را جذب كند. درواقع سرمايه گذاري مناسب، 
كارگردانان و فيلمنامه نويسان كاربلد و همينطور استفاده از بازيگران 
محبوب و شاخص، از جمله مواردي بوده كه به توليدات شبكه نمايش 

خانگي كمك كرده تا از تلويزيون به صورت كامل پيشي بگيرد. 

حسين كالنی در خصوص محروميت يحيی گل محمدی و رای 
كميته انضباطی گفت: اين رای به هيچ وجه قابل قبول نيست. 
يحيی گل محمدی بر چه مبنا و معياری بايد از ۶ بازی حساس 
ليگ برتر كه رقابتی حياتی برای كسب قهرمانی است بايد 

محروم باشد؟ 

و  شناسايی   1392 سال  از  آب  ايمنی  برنامه  آغاز  با   
آب  تامين  مراحل  تمام  در  آميز  مخاطره  رفعرويدادهای 
آشاميدنی در دستور كار قرار گرفت كه در نهايتآبفای استان 
اصفهان موفقشد در اسفند ماه گذشته اين گواهينامه رااز 

سوی مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشتدريافت كند.

آبفایاستاناصفهان
موفقبهدریافت
گواهینامهبرنامه
ایمنیآبشد

جامعهموفق،معلمانآگاهوتوانمنددارد با دستور دادن
 نمی توان بازار خودرو را کنترل کرد!

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: احتمال باالرفتن قیمت 
خودرو بسیار بیشتر از ثابت ماندن آن است و چالش های بسیاری 
در این زمینه وجود دارد که متاسفانه مسئوالن در این زمینه 

فقط دستورهای تک بعدی می دهند.
صفحه 3

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
شانگهای  همکاری های  سازمان  در  عضویت  گفت: 

مهمترین دستاورد دولت در دیپلماسی اقتصادی است.
تالش های  به  اشاره  با  بنابی  محمدباقری  االسالم  حجت 
دولت برای بهبود روباط ایران با همسایگان و شرق گفت: دولت 
کشورهای  و  شرق  با  اقتصادی  دیپلماسی  ابتدا،  از  سیزدهم 
در  عضویت  داد،  قرار  کار  دستور  در  را  خزر  دریای  همسایه 

در  دولت  دستاورد  مهمترین  شانگهای  همکاری های  سازمان 
  . است  اقتصادی  دیپلماسی 

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب بر لزوم خودکفایی در 
تولید محصوالت کشاورزی، گفت: کشور باید در تولید محصوالت 
اساسی و استراتژیک خودکفا شود. برای رشد و شکوفایی محصوالت 

صنعتی نیز نیازمند خودکفایی داخلی هستیم.
صفحه 3

مدیرانرانتیمانعخودکفاییبودند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای

نوبت دوم
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 37910 تن انواع نهاده 
های کشاورزی از دو مبداء )1- انبار های گرگان، قرق و نودیجه به میزان 33910 تن 2-انبار فاضل آباد به میزان 4000 تن( به کلیه نقاط داخل و خارج از استان را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و .... " 
در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی) توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه  برای مبدا شماره 1: 2001001451000001 روز  یکشنبه  مورخ 1401/01/21

2- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه  برای مبدا شماره 2: 2001001451000002 روز  یکشنبه  مورخ 1401/01/21
3- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به آدرس :گرگان، خیابان شهید بهشتی، جنب اداره کل منابع طبیعی، شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی استان گلستان
4- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ500/000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام  میگیرد.

5-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز یکشنبه مورخ 1401/01/21 لغایت ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/01/25  
6-آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه بصورت فایل pdf : تا ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1401/02/04     

* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
7- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ  1401/02/05  ساعت 9:00 صبح برای مبدا شماره 1 و ساعت 11 صبح برای مبدا شماره 2 در دفتر مدیریت شرکت 

خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان 
8- میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار: برای مبدا شماره 1 مبلغ 3،619،000،000 ) سه میلیارد و ششصد و نوزده میلیون( ریال و برای مبدا شماره 2 مبلغ  397،000،000 
 IR 250100004001039704005791 سیصد و نود و هفت میلیون( ریال که به دو صورت ضمانت نامه بانکی و یا پرداخت نقدی ) فیش واریزی( به شماره حساب شبای(
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز30 کارکتری  363039778263500650000000000006  

قابل ارائه می باشد.
9-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع)الف( عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت  
فیزیکی و در پاکت در بسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه مورخ 1401/02/04  به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر 
www. تحویل و رسید دریافت شود.ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن   32253320-017 داخلی 2250 به آدرس اینترنتی شرکت
assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصاتiets/mporg.ir  http:// نیز مراجعه فرمائید. -شماره تماس پشتیبانی سامانه 1456 ) تماس با دفتر ثبت نام  

در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به شماره017-32480054 
شناسه اگهی : 1298334

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

آگهي 
 مناقصه  عمومي

) كد فراخوان :  31582473(  -نوبت دوم
1-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 
3- 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
 4- 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: -/   690.075.000)  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 شماره123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 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 20/ 1401/01  لغایت 1401/01/25           

7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت 14:00 مورخ 1401/02/06
8- پیشنهادهاي واصله در ساعت 09:30  مورخ 1401/02/07 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.

10-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: 37072212-051 تماس بگیرید.
 روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي

شناسه اگهی 1297997

مجلس،  انرژی  کمیسیون  عضو 
نامه  گفت: من پیش نویس رسمی که 
به  و  باشد  آن  روی  بر  هم  رسمی 
دست رییس مجلس بدهند که ایشان 
انرژی  و  ملی  امنیت  کمیسیون  دو  به 
ندیدم.  بدهند،  ارجاع  بررسی،  برای 
چنین چیزی را ما ندیدیم که سندیت 

داشته باشد.
کازرون  نماینده  عباسی  فریدون 
مجلس  نرژی  ا کمیسیون  عضو  و 
طرح  درخصوص  اسالمی،  شورای 
از  تعدادی  سوی  از  موضوعات  برخی 
احتمال  که  متنی  پیرامون  نمایندگان 
داده می شود متن توافق احتمالی وین 
باشد،  مقابل  کشورهای  و  ایران  میان 
صورت  به  پیش نویسی  من  گفت: 
روی  رسمی  نامه  که  ندیدم  رسمی 
مجلس  رییس  دست  به  که  باشد  آن 
رسیده باشد و ایشان به دو کمیسیون 
امنیت ملی و انرژی بدهد تا کمیسیون 
این متن ها را بررسی کند. چنین چیزی 

را ما ندیدیم که سندیت داشته باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه، می گویم 
متاسفانه به این دلیل که شاید این الگو 
باشد برای آن ها که نیایند داخل جامعه 

اطالعات بدهند. 
که  می شویم  مجبور  ما  یعنی 
برویم اطالعات خود را از خارجی ها به 
آژانس چه  ببینیم که  بیاوریم و  دست 
گفته اند.  چه  خارجی  نشریات  یا  گفته 
که  بگوید  درست  نمی آید  کس  هیچ 
آن طرف میز چه خواسته ای دارد و ما 
چه جواب دادیم یا سواالت ما چیست 

و آن ها چه جواب داده اند.
مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
اضافه کرد: با مجلس نباید بازی کرد، 
باید کمیسیون های کارشناسی مجلس 
بنشینند و داده های الزم را اخذ کنند، 
اینگونه  ما  نمی خورد  بدرد  کلی گویی 
نمی توانیم به دولت و تیم مذاکره کننده 

مشورت دهیم.
مساله  این  به  پاسخ  در  عباسی 
که  می رسد  نظر  به  بیرون  »از  که 
دولت  و  مجلس  میان  خوبی  تعامل 
بل  قا مد  آ و  رفت  و  است  ر  ا برقر
رت  ا ز و مات  مقا سوی  ز  ا توجهی 
به  کننده  مذاکره  تیم  و  خارجه  امور 
مجلس انجام می شود«، ابراز داشت: 
 ، د نمی شو منتقل  م  الز ت  طالعا ا
که  است  ین  ا بنده  برداشت  یعنی 

و  داشتم  حضور  که  جلساتی  در  چه 
و  نداشتم  حضور  که  جلساتی  در  چه 
چه  که  پرسیدم  نماینده  دوستان  از 
شد؟  دستگیرتان  تازه ای  اطالعات 
چیز خاصی به دست نیامده که بتوان 

کرد. دفاع  مذاکره کننده  تیم  از 
است  مبهم  یعنی  فزود:  ا وی 
را  تحریم ها  چرا  مقابل  طرف  که 
نقالب  ا »اصل  روی   ، د ر برنمی د ا
»توان  روی  دارد؟،  حرف  اسالمی« 
دارد؟ روی »قدرت  ما حرف  دفاعی« 
بحث  ایران«  بودن  جهانی  نوظهور 
مناسبات  در  »ما  اینکه  روی  دارد؟ 
دوره  مثل  و  بازیگریم  جهانی  جدید 
بعد از جنگ جهانی دوم نیستم«، روی 
را  ما  می خواهند  و  دارند  حرف  این ها 
حذف کنند؟ وگرنه روی هسته ای که 
نداریم، برجام همه چیز را  ما مشکلی 
خسارت  ما  برای  بود؛  کرده  مشخص 
بود اما پذیرفته بودیم که آن خسارت 
محض را اجرایی کنیم. خب آن را که 
به  چرا  آن ها  می کردیم،  اجرا  داشتیم 
تعهدات خودشان عمل نکردند، این را 

تیم مذاکره کننده بیاید و بگوید.
پاسخ  در  انرژی  کمیسیون  عضو 

به این سوال که »برخی نمایندگان از 
جمله آقایان نبویان و خضریان مطالبی 
با  مخالفت  در  که  می کنند  مطرح  را 
شائبه  این  و  می شود  تعبیر  مذاکرات 
گروهی  که  می شود  ایجاد  جامعه  در 
به  نزدیک  بیشتر  که  نمایندگان  از 
در  می شوند،  محسوب  پایداری  جبهه 
مسیر مانع تراشی برای مذاکره هستند، 
ین ها  ا گفت:  چیست؟«،  شما  نظر 
مانع تراشی  و  هستند  عاقلی  آدم های 
هم نمی کنند، حرف دارند برای گفتن. 
این افرادی که نام بردید افراد متفکری 
نیستند  شخصیت هایی  این ها  هستند، 
از  را  آن ها  بشود  راحت  خیلی  که 
جبهه  به  هم  ربطی  برداشت.  راه  سر 
که  است  ممکن  البته  ندارد  پایداری 
یک وابستگی فکری هم داشته باشند 
ولی خودشان به صورت شخصیتی افراد 
و  منطق  مبنای  بر  و  هستند  مستقلی 

استدالل حرف می زنند.
عباسی خاطرنشان کرد: من که نه 
عضو جبهه پایداری ام نه جای دیگری، 
موضع ام این است که برای من مبهم 
از  درستی  اطالعات  هیچ  چون  است 

تیم مذاکره کننده به ما نرسیده است.

نماینده مجلس:

هیچ اطالعات درستی از تیم مذاکره کننده به ما نرسیده است
 معاون صنایع حمل و نقل وزارت 
اینکه  بیان  با  صنعت، معدن و تجارت 
خودروی ارزان قیمت در بهمن ماه امسال 
رونمایی می شود، گفت: در دنیا قیمت 

این خودرو کمتر از 6 هزار دالر است.
»منوچهر منطقی« از برنامه ریزی 
برای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
و  داد  خبر  ارزان قیمت  خودروی  تولید 
اظهار داشت: تولید خودروی ارزان قیمت 
تنها مسئله ایران نبوده و مربوط به تمام 
موجود  خودروهای  زیرا  است  کشورها 
برای همه جمعیت جهان مناسب نیست 
و تنها برای 2 میلیارد نفر مناسب است.
در  موازی  مسیر  دو  افزود:  وی 
شده؛  ایجاد  دنیا  خودروسازی  صنعت 
دهک های  برای  که  مسیری  نخست 
درآمدی باال ایجاد شده و دومین مسیر 
برای دهک های درآمدی  تولید خودرو 
پایین.معاون صنایع حمل و نقل وزارت 
صمت با بیان اینکه خودروی اقتصادی 
باید به روز بوده، از نظر ظاهری جذابیت 

الزم را داشته و ارزان قیمت باشد، اضافه 
مقتصدانه،  نوآوری های  روش  کرد: 
خودروی  تولید  برای  علمی  روشی 
ارزان قیمت است به این معنا که در این 
روش ویژگی های الزم و مناسب برای 
اما هزینه ها  یک خودرو حفظ می شود 

افزایش نمی یابد.
مطالعات  اینکه  بیان  با  منطقی 
قیمت  ارزان  تولید خودروی  به  مربوط 
آغاز و این موضوع با خودروسازان مطرح 
شده، ادامه داد: از آنجا که این مهم در 
نیز  صمت  وزیر  و  جمهور  رئیس  نامه 

آمده، به صورت جدی پیگیر آن هستیم.
اینکه تولید خودروی  بیان  با  وی 
برقی  خودرو  قالب  در  ارزان قیمت 
است،  پیگیری  حال  در  معمولی  و 
تصریح کرد: به نظر می رسد خودروی 
ارزان قیمت در بهمن ماه امسال رونمایی 
شود تا کارشناسان بتوانند نظرات خود 
صنعت،  وزیر  دهند.معاون  ئه  را ا را 
معدن و تجارت با بیان اینکه براساس 
عرضه  نخستین  شده  مه ریزی  نا بر
خودروی ارزان قیمت در شهریور 1402 
قیمت خودروی  درباره  انجام می گیرد، 
تالش  دنیا  در  داد:  توضیح  اقتصادی، 
می شود که قیمت این خودرو کمتر از 6 
هزار دالر و در محدود 5 هزار و 400 تا 

5 هزار و 800 باشد.
منطقی در پاسخ به این سوال که 
ارزان  نیز قیمت خودروی  ایران  آیا در 
قیمت 6 هزار دالر نرخ خواهد داشت؟ 
مشارکت  به  وابسته  امر  این  گفت: 

سازنده ها است.

معاون وزارت صمت:

خودروی ارزان قیمت داخلی بهمن امسال رونمایی می شود

که  کرد  اعالم  چالوس  پرورش  و  آموزش  مدیر 
در  مدرسه  سرویس  خودروی  دستگاه  یک  تصادف 
آموز  دانش  چهار  زخمی شدن  به  منجر  این شهرستان 

شده است.
ساعت  حادثه  این  که  افزود  دلیری  سام  مهدی 
هفت و نیم روز یکشنبه رخ داد و سرویس مدرسه که 
یک دستگاه خودرو پژو 405 بود با یک دستگاه سواری 

پژو 206 برخورد کرد.

چالوس  آبنمای  پل  را  تصادف  وقوع  محل  وی 
مصدومیت  به  منجر  حادثه  این  که  گفت  و  کرد  اعالم 
چهار دانش آموز سرنشین و بانویی شده است که راننده 

سرویس مدرسه بود.
این  در  پرورش چالوس گفت که  و  آموزش  مدیر 
حادثه 2 دانش آموز از ناحیه سر و پا آسیب دیدند و 2 
به صورت سرپایی درمان شدند که هر  نیز  آموز  دانش 
چهار دانش آموز با دریافت خدمات درمانی از بیمارستان 

مرخص شدند.
موز  آ نش  دا نفر  ر  چها کرد:  خاطرنشان  وی 
متوسطه  دختر  نفر  سه  مدرسه  سرویس  سرنشین 
با  ابتدایی بود که  اول به همراه یک دانش آموز پسر 
چالوس  طالقانی  بیمارستان  به  اورژانس  بموقع  حضور 

انتقال داده شدند.
سام دلیری گفت: علت وقوع این سانحه رانندگی 

توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.

مصدومیت چهار دانش آموز چالوسی در سانحه تصادف سرویس مدرسه 
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تذكرات كتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی كشور
عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی 

کشور را قرائت کرد.
روح اهلل متفکر آزاد در نشست علنی روز گذشته )یکشنبه، 21 فروردین 
ماه( مجلس شورای اسالمی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی 

کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه به همراه 
66 نفر از نمایندگان به وزیر نفت درخصوص لزوم تسریع در صدور کارت 
سوخت هوشمند باکیفیت و ارسال به موقع برای متقاضیان، تذکر وی به همراه 
51 نفر از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درخصوص ضرورت 
بازگرداندن حق امتیاز خطوط تلفن ثابت و سیم کارت های تلفن همراه که به 

واسطه بی اطالعی مشتریان سلب امتیاز شده است.
- تذکر معین الدین سعیدی نماینده چابهار به همراه 49 نفر از نمایندگان 
به وزیر آموزش و پرورش درخصوص ضرورت تعیین تکلیف وضعیت شغلی 
التدریسی سال 91 به بعد، تذکر وی به وزیر راه و شهرسازی  معلمان حق 
درخصوص ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت های جاده ای در استان سیستان 
و بلوچستان، تذکر وی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص 

لزوم توجه بیشتر به شرایط معیشتی و شغلی بهورزان کشور
- تذکر منصور آرامی نماینده بندرعباس به وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی درخصوص لزوم تسریع در صدور مجوز احداث پایگاه اورژانس شهر 

تازیان استان هرمزگان
- تذکر محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و 21 نفر از نمایندگان به 
وزیر راه و شهرسازی درخصوص ضرورت تکمیل راه مواصالتی ندوشن-ورزنه
نیرو  به وزیر  آباد و چگینی  نماینده خرم  - تذکر مهرداد ویس کرمی 
درخصوص لزوم تسریع در تحقق وعده رئیس جمهور در ساخت 3 ساله سد 

گاشمار
- تذکر یحیی ابراهیمی نماینده دلفان و سلسله و 17 نفر از  نمایندگان 
به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم تخصیص اعتبار تکمیل مسیر کریدور 

شمال غرب به جنوب شهرستان دلفان از توابع استان لرستان
- تذکر علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و 20 نفر از نمایندگان به رئیس 
جمهور و وزیر امور خارجه درخصوص لزوم اجرای قانون اقدام راهبردی برای 

لغو تحریم ها در مذاکرات هسته ای
به  نمایندگان  از  نفر   43 و  رشت  نماینده  احمدی  محمدرضا  تذکر   -
وزرای بهداشت و کشور درخصوص لزوم رسیدگی فوری به مشکالت ناشی 
از پسماند زباله های سراوان در شهرستان رشت، تذکر وی به همراه 28 نفر 
از نمایندگان به وزرای بهداشت و نیرو درخصوص لزوم توجه به مشکالت 
بهداشتی ناشی از جاری شدن فاضالب های مختلف رودخانه های گوهررود 

و زرچوب در شهرستان رشت
جمهور  رئیس  به  زهک  و  زابل  نماینده  دهمرده  اهلل  حبیب  تذکر   -
درخصوص اینکه چرا حقابه ایران از رودخانه هیرمند و آب شهر و انتقال آب 

از دریای عمان اقدام جدی صورت نگرفته است.
- تذکر مصطفی طاهری نماینده زنجان و 52 نفر از نمایندگان به وزیر 
صمت درخصوص لزوم رسیدگی به تخلفات فروشندگان الستیک و کنترل بازار
صمت  وزیر  و  جمهور  رئیس  به  شیراز  نماینده  قادری  جعفر  تذکر   -
در  بازدید  مورد  صنعیت  واحدهای  مشکالت  به  رسیدگی  لزوم  درخصوص 

سفرهای استانی
- تذکر محمد کعب عمیر نماینده شوش به رئیس جمهور درخصوص بیان 
دالیل عدم اقدام وزارت کشور در جهت بررسی و تعیین خسارات کشاورزان 

متضرر از سرمازدگی شهرستان های شوش و سایر نقاط استان خوزستان
لزوم  درخصوص  نیرو  وزیر  به  لنجان  نماینده  رجایی  حسین  تذکر   -
بادران شهرستان  باغ  تاسیس شبکه فاضالب شهری و روستایی در بخش 
لنجان جهت جلوگیری از آلوده شده آب آشامیدنی 5 میلیون نفر از شهروندان 

اصفهان از سد چم آسمانادامه دارد

وزیر آموزش و پرورش:
 جامعه موفق، معلمان آگاه و توانمند دارد

وزیر آموزش و پرورش گفت: جامعه موفق، جامعه ای است که دارای معلمانی 
آگاه، توانمند و دارای اطالعات علمی درخور باشد، زیرا معلمان، نسل آینده کشور را 

تربیت کرده و مسیر موفقیت را هموار می کنند.
یوسف نوری در بازدید از مرکز آموزش عالی شهید شرافت دانشگاه فرهنگیان 
و  گرفت  قرار  درس  در کالس های  دانشجومعلمان  روند حضور  جریان  در  تهران 
اظهارکرد: بررسی های انجام شده در دوره کرونا افت یادگیری تحصیلی ناشی از 

آموزش های غیرحضوری را اثبات کرده است.
وی دانشگاه فرهنگیان را مرجع آموزش و تربیت »معلمان فرهیخته« دانست 
و تأکید کرد: برای داشتن مدرسه ای سالم و معلمان آگاه با تراز علمی باال، ضرورت 
حضوری شدن دانشگاه فرهنگیان نسبت به سایر دانشگاه ها بیشتر احساس می شود.

نوری ضمن حضور در کالس های درس دانشجومعلمان و ابراز امیدواری بر 
استمرار آموزش های حضوری با رعایت پروتکل های بهداشت فردی و اجتماعی بر 
لزوم ارتقای سواد رسانه، فناوری و به روز رسانی اطالعات دانشجومعلمان در حین 
خدمت، تأکید کرد. در این بازدید سرزده، وزیر آموزش و پرورش ضمن گفت وگو با 
دانشجومعلمان و شنیدن نظرات آنان درخصوص رفع موانع حضور دانشجومعلمان 

در دانشگاه، از بخش های مختلف مرکز شهید شرافت دیدن کرد.

افزایش حقوق  مستمری بگیران تامین اجتماعی در اردیبهشت
تامین اجتماعی مشخص شده  افزایش حقوق حداقلی بگیران سازمان  میزان 
و اکنون تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی در جلسات کارشناسی 
ماه  اردیبهشت  در  حقوق ها  افزایش  سازمان،  این  مدیرعامل  گفته  به  دارد؛  ادامه 

اجرایی خواهد شد.
چهارشنبه هفته گذشته، موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش 
حقوق مستمری بگیران و به عبارتی اعمال ماده 96 و 111 قانون سازمان تأمین 
اجتماعی در افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: افزایش 
مستمری بازنشستگان حداقلی بگیر بر اساس ماده 111 قطعی شده و درباره میزان 

افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد.
به گفته وی،  رویکرد راهبردی تامین اجتماعی این است که با همفکری شرکا و 
نمایندگان بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم 

در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.
صفحه  در  اجتماعی  تامین  سازمان  اسبق  سرپرست  زدا،  محمدحسن  اخیرا 
اینستاگرامی خویش، درباره چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: تعیین حداقل حقوق مستمری 
بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده 111 قانون تامین اجتماعی است که بر اساس 
آن شورای عالی کار هرسال حداقل حقوق را تعیین می کند و سازمان تامین اجتماعی 

مکلف است که همان را برای حداقلی بگیران اعمال کند.
وی افزود: بر این اساس برای سال جاری، کسانی که در سال گذشته حقوق 
پایه شان دومیلیون و 650 هزار تومان بوده با مصوبه شورای عالی کار افزایش یافته 

و به چهار میلیون و 179 هزار تومان رسیده است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده 
96 قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس هزینه زندگی تعیین 
شود. اکنون منتظر هستیم تا سازمان تامین اجتماعی سایر سطوح را مشخص کند، 

زیرا مانند شورای عالی کار نیست و باید سازمان درباره آن تصمیم بگیرد.
زدا ادامه داد: خاطرم هست که سال 98 برای اولین بار جلسه تعیین مزد سایر 
سطوح درآمدی از طریق ایسنتاگرام و به صورت زنده برای همه بازنشستگان پخش 
کارشناسان  و  عالی  کانون  نمایندگان  بگیرند.  قرار  تصمیم گیری  در جریان  تا  شد 
سازمان حضور داشتند و هردو گروه نظرات خود را اعالم و در نهایت تصمیم نهایی 
اخذ شد.  از معدود سال هایی بود که بعد از تصمیم گیری، اعتراضات کمی داشتیم 
و نشان داد اگر به مردم اعتماد داشته باشیم و آنها را در جریان تصمیم گیری قرار 

دهیم، هماهنگی بیشتری خواهند داشت.

وزیر بهداشت:

همه ایرانیان بیمه می شوند
اشاره  با  بهداشت  وزیر 
شده  داده  اختصاص  ارز  به 
وزارت  به  مجلس  سوی  از 
امسال  اینکه  بر  تاکید  با  و  بهداشت 
در  داشت،  نخواهیم  دارو  کمبود  قطعا 
بیمه  پوشش  فاقد  افراد  به  حال  عین 
گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  درمانی 
امسال قطعا همه مردم را تحت پوشش 
اعتبارش  قرار می دهیم؛  بیمه همگانی 
دیده شده تا مردم دغدغه نداشته باشند.

مراسم  در  عین اللهی  بهرام  دکتر 
آیین تکریم و تقدیر از خادمان نوروزی 
سالمت، گفت: در ماه رمضان هستیم 
و  عبادت  دنبال  همه  ماه  این  در  و 
خودسازی هستند. کادر بهداشت، درمان 
مستثنی  قاعده  این  از  هم  اورژانس  و 
مضاعف  عبادت  یک  حتی  و  نیستند 
دارید که آن هم خدمت به مردم است. 
امسال مفتخر بودیم به بیان مقام معظم 
رهبری که رضایت خودشان را از زحمات 
کردند.  اعالم  درمان  و  بهداشت  کادر 
بود که مملکت  از مسائلی  کرونا یکی 
را فلج کرده بود. امسال بعد از دو سال 
شاهد شادی مردم بودیم که سفرها و 
دید و بازدیدها انجام شد و همه به دلیل 
زحمات کادر بهداشت و درمان بود که از 
تعطیالت خودشان گذشتند و در کشور 

مستقر شدند.
وی افزود: ما تاریخ پر افتخاری در 
کشور داریم که یکی از نقاط پرافتخار 
یادمان  که  است  اورژانس  خدمات  ما 
انتقال  در  دفاع مقدس چقدر  در  نرفته 
این  در  می کشیدند.  زحمت  مجروحان 
های  صحنه  در  اورژانس  نیز  انقالب 
خارج  را  مجروحان  و  می رفتند  خطر 
می کردند که همچنان هم خدمات شان 

برای مردم ادامه دارد.
هم  امروز  داد:  ادامه  عین اللهی 
خدمات مان  بتوانیم  که  داریم  وظیفه 

که  کنیم  به روز  و  داده  گسترش  را 
یکی  شود.  انجام  کار  این  امیدواریم 
نوع  در  که  است  این  مهم  نکات  از 
خدمات مان باید کرامت مردم را حفظ 
آنها  به  مردم  کرامت  حفظ  با  و  کرده 
خدمت ارائه دهیم. در بازدیدهایی که 
باید  اما  بود،  چشمگیر  این  داشتیم 
و  لبخند  با  ارائه خدمت  و  بیشتر شود 
توانستیم  ما  باشد.  مردم  احترام  حفظ 
و  شد  انجام  که  مستمری  فعالیت  با 
شد  انجام  که  خوبی  واکسیناسیون  با 
که امروز میزان واکسیناسیون به 148 
این  که  رسیده ایم  تزریق  دز  میلیون 
قدرت بسیار زیادی را ایجاد کرده است. 
سازمان های جهانی همه متعجبند که 
طی این چند ماه چه اتفاقی در ایران 
انجام شد که  داد و واکسیناسیون  رخ 

با زحمات کادر سالمت اتفاق افتاد.
اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
اهمیت  ما  برای  مردم  سالمت  حفظ 

باالیی دارد، گفت: باید در هر شرایطی 
این موضوع را در نظر بگیریم.  رئیس 
جمهور در اورژانس کشور حضور یافتند 

و قدردانی کردند.
 ما احتیاج داریم که اورژانس مان 
داشته  پیشرفته تر  وسایل  باشد.  به روز 
باشد. امروز در انفجار آی تی هستیم و 
می توانیم از طریق تله مدیسین و از راه 
دور بسیاری از درمان ها را انجام دهیم 
که حتما تکمیل می شود. امسال قبل از 
آغاز سال با همه روسای دانشگاه های 
داشتیم  جلسه  کشور  پزشکی  علوم 
هم  من  بودند.  اماده باش  آنها  همه  و 
فعالیت ها  نزدیک  از  که  داشتم  توفیق 
را ببینم. حدود 3 میلیون ویزیت در این 
ایام داشتیم که نشان دهنده حجم کاری 
بوده که در اورژانس انجام شده و حدود 
131 هزار جراحی هم انجام شده است.
عین اللهی گفت: امسال در بحث 
انتقال خون دیدیم که مردم چه اشتیاقی 

برای اهدای خون داشتند و 23 درصد 
افزایش داشتیم و اعالم شده که امسال 
هیچ مشکلی بابت تامین خون نخواهیم 
داشت. رئیس جمهور هم برای بهداشت 
و  شدند  قائل  اهمیت  بسیار  درمان  و 
رئیس جمهور چین صحبت  با  شخصا 
کردند که مقدار زیادی از واکسن ها را 

خودشان تامین کردند.
وی با بیان اینکه امروز این نوید 
را به مردم می دهم که مدیران متعهد 
ان شاءاهلل  گفت:  داریم،  دانشمند  و 
است  مردم  شایسته  که  بتوانیم آنچه 
تشکر  هم  مجلس  از  کنیم.  فراهم  را 
بودجه همکاری  می کنیم که در بحث 
خوبی کردند که امیدواریم با منابعی که 
تمام قدرت  با  بتوانیم  داریم،  اختیار  در 

عمل کنیم.
وی تاکید کرد: خط قرمز ما تعارض 
منافع است. ما سالمت مردم را به هیچ 
قیمتی قربانی نخواهیم کرد و از سالمت 
مردم دفاع خواهیم کرد. در سال جدید 
دارو،  تولید  افزایش  با  ان شاءاهلل  هم 

صادرات را داشته باشیم.
سه  حدود  مجلس  گفت:  وی 
بهداشت  وزارت  به  ارز  دالر  میلیارد 
داده که یک میلیارد از سال قبل بیشتر 
است. بنابراین امسال قطعا کمبود دارو 
نخواهیم داشت و مساله اصلی ما تامین 
داروهای ضروری مردم است. به ویژه 
بودجه  خاص  بیماری های  زمینه  در 
خوبی تخصیص داده شده که امیدواریم 
عزیزان مبتال به این بیماری ها را به نحو 

احسن حمایت کنیم.
وی گفت: اکنون بعد از 43 سال 
مردم  همه  هنوز  اسالمی  انقالب  از 
بیمه نیستند اما امسال قطعا همه مردم 
قرار  همگانی  بیمه  پوشش  تحت  را 
می دهیم که اعتبارش دیده شده تا مردم 

دغدغه نداشته باشند.
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نیمسال  ثبت نام دانشجویان پزشکی در  جزئیات و زمان بندی 
تحصیلی 14۰1 - 14۰2

معاونت آموزشی وزارت بهداشت ضمن فعال کردن سامانه »انتقال 
و مهمانی« دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، جزئیات و زمان بندی 

ثبت نام دانشجویان در نیمسال تحصیلی 1401 - 1402 را اعالم کرد.
بر اساس اعالم معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دانشجویان متقاضی 
انتقال و مهمانی می توانند از طریق وب گاه اینترنتی و تابلوهای اعالنات 
دانشگاه به دانشجویان نسبت به ثبت درخواست رسیدگی و پاسخگویی به 
تقاضاهای انتقال و مهمانی دانشجویان بر اساس داده های زمانی مشخص 
و با رعایت موضوعات مورد تاکید در بخشنامه 26 آبان 1400 و شرایط 
مصوب، مطابق آیین نامه های آموزشی شورای عالی برنامه ریزی در رشته 

مقاطع مختلف اقدام کنند.
برخی  در  سامانه  این  که  صورتی  در  کرد:  تاکید  بهداشت  وزارت 
دانشگاه ها فعال نباشد از پذیرش هر گونه مکاتبه و ارجاع دانشجویان به 
وزارت بهداشت در خصوص انجام انتقال یا مهمانی خارج از سامانه مذکور 

خودداری خواهد شد.
طبق اعالم وزارت بهداشت، با توجه به ممنوعیت انتقال دانشجویان 
دانشجویان  انتقال  در خصوص  تصمیم گیری  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع 
متقاضی مهمانی یا انتقال طبق روال سنوات گذشته در کمیسیون موارد 
خاص انتقال دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی انجام 

خواهد شد.
بر اساس جدول زمان بندی سامانه »انتقال و مهمانی« دانشجویان 
ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبدا و بارگذاری مدارک که 

از 20 فروردین شروع شده است تا 31 اردیبهشت ماه ادامه دارد.
و  مبدا  دانشگاه های  اعالم نقص توسط  بررسی مدارک و  همچنین 
و  خواهد شد  آغاز  خرداد  اول  یکشنبه  از  نیز  دانشجویان  توسط  ویرایش 
تا روز پنجشنبه 12 این ماه ادامه دارد.در نهایت رسیدگی و اعالم نتیجه 
درخواست دانشجویان توسط دانشگاه مبدا از روز دوشنبه 16 خرداد آغاز 

خواهد شد و تا روز 5 شنبه 12 تیر ماه ادامه دارد.
همچنین بررسی مدارک و اعالم نقص درخواست دانشجویان متقاضی 
توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط آنها نیز از روز شنبه 18 تیر ماه آغاز 

خواهد شد و تا روز پنجشنبه 20 این ماه ادامه دارد.
متقاضی  دانشجویان  درخواست  نتیجه  اعالم  و  رسیدگی  نهایت  در 
جاری  سال  ماه  مرداد  نیز  مقصد  دانشگاه  توسط  مهمانی  و  انتقال  برای 

اعالم خواهد شد.

اعالم زمان برگزاری آزمون  زبان دكتری پیام نور
زمان برگزاری آزمون های زبان دکتری تخصصی )ETPNU( دانشگاه 

پیام نور در سال 1401 اعالم شد.
مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور زمان برگزاری آزمون های 
زبان دکتری تخصصی - ETPNU سال از دوره های سی و هشتم تا 

چهل سوم را در سال جاری اعالم کرد.
بر این اساس آزمون زبان دکتری دوره سی و هشتم پیام نور امروز 
دوشنبه 22 فروردین، آزمون دوره سی ونهم در روز دوشنبه 26 اردیبهشت، 
روز  یکم  و  چهل  دوره  آزمون  تیر،   14 سه شنبه  روز  چهلم  دوره  آزمون 
یک شنبه دوم شهریور، آزمون دوره چهل و دوم روز یک شنبه 29 آبان و 
در نهایت آزمون دوره چهل و سوم نیز روز سه شنبه 18 بهمن ماه سال 

جاری برگزار خواهد شد.

چوپان دروغگو دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری چوپانی که 7رأس گوسفند از 

صاحب کارش سرقت کرده بود، خبر داد.
سرهنگ »دوستعلی جلیلیان« گفت: به دنبال خبری از مرکز فوریت های 
پلیسی 110 در خصوص سرقت احشام در محدوده گلحصار، بالفاصله تیم عملیات 

کالنتری حضرت عبدالعظیم )ع( در محل حاضر شدند.
وی افزود: در بدو ورود ماموران در محل، مالباخته مراجعه و بیان داشت تعداد 
7 رُأس از گوسفندانش از داخل دامداری سرقت شده که شناسایی و دستگیری 

سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت.
جلیلیان اظهار داشت: با رصد تخصصی و میدانی مشخص شد که در زمان 
سرقت هیچ تخریبی صورت نگرفته و سگ های موجود در محل پارس نکرده اند 
و حتی چوپانی که در دامداری حضور داشته، ابراز بی اطالعی از چگونگی سرقت 

می کند، که این امر موجب ظن ماموران به چوپان شد.
با  اولیه ماموران  اینکه در بررسی های  بیان  با  ادامه  انتظامی در  این مقام 
حرف های ضد و نقیض چوپان رو به رو شده و وی را به کالنتری منتقل کردند، 
اعالم داشت: با تحقیقات تخصصی متهم که از اتباع کشور همسایه بود به سرقت 

احشام اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: پس از اعتراف متهم به سرقت احشام 
و شکایت مالباخته از چوپان و تشکیل پرونده متهم تحویل مرجع قضائی شد.

استرداد متهم 2۰ میلیارد ریالی به كشور
رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران از استرداد 

متهم 20 میلیارد ریالی خبر داد.
سردار هادی شیرزاد در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعالم 
مقامات قضائی مبنی بر شکایت تعدادی از شهروندان از فردی به اتهام کالهبرداری 
و اینکه هم اکنون در خارج از کشور اقامت دارد، موضوع دستگیری وی در دستور 
کار ماموران پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت 

و متعاقبا اعالن قرمز وی در سطح بین الملل صادر شد.
وی در ادامه توضیح داد: این متهم با سوء استفاده از اعتماد شاکیان مبلغ 
70 هزار دالر )معادل 2 میلیارد تومان( از آن ها دریافت و به یکی از کشورهای 

منطقه متواری می شود.
وی افزود: با توجه به تردد متهم در برخی کشورهای همسایه از اینترپل این 

کشورها درخواست شناسایی و بازداشت متهم صورت گرفت.
رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تصریح 
کرد: با پیگیری های مداوم ماموران پلیس بین الملل، نسخه ای از اعالن قرمز 
تا ضمن ثبت  ارسال،  اینترپل  نامبرده به کشورهای عضو سازمان  صادره علیه 
اطالعات متهم در بانک اطالعات افراد تحت تعقیب، زمینه ردیابی و شناسایی 

وی فراهم شود.
براساس گزارش سایت پلیس، سردار شیرزاد ضمن اشاره به تالش ماموران 
و  مهاجرت  پلیس  همکاری  همچنین  و  متهم  این  ردیابی  در  تهران  اینترپل 
مراحل  سیر  و  رسیدگی  حال  در  و  بازداشت  متهم  کرد:  نشان  خاطر  گذرنامه، 

قانونی پرونده است.
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تراشه های کامپیوتری آینده ممکن است
 از عسل ساخته شوند

دانشمندان در دانشگاه ایالتی واشنگتن ))WSU معتقدند که استفاده از عسل 
در تولید تراشه های کامپیوتری نورومورفیک می تواند محاسبات پایدار تر و سریع تری 
را به ارمغان آورد و درعین حال، به تجزیه و انحالل این تراشه ها به دست باکتری  ها 
در طبیعت کمک کند. آن ها ادعا می کنند تراشه هایی که با استفاده از عسل تولید 
می شوند، می توانند به اندازه ای قدرتمند باشند که عملکرد مغز انسان را تقلید کنند.
تراشه های نورومورفیک تراشه هایی هستند که با شبیه سازی نحوه ی عملکرد 
نورون های مغز و مدارهای عصبی پردازش می کنند و کامپیوترهای متکی بر این 
پردازش ها سرعت و بازدهی بسیار بیشتری از اَبَرکامپیوترهای امروزی برای هوش 

مصنوعی فراهم می کنند.
با وجود پیشرفت های درخورتوجه کامپیوترهای امروزی، مغز انسان همچنان 
و  تجزیه و تحلیل  و  پردازش  می بیند،  هرچه  و  می کند  عمل  چشمگیرتر  بسیار 
هدف گذاری می کند؛ به گونه ای که کامپیوترها هنوز از انجام آن نا توان هستند. 
دلیل اینکه برخی محاسبات نورومورفیک را آینده ی فناوری معرفی می کنند، همین 
امر است. در واقع، با اینکه کامپیوترها می توانند حجم عظیمی داده  را سریع تر از 
مغز انسان پردازش کنند، مغز انسان هنوزهم در برخورد خالقانه تر با مشکالت 

بر کامپیوترها برتری دارد.
محاسبات نورومورفیک قرار است به عنوان پلی بین مغز انسان و فناوری 
عمل کند و با فعال کردن سیستم های مستقل، فرایند درک انسان را شبیه سازی 
کنند. این سیستم ها حتی از بهترین کامپیوترهای موجود نیز سریع تر و کم مصرف تر 
هستند و حاال طبق ادعای دانشمندان، به نظر می رسد که عسل می تواند باعث شود 

این دستگاه های آینده نگر بسیار پایدارتر عمل کنند.
مهندسان دانشگاه ایالتی واشنگتن )WSU( موفق شدند ممریستوری کارآمد 
از عسل تولید کنند. ممریستور قطعه ای شبیه به ترانزیستور است و می تواند مانند 

مغز داده ها را عالوه بر پردازش، در حافظه ذخیره کند.
 memory یا حافظه ی مقاومتی از دو کلمه  Memristor ممریستور
(حافظه( و resistor (مقاومت( ساخته شده است که می تواند شرایط الکتریکی 
قبل خود را حفظ کند و حافظه ی موقتی را حتی پس از قطع جریان برق به یاد آورد.
از نظر علمی، می توان در مغز انسان ممریستور ایجاد کرد؛ چراکه تمام اجزای 
بی نهایت  ممریستورها  دارد.  وجود  مغز  بافت  در  آن  برای ساخت  بیوالکترونیک 
کوچک )به اندازه ی عرض تار مو( هستند؛ اما برای استفاده در تراشه ها باید بازهم 

کوچک تر شوند و به یک هزارم اندازه ی کنونی برسند.
نانو  مقیاس  در  ممریستورهایی  تا  می کنند  تالش  دانشمندان  درواقع، 
تولید کنند؛ زیرا برای ساخت سیستم محاسباتی نورومورفیک کامل و کارآمد و 
کارا، به حداقل میلیون ها ممریستور نیاز دارند. مغز انسان بیش از 100 میلیارد 
نورون یا بیش از 1.000 تریلیون سیناپس دارد. سیناپس ها ساختار های زیستی 
انتقال  وظیفه ی  انسان،  مرکزی  عصبی  دستگاه  در  که  هستند  انسان  بدن  در 

پیام ها را برعهده دارند.
ایالتی  دانشگاه  کامپیوتر  علوم  و  مهندسی  دانشکده ی  دانشیار  ژائو،  فنگ 
واشنگتن و براندون سوئوکا، یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه مذکور، این مطالعه 
را انجام دادند. ژائو با مقایسه ی ممریستور ساخته شده از عسل با نورون انسانی 
بسیار  بسیار کوچک، عملکرد  ابعاد  با وجود  تولیدشده  اعالم کرد که ممریستور 

مشابهی با عصب های انسانی دارد.
دانشمندان برای رسیدن به اثر مطلوب از عسل واقعی استفاده کردند. آنان 
برای شبیه سازی سیناپس انسانی، ابتدا عسل را به حالت جامد درآوردند و سپس 
با سرعت  توانست  تولیدشده  قرار دادند. ممریستور  الکترود فلزی  بین دو  را  آن 
نانوثانیه(، با موفقیت  روشن و خاموش شدنی مشابه مغز انسان )بین 100 تا 500 

عملکرد سیناپس های انسانی را تقلید کند.
به نظر می رسد که ممریستورهای ساخته شده با عسل می توانند در محاسبات 
نورومورفیک، عملکرد امیدوارکننده ای ارائه دهند و هم زمان نیز در مقایسه با سایر 
ممریستور های تولید شده ی قبلی )ساخته شده با پروتئین یا قند(، کمترین آسیب 

را به محیط زیست وارد کنند.

با  پیدمیولوژیست  ا یک 
اشاره به چالش ها و نقاط ضعف 
در  کووید19  مدیریت  قوت  و 
سال  دو  همچون  اکنون  گفت:  کشور، 
گذشته گنگ نیستیم و اطالعات ارزشمندی 
از کووید19 در اختیار داریم و الزم است با 

هوشمندسازی عمل کنیم.
دکتر حمید سوری  در این باره ادامه 
داد: هوشمندسازی در تصمیم گیری ها یعنی 
متناسب با سطح خطر جوامع عمل کنیم و 
تصمیم درست بگیریم؛ به عنوان مثال اگر 
ریسک خطر بیماری برای مدارس یک شهر 
زیاد است، فقط مدارس آن شهر تعطیل شوند 
نه کل کشور؛ در سایر مسائل نیز همچنین. 
و  گرفت  نظر  در  را  جامعه  آوری  تاب  باید 

هرچه سریع تر هوشمندانه عمل کرد.
وی با اشاره به باری که پاندمی کرونا 
گذاشته  تهدید  یک  عنوان  به  جامعه  بر 
همچنین  اپیدمی  این  کرد:  تصریح  است، 
فرصتی را برای برخی مسائل ایجاد کرده 
انسان نشان داد که  به  پاندمی  این  است؛ 
غرور کاذب دارد. اگر کل ویروس های دنیا 
اما  نمی شود،  قاشق  یک  ببندند  جمع  را 
مشاهده می شود که چه بالیی بر سر بشر 

مغرور آورده است.
فرصت  یک  را  پاندمی  این  سوری 
طالیی برای علوم بهداشتی نیز دانست و 
اپیدمیولوژی  مفاهیمی  از  بسیاری  افزود:  
را که سال ها در کالس ها از آن ها صحبت 
زبان  از  دو سال  این  در  اکنون  می کردیم 
همه اساتید می شنویم. به نوعی مردم بیشتر 
با این علم آشنا شدند؛ همانگونه که افراد 
ادعای  نمی توانند  ننشینند  فرمان  پشت  تا 
نیز  بهداشتی  علوم  در  کنند،  بودن  راننده 
ادعای  نمی توان  عرصه  در  حضور  بدون 
در  حضور  بنابراین  کرد.  بودن  متخصص 
فیلد یک فرصت طالیی برای افراد است. 
حتی در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها 
الزم است تا همه دانشجویان از این فرصت 

پیش آمده استفاده کنند.
برنامه  در  تغییر  اپیدمیولوژیست  این 
و  دانست  الزم  را  دانشگاه ها  آموزشی 
که  شود  فراهم  راهی  باید  داد:  توضیح 
فیلد  وارد  به موضوع  دانشجویان عالقمند 

ما،  مهم ترین خالء کشور  و عرصه شوند. 
در  نیم  نمی توا که  است  آموزشی  خالء 
که   زمانی  تا  کنیم؛  عمل  خوب  بحران ها 
است  الزم  کند،  تغییر  آموزشی  کریکولوم 
تا کارگاه هایی برای دانشجویان ارائه شود 
و  کرد  توانمند  زمینه  این  در  را  آن ها   و 

دانشجویانی با مهارت تربیت کنیم.
وی خالء دیگر را عدم مشارکت در 
اکنون  افزود:  و  دانست  تصمیم گیری  ها 
تحقیقات زیادی صورت می گیرد،  در حال 
به  خود  اساس عالیق  بر  نمی توان  حاضر 
تحقیق بپردازیم، چرا که از نظر اخالقی و 
انسانی اولویت کشور انجام تحقیقاتی است 
که در نهایت به یک تصمیم گیری در این 

حوزه بیانجامد و به جامعه کمک کند.
تصمیم گیری ها  برخی  درباره  سوری 
با  پارک ها  بستن  جمله  از  کرونا  دوران  در 
وجود باز بودن فضاهای سربسته عمومی و 
همچنین اعمال محدودیت برای خودروهای 
نقل  و  حمل  در  ازدحام  علیرغم  شخصی 
مانند  کشورهایی  دنیا  در  گفت:  عمومی، 
ویتنام، کره جنوبی تجارب موفقیت آمیزتری 
به  نیاز  اقدامات  برخی  برای  اما  داشتند. 
یکسری زیرساخت های اساسی برای مقابله 
با کووید 19 وجود دارد که متاسفانه ما این 

زیرساخت الزم را نداشتیم.
وی با اشاره با بیان اینکه از آنجایی 
اپیدمیولوژیک  شرایط  نظر  از  ایران  که 

بیشتری  اپیدمی های  شیوع  و  بروز  امکان 
اقدام در  برای  دارد، هنوز هم  آینده  را در 
کرد:  تصریح  است،  نشده  دیر  زمینه  این 
نقطه  یک  برخورد  محل  یران  ا کشور 
اپیدمیولوژیک از سوی مرزهای کشور است، 
زیاد  بسیار  بیماری ها  انتقال  ریسک  یعنی 
است؛ چراکه در بسیاری از مرزهای کشور 

ترددهای غیر قانونی زیادی وجود دارد.
کنترل  در  ینکه  ا بیان  با  سوری 
نتیجه  نستیم  می توا کرونا  پیشگیری  و 
کارهای  از  یکی  گفت:  بگیریم،  بهتری 
الزم تصمیم گیری مبتنی بر شواهد علمی 
بود که  آن هم نیازمند نقشه سیاست گذاری 
تحقیقاتی بود؛ یعنی در ابتدا سواالت زیادی 
را  داریم  احتیاج  گذاری  سیاست  برای  که 
به یک  تبدیل  را  آن ها  و  کنیم   استخراج 
کمیته های  وارد  سپس  و  کرده  پروپوزال 
را  آن ها  علمی  کمیته  سپس  شود؛  علمی 
به سیاست تبدیل کند و سیاست ها بعد از 
ورود به ستاد ملی به تصمیم گیری برسد. 
مسائل  که  است  فرایندی  یک  بنابراین 
در  زیادی  مسائل  و  سیاسی  اقتصادی، 

آن نقش دارد.
را  داده ها  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
درست استنتاج نکنیم دچار خطا در استنتاج 
آمار  که  چرا  شد:  یادآور  می شویم،   داده ها 
نتایج  می کند.  گمراه  را  راحتی شخص  به 
اینکه  برای  دارد  محتوایی  تحلیل  به  نیاز 

نیاز  کنیم  تحلیل  درست  را  داه ها  بتوانیم 
نه  داریم  رشته  این  در  متخصص  فرد  به 

متخصص آی تی.
اقدامات  از  یکی  دانشگاه  استاد  این 
مهم هوشمندسازی را فرایند تصمیم گیری 
دانست و افزود: االن ما مثل دو سال گذشته 
حرکت  گنگ  فضای  یک  در  که  نیستیم 
ارتشی می مانیم  کنیم. االن همچون یک 
که دشمن مقابل ماست؛ حال این دشمن 
دیده  و  است  بسیار خطرناک  و  بیولوژیک 
بیشتر  انسان  از  آن  هوشمندی  نمی شود. 
است و ما نیز مهمات محدودی داریم،  آیا 
رها  را  مهمات  می دهد  اجازه  ما  به  عقل 
کنیم؟ ما برای اینکه نقطه زنی کنیم باید 
مطالعه و تحقیق کنیم. معیارهای سنجش 
سطح خطر را داشته باشیم. رنگ بندی شهر 
دچار ضعف بود و در نوع امیکرون که شدت 
بیماری کاهش یافت،  ضعف ها بیشتر خود 
را نشان داد. واقعیت ها با آنچه رنگ ها به 

شما می گویند، هم خوانی ندارند.
سوری در پاسخ به این سوال که نیاز 
فعلی در مدیریت کووید 19 را چه می دانید، 
توضیح داد: سه مولفه اصلی در این مورد 
دیگری  بیماری زا،  عامل  یکی  دارد؛  وجود 
مسوولین؛  رفتار  همچنین  و  مردم  رفتار 
سریع  بسیار  واکنش  نیوزلند  مثل  جایی 
است.        کند  ایران  مثل  هم  جایی  و  داشته 
حدی  تا  را  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می توان محدود کرد، گفت: مردم از ضعف 
آموزشی فرزندان و نیز ضعف معیشتی انتقاد 
دارند،  با این اوصاف چقدر و چگونه می توان 

آن ها را محدود کرد. 
ن  یا پا ر  د ه  نشگا ا د د  ستا ا ین  ا
صحبت هایش خواستار همکاری دانشگاه ها 
با دانشجویان برای حضور در عرصه شد و 
گفت: به کمک دانشجویان و بسیج محالت 
اقدامات خوبی در تشویق و واکسیناسیون 
مردم انجام گرفت. اگر دانشجویان حمایت 
شده و مسائل رفت و آمد و اسکان آن ها در 
از  فراهم شود،  می توان  شهرهای مختلف 
پتانسیل باالی آن ها در کارهای پژوهشی،  
را  استفاده  بیشترین  اجرایی  و  تحقیقات 
کرد و به این ترتیب خود آن ها نیز افرادی 

توانمند تربیت خواهند شد.

یک اپیدمیولوژیست:

در مبارزه با کرونا می توانستیم نتیجه بهتری بگیریم!
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مجتبی کاشی
صنعت  کارشناس  یک 
خودرو گفت: احتمال باالرفتن 
قیمت خودرو بسیار بیشتر از ثابت ماندن 
آن است و چالش های بسیاری در این 
زمینه وجود دارد که متاسفانه مسئوالن 
تک  دستورهای  فقط  زمینه  این  در 

بعدی می دهند.
رشناس  کا یی،  کا کا میرحسن  ا
صنعت خودرو درباره چشم انداز قیمت 
خودرو در سال جاری گفت: آقای وزیر، 
امسال  برای  را  خودرو  قیمت  کاهش 
زمینه  این  در  بلکه  نکرده  بینی  پیش 
دستور داده  است. نکته کلیدی اینجاست 
یا رئیس جمهور مصلح  که آقای وزیر 
اجتماعی نیستند که بخواهند حرف های 
قشنگ بزنند یا مثل کارشناسان مسائل 
را پیش بینی کنند، بلکه دستور و تعهد 
قیمت  درصد   15 که  داده اند  مردم  به 
خودرو را پایین می آورند. ولی متاسفانه 
فقط دستور داده اند و تمهیدات الزم را 

در این زمینه فراهم نکرده اند.
وی افزود: متاسفانه وزرای صمت، 
مجلس  نمایندگان  و  جمهور  روسای 
دو  وقتی  که  است  این  بر  تصورشان 
جابجا  را  سایپا  و  خودرو  ایران  مدیر 
می کنند یعنی دستورشان اجرا می شود 
این  در  ما  مشکل  بزرگترین  این  و 
نگاه  همین  با  حالیکه  در  است.  زمینه 
قیمت گذاری  گذشته  چهارسال  در 
دستوری انجام شد اما آیا قیمت در بازار 
کنترل شد؟ خیر و نتیجه آن یک زیان 
اکنون  بود.  خودرو  صنعت  به  سنگین 
هم وزیر می تواند دستور بدهد که 15 
کاهش  خودرو  موجود  قیمت  درصد 
قیمت  شهروندان  عمل،  در  ولی  یابد، 
بازار را می بینند که تحت کنترل دستور 
دولت نیست و نمی تواند هم باشد. این 
کار فاجعه ای را که 4 سال رخ داده را 
می آورد.  بار  به  هم  پنجم  سال  برای 
براساس معیارهای اقتصادی در فضای 
کنونی بازار ما با 40 درصد تورم روبرو 
است که این موضوع با پایین آمدن 15 
و  دارد  تناقض  خودرو  قیمت  درصدی 

چنین چیزی اصال شدنی نیست.
ه  نشکد ا د علمی  ت  هیا عضو 
کرد:   تاکید  ادامه  در  خودرو  مهندسی 
بستگی  جدید  سال  در  خودرو  قیمت 
زمینه  این  در  دولت  که  دارد  این  به 
چگونه کار کند و این بسیار مهم است 
که مذاکرات وین به نتیجه می رسد یا 
دولت  که  مسایلی  از  خیلی  نمی رسد؟ 

پیش بینی می کرد و حتی در بودجه هم 
که  بود  استوار  فرض  این  بر  بود  آمده 
ارتباطات جهانی ما درست شود، برای 
پیش  را  خودرو  هزار   70 واردات  مثال 
کردند،  حذفش  بعد  ولی  کردند  بینی 
برای اینکه مذاکرات وین هنوز به نتیجه 
نرسیده و در این صورت ارز الزم برای 

واردات وجود ندارد.
کاکایی افزود: وزیر صمت در یکی 
کردند  پیش بینی  سخنرانی هایش  از 
که 2 میلیارد دالر برای سی کی دی 
کاری کنار گذاشته است، یعنی فرض 
بر این است که حدود 200، 300 هزار 
تا تولید سی کی دی را باال می برد و 
تولید آن را یک و نیم برابر می کند که 
این موضوع اگر مذاکرات وین به نتیجه 
نرسد، به نظر شدنی نیست. اگر هم به 
چندین  ارزی  درآمد  که  برسد  نتیجه 
برابر می شود و خیلی از این مسایل را 
با پول و واردات حل می کنند. در این 
هم  وارداتی  خودروی  قیمت  صورت 

خود به خود پایین می آید.
با  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
بیان اینکه پیش بینی قیمت ها در سال 
جاری خیلی کار سختی شده است، تاکید 
کرد: ولی چیزی که فعال وجود دارد و در 
بودجه کشور دیده می شود، این است که 
با یک تورم حداقل 40  ما در مجموع 
درصدی تا پایان سال مواجه هستیم و 
این بماند که اگر وین درست نشود حتما 
این عدد باالترهم می رود و اگر توافقات 
وین به نتیجه برسد، بعید است از این 
عدد پایین تر بیاید لذا در مجموع قیمت 

واقعی در بازار 40 درصد باال می رود. 
واردات  مورد  در  افزود:  کاکایی 
واردات  اگر  می کند،  فرق  کمی  بحث 

خودرو آزاد شود، خودروهای زیر 40 هزار 
دالری قیمت شان معقول و کمی پایین 
می آید ولی نه به این قیمتی که اکنون 
صحبت  آن  مورد  در  غیرکارشناسانه 
می شود. این در صورتی است که درآمد 
اگر  برعکس  باشد  داشته  وجود  ارزی 
واردات خودرو آزاد شود ولی درآمد ارزی 
وجود نداشته باشد، ابتدا قیمت خودروی 
خارجی پایین می آید ولی چون کمبود ارز 
وجود دارد، یک سری انحصارگر تعداد 
دوباره  می کنند،  وارد  خودرو  محدودی 
آن  دنبال  به  و  می رود  باال  ارز  قیمت 

قیمت خودرو هم  باال می رود. 
پیش بینی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
قیمت خودرو در بازار فعلی پیچیده است، 
قاطعیت  به  را  این  می توان  داد:  ادامه 
داخلی  خودروی  قیمت  اوال  که  گفت 
نمی تواند پایین بیاید، در مورد خودروی 
بیاید .  خارجی هم بعید است که پایین 
به  برود  باال  چقدر  قیمت ها  اینکه  اما 
شدت بستگی به سیاست ها به خصوص 

مذاکرات وین دارد. 
در  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
ادامه یادآور شد: در حال حاضر مشکالت 
داریم  کشور  در  خودرو  از  جدی تری 
نتیجه  به  وین  مذاکرات  اگر  حتی  که 
هم برسد و درآمد ارزی مان باال برود، 
نمی توانیم  فقط روی خودرو تمرکز کنیم 
و آن ها را نادیده بگیریم. برق، آب و گاز 
از نیازهای اساسی مردم است که از االن 
داده اند  اخطار  فوالدی  شرکت های  به 
که احتماال از اردیبهشت با کمبود برق 
سال  بود.  خواهیم  مواجه  آن  قطعی  و 
گذشته باالی 15 هزار مگابایت کمبود 
برق داشتیم، امسال گرما زودتر شروع 
شده و بارندگی سال گذشته کمتر بوده 

و قطعا تولید برق کمتری خواهیم داشت. 
این در حالی است که وزیر دستور داده اند 
که تولید خودرو امسال یک و نیم برابر 
شود و این به این معنی است که تولید 
فوالد هم یک و نیم برابر شود، وقتی 
را  تولید  می توان  چطور  نداریم  برق 

افزایش داد؟ 
 کاکایی با اظهار امیدواری از اینکه 
اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و درآمد 
ارزی کشور باال برود، اولین کار دولت 
این باشد که سرمایه گذاری سنگینی در 
ارتباط با کمبود گاز و برق انجام دهد و 
موضوع آب را به صورت جدی پیگیری 
کند، ادامه داد: تولید فوالد، برق و گاز 
می خواهد و وقتی این عوامل کم باشند 
باال  را  خودرو  تولید  می توان  چطور 
قیمت  باالرفتن  احتمال  بنابراین  برد. 
خیلی بیشتر از ثابت ماندن آن است و 
چالش های بسیاری در این زمینه وجود 
دارد که متاسفانه مسئوالن در این زمینه 
فقط دستورهای تک بعدی می دهند. که 
نه تنها نمی تواند مشکلی را حل کند و 
اگر مشکالت زیرساختی آن حل نشود، 
قیمت ها به صورت جهشی مجددا باال 

خواهد رفت.
در  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
موضوع  این  حل  راهکار  درباره  پایان 
زمینه  این  در  باید  کرد:  نشان  خاطر 
وعده به مردم ندهیم چون باعث می شود 
مسئوالن برای درست کردن کار دست 
به کارهایی بزنند که مشکالت را بیشتر 
کند و توقعات مردم را باال می برند. باید 
معیارهای اقتصادی به جای معیارهای 
صنعت  در  مدیریت  عنوان  به  امتیازی 
این  با  احساساتی  و  شوند  جایگزین 

موضوع برخورد نشود.

بانک  كننده خط مشی  تعیین  گانه  راهبردهای هفت  ابالغ 
توسعه تعاون در سال 14۰1 است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون راهبردهای هفت 
گانه بانک را به عنوان خط مشی مجموعه بانک در 

سال 1401 اعالم نمود.
 - حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه 
تعاون اظهار داشت: راهبردهای هفتگانه همواره تعیین 
کننده خط مشی بانک برای ارائه خدمات با کیفیت 

به جامعه هدف و عموم مشتریان است.
بانکی دولتی و توسعه ای  به عنوان  تعاون  بانک توسعه  افزود:  وی 
عهده دار تکالیف متعدد توسعه ای است و راهبردهای ابالغی می تواند 
اجزای سازمان را در مسیری هدایت کند تا نقش توسعه ای بانک به نحو 

مناسبی اجرایی شود.
مهدیان با یادآوری شعار ابالغی از سوی مقام معظم رهبری تحت 
عنوان »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین گفت: نخستین راهبرد سال جاری 
بانک معطوف بر این شعار مهم است و از این رو برنامه های متنوعی برای 
تامین مالی و تقویت شرکت های دانش بنیان با اولویت تعاونی های دانش بنیان 

به اجرا در می آید.
وی روان سازی و تسهیل اعطای تسهیالت خرد به ویژه تسهیالت 
ازدواج جوانان، قرض الحسنه و تسهیالت عمومی به صورت غیر حضوری و 
مبتنی بر اعتبار سنجی دقیق و سهولت در اخذ تضامین را به عنوان راهبرد 
دوم اعالم نمود و گفت: آسان گیری پرداخت تسهیالت خرد که مورد نظر 
مقامات ارشد اقتصادی کشور قرار گرفته است همواره مورد تاکید اینجانب 
بوده و در همه دیدارها با همکاران شعب بر اهمیت رعایت حال متقاضیان 

و سهل گیری در تسهیالت عمومی اصرار ورزیده ام.
مهدیان گفت: انضباط مالی و بودجه ای بخشی از راهبرد سوم بانک 
بانک طی  امر مهم  این  با رعایت  تعاون در سال جاری است که  توسعه 
مالی  کارنامه  متعدد،  تکالیف  انجام  بر  است عالوه  توانسته  اخیر  سالهای 

مناسبی را رقم بزند.
پرونده ها  اعتباری  بهداشت  رعایت  تعاون  توسعه  بانک  عامل  مدیر 
عملیات  گفت:  و  نمود  اعالم  سوم  راهبرد  از  دیگر  بخشی  عنوان  به  را 
وظایف  از  بسیاری  و  است  بانک  عملیاتی  اجزای  مهمترین  از  اعتباری 
بانک در این بخش قابل انجام است و رعایت بهداشت اعتباری پرونده ها 
می تواند در تداوم مسیر حرکتی بانک درراستای قبول نقش های جدید 

توسعه ای موثر واقع گردد.
تمرکز بر اعطای تسهیالت به صورت هدفمند به بخش های تولیدی 
به عنوان چهارمین راهبرد بانک از سوی مدیر عامل مطرح گردید که دراین 
زمینه خاطرنشان کرد : بخش های تولیدی در سراسر کشور مجموعا نمایش 
دهنده قدرت اقتصادی کشور به شمار می آیند و ایجاد ارزش افزوده در سطح 
ملی عمدتا با تقویت بخش های تولیدی امکان پذیر است، از این رو شبکه 
بانکی از جمله بانک توسعه تعاون اولویت ویژه ای برای ارائه تسهیالت به 

بخش های تولیدی در نظر گرفته است.
مهدیان خاطر نشان کرد: راهبرد پنجم معطوف به شرکت های تابعه 
با تاسیس آنها ماموریت های ویژه ای از سوی بانک به  بانک است که 

آنها محول شده است.
وی افزود: فعالیت شرکت های تابعه در تکمیل فعالیت بانک است و 
مشتریان و تعاونگران از مجموع خدمات شرکت ها منتفع می گردند که با 
توجه به روند رو به رشد شرکت ها طی سالیان اخیر، توسعه بازار و مشتریان 

آنها و نیز بهبود عملکرد آنها ضروری به نظر می رسد.
اجرای  در  توانمندانه  حضور  گفت:  تعاون  توسعه  بانک  عامل  مدیر 
طرحهای ملی از جمله اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تبصره 18 قانون 
دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   56 ماده  و   52 ماده  بودجه، 
بانک توسعه تعاون مورد تدقیق  بسیار مهم است که در ششمین راهبرد 

واقع گردیده است.
مهدیان افزایش عزم و انگیزه در میان پرسنل و سازماندهی مناسب 
و  مشتریان  به  شایسته  خدمات  ارائه  منظور  به  و شرکت  بانک  نیروهای 
متقاضیان را به عنوان بخشی از راهبرد هفتم اعالم نمود و گفت: سرمایه 
انسانی بانک مهمترین سرمایه بانک به شمار می رود و کلیه برنامه های 
نیروی  از طریق  اقدامات توسعه ای  بانک و پیشبرد تکالیف ملی و  مهم 

انسانی قابلیت تحقق می یابد.

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

همچون  کلماتی  با  ما  همه  که  هست  سالی  چند 
فناوری اطالعات، دیجیتال، شبکه های اجتماعی، کانال 
های الکترونیک، فضای مجازی و مفاهیمی از این قبیل 
آشنا شده ایم و با آنها سر و کار داریم. در این میان بانکداری 
مباحثی هستند که خصوصًا  دیجیتال  اقتصاد  و  دیجیتال 
در سال های اخیر به 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 
بنا شده  قرار گرفته است و زیرساخت های آن  های مختلف دولتی و خصوصی 
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 
و  بسنجیم  را  مشتریان  نیاز  توانستیم  آنان،  عملکرد  بررسی  و  بودند  نظر  صاحب 

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.
نئوبانک  اولین  اندازی  راه  با  کرد:  خاطرنشان  زمین  ایران  بانک  مدیرعامل 
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 کرده است که آنها 
بتوانند در این فضا خدمت مورد نیاز خود را دریافت 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 
به  تبدیل  تغییر و  افزود: کسب وکار ها در حال  بیان کرد و  شبکه های مجازی 
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.

نماینده اسبق ایران در هیات عامل اوپک:
بازار با 5 میلیون بشکه كمبود نفت مواجه می شود

در حال حاضر صادرات  اوپک گفت:  در هیات عامل  ایران  اسبق  نماینده 
نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه 7 تا 8 میلیون بشکه در روز است که از این 

میزان 5 میلیون بشکه نفت و فراورده به اروپا می رود.
محمدعلی خطیبی، درباره کشش بازار برای جذب افزایش صادرات نفت ایران 
اظهار داشت: قطعا بازار کشش داشته که ما توانسته ایم رقم صادرات را افزایش 
دهیم، بهرحال بعد از تحوالت روسیه و اوکراین شاهد نوعی نگرانی افزایش قیمت 
نفت در بازار بودیم که این اتفاق هم افتاد، علت هم این است که دنیا و بخصوص 
کشورهای غربی به شدت دنبال این هستند که نفت روسیه را جایگزین کنند هر 

چند خیلی سخت است زیرا رقم صادرات روسیه باال است.
 وی افزود: اکنون کشورهای غربی از ذخایر استراتژیک برداشت می کنند، 
این نشان می دهد که یک کمبودی در بازار وجود دارد و عرضه فعلی کافی نیست، 
در چنین بازاری قطعا نفت ما خریدار پیدا می کند، چون در بازاری که سراغ ذخایر 
استراتژیک می روند طبیعتا از یک عرضه کننده مطمئن استقبال می شود. بعبارت 
دیگر بازار کنونی براحتی می تواند عالوه بر 1.2 میلیون بشکه قبلی حدود 800 تا 

900 هزار بشکه افزایش صادرات ایران را جذب کند.
نماینده اسبق ایران در هیات عامل اوپک درباره کسری موجودی بازار با 
توجه به حذف نفت روسیه گفت: میزان کسری بازار بستگی به این دارد که تحریم 
نفتی روسیه تا چه میزان اجرا شود، طبق اخباری که منتشر شده خود آمریکا هم 
محدودیت خرید از روسیه را اجرا نکرده و از این کشور واردات نفت دارد، اما از 
سوی دیگر شاهدیم که اخیرا پارلمان اروپا تصویب کرده که واردات نفت، گاز و 
زغال سنگ روسیه ممنوع شود، البته برخی اعضا اعتراض نسبت به عدم امکان 
جایگزین کردن اعتراض کردند، در هر حال بستگی به این دارد که تحریم های 
اعمالی علیه روسیه چقدر اجرا شود و اگر جدی اجرا شود، بازار کمبود خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه 
7 تا 8 میلیون بشکه در روز است که از این میزان 5 میلیون بشکه نفت و فراورده 
)60 درصد( به اروپا می رود، بنابراین اگر اروپا بخواهد از روسیه نفت نخرد باید این 
رقم را جایگزین کند زیرا ذخایر استراتژیک محدود است و بزودی به پایان می رسد.

خطیبی با بیان اینکه با حذف روسیه بازار با کمبود 5 میلیون بشکه ای مواجه 
می شود، خاطرنشان کرد: اگرچه ایران حدود 800 تا 900 هزار بشکه اضافه کرده 
اما دیگر کشورها ظرفیت ندارند چراکه اگر این امکان وجود داشت اروپا مجبور 

نبود از ذخیره سازی ها برداشت کند.
وی درباره احتمال لغو توافق اوپک پالس برای کاهش سقف تولید گفت: 
اکنون اعضای اوپک پالس با ماکزیم ظرفیت تولید میکنند، رعایت کاهش تولید 
130 درصد است و کشورها 30 درصد هم بیشتر از سقف رعایت می کنند، این نشان 
می دهد که برخی کشورها علیرغم داشتن سهمیه، نمی توانند مازاد تولید داشته باشند.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: اکنون امریکا درصدد است تحریم 
ونزوئال را لغو کند، ظرفیت صادراتی ایران هم حدود 2 میلیون بشکه است، اگر 
امارات و عربستان هم در حد 2 میلیون بشکه اضافه کنند بازهم جایگزین کردن 
ذخایر  از  برداشت  با  که  می آید  بوجود  کمبود  قطعا  و  نیست  امکان پذیر  روسیه 

استراتژیک هم تنها به طور موقت جبران می شود.
وی بیان داشت: بر اساس مقررات IEA کل ذخیره سازی کشوزرهای صنعتی 
90 روز است که از این زمان 30 روز ذخایر استراتژیک و 60 روز هم ذخایر تجاری 
و متعلق به شرکت ها است بنابراین آنچه در اختیار دولت است 30 روز است که 

این میزان محدود است و امکان مانور چندانی ندارند.
خطیبی یادآور شد: تنها راهی که برای اروپا باقی می ماند اینکه به صورت 
ساختگی تقاضا را پایین بیاورند، مثال در زمان کرونا رقم قابل توجهی از تقاضا 
تا  شود،  کم  مصرف  و  تقاضا  و  دهد  رخ  اقتصادی  رکود  اگر  بنابراین  کرد  افت 
و  اجرا  قابل  راهکار  شاید  اما  می شود،  رفع  روسیه  نفت  کمبود  حدی مشکالت 

مطمئنی نباشد.

کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با دنیای جوانان:

با دستور دادن نمی توان بازار خودرو را كنترل كرد!
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مهم ترین برنامه های صنعت نفت در سال 1401
صنعت نفت برنامه های متعددی را در حوزه توسعه ظرفیت  بخش های مختلف 
لحاظ کرده است که از مهم ترین آن می توان به تولید حداکثری و تداوم فعالیت برای 
فشارافزایی پارس جنوبی، توسعه کامل میدان آزادگان و افزایش تولید و صادرات نفت 

اشاره کرد.
یکی از مهم ترین دغدغه های موجود در سال 1401، موضوع تأمین گاز و سوخت 
زمستانی است. تالش صنعت نفت ایران بر این است که تولید حداکثری از پارس جنوبی 
داشته باشد. به عبارت دیگر فازهای پارس جنوبی که تکمیل نشده اند، فازهای 13 و 22 

تا 24 و پاالیشگاه فاز 14 باید نهایی و تکمیل شوند.
عالوه بر این موضوع انتقال گاز میدان کیش به پارس جنوبی هم در این سال 
دنبال خواهد شد و بسته 15 میدان گازی شرکت نفت مناطق مرکزی مورد توجه است؛ 
البته نخستین تحقق تولید جدید از این شرکت در سال 1402 اتفاق می افتد. موضوع 
 برداشت از طرح توسعه فاز 11 امسال دنبال می شود که تولید حدود روزانه 450 میلیون 
فوت مکعب از این فاز به عنوان هدف دنبال می شود.طبق اعالم مسووالن، همچنین 
از دیگر برنامه های تدوین شده تداوم فعالیت برای فشارافزایی پارس جنوبی است، 
طرح توسعه پارس شمالی برای کمک به پارس جنوبی نیز پیگیری خواهد شد، البته 
در سال های آینده برداشت از آن محقق می شود. تا پایان 1401 در میدان های غرب 
کارون، باید فاز نخست میدان آزادگان جنوبی به تولید 220 هزار بشکه در روز برسد.در 
این بین طرح جامع توسعه تهیه شده که شامل توسعه کامل میدان آزادگان )شمالی و 
جنوبی به صورت یک پارچه( و یک پروژه ازدیاد برداشت تزریق آب برای آن در نظرگرفته 
شده، این کار طرح توسعه حفاری های بسیار زیادی را می طلبد که البته این اقدام ها از 
سال 1402 آغاز می شود؛ اما کارهای مقدماتی آن باید اکنون آغاز شود و ادامه حفاری 
چاه ها و تکمیل بخشی از واحد فرآورش )CTEP( که مربوط به فاز نخست هستند 

باید در سال 1401 انجام شود.
کریم  زبیدی - مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در همین راستا 
اعالم کرد: اینکه برداشت می شود برنامه تولید میدان آزادگان جنوبی 600 هزار بشکه 
تولید خواهد بود، رویکردی اشتباه است؛ در واقع این موضوع مربوط به کل میدان است 
که به طرح جامع توسعه آن اشاره کردم و تحقق تولید روزانه 600 هزار بشکه از بخش 

جنوبی میدان آزادگان به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
به گفته او طرح جامع توسعه تهیه شده برای تولید از کل میدان 570 هزار بشکه 
است، این طرح جامع توسعه پیشنهاد شرکت های پرشماری است که پیش تر برای 
توسعه این میدان پا پیش گذاشته بودند و عددی نیست که بی منطق اعالم شده باشد؛ 

از جمله شرکت های شل، توتال پتروناس و شرکت نفت ژاپن و ...
طبق اعالم وزارت نفت، وی با بیان اینکه برای میدان یادآوران به دنبال ادامه 
توسعه آن هستیم؛ فعال با یک شرکت خارجی در حال مذاکرات نهایی برای گام دوم 
هستیم تا تولید را از 110 به 210 هزار بشکه برسانیم، پروژه های EPCF – EPDF و 
IPC باید دنبال شوند، گفت: یکی از مسائلی که به شدت پس از پیام مقام معظم رهبری 
در شرکت ملی نفت ایران به طور جدی مورد بحث قرار گرفته، موضوع شرکت های 
دانش بنیان و تعریف نیازهای واقعی شرکت ملی نفت و ایجاد اشتغال از این رهگذر 
است. به واقع می توانم بگویم که فرمایش ایشان نه تنها در سطح شرکت ملی نفت، 
بلکه در سطح کشور می تواند نجات بخش اقتصاد باشد، به شرط اینکه به صورت شعاری 
و کلیشه ای با آن برخورد نشود.یکی از اتفاقات مهمی که در ماه های اخیز اتفاق افتاد 
تحول در میزان تولید نفت بود، درواقع در دولت جدید از ابتدای کار تصمیم گرفته شد 
برای برگرداندن تولید به قبل از تحریم ها برنامه ریزی جدی صورت بگیرد. پیش از 
تحریم ها تولید ما 3 میلیون و 838 هزار بشکه در روز بود. بازگشت به این عدد در چند 
مرحله انجام شد، در مراحل مختلف، تولید باال آمد تا سرانجام 15 اسفند سال 1400 
امکان تولید دوباره آن مقدار نفت در دسترس بود.   اکنون امکان تولید روزانه 3 میلیون 
و 838 هزار بشکه به طور کامل و صد در صدی وجود دارد.عالوه بر این یک ردیف 
شیرین سازی گاز از فاز 14 پارس جنوبی که در پاالیشگاه تکمیل نشده بود؛ عملیاتی شد. 
فعالیت ی قابل توجه بود و برای آن پیگیری های بسیار زیادی شد. سه پیمانکار حاضر 
فعالیت سه شیفت داشتند تا کار تکمیل شود و در شرایط سخت زمستان بتوان از این 
ظرفیت استفاده کرد. واحد DMC به منظور مرکاپتان زدایی و بوزدایی از میعانات گازی 
در پارس جنوبی تکمیل شد. چاه هایی تازه در غرب کارون بودند که حفاری آن ها تکمیل 
شده اما به تولید نرسیده بود؛ ثروتی که از آن استفاده نمی شد. این چاه ها یا اسیدکاری 
می خواستند یا خطوط لوله جریانی که با تالش  شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( 

13 حلقه از چاه های حفر شده به مرحله تولید رسید.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مدیران رانتی مانع خودکفایی بودند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: عضویت در سازمان 
همکاری های شانگهای مهمترین دستاورد دولت در دیپلماسی اقتصادی است.
حجت االسالم محمدباقری بنابی با اشاره به تالش های دولت برای بهبود 
دیپلماسی  ابتدا،  از  سیزدهم  دولت  گفت:  شرق  و  همسایگان  با  ایران  روباط 
قرار  کار  دستور  در  را  خزر  دریای  همسایه  کشورهای  و  شرق  با  اقتصادی 
داد، عضویت در سازمان همکاری های شانگهای مهمترین دستاورد دولت در 

دیپلماسی اقتصادی است .  
تولید  در  خودکفایی  لزوم  بر  انقالب  معظم  رهبر  تاکید  به  اشاره  با  وی 
محصوالت کشاورزی، گفت: کشور باید در تولید محصوالت اساسی و استراتژیک 
خودکفا شود. برای رشد و شکوفایی محصوالت صنعتی نیز نیازمند خودکفایی 

داخلی هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: گندم، دانه های 
روغنی و نهاده ها دامی از جمله محصوالت مهم و استراتژیک کشور است، باید 
برای خودکفایی در تولید این محصوالت برنامه ریزی الزم انجام شود، رهبر معظم 

انقالب هم در سخنان خود به این موضوع تاکید فرمودند.
این نماینده مجلس درباره موانع خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک، 
اظهار داشت: در دولت های گذشته مدیران دلسوزی که اعتقاد به خودکفایی داشته 
باشند، زمام امور را برعهده نداشتند.نوع مدیریت این افراد رانتی بود و فقط به 
واردات برای درمان زودگذر مشکالت کشور اقتصادی فکر می کردند، این رویه 

در همه حوزه ها از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات وجود داشته است.
به  دست یابی  برای  کرد:  خاطرنشان  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
هدف خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک باید مدیران جهادی با دغدغه 
منصوب  دولت  در  استراتژیک  محصوالت  تولید  در  خودکفایی  به  دست یابی 
شوند، تا در راستای رشد اقتصاد و کاهش وابستگی به دیگر کشورها گام های 

اساسی برداشته شود.
باقری بنابی با بیان اینکه بیش از 70 سال کشور در خودروسازی دارای 
سابقه است ولی هنوز نتوانسته به خودکفایی دراین صنعت مهم برسد، گفت:  
مصرف کننده و تولید کننده خودروهای داخلی از کیفیت و قیمت راضی نیستند، 
خودکفایی در این صنعت باید بدون نیاز به قطعات تولید خارج از کشور و بر 

اساس حداقل قیمت تمام شده به سرانجام برسد.
محصوالت  تولید  در  خودکفایی  لزوم  بر  تاکید  با  بناب  مردم  نماینده 
پتروشیمی ها  توسعه  در  باید  بنیان  دانش  کرد: شرکت های  عنوان  پتروشیمی، 

نقش موثرتری ایفا کنند.

آمار  جدیدترین  ایران  بازرگانی  اتاق 
شامخ – شاخص مدیران خرید – را منتشر 
کرده که نشان می دهد این عدد در قله پنج 

ماهه خود ایستاده است.
شامخ در هر ماه از سوی اتاق بازرگانی 
و بر اساس اظهارات فعاالن اقتصادی در نقاط 
مختلف کشور سنجیده می شود. هر چه این عدد 
به 100 نزدیک تر باشد، نشان دهنده رونق و 
هرچه از 50 پایین تر باشد نشان دهنده ورود به 

دوره جدیدی از رکود است.
پس از افتی که شامخ در ماه های پایانی 
سال گذشته داشت، بر اساس اطالعات جدید 
از وضعیت شامخ در اسفند 1400، این عدد به 
قله پنج ماه خود رسیده که نشان دهنده ورود 
به دوره جدیدی از امید به رونق تازه در اقتصاد 
ایران است.شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران 
)PMI( در اسفند 1400 به رقم 54.74 واحد 
رسیده که باالترین رقم در 5 ماه قبل از آن 
محسوب می شود و تقریباً در سطح اسفند سال 
قبل از آن )54.73( قرار دارد. از جمله نکات مهم 
گزارش شامخ اسفند 1400 این است که در این 
ماه از میان همه مؤلفه های اصلی شامخ، فقط 
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی 

انسانی کمتر از 50 واحد ثبت شده است.
طبق اطالعاتی که مرکز پژوهش های 
شامخ  گزارش  دوره  در سی امین  ایران  اتاق 
منتشر کرده، در اسفند 1400، شاخص میزان 
استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 44.82 
واحد بوده که یکی از کمترین مقادیر در 17 

ماه اخیر بوده است.
در این میان، شاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان پس از 4 ماه ثبت رقم کمتر از 50، 
به 55.44 واحد رسیده که باالترین رکورد در 6 
ماهه اخیر محسوب می شود؛ اما هم زمان شاخص 

انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در 
ایستاده که  واحد  آینده روی رقم 35.29  ماه 
کمترین میزان از است. کاهش این شاخص 
در اسفند 1400 تا حدود طبق روال سال های 
گذشته ناشی از تعطیالت فروردین ماه بوده؛ اما 
به نظر می رسد مصادف شدن تعطیالت نوروز 
با آغاز ماه مبارک رمضان و همچنین بالتکلیفی 
فضای بین المللی در خصوص حصول توافق 
و کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد کشور نیز بر 

کاهش این شاخص تأثیر داشته است.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های 
اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل 
در  ایران  اقتصاد  کل  برای  نشده(  فصلی 
اسفند 54.74 به دست آمده و شاخص کل به 
بیشترین نرخ 5 ماهه اخیر از مهرماه رسیده 
است و عدد شاخص تقریباً مشابه اسفندماه 
سال گذشته )54.73( است. در این ماه به غیراز 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
سایر مؤلفه های اصلی باالی 50 ثبت شده اند. 
در اسفندماه اکثر فعاالن اقتصادی در هر سه 
بخش اقتصادی وضعیت را بهتر از ماه قبل 

ارزیابی کرده اند.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در 

اسفندماه )58.81( نسبت به بهمن ماه افزایش 
داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود طی 30 
ماه گذشته از ابتدای شروع طرح رسیده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
ثبت  ماه   4 از  پس  اسفندماه  در   )55.44(
رقم کمتر از 50، به بیشترین مقدار 6 ماهه 
اگر چه به عقیده فعاالن  اخیر رسیده است. 
و  تورم  از  متأثر  همچنان  تقاضا  اقتصادی 
بالتکلیفی فضای بین المللی به مقادیر واقعی 
و باثبات خود نرسیده است.شاخص موجودی 
مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )54.74( بعد 
از 6 ماه روند کاهشی در اسفندماه به بیشترین 
مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. 
البته این افزایش بیشتر متأثر از بخش خدمات 
و کشاورزی بوده و در بخش ساختمان شاخص 

با کاهش زیادی همراه بوده است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری 
نیروی انسانی )44.82( در اسفندماه به یکی از 
کمترین مقادیر خود طی 17 ماه اخیر رسیده 
است. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با 
کاهش همراه بوده و بخش خدمات و کشاورزی 
بیشترین کاهش را داشته است. به عقیده فعاالن 
اقتصادی افزایش هزینه های نهاده های تولید و 

ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و 
تجهیزات باعث شده تا شرکت ها برای جبران 
از  بعضی  در  نیرو  تعدیل  به  ناچار  هزینه ها 
واحدهای اقتصادی شوند.شاخص قیمت خرید 
مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )78.47( در 
اسفندماه به بیشترین مقدار 3 ماه اخیر رسیده 
است. شاخص قیمت فروش محصوالت تولید 
شده یا خدمات ارائه شده نیز )57.97( نسبت 
همچنین  است.  داشته  افزایش  بهمن ماه  به 
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در 
اسفندماه، عدد شاخص کل برای خانوارهای 
کشور به 401.5 رسیده که نسبت به ماه قبل 

1.3 درصد افزایش نشان می دهد.
فعالیت  میزان  با  ارتباط  در  انتظارات 
کمترین  به   )35.29( آینده  ماه  در  اقتصادی 
اسفند 1398 رسیده است، کاهش  از  میزان 
این شاخص در اسفندماه، طبق روال سال های 
گذشته به دلیل تعطیالت فروردین ماه )اثرات 
فصلی( است که مصادف شدن آن با ماه مبارک 
رمضان و بالتکلیفی روابط بین المللی در کاهش 

بیشتر نرخ این شاخص تأثیرگذار بوده است.
هرچند بر اساس نظرسنجی انجام شده 
شاخص  اسفندماه،  در  اقتصادی  فعاالن  از 
فعالیت ها  رونق  نشان دهنده  خرید،  مدیران 
مشابه اسفندماه سال قبل است، اما بسیاری از 
فعاالن اقتصادی در اسفندماه به دلیل عدم وجود 
تناسب بین افزایش قیمت نهاده های تولید )از 
قبیل دستمزد، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه 
و تجهیزات( و قیمت فروش، با افزایش شدید 
هزینه ها روبرو هستند. با این حال، هم طرف 
عرضه و هم طرف تقاضا منتظر نتایج برجام و 
خوش بین به تأثیر نتایج مثبت آن بر گشایش 
فضای اقتصادی و به تبع آن سهولت در انجام 

مبادالت خارجی خود هستند.

آمار جدید اتاق بازرگانی ایران؛

اقتصاد ایران در آستانه رونقی تازه
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مدیرعامل شرکت توزیع 
عدالت  اجرای  بر  ایالم  برق 
خاموشی های  در  اجتماعی 
پیک امسال تاکید کرد و گفت: ادارات 
بویژه دستگاه ها و مراکز خدمات رسان 

به مولد برق و ژنراتور مجهز شوند.
نشست  در  نی  شیرخا هادی   
هم اندیشی با معاون عمرانی استانداری 
برق  صنعت  اینکه  بر  تاکید  با  ایالم 
انتقال  تولید،  مستقل  حلقه ی  سه  از 
کدام  هر  و  می شود  تشکیل  توزیع  و 
را  خاصی  ماموریت  حوزه ها  این  از 
شرکت  کرد:  اظهار  است،  عهده دار 
توزیع نیروی برق استان ایالم متصدی 
است  برق  نیروی  توزیع  مجری  و 
انتقال  و  تولید  باالدستی  حلقه  دو  و 
ز  ا رند  دا را  خود  مشخص  وظایف 
زمان  در  آمده  پیش  شرایط  رو  این 
یا  کاری  کم  از  ناشی  تابستان  پیک 
ناتوانی شرکت توزیع برق نیست بلکه 
برق  شبکه  مدیریت  دستورات  اجرای 
ایران برای جلوگیری از خاموشی های 

گسترده و طوالنی مدت است .
عملکرد  خوشبختانه  افزود:  وی 
ایالم  استان  برق  توزیع  شرکت  مثبت 
در برق رسانی به تمام مناطق روستایی، 
در کشور  پیشرو  استان های  را جزو  ما 
قرار داده، اما با این وجود گام را فراتر 
به  خورشیدی  پنل  اعطای  با  و  نهاده 
عشایر کوچرو نیز آنها را از نعمت برق 
بهره مند کرده ایم و این خدمات چیزی 
جزء برقراری رفاه و آسایش هم استانی 
تقاضا  شهروند  عزیزان  از  و  نیست 
داریم با مدیریت صحیح مصرف ما را 

در عبور از پیک سخت تابستان با وجود 
خشکسالی امسال نسبت به سال گذشته 

یاری کنند.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مانند  نیز  امسال  اینکه  بیان  با  ایالم 
سال گذشته با ناترازی تولید و مصرف 
بارندگی های  داد:  ادامه  هستیم،  روبرو 
روبرو  چالش  با  را  برق  صنعت  اندک، 
کرد که امسال نیز به میزان خشکسالی 
در کشور افزوده شده و حتی مقدار کم 
تولید در بخش برق آبی از دست رفته 
است. بنابراین برای اینکه خاموشی های 
چند روزه نداشته باشیم ناچار به اعمال 
مدت  کوتاه  و  برنامه  با  خاموشی های 
و  هستیم  شبکه  پایداری  راستای  در 
و  نیازمند همراهی مردم  راستا  این  در 

دستگاه ها هستیم.
امسال  ینکه  ا بر  تاکید  با  وی 
کسری  تولید  میزان  در  شدت  به  نیز 
سهمیه  کرد:  تصریح  داشت،  خواهیم 
مشخص  خاموشی ها  میزان  در  استان 

برخالف  برق  توزیع  شرکت  و  شده 
سنوات گذشته در جهت برقراری عدالت 
در  خاموشی  اعمال  به  اقدام  اجتماعی 
دستگاه های  در  حتی  استان  سراسر 

خدمات رسان می کند.
ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  نی  شیرخا
و  خدمات رسان ها  بویژه  دستگاه ها 
ارگان هایی که مجهز به ژنراتور هستند 
با صنعت برق همراهی کنند، خاطر نشان 
کرد: دستگاه ها باید مجهز به مولد برق 
یا ژانراتور جهت بهره برداری در مواقع 
به  ارائه خدمت  در  تا  باشند  اضطراری 
نشوند.  روبرو  مشکل  با  هدف  جامعه 
کما اینکه بسیاری از دستگاه ها مجهز 
ولی  هستند  اضطراری  برق  مولد  به 

راه اندازی نکرده اند.
نون  قا اساس  بر  فزود:  ا وی 
استاندارد و نظام مهندسی ساختمان های 
نجات  دکمه  به  مجهز  آسانسور  دارای 
در  شهروندان  تا  باشند  الکترونیکی 
این  و  نشوند  گرفتار  آسانسور  محیط 

ندانند  برق  قطعی  از  ناشی  را  مشکل 
نانوایی ها نیز هست  چنین امری برای 
چرا که داشتن مولد برق مانع از خرابی 
خمیر و دور ریز آن  و ارائه خدمت به 

شهروندان می شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم 
با تاکید بر اینکه عدالت دمایی نیز رعایت 
می شود، اضافه کرد: دمای هوا در مهران 
و دهلران در ساعت 8 تا 11 صبح دقیقا 
شمالی  مناطق  هوای  گرمای  مانند 
پس  است،  ظهر   16 تا   12 ساعت  از 
اجرای  همان  آن ساعت  در  برق  قطع 
حفظ  و  خاموشی ها  اعمال  در  عدالت 

شبکه است.
معاون  از   پایان  در  شیرخانی 
از  قبل  تا  خواست  استانداری  عمرانی 
به  نسبت  الزم  دستورات  مقرر  موعد 
کاهش ساعات ادارات و تعجیل در ورود 
و خروج در زمان مشخص ابالغ شود و 
مراکز  بویژه  دستگاه ها  تمام  همچنین 
خدمات رسان خود را به مولدهای برق 
تجهیز کنند تا در ارائه خدمت با مشکل 
چراغ های  این  بر  عالوه  نشوند.  روبرو 
فتوولتائیک  سلول  به  مجهز  راهنما 

مجهز شوند.
نی  عمرا معاون  هژبری  سعید 
استانداری ایالم ضمن تحسین خدمات 
شرکت توزیع نیروی استان و سنگینی 
و سختی کار این عزیزان از پیشتیبانی 
این حوزه در زمان پیک خبر داد و گفت:  
شد  خواهد  انجام  دستگاه ها  بر  نظارت 
سهولت  برای  نیاز  مورد  دستورات  و 
تابستان  پیک  از  عبور  جهت  بیشتر 

داده می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق :

مراكز خدمات رسان ایالم به مولد برق و ژنراتور مجهز شوند
گواهینامه  دریافت  به  موفق  اصفهان  استان  آبفای 

برنامه ایمنی آب شد

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: با آغاز برنامه ایمنی آب از سال 1392 شناسایی و رفعرویدادهای 
قرار  کار  دستور  در  آشامیدنی  آب  تامین  مراحل  تمام  در  آمیز  مخاطره 
گرفت که در نهایتآبفای استان اصفهان موفقشد در اسفند ماه گذشته این 
گواهینامه رااز سوی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشتدریافت کند.

عنوان  به  آب  ایمنی  برنامه  اجرای  با  کرد:  اعالم  امیری  فهمیه 
مهمترین اقدام برای تضمین کیفیت آب شرب در شهر اصفهان،ارزیابی 
سامانه  آب،  تصفیه  در حوضهآبریز،سامانه  آن   مدیریت  و  ریسک  جامع 
انتقال، ذخیره سازی،شبکه توزیع،شناخت مصرف کنندگان و نوع مصارف 

آبدر دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: در اجرای برنامه ایمنی آب شهر اصفهان،اقدامات شاخصی 
نظیرنصب آشغالگیر مکانیکی در آبگیر چم آسمان،نصب سنسور تشخیص 
آسمان،  آبگیر سد چم  و  رودخانه  مسیر  در  ها  هیدروکربن  و  نفتی  مواد 
نصب توری و حفاظ هواکش مخازن و مسدود کردن کلیه درز و شکاف 

ها در تصفیه خانه آب باباشیخعلی انجام شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان اصفهان 
هدف از اجرای این برنامه را بهبود کیفیت آب شرب، ارزیابی اولیه و ثانویه 
عوامل مخاطره آمیزدرکیفیت آب و در نهایت توسعه و ارتقاء سامانه پایش 

و بهره برداری از منابع آبی عنوان کرد.
اضافه می شودبرنامه ایمنی آب با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، مرکز بهداشتاستان،استانداری اصفهان، شرکت آب منطقه ای، 
سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمانصنعت، 

معدن و تجارتو شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به اجراء درآمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:
كار  پایان  تا  بهارستان  بیمارستان  یک  فاز  احداث 

دولت سیزدهم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:بهارستان با توجه به جمعیت 
باال نیاز به بیمارستان دارد و پیش بینی می کنیم فاز یک این بیمارستان تا 

پایان کار دولت سیزدهم به بهره برداری برسد. 
بهارستان  در شهرداری  که  اصفهان  استان  اداری  در جلسه شورای 
برگزار شد، اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی بهارستان بیمارستان است 
که در 18 خرداد پارسال مقرر شد یک بیمارستان 250 تخت خوابی احداث 
شود و شرکت عمران برای این منظور باید 4 هکتار زمین اختصاص دهد 

و به دانشگاه علوم پزشکی تحویل دهد.
وی افزود: بهارستان با توجه به جمعیت باال نیاز به بیمارستان دارد 
و پیش بینی می کنیم فاز یک این بیمارستان تا پایان کار دولت سیزدهم 

به بهره برداری برسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: بهارستان به دو 
دارد  نیاز  تومان هزینه  میلیارد   3 پایگاهی  و هر  دارد  نیاز  پایگاه سالمت 
که زمین این دو پایگاه آماده است. زیربنای هر سازه 350 متر است که 
اگر اعتبار آن تامین شود تا پایان هفته دولت می توانیم این پایگاه ها را به 

بهره برداری برسانیم.
همچنین شبانی، شهردار بهارستان گفت: یکی از نیازهای اصلی این 
باید در بهارستان احداث شود. همچنین  شهر، دفتر ثبت احوال است که 
بیش از 20 سال است که مردم بهارستان در حسرت داشتن یک آرامستان 
هستند که 10 هکتار زمین در نزدیکی کوه های الشتر پیش بینی شده بود 

که محیط زیست با این امر مخالفت کرده است.
و  است  کم  بهارستان  شهری  برون  اتوبوس های  تعداد  افزود:  وی 
نوسازی هر اتوبوس 6 میلیارد تومان هزینه دارد که در این باره و تامین 

اعتبار باید چاره سازی شود.
شبانی ادامه داد: دو فرهنگسرا بیشتر نداریم و در بخش ورزشی نیز 
بهارستان امکانات کمی دارد و تنها یک سالن ورزشی داریم که این سالن 

باید به بخش خصوصی واگذار شود.

سرپرست پلیس فتا انتظامی ایالم؛
قربانی  ایالم  در  همچنان  ثنا  سامانه  جعلی  پیامک 

می گیرد
  سرپرست پلیس فتا انتظامی استان ایالم در خصوص کالهبرداری 
از طریق ارسال پیامک جعلی سامانه ثنا هشدار داد و گفت: شهروندان به 

این گونه پیامک ها توجه نکنند.
سرهنگ علی رضا یعقوبی اظهار داشت: تماس های مردمی با شماره 
تلفن 096380 فوریت های سایبری پلیس فتا نشان می دهد که پیامک جعلی 
سامانه ثنا قوه قضاییه از طرف شماره های شخصی برای شهروندان ایالمی 
اینترنتی  با جعل آدرس  ارسال شده است و در این روش فرد کالهبردار 
سامانه ثنا )سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی( پیامکی با محتوا هایی نظیر 
ابالغیه، ثبت شکایت در سامانه و… ارسال می کند و از شهروندان می خواهد 
برای مشاهده متن ابالغیه بر روی لینک موجود در پیامک کلیک و مبالغی 
را واریز کنند که با این اقدام عالوه بر نصب بدافزار بر روی گوشی آن ها 

حساب بانکی آن ها خالی می شود.
وی افزود: پیامک ارسالی از سوی قوه قضاییه فاقد لینک می باشد، به 
هیچ وجه برای مشاهده ابالغ قضایی، نیاز به واریز وجه نمی باشدو پیامک 

مذکور، هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمی شود.
در صورت  داد: شهروندان  ادامه  ایالم  انتظامی  فتا  پلیس  سرپرست 
دریافت چنین پیامکی، قبل از هر اقدامی با مرکز فوریت های سایبری پلیس 

فتا استان به شمار 096380 تماس بگیرند.

منصوب  هفتکل  برق شهرستان  توزیع  مدیریت جدید 
شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و 
با حضور فرماندار شهرستان، قائم مقام، معاونت برنامه ریزی و مدیر حراست 
و امور محرمانه شرکت، مدیریت جدید توزیع برق هفتکل منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، دکتر 
علی خدری مدیرعامل این شرکت؛ طی حکمی احمد منصوری را به عنوان 

مدیریت توزیع برق هفتکل منصوب کرد.
در این حکم آمده است:

جناب آقای احمد منصوری با عنایت به دانش، تجربیات ارزنده ، پشتکار 
و شایستگی جنابعالی به موجب این ابالغیه به سمت مدیریت توزیع برق 

هفتکل منصوب می گردید.
کلیه  تالش  و  همدلی  با  و  متعال  خداوند  از  استعانت  با  است  امید 
همکاران ارجمند در راه خدمت به نظام جمهوری اسالمی و اهداف شرکت 

موفق و موید باشید.
 علی خدری

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
الزم به ذکر است پیش از این مصطفی احمدی نورالدین وند به عنوان 
مدیریت توزیع برق این شهرستان مشغول به کار بود که ضمن تقدیر، ایشان 
نیز در حکمی به عنوان مدیریت توزیع برق مسجدسلیمان منصوب شدند.

نیشکر  توسعه  شركت  در  شکر  تن  هزار   451 از  بیش 
تولید شد

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی از تولید 23هزار شکر 
در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خبر داد.

مدیر عامل شرکت توسعه نیشکرو صنایع جانبی گفت: با پایان عملیات 
برداشت نیشکر در سال زراعی 1401-1400 حدود 451 هزار و 533 تن 
شکر در واحدهای هفتگانه توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان تولید شد.

دکتر عبدعلی ناصری افزود: این میزان تولید شکر با میزان پیش بینی 
و تولید سال زراعی گذشته حدود 100هزار تن کاهش را نشان می دهد.

وی علت کاهش تولید شکر در واحدهای هفتگانه نیشکری خوزستان را 
کمی و شوری آب ، خشکسالی بی سابقه و شرایط خاص آب و هوایی بیان کرد.

تولید 23 هزار تن شکر در هفت تپه
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی از تولید 23هزار شکر 

در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خبر داد.
ناصری با بیان اینکه برداشت نیشکر در کشت و صنعت هفت تپه امروز 
)شنبه( به پایان می رسد افزود: این شرکت به دلیل سوء مدیریت ها در چند 
سال گذشته وضعیت مناسبی نداشت اما با همدلی و تالش همه کارکنان 

توانست بازسازی شود و بر روی ریل توسعه قرار گیرد.
کشت و صنعت هفت تپه در 18 مهر ماه در جلسه ای با حضور معاون اول 
رئیس جمهور و قوه قضاییه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.

قرار است طبق برنامه، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سه 
سال آینده به سوددهی برسد.

150هزار تن شکر در انبارها نگهداری می شود
اکنون  هم  گفت:  جانبی  صنایع  و  نیشکر  توسعه  شرکت  مدیرعامل 

150هزار تن شکر در انبارهای این شرکت نگهداری می شود.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زرندیه :
با حفر 7 حلقه چاه و 17 كیلومتر لوله گذاري ، تنش 

آبي در شهرستان زرندیه كاهش یافت
از  زرندیه  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  کاووسي  رضا  حمید 
اقدامات گسترده براي کاهش تنش آبي در شهرها و روستاهاي این شهرستان 

در سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي وي 
در این رابطه به حفر 7 حلقه چاه و اجراي 17 کیلومتر خط انتقال و شبکه 

توزیع آب  و ساخت 3 باب مخزن ذخیره آب اشاره نمود.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زرندیه در ادامه اظهار داشت : به 
منظور تامین آب شرب شهرهاي زاویه و پرندک ، چاه شماره دو  مجتمع 
بزرگ آبرساني زاویه و پرندک حفر و تجهیز گردید و مشکل کمبود آب در 

این دو شهر بر طرف شد.
وي از حفر چاه شماره دو ، شهر مامونیه در سال گذشته خبر داد و 
الویر  و   ، آباد  عنوان کرد : در روستاهاي مالرد ، آزادگین ، ورامه ، امیر 
ازبیزان به منظور تامین و برطرف نمودن کمبود فشار آب در این مناطق ، 

چاه هاي جدید حفر گردید.
حمید رضا کاووسي با بیان اینکه دو چاه در روستاهاي قاسم آباد سفلي 
و هبران در سال گذشته تجهیز و راه اندازي شد افزود : با الیروبي قنوات 
شهر رازقان ، روستاي علیشار و مجتمع بیدلو توسط این امور، منابع آبي 

مناطق مذکور تقویت شد.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زرندیه گفت : در سال گذشته 3 باب 
مخزن ذخیره آب پیش ساخته در روستاهاي شیر علي بیگلو ، یانقویي سفلي 
و مقدادیه از اعتبارات فاقد دهیاري ساخته و در مدار بهره برداري قرار گرفت.

آبخیزداری  و  منابع طبیعی  جعفر مرادی حقیقی مدیرکل 
استان سمنان

مدیریت  و  استان  عشایری  شورای  جلسه  حاشیه  در   
دستگاههای  مدیران  و  استاندار  حضور  با  دام  كوچ 

اجرایی اعالم نمود  
از حد،  بیش  دام عشایر و چرای  ورود زودهنگام و خروج دیرهنگام 
حضور دام مازاد در مراتع، خشکسالی، فرسایش خاک و سیالب از مهمترین 

دالیل تخریب مراتع است.
به خصوص  مراتع  از  استفاده  مدیریت  با  افزود  مرادی حقیقی  جعفر 
جلوگیری از ورود زودهنگام دام در مراتع و جلوگیری از ورود دام مازاد می توان 
از تخریب بیشتر مراتع جلوگیری کرد. حفظ و احیای مراتع و اجرای طرح های 

مرتعداری و ممیزی مراتع در اولویت برنامه های این اداره کل قرار دارد.
مازاد در  دام  و  اینکه کوچ زودهنگام  به  توجه  با  اظهار داشت:  وی  
مراتع مهمترین عوامل تخریب مراتع است، گفت: اسفندماه پارسال برای 
نخستین بار دستورالعمل مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام، ساماندهی 
کوچ تدوین شد و به استانداران، مدیران سازمان جهادکشاورزی، مدیران 
کل منابع طبیعی و امور عشایر استان ها برای حفظ منابع آب، خاک، تقویت 
پوشش گیاهی، آمایش سرزمین و جلوگیری از تخریب سرزمین و چرای 

زودهنگام دام و کنترل افراد بدون پروانه چرا ارائه شده است.
و  دام  ظرفیت  دام،  خروج  و  ورود  زمان  افزود:  حقیقی  مرادی  جعفر 
مدیریت چرا  در حوزه  عنوان سه موضوع مهم  به  مراتع  از  استفاده  مدت 

دام در مراتع است.
نیز  عشایر  زودهنگام  کوچ  از  جلوگیری  برای  داشت:  اظهار  وی 
برنامه ریزی شده که زیرساخت ها و تمهیدات الزم برای توزیع نهاده، آب 
و خدمات رسانی به عشایر در استان های مبدا توسط سازمان امور عشایر و 
شرکت پشتیبانی امور دام با استفاده از ظرفیت تعاونی و تشکل های عشایری 

انجام می شود.

با  شرب  آب  تامین  حوزه  در  عسلویه  مردم  مشکالت 
بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شركت  سرپرست  حضور 

مورد بررسی قرار گرفت
جمع  در  حضور  با  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  سرپرست 
نمازگزاران جمعه شهر عسلویه مشکالت آبرسانی این شهر را مورد بررسی 

قرار داد.
ابوالحسن عالی در دیدار چهره به چهره با مردم شهر عسلویه ضمن 
پاسخگویی به مطالبات و درخواست های مردم راهکارهای الزم برای تسریع 

در مشکالت ارائه کرد.
در این دیدار که در جایگاه نماز جمعه عسلویه برگزار شد مردم شهرستان 
و  موارد  شد  مقرر  که  کردند  مطرح  آب  حوزه  در  خود  مشکالت  عسلویه 
درخواست های ارائه شده در جلسه تخصصی با حضور مسئوالن بخش های 

مختلف ستادی شرکت آبفا، بررسی تا مشکالت مردم برطرف شود.

شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
شهرداری بندر بوشهر ازنصب المان ویژه ماه مبارک 

رمضان در سطح شهر خبر داد.
    به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
بندر بوشهر، عبدالمجید ضیاء سرپرست سازمان سیما، منظر و  شهرداری 
فضای سبز شهری شهرداری بوشهر  گفت؛ فضاسازی معابر در مکان های 
سال  در طول  زیباسازی  واحد  برنامه های  از  یکی  و سطح شهر،  عمومی 
است که در همین راستا و به منظور گرامیداشت ماه مبارک رمضان و به 
جهت افزایش زیبایی بصری سطح شهر و همخوانی معابر با این ایام، طرح 

المان های رمضان اجرایی شد.
 وی گفت ؛ این سازمان تالش دارد با اجرای طرح های مختلف و طراحی 
و نصب المان های ویژه، حال و هوای مناسبت ها را بین شهروندان جاری کند.
 ضیاء گفت ؛ اقدامات زیباسازی شهر در مناسبت های مختلف در روحیه 
شهروندان نقش و تاثیر بسزایی دارد؛ درواقع این فضاسازی ها ویترین شهر 

است و مردم آن ها را از نزدیک مشاهده می کنند.
ایمان ، میدان انقالب  المان در پارک  پایان افزود ؛تعداد 4   وی در 
،چهارراه بی سیم ،میدان رفاه از جمله المان هایی است که به مناسبت ماه 

پر فیض رمضان توسط این سازمان در سطح شهر نصب شده است

به دنبال تخلیه بیش از 17 میلیون 
اساسی  کاالی  انواع  تن  هزار   500 و 
رکورد  گذشته  سال  ماهه  دوازده  در 
امام  بندری  مجتمع  در  بی سابقه ای 
کاالهای  تخلیه  حوزه  در  خمینی)ره( 

اساسی به ثبت رسید.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، 
عادل دریس با اشاره به پهلوگیری 289 
فروند کشتی حامل انواع کاالی اساسی 
در  خمینی)ره(  امام  بندری  مجتمع  در 
دوازدهه ماهه سال گذشته بیش از 17 
میلیون و 517 هزار تن کاالی اساسی 
تخلیه شد که 19 درصد رشد را نسبت 
نشان  گذشته  سال  در  مشابه  مدت  به 

می دهد.
دریس همچنین با اشاره هم افزایی 
دستگاه هایی اجرایی و نهادهای مرتبط 
ترخیص  مجوزهای  صدور  فرآیند  در 
ارسال  روند  در  تسریع  منظور  به  کاال 
کشور  نقاط  تمام  به  اساسی  کاالهای 
یاد شده  زمانی  بازه ی  در  داشت:  بیان 
نزدیک به  18 میلیون و 300 هزارتن 
هم کاالهای اساسی بارگیری و به نقاط 
مختلف کشور ارسال شد که 26 درصد 

نسبت به سال قبل رشد داشته است.

مدیریتی  تمهیدات  تخاذ  ا وی 
و  ترخیص  جریان  ساماندهی  برای 
لیت  فعا و  اساسی  کاالهای  خروج 
طول  در  توقف   بدون  شبانه روزی 
سال و همکاری تنگاتنگ دستگاه های 
اجرایی ذیربط از جمله عواملی برشمرد 
که موجب شد که رشد قابل توجهی در 
مصرف  مبادی  به  کاال  ارسال  جریان 

به دست آید.
بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر 
اینکه  به  اشاره  با  خمینی)ره(  امام 

نزدیک به 17 میلیون تن از کاالهای 
مجتمع  این  در  شده  بارگیری  اساسی 
بزرگ بندری در 12 ماهه سال گذشته 
شده  حمل  جاده ای  ناوگان  طریق  از 
منظور  به  کرد:  خاطرنشان  است، 
کاهش بار ترافیک جاده ای و افزایش 
هم افزایی  با  ریلی  نقل  و  حمل  سهم 
راه آهن جمهوری اسالمی و اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان خوزستان در 
نقل  و  فعالیت حمل  بستر  آماده سازی 
ریلی نزذیک به 2 میلیون تن با ناوگان 

ریلی به نقاط مختلف کشور ارسال شد 
زمینه  این  در  رشد  درصد   11 از   که 

خبر می دهد.
ه  یژ و منطقه  می شود  ر  و آ د یا
اقتصادی بندرامام خمینی)ره( به عنوان 
و  غالت  لجستیک  شهر  نخستین 
بارگیری  و  تخلیه  کانون  همچنین 
به  نزدیکی  لحاظ  به  اساسی  کاالهای 
نقش  کشور  صنعتی  و  جمعیتی  مراکز 
ایفا  کاال  تأمین  زنجیره  در  سزایی  به 

می نماید.

ثبت رکورد بی سابقه تخلیه بیش از 1۷ میلیون و ۵00 هزار تن کاالی اساسی 
در بندر امام خمینی)ره(

سازي  بهینه  و  اصالح  منظور  به 
تاسیسات  و  شبکه  از  وسیعي  حجم 
توزیع برق، 21 رزمایش خدمت متعالي 
در نقاط مختلف استان سمنان به اجرا 

درآمده است.
برداري  بهره  معاونت  سرپرست 
برق  توزیع  شرکت  دیسپاچینگ  و 
با  گفت:  مطلب  این  بیان  با  استان 
شناسایي شبکه هاي فرسوده، قدیمي 
براي  الزم  سناریوي  دار،  عارضه  و 
اجراي رزمایش برنامه ریزي و با بسیج 
و  امکانات  تجمیع  و  انساني  نیروي 
تجهیزات، به صورت جهادي- ضربتي 
حجم گسترده اي از خطوط برق رساني 
بازسازي  و  سازي  بهینه  تجهیزات،  و 

مي شود.
مصطفی کرمی افزود: 21 رزمایش 
انجام شده در سال گذشته، با مشارکت 
یک هزار و 208 نفر نیروهاي عملیاتي، 
پشتیباني و ناظران ایمني، با حجم کار 
اجرایی  ساعت  نفر   765 و  هزار  چهار 

شده است.
وي با عنوان این که یکي از ویژگي 
برنامه ها در سال قبل،  این  بارز  هاي 

95 روز صرفه جویي در روز کاري را به 
جویي  صرفه  شد:  یادآور  داشته  همراه 
دیگر  از  انرژي،  ساعت  مگاوات   36
به  شده  برگزار  رزمایش هاي  مزایاي 

شمار مي رود.
 100 اصالح  کرد:  اظهار  وي   
فشار  و  فشارمتوسط  شبکه  کیلومتر 
ایستگاه   182 سازي  بهینه  ضعیف، 
و  آوري  جمع  برق،  توزیع  یی  هوا
 18 تعویض  پایه،  اصله   148 نصب 
دستگاه برقگیر و کات اوت و اصالح 

576  مورد ارتباطات شبکه و تعویض 
عمل  به  مات  قدا ا جمله  ز  ا کلمپ، 
این  اجرایي  واحدهاي  توسط  آمده 

است. شرکت 
“ کرمی« با بیان این که عملیات 
مقره  پایه  مقره،  مورد   375 تعویض 
تصریح  رسیده  انجام  به  کنسول  و 
مورد   936 آچارکشي  و  سرویس  کرد: 
تجهیزات پایه ها، اصالح و بستن 187 
»اسپیسر«،  فازها  جداکننده  و  اصلي 
چهار  احداث  انشعاب،   535 اصالح 

تابلوي  و  برق  توزیع  هوایي  ایستگاه 
دستگاه   328 اصالح  و  نصب  و  جدید 
سرچراغ روشنایي معابر، از دیگر فعالیت  
هائي است که در رزمایش هاي خدمت 

متعالي اجرایي شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال قبل، 
پنج اقدام فراگیر استانی و سراسری از 
سوی شرکت توانیر در استانها به اجرا 
درآمده و 16 رزمایش خدمت متعالی نیز 
از سوی شرکت توزیع برق استان برنامه 

ریزی و عملیاتی شده است.

در راستاي برنامه هاي جهادي انجام شد؛

اجراي 21 رزمایش خدمت متعالي 
براي اصالح و بهینه سازي شبکه هاي توزیع برق در استان سمنان

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی 
ایالم گفت: رسانه ها امروز نقش مهمی 

در راستای تحقق جهاد تبیین دارند.
حجت االسالم محمدعلی نجفی 
در نشست گفتمانی چراغ راه که با حضور 
مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  از  جمعی 
استان ایالم در حسینیه حضرت زینب 
کبری )س( برگزار شد، اظهار کرد: کسی 
می تواند در جهاد تبیین موفق عمل کند 
که معتقد به تاثیر اراده مردم در آینده 
انقالب  و  پیشرفت کشور   به  و  کشور 

اسالمی اعتقاد داشته باشد.
وی افزود: اگر قدرت بصیرت الزم 
حمالت،  تشخیص  و  شناخت  برای  را 
توطئه ها و تحرکات انحرافی  دشمنان 
نداشته باشیم، نمی توانیم در امر تحقق 

جهاد تبیین موفق عمل کرد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی 
زدایی  بهام  ا و  تبیین  گفت:  ایالم 
مقام  توسط  بارها  که  است  موضوعی 
گرفته  قرار  تاکید  مورد  رهبری  معظم 
است  موضوعی  تبیین  جهاد  اما  است 

قید فوری و قطعی مورد  با  ایشان  که 
تاکید قرار داده اند.

و  ابراز کرد: اصحاب رسانه   وی 
قلم به دستان سربازان صف اول جهاد 
تبیین هستند چرا که حوزه اثر بیشتری 

در جامعه دارند.
حجت االسالم نجفی افزود: علی 
رغم اینکه مشکالت و کمبودهایی در 
کشور وجود دارد اما کشور در مسیر رشد 

و تعالی قرار دارد.
به  لبیک  راستای  در  کرد:  بیان 

سلسله  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 
با  تبیین  جهاد  گفتمانی  های  نشست 
صنوف  همه  با  راه«  »چراغ   عنوان 
مبارک  ماه  طول  در  جامعه  تاثیرگذار 

رمضان برگزار می شود.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی 
با  ها  نشست  سلسله  این  گفت:  ایالم 
حضور 17 قشر تأثیرگذار جامعه در طول 
ماه مبارک رمضان و در ده شهرستان 
استان با محوریت ائمه جمعه شهرستان 

ها برگزار می شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی ایالم

رسانه ها نقش مهمی در تحقق جهاد تبیین دارند



5 بیمهسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1988- دوشنبه 22 فروردین 1401  / بانک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای علی خیرآبادی و خانم نادیا امیری برابر تفویض وکالت 
به  منتسب  اسناد رسمی 257 مشهد  دفتر   1391/06/25 مورخ  شماره 5891 
وکالت شماره 198364 مورخ 1385/12/26 دفتر اسناد رسمی 20 مشهد به 
امضا  استناد 2 برگ استشهادیه گواهی  به  اروجی  آقای حسن  عنوان وکالی 
دریافت  جهت  کتبی  تقاضای  به  منضم  مشهد   164 رسمی  اسناد  دفتر  شده 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی هستند سند 
مالکیتشان به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد 
آپارتمان به مساحت 73/76 متر مربع به شماره پالک 557/3 فرعی از 175 
اصلی بخش 10 مشهد ذیل صفحه 395 دفتر 1361 به شماره 226811 به نام 
به شماره 506133 صادر  مالکیت  و سند  ثبت  اصل  آقای حسینعلی شجاعی 
و تسلیم گردیده سپس برابر سند انتقال قطعی 198288 مورخ 1385/12/24 
دفتر اسناد رسمی 20 مشهد ششدانگ مورد ثبت نام آقای حسن اروجی منتقل 
و برابر اسناد 198290 و 198292 مورخ 1385/12/24 در رهن بانک مسکن 
قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی قای بیش از 
این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت 
نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  یا  داده  انجام  ای  معامله  آگهی  مورد  ملک  به 

خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
به صدور سند  معامله رسمی نسبت  یا سند  مالکیت  ارائه سند  بدون  اعتراض 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 

م / الف 369 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای حمید قائنی زاده نرماشیر برابر وکالت شماره 29333 
نور  آزاد گستران  تعاونی مسکن  مورخ 1400/12/25 به عنوان وکیل شرکت 
 193 اسناد رسمی  دفتر  امضا شده  گواهی  استشهاد  برگ   2 استناد  به  هشتم 
مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده 
متر   1010/39 مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  گردید  مشخص  ثبتی 
مربع به شماره پالک 7292 فرعی از 176 اصلی بخش 10 ذیل صفحه 14 
دفتر 991 شماره 176997 به نام شرکت تعاونی مسکن آزاد گستران نور هشتم 

ثبت و سند مالکیت به شماره 068238 / الف 89 صادر و تسلیم گردیده سپس 
برابر اسناد 89755 مورخ 1393/11/17 و 93977 مورخ 1393/12/26 دفتر 
اسناد رسمی 30 مشهد در رهن بانک مسکن قرار گرفته سامانه جامع امالک 
الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی قای بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم  یا سند معامله رسمی به این 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
به  آن  تسلیم  و  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  رسمی  معامله  سند  یا 

متقاضی اقدام خواهد شد. 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 

م / الف 370 

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/30 متر مربع 
تحت پالک 2/3/129- اصلی واقع در بخش 12 مهاباد به شماره چاپی 580714 
به نام خانم فاطمه رسول زاده صادر و تسلیم گردیده و بعدا تمامی شش دانگ آن 

برابر سند رسمی شماره 16905 – 89/08/24 دفتر اسناد رسمی شماره 2 سردشت 
به نام خانم بدریه راستگو فرزند خضر انتقال قطعی یافته است و برابر سند رسمی 
شماره 16906 – 89/08/24 دفتر اسناد رسمی شماره 2 سردشت در قبال مبلغ 
یکصد و هشتاد میلیون ریال نزد بانک تجارت در قید رهن می باشد نامبرده برابر 
درخواست وارده به شماره 109/110/1401/222 – 1401/01/20 با ارائه دو برگ 
فرم تکمیل شده استشهاد مصدق وارده به شماره 476645 – 1401/01/20 دفتر 
اسناد رسمی شماره 8 سردشت مدعی فقدان سند مالکیت صادره فوق به علت 
اسباب کشی گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به نام خود نموده و 
ملک سابقه بازداشتی و رهنی و ممنوع المعامله ندارد لذا مراتب به استناد تبصره 
1 ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هر کسی به نحوی 
از انحاء نسبت به ملک مذکور اعتراضی دارد و یا معامالتی به نفع او شده و یا 
مدعی وجود سند نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد نمود. 
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1401/01/22 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سردشت 

خدمت به مردم از طریق كاهش مراجعه به شعبه های بانک
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، دکتر سید سعید شمسی نژاد، در بازدیدی 
سرزده، ضمن حضور در ستاد مدیریت شعب استان 
تهران با همکاران این استان به گفت وگو پرداخت.

در این دیدار شمسی نژاد با اشاره به نقش ارزنده 
بانک، تالش  استان تهران در تحقق اهداف عالیه 

هر چه بیشتر همکاران در دستیابی و رسیدن به این مهم را خواستار شد.
وی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همکاران در استان تهران، ابراز 
امیدواری کرد با حضور نیروهای توانمند و جوان بتوانیم شاهد شکوفایی 

هر چه بیشتر مدیریت شعب این استان باشیم.
و  کارکنان  برای  سربلندی  و  توفیق  آرزوی  ضمن  انتها  در  وی 
خانواده های آن ها ابراز امیدواری کرد در سال جدید بتوانیم گام های بلندی 
در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( و خدمت به 

مردم از طریق کاهش مراجعه آن ها به شعبه های بانک برداریم.

اعتمادسازی، چشم انداز صنعت بیمه در 14۰1

دکتر ناصرالدین اسالمی فرد مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
رازی، اعتماد را نقطه ثقل صنعت بیمه در بحران  های فراگیر مانند کووید 

19 دانست و همچنین روابط عمومی را بازوی اجرایی این مهم دانست.
متن کامل این یادداشت که در خبرگزاری فارس منتشر شد به شرح 

زیر است:
صنعت بیمه به طور معمول اولین پاسخ دهنده مالی در شرایط بحران 
و آسیب اقتصادی است. کووید19 شرایط جدیدی را برای جامعه بشری 
شدید  تنش های  و  سریع  تغییرات  با  همراه  که  شرایطی  است.  زده   رقم 

اقتصادی بوده  است.
تغییرات  چالش  با  همه  از  بیش  بحران  زمان  در  بیمه  شرکت های 
تقاضا و خسارت های متفاوت مواجه بوده اند. به نظر می رسد اعتمادسازی 
در چنین شرایطی کلید واژه اصلی این صنعت است. تحقیقات ثابت کرده که 
شرکت هایی که اعتماد را در خط مقدم برنامه ریزی، استراتژی و هدف گذاری 
قرار داده اند و از این طریق اعتماد مشتریان، رگوالتورها، سرمایه گذاران، 
کانال فروش و کارمندان خود را جذب کرده اند، در زمینه ایجاد وفاداری 
و عملکرد مالی شرکت در میدان رقابت بهتر از رقبای خود ظاهر شده اند.

 1401 سال  در  بیمه  صنعت  انداز  چشم  عنوان  به  آنچه  نتیجه  در 
با  که  است  افرادی  اعتماد  می آید،  به حساب  دارایی شرکت ها  مهمترین 

شرکت در تعاملند.
نقش روابط عمومی در این دوره بیش از قبل مهم و حیاتی است، چرا 
که بازوی اجرای شرکت برای ایجاد اعتماد، این بخش در سازمان است. 
باید توجه کرد که تجارب اجرایی و مطالعات این عرصه نشان می دهد، 
بازنگری در استراتژی ها با توجه به تغییرات بنیادی در ترجیحات مشتری، 
امری ضروری است و چابکی عنصر الینفک رویکرد مدیریتی در بخش 

روابط عمومی به حساب می آید.
روابط عمومی با ایجاد فضای رسانه ای و شفاف سازی، ایجاد بستری 
برای افزایش یا کاهش اعتماد به برند را ممکن می سازد. انتشار به موقع 
از مهم ترین  اخبار و پاسخگویی مناسب به مشتری و عموم جامعه یکی 
رویکردهایی است که باید در دستور کار قرار بگیرد برای پیاده سازی این 
تفکر نیز بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی با توجه به تسلط آن بر فضای 

ذهنی مشتری، پیشنهاد می گردد.
به طور خالصه می توان گفت بهره برداری از بستر مجازی جهت ایجاد 
شفافیت و افزایش آگاهی مشتریان و عموم جامعه و پاسخگوئی به نیازها 
و ابهامات امری اجتناب ناپذیر در اعتمادسازی به عنوان عنصر کلیدی و 

چشم انداز آتی است.

مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره آموزش
دوره های  تقویت  با  کارکنان  مهارت  افزایی   :  

آموزشی از اولویت های اصلی بانک دی است
در  دی  بانک  مدیرعامل  قیطاسی،  علیرضا 
را  آموزشی  سرمایه گذاری  آموزش،  اداره  از  بازدید 
با هدف دانش افزایی و تقویت مهارت های کارکنان 
از اولویت های اصلی این بانک دانست. به گزارش 

روابط عمومی بانک دی ، یکی از نقاط تمرکز مدیریت جدید بانک دی در 
حدود سه ماه گذشته، توجه ویژه به بخش آموزش و برگزاری دوره های 
متنوع در شاخه های مختلف بانکداری برای تقویت مهارت نیروی انسانی 

فعال در بانک بوده  است.
 قیطاسی در بازدید سرزده از اداره آموزش بانک دی، ضمن حضور 
گفت:  آموزشی  دوره های  مستمر  برگزاری  اهمیت  کالس هادرباره  در 
برای برگزاری دوره های مختلف آموزشی در بانک دی از اساتید خبره و 
باتجربه نظام بانکی دعوت شده تا در دوره ها حضور یابند و انتظار این 
برای  خدمت  حین  و  خدمت  بدو  آموزشی  دوره های  اتمام  از  بعد  است 
بخش های  در  مشتریان  به  خدمات دهی  کیفیت  افزایش  شاهد  نیروها 

مختلف بانک باشیم. 
وی ادامه داد : این بانک متعلق به سهامدارنی است که بیشتر آنها 
از خانواده مظعم شهدا و ایثارگران هستند و انتظار می رود همکاران بانک 
دی خدمات بانکی را با بهترین کیفیت به مشتریان و جامعه هدف ارائه 
کنند. مدیرعامل بانک دی در ادامه از بخش های مختلف اداره آموزش نیز 
بازدید به عمل آورد و دستوراتی برای تجهیز هر چه سریع تر ساختمان اداره 
آموزش و افزایش کیفیت خدمات آموزشی صادر کرد. گفتنی است محمود 
تشریح  به  بازدید  این  حاشیه  در  نیز  بانک  آموزش  اداره  مسئول  نوه سی 
عملکرد این اداره و برنامه ریزی های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت 

در طول سال جاری پرداخت.

آمادگی بانک دی برای حمایت از مراكز دانش بنیان فعال 
در حوزه ایثارگری

مدیرعامل بانک دی در دیدار با رئیس هیئت مدیره 
ارائه  به  کشور  دانش بنیان  مراکز  صنفی  انجمن 
مجموعه های  از  حمایت  در  بانک  این  رویکردهای 

دانش بنیان و تحقق شعار سال 1401 پرداخت.
»علیرضا  دی:  بانک  روابط عمومی  گزارش   به 
قیطاسی« در دیدار با ایمان مصدری، رییس هیئت مدیره 

انجمن صنفی مراکز دانش بنیان کشور با اشاره به شعار سال 1401 گفت: 
را   1401 سال  )مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام  که  این  به  توجه  با 
نظام  رسالت  کردند،  نامگذاری  آفرین«  اشتغال  بنیان،  دانش  سال»تولید، 
بانکی در عملیاتی سازی این شعار بسیار حساس است و بانک دی از ابتدای 
سال جاری، تحقق شعار سال را در برنامه های عملیاتی و سیاست  اعتباری 

خود قرار داده است. 
از  در حمایت  بانک دی  توانمندی های  و  به ظرفیت ها  اشاره  با  وی 
شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: بانک دی آمادگی دارد در قالب انعقاد 
تفاهم نامه با انجمن صنفی مراکز دانش بنیان کشور از ایثارگران  فعال در 

حوزه های دانش بنیان حمایت کند.
وی افزود: همچنین بانک دی این آمادگی را دارد تا از مجموعه های 
برای  خالقانه  دانش بنیان  محصوالت  و  خدمات  دارای  که  دانش بنیانی 

ایثارگران و جانبازان دارند حمایت همه جانبه داشته باشد.
در ادامه این نشست ایمان مصدری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
مراکز دانش بنیان کشور، ضمن قدردانی از رویکرد بانک دی در حمایت از 
مراکز دانش بنیان به تشریح اقدامات انجام شده در این انجمن پرداخت و 
از  گفت: مهم ترین رسالت این انجمن تدوین راهبرد و حمایت همه جانبه 

ایده ها و ابتکارات شرکت ها، موسسات و مراکز دانش بنیان است.
انجمن صنفی مراکز دانش بنیان کشور در راستای نیل  افزود:  وی 
مسیر  در  تا  است  دی  بانک  با  تفاهم نامه  انعقاد  آماده  خود  اهداف  به 
این مجموعه  توسعه زمینه های دانش بنیان و تحقق شعار سال در کنار 

باشد. معظم 

مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران
مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران 
به کارشناسان  ارزیابی و فرآیند کارشناسی  ارجاع  از 
مشاوران  و  رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز  رسمی 
الکترونیکی  سامانه  طریق  از  قضائیه  قوه  خانواده 

1515 خبر داد.
بانکی  اداره کل مقررات، مجوزهای  به گزارش 

و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با ارسال نامه 
شماره 365125/00 مورخ 14/12/ 1400 از پست بانک ایران خواست تا از 
اتخاذ رویه دوگانه در ارجاع کار کارشناسی به کارشناسان کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری و کارشناسان مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 

خانواده قوه قضائیه خودداری کند.
اجرای سند تحول قوه  با هدف  این  از  این گزارش، پیش  بر اساس 
قضائیه راه اندازی سامانه 1515 طی نامه 923/400/ش مورخ 17/09/1400 
و  رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز  رسمی  کارشناسان  عالی  رئیس شورای 
مشاوران خانواده قوه قضائیه توسط بانک مرکزی ج.ا. ا  به شبکه بانکی 

کشور اعالم شده بود.
در این سامانه تمام فرآیندهای کارشناسی به صورت کامال الکترونیک 
اعم از دریافت پیش پرداخت حق الزحمه، گزارش کارشناسی، امضا، ممیزی 

و نظارت بر امور مربوطه انجام می شود.

استان های  به  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  ویژه  توجه 
كم برخوردارتر شایسته تقدیر است

بـه گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسـنه 
مهـر ایران، سـرتیپ دوم پاسـدار »حمیـد خرم دل« 
فرمانـده سـپاه فتح اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد از 
خدمـات بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران در ایـن 

اسـتان تقدیـر کرد.
بانـک قرض الحسـنه مهـر ایران همـواره توجه 

ویـژه ای نسـبت بـه اسـتان ها و اقشـار کمتـر برخوردار داشـته اسـت. این 
بانـک افـزون بـر تسـهیالت تکلیفـی کـه در حـوزه حمایتـی پرداخـت 
می کنـد، ضمـن انعقـاد تفاهم نامه بـا نهادهایی همچون کمیتـه امداد امام 
خمینـی)ره(، بنیـاد برکـت، بنیاد مسـکن و... بـه توانمندسـازی مددجویان 
نهادهـای حمایتـی و همچنیـن حمایـت از توسـعه کسـب وکارهای خـرد 

اسـت. پرداخته 
عـالوه بـر ایـن، بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران همواره پیشـگام 
فعالیت در حوزه مسـئولیت اجتماعی در شـبکه بانکی کشـور بوده اسـت. 
پرداخـت وام، سـاخت و بازسـازی مراکـز بهداشـت روسـتایی و پرداخـت 
کمـک بالعـوض بـه زلزله زدگان شـهر سی سـخت )واقـع در کهگیلویه و 
بویراحمـد( تنهـا یکـی از اقدامـات بانـک در این حـوزه به شـمار می رود.

قرض الحسـنه تجلـی حاکمیـت مبانـی عقیدتـی بـر سـودجویی های 
اسـت اقتصادی 

در لـوح تقدیـر فرمانـده سـپاه فتـح اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد 
بانـک  مدیرعامـل  شمسـی نژاد«  سـعید  »سـید  دکتـر  بـه  خطـاب 

اسـت: آمـده  ایـران  مهـر  قرض الحسـنه 
»نظـام بانکـی یکـی از اصلی ترین محورهای توسـعه اسـت. مسـیر 
دسـتیابی بـه اهداف اقتصاد ملی بانک ها هسـتند و اگـر همه ظرفیت های 
نظـام بانکـی عملیاتی شـود گام هـای محکم تر، بلندتر و حساب شـده تری 
برخواهیـم داشـت و دیدگاه هـای کالن توسـعه ای کشـور نیـز متحـول 
خواهـد شـد. یقیـن داریـم کـه قرض الحسـنه سـنتی اسـالمی اسـت که 
اقتصـاد را در خدمـت عقیـده قـرار می دهـد و تجلی حاکمیـت ارزش های 

اخالقـی و مبانـی عقیدتـی بر سـودجویی های اقتصادی اسـت.
فعالیـت چشـمگیر، کوشـش پیگیـر همـراه بـا صداقـت و اهتمام در 
جهـت رفـع مشـکالت و مسـائل مـردم اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد، 
نشـان از حسـن تدبیـر، سـازماندهی مؤثـر، نـگاه ویـژه بـه اسـتان های 

دارد. جناب عالـی  ارزشـمند  مدیریـت  و  کم برخوردارتـر 
و  همدلـی  در  جناب عالـی  مجدانـه  تـالش  از  سـپاس  پـاس  بـه 
همزبانـی بـا ایـن اسـتان و نیـل بـه اهـداف مقـدس جمهوری اسـالمی 
ایـران، صمیمانـه تشـکر و قدردانـی نمـوده و ایـن لـوح تقدیر، پیشـکش 

حضـور پـر لطفتـان می گـردد.«

افتتاح  و  شکوفایی  سال   ،1401  
گردشگری،  مالی  گروه  پروژه های 
دانش  های  شرکت  از  جدی  حمایت 
بنیان و ایجاد 10 هزار شغل جدید است.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی 
گردشگری، در سال جاری چند پروژه از 
جمله فاز نخست پروژه سرزمین ایرانیان 
)آیلند(، پروژه های میکامال کیش، هتل 
نجف،  هتل های  اصفهان،  پرستیژلند 
کربال و کاروانسرای وکیل افتتاح و به 

بهره برداری خواهد رسید. 
به  امسال  نامگذاری  به  توجه  با 
اشتغال آفرین«،  دانش بنیان،  »تولید، 
گروه مالی گردشگری نیز در این زمینه، 
حمایت جدی از شرکت های دانش بنیان 

را در دستور کار قرار داده است.
 80 حدود  گردشگری  مالی  گروه 
هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا 
دارد و تاکنون برای 18 هزار نفر اشتغال 
ایجاد کرده که این رقم در پایان سال 

1401 به 28 هزار نفر خواهد رسید. 
از جمله پروژه های مهم، می توان 
به پروژه »آیلند« اشاره کرد که یکی از 
کشور  اقتصاد  در  تاثیرگذار  پروژه های 
تجربه  نخستین  عنوان  به  که  است 
خورده  رقم  کشور  در  خصوصی  شهر 
است. مجموعه 1400 هکتاری در دل 
کویر که در حال تبدیل شدن به نگینی 
و  داخلی  سرمایه گذاران  برای  جذاب 

خارجی است. 
داشتن دریاچه تفریحی گردشگری، 
استانداردترین پیست موتورکراس ایران، 
تنها پیست فرمول یک کشور، مجموعه 
گلف با باالترین استاندارد روز، کارتینگ، 
محیط  آفرود  های  پیست  نخستین 
و  سوارکاری  مجموعه  ایران،  شهری 

چوگان، بزرگترین پیست کورس اسب 
کشور، پارک آبی، دهکده های سالمت، 
عنوان  به  را  »آیلند«  پرواز،  و  دانش 

شهری به سبک فردا معرفی می کند. 
عنوان  به  ایرانیان)آیلند(  سرزمین 
اقامتی،  بین المللی  شهرک  بزرگ ترین 
تفریحی، تجاری، ورزشی وآموزشی در 
ایران، نخستین مجموعه در کشور است 
که به طور همزمان سه عنوان منطقه 
)مصوبه  بین  المللی  گردشگری  نمونه 
هیات دولت(، شهرک نمونه گردشگری 
و  شهرسازی  عالی  شورای  )مصوبه 
قتصادی  ا ویژه  منطقه  و  معماری( 
)مصوبه مجلس شورای اسالمی( را دارد. 
دیگر  یکی  کیش  میکامال  پروژه 
مالی  گروه  بااهمیت  های  پروژه  از 
گردشگری است که با همه تالطم های 
و  رسیده  اتمام  به  اکنون  اقتصادی، 
مراحل تکمیل طراحی)دیزاین( را طی 

بهره برداری  آماده  پروژه  این  می کند. 
آن  از  بهره برداری  با  و  است  رسمی 
کار  به  مشغول  نفر   5000 حداقل 

می شوند. 
اصفهان،  پرستیژلند  مجموعه  در 
کار مشترکی که با شرکا در حال انجام 
است، اقدامی کم نظیر در اصفهان است. 
دو پروژه بزرگی که در استان اصفهان 
به مردم این استان تقدیم شد، اقدامی 
از  بیش  آن  اجرای  با  بود که  ارزشمند 
به کار شدند.  چند هزار جوان مشغول 
پروژه  نخست  فاز  افتتاح  با  همچنین 
اقامتی، تفریحی و گردشگری سیرجان 
شامل مرکز خرید زیگورات سنتر برای 
اشتغال  سیرجانی  جوان   300 حدود 

ایجاد شد. 
اندازی  راه  و  تکمیل  اجرا،  در   
پروژه های مذکور نقش بانک گردشگری 
زمینه  این  در  و  بوده  تاثیرگذار  بسیار 

خدمات شایانی صورت گرفته است.
این گزارش حاکیست: سال 1400 
با وجود فراز و نشیب هایی که داشت، 
بالندگی گروه مالی گردشگری احساس 
شد که نشان از عملکرد صحیح مدیران 
عالی گروه و یافتن مسیر توسعه در این 
بنگاه اقتصادی است. برخی از پروژه های 
بزرگ و به تعبیری مگاپروژه های گروه 
بدون  شده،  اجرا  و  شروع  شرکا  با  که 

اغراق در منطقه تاثیرگذار هستند. 
 در فضای ناجوانمردانه تحریم های 
شده  تمام  هزینه  باالبودن  و  ظالمانه 
تحریم،  دلیل  به  اقتصادی  بنگاه های 
که  سالی  در  گردشگری  مالی  گروه 
گذشت، موفقیت های زیادی در حوزه 
های مالی و بانکی، صنعتی و معدنی، 
این  که  کرد  کسب   ... و  گردشگری 
شتاب  با   1401 سال  در  موفقیت ها 

بیشتری ادامه خواهد داشت.

1401، سال شکوفایی و افتتاح پروژه های گروه مالی گردشگری است
10 هزار شغل جدید ایجاد می شود

    بـه گزارش واحد خبر و رسـانه 
مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملل 
شـهرداری بندر بوشهر، نشست شورای 
اداری شـهرداری  بـا حضـور معاونان و 
مدیـران ایـن شـهرداری برگـزار و بـا 
دسـتور اکیـد شـهردار مبنی بر تسـریع 
در انجـام پروژه هـا، افزایـش کمـی و 
کیفـی فعالیت هـا و خدمت رسـانی بـه 

شـهروندان همراه شـد.
ر  د شـهر  بو ر  بنـد ر  ا د شـهر
ابتـدای ایـن نشسـت ضمـن تقدیـر از 
همـکاران  شـبانه روزی  فعالیت هـای 
گفـت:  نـوروز  ایـام  در  شـهرداری 
معاونیـن، مدیـران، شـهرداران مناطق 
و کارگـران و کارمنـدان شـهرداری بـا 
تـالش بی وقفه توانسـتند مشـکالت را 

مدیریت کنند و به صورت شـبانه روزی 
و  شـهروندان  انتقـادات  پاسـخگوی 
نتیجـه  در  باشـند.  گرامـی  مسـافران 
اسـتان  کـه  بـود  تالش هـا  همیـن 
بوشـهر از نظر خدمات رسانی و رضایت 
قـرار  کشـور  اول  رتبـه  در  مسـافران 

گرفـت.
 در ایـن زمینـه، ما به وظایف خود 
عمـل کردیم و در خصوص چادر نزدن 
در ساحل فرهنگسـازی و اطالع رسانی 
خـود  ضعف هـای  اکنـون  کردیـم. 
از  داریـم  انتظـار  و  می شناسـیم  را 
همیـن االن رئیـس سـتاد تسـهیالت 
سـفر جلسـه گذاشـته و مشـکالت را 

کند. برطـرف 
حسـین حیدری در ادامه با اشـاره 

به لـزوم آغـاز فعالیت هـای جهادی در 
شـهرداری بوشهر گفت: از اولویت های 
مهـم سـال جاری بحث جذب سـرمایه 
و سـرمایه گذاری در پروژه هـا خصوصـا 
حریم 60 متری سـاحل اسـت. بنابراین 
اهـداف  بـه زودی  کـه  داریـم  انتظـار 
و  شـده  معیـن  و  مشـخص  مدنظـر 
متناسـب  سـرمایه گذاری  بسـته های 

ارائه شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه وضعیت 
بوشـهر  در  ری  یه گذا سـرما فعلـی 
فانـوس  افـزود:  نیسـت،  راضی کننـده 
نگیـن،  تفریحـی  مجتمـع  دریایـی، 
غیـر  تقاطـع  گردشـگری،  دهکـده 
همسـطح شـهید سـلیمانی، گذر سرتل 
پـارک ملـت، سـاختمان  تنـگک،  بـه 

بیلیـارد، پـارک ریشـهر، نـوار سـاحلی، 
پسـماند،  سـازمان  آسـفالت،  کارخانـه 
خیابان هـای  روشـنایی  سـبز،  فضـای 
جدول هـا،  سـنگ  بهسـازی  پرتـردد، 
سـاماندهی  دریـا،  متـری   60 حریـم 
پایـش  پـروژه  ولگـرد،  سـگ های 
کنتـرل  دوربین هـای  و  تصویـری 
و  بـر  معا میـزی  نگ آ ر سـرعت، 
نورپـردازی  و  روشـنایی  پیاده روهـا، 
بولوارهـای سـطح شـهر و... از جملـه 
پروژه هـای اولویت داری اسـت که باید 
هرچـه سـریعتر با انتخاب سـرمایه گذار 
تعییـن تکلیـف شـوند. همچنیـن اگـر 
طرحـی بـرای سـرمایه گذار توجیه پذیر 
نیسـت، خود شـهرداری باید مسـتقیما 

وارد عمـل شـود.

شهردار بندر بوشهر در نشست شورای اداری شهرداری
 امسال در شهرداری حرکت جهادی و انقالبی شکل می گیرد

ستاره  رونالدو،  کریستیانو  توسط  که  نوجوانی 
اوتیسم  به  گرفته  قرار  حمله  مورد  یونایتد  پرتغالی 

مبتالست.
روز شنبه و پس از شکست 0-1 منچستریونایتد در 
خانه اورتون بود که تصویر عجیبی از حمله کریستیانو 
رونالدو به یکی از هواداران اورتون و پرت کردن گوشی 
او روی زمین منتشر شد. البته ستاره پرتغالی خیلی زود 
دست به کار شد و با انتشار متنی از این طرفدار حاضر 
در گودیسون پارک عذرخواهی کرد، اما مادر او در مورد 
اولین تجربه تلخ فرزندش از حضور در استادیوم و حادثه 

ای که رخ داد، توضیحات متفاوتی ارائه داده است.
گفت:  ساله   14 هاردینگ  جیک  مادر  کلی،  سارا 
»در پایان بازی، بازیکنان منچستریونایتد راهی رختکن 
شدند و ما نیز درست در کنار تونلی بودیم که آنها از آنجا 
عبور می کردند. پسرم حضور داشت و از همه بازیکنان 
یونایتد فیلم می گرفت. رونالدو دچار خونریزی از ناحیه 
پا شده و به همین دلیل جوراب خود را را پایین کشیده 
تا  برد  پایین  سمت  به  را  خود  موبایل  تنها  پسرم  بود. 

ببیند چه شده و حتی کالمی حرف نزد. 
جیک  کنار  از  تمام  عصبانیت  با  رونالدو  سپس 
زمین  به  گرفت،  پسرم  دست  از  را  گوشی  و  گذشت 

کوبید و به راه رفتن ادامه داد. شما می توانید از روی 
کبودی دست پسرم متوجه شوید که برخوردی صورت 

گرفته است. 
مورد  در  دارم  که  کنم  باور  توانم  نمی  حتی  من 
و  کردم  می  گریه  من  کنم.  می  اتفاقی صحبت  چنین 
اوتیسم  او  بود.  نیز در شوک کامل  بودم، جیک  شوکه 
دارد و دچار اختالل رشد است، بنابراین تا زمانی که به 
خانه نرسیدیم آنچه را که اتفاق افتاد، هضم نکرده بود.
به طور  و  است  ناراحت  اتفاق  این  از  واقعا  جیک 
کامل از تماشای فوتبال منصرف شده است. این اولین 
باری بود که او راهی استادیوم می شد و چنین اتفاقی 
فوق العاده  روز  یک  آخر  ثانیه  چند  آن  تا  ما  داد.  رخ 
ما کامال خراب شد و خاطره بدی در  اما روز  داشتیم، 

ذهن ما ایجاد کرد.
اورتون  اهل  او  بله،  است.  اسطوره  یک  رونالدو 
نیست، اما بازیکن بزرگی است و پسرم همیشه هوادار 
صورت  نزدیک  را  گوشی  جیک  بود.  خواهد  رونالدو 
از  را  او  جراحت  خواست  می  فقط  بلکه  نبرد،  رونالدو 
نزدیک ببیند. او اوتیسم دارد و توسط یک بازیکن فوتبال 
مورد تعرض قرار گرفته است، من به عنوان یک مادر 

ماجرا را اینگونه می بینم.”

نشانه  به  بعد  ساعتی  رونالدو  کریستیانو  لبته  ا
با  آمدن  »کنار  نوشت:  خود  صفحه  در  عذرخواهی 
احساسات در لحظات سختی مانند شرایط فعلی هرگز 
آسان نیست. با این وجود ما همیشه باید احترام بگذاریم، 
عاشق  که  باشیم  جوانانی  همه  الگوی  و  باشیم  صبور 
خود  طغیان  بابت  خواهم  می  من  هستند.  زیبا  فوتبال 
عذرخواهی کنم و برای رعایت اخالق ورزشی و به نشانه 
جوانمردی، در صورت امکان از این هوادار دعوت می 

کنم در اولدترافورد یک بازی را تماشا کند.”
در عین حال سخنگوی پلیس مرسی ساید اعالم 
کرد که این حادثه در دست بررسی است: »در پی رسیدن 
گزارش هایی مبنی بر ادعای روی دادن یک حمله در 
جریان بازی اورتون و منچستریونایتد، ما در حال تحقیق 
روی این اتفاق هستیم. هنگامی که بازیکنان در ساعت 
2:30 در حال ترک زمین بودند، گزارش شده که پسر 
نوجوانی توسط یکی از بازیکنان تیم مهمان مورد آزار 
قرار گرفته است. تحقیقات در حال انجام است و در حال 
حاضر افسران با باشگاه اورتون برای بررسی فیلم های 
حال  در  آنها  می کنند.  همکاری  مداربسته  دوربین های 
انجام تحقیقات گسترده روی شاهدان هستند تا مشخص 

شود آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر.«

سیدمحمد موسوی بعد از جدایی از فنرباغچه به 
احتمال فراوان بار دیگر در ایران به میدان خواهد رفت.

فصل  این  در  که  ایران  والیبال  باتجربه  ستاره 
محدودیت  سپس  و  مصدومیت  دلیل  به  نتوانست 
بازیکن خارجی در ترکیب فنرباغچه به شکلی که فکر 
از  بعد  می کرد، به میدان نرفت؛ در روزهای اخیر و 

فسخ قرارداد با تیم ترکیه ای در تورنمنت جام رمضان 
دوبی به میدان رفته است. 

با  موسوی  سیدمحمد  که  رسیده  خبر  حاال 
جام  در  پیکان  کمکی  یار  اکبری  پیمان  مساعد  نظر 
باشگاههای آسیا خواهد بود. موسوی در سالهای 85 
تا90 و سال 93 عضو پیکان بوده و همیشه در این تیم 

به قهرمانی رسیده است و یک سومی جام باشگاههای 
جهان نیز با این تیم در کارنامه دارد.

ماه  اردیبهشت  در  که  پیکان  شود  می  شنیده 
میزبان جام باشگاههای آسیا خواهد بود، در روزهای 
برنامه خود  در  را هم  دیگر  احتماال چند خرید  آینده 

خواهد داشت.

موسوی، ستاره پیکان در جام باشگاه های آسیا؟

تبعات یک رفتار تند و خشن؛

مصیبت در انتظار رونالدو؛ نوجوان مضروب اوتیسم دارد!
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انتخاب مقانلو و مداح به عنوان سرمربیان جدید 
تیم های ملی تکواندو

برگزاری  با  تکواندو  زنان  و  مردان  ملی  تیم های  فنی  کادر  اسامی 
چهارمین جلسه کمیته فنی اعالم شد.

نشست کمیته فنی تکواندو با حضور کلیه اعضاء برگزار شد و پس از 
بررسی برنامه های منتخبان هدایت تیم های ملی، در نهایت اسامی سرمربیان 

تیم های ملی برای حضور در رقابت های پیش رو اعالم شد.
بر همین اساس در گروه مردان هدایت تیم ملی در رده سنی بزرگساالن 
بر عهده بیژن مقانلو  و در رده سنی امید علی محمد بسحاق خواهد بود. 
سرمربیان تیم ملی همکاران خود را برای حضور در کادر فنی به فدراسیون 

معرفی خواهند کرد.
در گروه بانوان مینو مداح به عنوان سرمربی معرفی شد و مهرو کمرانی، 

ندا زارع و مهروز ساعی به عنوان اعضای کادر فنی انتخاب شدند.
شایان ذکر است این نفرات تا بازی های آسیایی هدایت تیم ملی را 
قهرمانی  مسابقات  در  حضور  برای  فنی  کمیته  و  داشت  خواهند  برعهده 
مربیان  این  عملکرد  به  توجه  با  دوم سال  ماه  رقابت های شش  و  جهان 

تصمیم گیری خواهد کرد.

تغییر تاریخ مسابقات بوكس قهرمانی آسیا
برگزار  آبان سال جاری  آسیا،  بزرگساالن  بوکس قهرمانی  مسابقات 

خواهد شد.
در جریان جلسه هیات رئیسه کنفدراسیون بوکس آسیا تصویب شد که 
مسابقات قهرمانی آسیا بزرگساالن که قرار بود در خرداد سال جاری برگزار 
شود، به دلیل نزدیکی به تاریخ بازی های آسیایی 2022 هانگژو، آبان  سال 

جاری برگزار شود.
البته مسئوالن کنفدراسیون بوکس آسیا فعال میزبان نهایی برای این 
مسابقات را معرفی نکرده اند. کشورهای آسیای شرقی به عنوان اصلی ترین 

گزینه ها جهت میزبانی این دوره از مسابقات به شمار می روند.
نیز میزبانی رقابت های  همچنین در جریان این نشست کشور چین 

قهرمانی بزرگساالن گرنداِسلم را بدست آورد که آذر ماه برگزار می شود.

تركیب تیم ملی كشتی آزاد در رقابت های قهرمانی آسیا
برای حضور در رقابت های  بزرگساالن  آزاد  تیم ملی کشتی  ترکیب 

قهرمانی آسیا در مغولستان مشخص شد.
 4 و   3 روزهای  آسیا  قهرمانی  بزرگساالن  آزاد  کشتی  رقابت های 

اردیبهشت در شهر اوالن باتور کشور مغولستان برگزار می شود.
ترکیب تیم اعزامی ایران به این مسابقات به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: رضا مومنی
61 کیلوگرم: داریوش حضرتقلی زاده

65 کیلوگرم: رحمان عموزاد
70 کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری

74 کیلوگرم: یونس امامی
79 کیلوگرم: علی سوادکوهی

86 کیلوگرم: محسن مصطفوی
92 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور

97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان
125 کیلوگرم: یداله محبی

قهرمانی  رقابت های  اول  نفرات  ملی،  تیم  انتخابی  چرخه  اساس  بر 
کشور، راهی این رقابت ها می شوند.

وویویچ: از هندبال ایران شناخت دارم

سرمربی جدید تیم ملی هندبال ایران گفت: شناخت بسیار خوبی از 
هندبال ایران دارم و به زودی و به صورت جدی تمرینات تیم ملی را آغاز 

خواهیم کرد.
وسلین وویویچ سرمربی تیم ملی هندبال بعد دیدار مرحله سوم لیگ 
برتر هندبال مردان در اصفهان در خصوص شناختش از هندبال ایران اظهار 
کرد: پیش از آغاز مذاکرات برای هدایت تیم ملی، شناخت نسبی از هندبال 
ایران داشتم اما به محض اینکه مذاکرات را شروع کردیم به صورت دقیق 
در فضای مجازی  تکمیل کردم. حتی  ایران  از هندبال  را  شناخت خودم 
لژیونرهای ایرانی را رصد کردم و در خصوص لیگ ایران نیز اطالعاتی را 
به دست آوردم. در حال حاضر می توانم ادعا کنم که شناخت خوبی از هندبال 
ایران دارم اما قطعًا با شروع تمرینات تیم ملی این اطالعات بیشتر می شود.

سرمربی تیم ملی هندبال ایران در خصوص اصفهان میزبان مرحله 
سوم دور برگشت لیگ برتر هندبال نیز خاطرنشان کرد: ضرب المثلی در 
کشورمان داریم که آدم های باهوش همه چیز را یادداشت می کنند و آدم 
های کم هوش چیزی را یادداشت نمی کنند و به خاطر همین جزئیات را 
فراموش می کنند. می دانم اصفهان سه تیم فعال در لیگ برتر دارد و شنیده ام 
تیم چهارمی هم قرار است به لیگ برتر هندبال از اصفهان اضافه شود. از 
این هم باخبر هستم که اصفهان یکی از قطب های هندبال ایران است. 
امیدوارم این استان به همین شکل ادامه دهد و در این رشته شاخص باشد.

وویویچ با ابراز خرسندی از فضای صمیمی و برخورد خوب مردم ایران 
با او افزود: با اینکه کشور ایران با کشور من متفاوت است اما از همان ابتدا 
که سوار هواپیما شدم متوجه شدم که مردم ایران خوب هستند. از لحظه ای 
که وارد ایران شدم فهمیدم که مردم ایران بسیار مهربان هستند. امیدوارم 
بتوانیم تمرینات را زود شروع کنیم و ارتباط خوبی با هندبال دوستان ایرانی 
ایران نیز  پایان در خصوص زیرساخت های هندبال  داشته باشیم. وی در 
گفت: اگر بخواهم مثالی بزنم باید بگویم دو سالنی که در اصفهان نظاره 
کردم از هر لحاظ در بهترین شرایط هستند. به زودی کار را به صورت جدی 

آغاز خواهیم کرد و تمرینات تیم ملی را شروع می کنیم.
وسلین وویویچ مربی مونته نگرویی تیم ملی هندبال ایران روز شنبه 
به ایران آمد. این مربی 61 ساله اواخر اسفند 1400 با عقد قراردادی رسما 
هدایت تیم ملی را به عهده گرفت. وویویچ بالفاصله برای دیدن بازی های 

لیگ برتر هندبال و انتخاب بازیکنان تیم ملی به اصفهان رفت.

نقطه جوش  لیگ برتر در فصل 22-2021؛
تعیین قهرمان در حساس ترین بازی سال

نگاهی به دیدار حیاتی یک شنبه 10 اپریل میان غول های این دوره فوتبال 
انگلستان، منچستر سیتی و لیورپول، گواردیوال و کلوپ؛ دیداری که احتماال 

قهرمان لیگ را تعیین خواهد کرد.
فوتبال  بزرگ یک شنبه  نبرد  استقبال  به  ویژه  در مطلبی  دنیای جوانان 

انگلیس رفته است .
بندهای کفش خود را محکم ببندید، ناخن نجوید، دست هایتان را روی 
صندلی هایتان کنترل کنید. هوار نکشید و پاهایتان را نکوبید. چه در خوایت 
بي حاصلي!، مگر امکان دارد؟ زیرا امروز طی 90 دقیقه نفس گیر شاهد برخورد 
بهترین پاس دهندگان فوتبال جهان با بهترین پرس کنندگان دنیای فوتبال 

جهان خواهیم بود.
منچسترسیتی سه گانه می خواهد و لیورپول چهار گانه، و این ممکن است 
اولین جدال از سری نبرد های بین این دو تیم در این فصل باشد؛ اول در لیگ 
برتر، هفته آینده در نیمه نهایی جام حذفی و شاید ماه آینده در لیگ قهرمانان 
اروپا. شروع این سه گانه بالقوه یک نمایش تمام و عیار فوتبالی با سرعتی باال 

در ورزشگاه اتحاد خواهد بود. هیچ یا همه چیز!
سیتی با پاس های نرم، کوتاه و تیز خود به دنبال تسلط بر بازی خواهد 
بود و لیورپول با پِِرس خود سعی خواهد کرد تا حریف خود را محبوس و خفه 
کند، همان طور که در بازی رفت در آنفیلد تا حدی انجام داد. آن مسابقه با نتیجه 
2-2 به پایان رسید و جالب اینکه سیتی کمترین مالکیت و کمترین پاس موفق 
فصل را به ثبت رساند. ایا لیورپول با پرس مقتدرانه قادر خواهد بار دیگر سیتی 
را به بند کشد؟. تمامی تیم به رهبری فرمانده شان ویرجیل ون دایک آنقدر 
جلو  می کشد که همگی لیشتر در میانه زمین به چشم مي آیند، و این حریفان 

را برای حفظ  توپ بسیار آزار می دهد.
اما سیتی به دلیل اشاره شده استایل و شیوه بازی خود را تغییر نخواهد داد. 
آرامش خود را حفظ خواهد کرد، به پاس دادن ادامه خواهد داد، به تالش برای 
شکست دادن آن فشار قوی و ممتد، زیرا این چیزی است که آنها برای انجام 
آن تحت نظر بهترین مربی جهان، به قول کالپ، آموزش دیده اند. اگر سیتی 
بتواند این کار را با موفقیت انجام دهد و موقعیت  و شانس هایی با بازیکناني 
مانند کوین دی بروین و برناردو سیلوا که از خط میانی برای پشت سر گذاشتن 
خط دفاعی دائما می دوند، لیورپول به دام خواهد افتاد. این از حرکات کلیدی 
بازی خواهد بود. پاس فیل فودن جوان و خوش آینده و گل دی بروین معموال 
معرکه باعث شد تا سیتی در نهایت در اواسط هفته برابر اتلتیکو مادرید در لیگ 

قهرمانان اروپا به پیروزي دست پیدا کند.
بازیکنان فوق العاده بسیاری در زمین حضور خواهند داشت که می توانند 

در یک لحظه جادویی گره دیدار را تمام و کمال باز کنند.
هیچ یک از ما نباید این رقابت را سطحی تلقی کنیم و به جهت تالش 
کنیم جبهه بگیریم و سمت و سوي خود را انتخاب کنیم. این دو تیم بی شک 
با  یکسان  قدرت  اند.  اورده  به دست  را  ویژه خود  اروپا جای  فوتبال  تاریخ  در 
سبک های مختلف. زیر نظر مربیان برجسته ای با نام های گواردیوال و کلوپ 
که همیشه برای چالش و ثبت »بهترین بودن« زندگی می کنند. عامل محرکه 

روزگار آن ها همین است.
تا  بنابراین  بود،  برتر نخواهند  برای همیشه در لیگ  گواردیوال و کلوپ 
می توانید از این نبردهای حماسی بین این دو و سیتی و لیورپول لذت ببرید. در 
این رقابت جدید بین سیتی گواردیوال و لیورپول کلوپ، به نظر می رسد احترام 

بسیار سالم تری در مقایسه با فرگوسن و ونگر و نمونه های مشابه وجود دارد.
مربیان  از  بسیاری  لیورپول،  در  شنکلی  بیل  زمان حضور  از  ندارم،  بیاد 
آمده اند… و رفته اند، اما به نظر نمی رسد که هیچ کدام به اندازه کلوپ به باشگاه 
و هواداران آن این گونه متصل باشد. او روی نبض بازیکنان، هواداران و تمامی 

شهر و طرفداران فوتبال حرکت مي کند.
یورگن کلوپ سرمربی لیورپول با اشاره به دیدار با سیتی و امکان دستیابی 
به چهارگانه، این موارد را »سور رئال«و »غیرممکن« خواند. اما اذعان کرد؛ 
کسب عنوان قهرمانی انگلستان و برگزاری جشن با Scouse و هواداران معنای 
دیگری خواهد داشت. اشاره کالپ به قهرمانی دو سال پیش لیورپول بعد از 30 
سال بود و وقوع کورونا پاندمیک در جهان و  عدم حضور تماشاگران در استادیوم. 
با این حال، یورگن کلوپ خیلی بعید می داند که آنها چهار جام را کسب کنند.
قرمزها در این فصل و پیش از این در کارابائو کاپ قهرمان شده اند و در 
مراحل آخر لیگ قهرمانان و جام حذفی هستند، در حالی که در حال حاضر فقط 

یک امتیاز از سیتي در لیگ برتر فاصله دارند.
کسب  برای  جدي  شانس  لیورپول  که  است  کرده  تاکید  کلوپ  یورگن 
چهار گانه تاریخی ندارد و مدعی شد که حتی پیروزی در رقابت های باقی مانده 
در جام های مختلف امری محال است. کلوپ معتقد است که نباید انتظار داشت 

که تیمش در هفته های آینده به جام های خود اضافه کند.
“ما همچنان در این اطراف هستیم و مردم فکر می کنند ما توانایی انجام 

این کار را داریم و این فوق العاده است. بودن است که اهمیت دارد”
کلوپ در مصاحبه با BT Sport در جواب به سوال پیتر کراچ، مهاجم 
سابق لیورپول که از او پرسید؛ آیا لیورپول شانس واقعی برای کسب چهار جام 

در یک فصل را دارد؟ 
قاطعانه پاسخ داد؛ تیم سیتی پپ شانس بیشتری در مسیر سه گانه خود 

از لیورپول دارد.
“نه، این واقع بینانه نیست، و هرگز هم نبوده است. فکر نمی کنم هیچ کس 
تا به حال موفق به کسب چهارگانه شده باشد، در انگلستان نه، و نمی دانم در هیچ 
کشوری این اتفاق افتاده است یا خیر. شما نمی توانید آن را برنامه ریزی کنید. 
فشردگی برنامه بازی ها و مسابقات ممتد و دائمي واقعا کار را سخت می کند. 
اگر در لیگی مثال 20 امتیاز جلوتر هستید، مسیر راه هموار تر مي شد. اما برای 
ما شرایط فرق می کند، در هر بازی باید به دنبال همه چیز باشیم، فقط پیروزی 
و این باعث می شه که واقعًا بعید باشه. ما اولین جام موجود فصل رو تصاحب 
کردیم، به همین دلیل تنها تیمی هستیم که می توانیم چهار گانه را ببریم، اما 
سیتی خود مدعی سه گانه است. هر بازي یک فینال محسوب مي شه، فینال 

پشت فینال، فینال پشت فینال”
کلوپ افزود: »اگر فقط بتونیم در یک رقابت دیگر در این فصل جامي 

ببریم عالی خواهد بود اما هنوز این را هم نمی دانیم و از آن مطمئن نیستیم”
لیورپول در سال 2020 به انتظار 30 ساله خود برای قهرمانی در لیگ 
پایان داد، اما به دلیل همه گیری کووید 19 مجبور شد در آنفیلد بدون هواداران 
جشن بگیرد. به نظر می رسد این بار سیتی را تا حد زیادی تحت فشار قرار دهند، 

اگرچه آمار نتایج در اتحاد چنگی به دل نمی زند.
دیدار 10 اپریل، این دو تیم بالقوه برای قهرمانی به مصاف یکدیگر خواهند 
رفت و لیورپول می داند که با پیروزی در اتحاد از رقیب خود پیشی خواهد گرفت.
جالب است کلوپ پنهان نکرده است که به دنبال قهرمانی مجدد در لیگ 
برتر است، اما دلیل ان شیرین تر از خود قهرماني خواهد بود؛ این بار با حضور 
هواداران در آنفیلد استادیوم، قبل از ترک او از  لیورپول، ضمن انکه رکورد از دست 
رفته تعداد قهرماني با یونایتد 20-20 خواهد شد. رکوردي که سالیان سال در 
اختیار لیورپول بود تا اینکه فرگوسن لیگ برتر را به تسخیر خود و یونایتد در آورد.
»قهرمانی بدون هواداران خوب بود، اما شدیدا مایلم یک بار در زندگی م در 
لیورپول با هواداران قهرمانی را جشن بگیرم. برای من پایکوبي و شادي تاریخی 

با هواداران همه معنای فوتبال را در دل خودش خواهد داشت«
سیتی و لیورپول، هر کدام سعی خواهند کرد با انجام بازی همیشگی خود 

و نه هیچ کس دیگری، با پیروزی از زمین خارج شوند.
پِِرس  پادشاهان  و  منچسترسیتی  شکل  و  ظاهر  با  پاس  استادان  دیدار 

کردن در شمایل لیورپول.

پرسپولیس  پیشکسوت 
معتقد است برای جلوگیری از 
موفقیت های این تیم عده ای 

به دنبال حاشیه سازی هستند.
ص  خصو ر  د نی  کال حسین 
رای  و  یحیی گل محمدی  محرومیت 
به  رای  این  گفت:  انضباطی  کمیته 
هیچ وجه قابل قبول نیست. یحیی گل 
محمدی بر چه مبنا و معیاری باید از 6 
بازی حساس لیگ برتر که رقابتی حیاتی 
برای کسب قهرمانی است باید محروم 
مراتب  به  ها  تیم  دیگر  مربیان  باشد؟ 
اما  زدند  و تهمت  داشتند  بدتری  رفتار 
کسی با آنها هیچ برخوردی نکرد. علت 
این رفتاری  های دوگانه چیست؟ افراد 
کسانی  چه  انضباطی  کمیته  در  حاضر 
هر  می دهند  اجازه  خود  به  که  هستند 
کاری که دلشان خواست انجام بدهند؟ 
و متاسفانه هیچ مرجعی هم وجود ندارد 

که این کمیته جواب گوی آن باشد. 
با چه حقی تیم ها را  افزود:  وی 
محروم و جریمه می کنند. این پول های 
که به عنوان جریمه از پرسپولیس و سایر 
باشگاه ها گرفته می شود، کجا می رود؟ 
این  تا به  چرا هیچ کسی حضور ندارد 
مسائل رسیدگی کند و پاسخ گو باشد؟ 
با چه مبنای تیم ها هم جریمه می شوند 

و هم محروم؟ فدراسیون و مدیران آن 
بهتر است شفاف سازی کنند و بگویند 

چه نقشی در این ماجراها دارند!
کالنی در خصوص حمایت از گل 
کردند  شایعه  داشت:  اذعان  محمدی 
من گفته ام باشگاه به دنبال جانشین 
یحیی باشد! مشخص است که عده ای 
و  هستند  افکنی  تفرقه  و  نفاق  دنبال 
سود آنها در ایجاد تفرقه است. من بارها 
از گل محمدی حمایت کردم و وقتی 
استعفا داد گفتم باید برگردد و کار کند. 
چرا که او از خانواده پرسپولیس است. 
هواداران  و  من  می گویم  هم  اکنون 
پرسپولیس با قاطعیت از گل محمدی 

حمایت خواهیم کرد و برخالف تمامی 
ناجوانمردی ها و حواشی در کنار ایشان 

خواهیم بود. 
این  حواشی  خصوص  در  وی 
این  گفت:  نیز  پرسپولیس  روزهای 
پرسپولیس  برای  همیشه  مشکالت 
با  باشگاه  این  بود،  خواهد  و  بوده 
هوادارانش ریشه دوانده و همیشه یک 
پایگاه مردی بوده است و مشکل برخی 
از آقایان نام این باشگاه است نه افراد. 
اما چیزی که پرسپولیس را سر پا نگه 
داشته و در سالیان از گزند همه چیز به 
دور مانده است هواداران این تیم است 
همیشه  اسمش  همانند  پرسپولیس  و 

کنند  کاری  هر  و  بود  خواهد  جاودانه 
هیچ چیزی از پیش نخواهند برد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در 
پایان خاطرنشان کرد: قرار نیست یک 
تیم همیشه قهرمان باشد این موضوع 
را همه عالقه مندان به فوتبال به خوبی 
می دانند و از آن آگاه هستند. اما قهرمانی 
ها و افتخارات متمادی پرسپولیس خار 
چشم برخی شده و به دنبال بر هم زدن 
آرامش تیم هستند. باید به بازیکنان و 
فقط  باید  تنها  و  تنها  که  بگویم  کادر 
موفقیت  و  خود  کار  روی  بر  فقط  و 
پرسپولیس تمرکز کنند چرا که دشمنان 
پرسپولیس به خوبی می دانند در شرایط 
برابر حریف این تیم نخواهند بود برای 
ایجاد می کنند  همین تنش و درگیری 
تا بازیکنان و کادرفنی را عصبی کنند 
تا پرسپولیس نتواند نتیجه الزم را کسب 
کند و من این موضوع را در مالقاتی که 
با بازیکنان در تمرینات داشته ام مطرح 
کردم و از آنها و کادر فنی خواستم که به 
هیچ وجه در زمین دشمنان قسم خورده 
را شکر  و خدا  نکنند  بازی  پرسپولیس 
موانع  و  این حواشی  تمامی  رغم  علی 
تراشی ها روحیه بازیکنان عالی است و 
ان شاءاهلل با پیروزی برابر آلومینیوم اراک 

همه چیز بهتر نیز خواهد شد.

با قاطعیت از گل محمدی حمایت خواهیم کرد؛

كالنی: پرسپولیس همانند اسمش همیشه جاودانه خواهد بود 

سرمربی استقالل می گوید تیمش 
نباید  نساجی  مقابل  پیروزی  برای 

اشتباه کند.
ظهر  از  بعد  استقالل  سرمربی 
از  قبل  خبری  نشست  در  یک شنبه 
مازندران  نساجی  مقابل  تیمش  بازی 
در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های 
بیت اهلل  درگذشت  درباره  حذفی  جام 
از  می کنم  فکر  کرد:   اظهار  خندان 
آقای  آمدم،  استقالل  به   76 سال 
خندان را می شناختم. یادم است وقتی 
بود،  استقالل  سرمربی  حجازی  ناصر 
در آبادان گل زدم و بیت اهلل خندان به 
پشتم زد و گفت »دمت گرم مجیدی«. 
می خواست  را  تیم  صالح  همیشه  او 
گرم  دمت  بگویم  او  به  می خواهم  و 

آقای خندان!
تیمش  تقابل  درباره  ادامه  در  او 
تیم نساجی،  تیم نساجی گفت:  مقابل 
خوشحالم  است.  پدری ام  شهر  تیمی 
و  است  گرفته  خوبی  نتایج  نساجی 
صورت  الزم  حمایت های  امیدوارم 
ورزشگاه  در  بتواند  تیم  این  و  بگیرد 
خودش در کنار هوادارانش بازی کند. 
الهامی  تیم های  مقابل  کردن  بازی 

رفت  بازی  در  ما  است.  سخت  بسیار 
نساجی  مقابل  سختی  کار  برتر  لیگ 
ما  بازنده شویم.  بود  ممکن  و  داشتیم 
برای این که پیروز شویم باید با حداقل 
اشتباه بازی کنیم. در جام حذفی جای 

اشتباه وجود ندارد.
برای  فردا  بازی  افزود:   مجیدی 
بازی  جام  این  ما بسیار مهم است و 
حذفی است و به دنبال پیروزی در این 

مسابقه هستیم.
در  و  هواداران  حضور  درباره  او 
پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست 
استفاده  تماشاگران  کامل  ظرفیت  از 

شود؟ گفت: این که چه تعداد تماشاگر 
کاری  حیطه  در  بیاید  استادیوم  به 
خاص  شرایط  حذفی  جام  نیست.  من 
تیم  از  با شناختی که  را دارد.  خودش 
نساجی دارم، فکر می کنم بازی پرگلی 

را شاهد خواهیم بود.
تمرین  زمین  شرایط  درباره  وی 
تیمش گفت: ما تا آخر این فصل فکر 
می کنم در انقالب تمرین کنیم. شرایط 
زمین بسیار خوب است و فکر می کنم تا 
آخر فصل در این زمین تمرین حضور 

داشته باشیم.
سرمربی استقالل درباره شرایط 

رقابت های  در  قهرمانی  برای  تیمش 
من  گفت:  برتر  لیگ  و  حذفی  جام 
من  تیم  گفتم.  قبلی  نشست های  در 
نی  ما قهر ی  ا بر تیم  ین  یسته تر شا
شما  ست.  ا یکدل  ما  تیم  ست.  ا
ببینید، متوجه  بازیکنان ذخیره من را 
می شوید که همه اتحاد دارند. همدلی 
مهم ترین رمز موفقیت ما بوده است. 
از  هنوز  داریم.  سختی  بسیار  کار  ما 
سرسخت ترین  پرسپولیس  من  نظر 
تمام  چیزی  هیچ  و  است  ما  رقیب 
به  قوا  تمام  با  باید  و  است  نشده 

برویم. میدان 
کمیته  ی  ا ر ه  ر با ر د مجیدی 
یک  تعلیقی  محرومیت  و  انضباطی 
جلسه ای اش خاطرنشان کرد: به کمیته 
احترام می گذارم  این رای  انضباطی و 
آن صحنه  برای  رای  این  نمی دانم  و 
این  به  اما  دیگر  یا صحنه  است  بوده 

رای احترام می گذارم.
محمدحسین  شرایط  درباره  او   
استقالل  به  بازگشت  برای  مرادمند 
نکته ای  هر  مساله  این  درباره  گفت:  
منتشر  باشگاه  رسمی  رسانه  در  باشد، 

خواهد شد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

در جام حذفی جای اشتباه وجود ندارد؛

مجیدی:  پرسپولیس سرسخت ترین رقیب ماست

فوتبال  تاریخ  سرمربی  پرافتخارترین 
یا  رفتن  مورد  در  نمی خواهم  ایران گفت: 
کار  زیرا  کنم  اظهارنظر  اسکوچیچ  ماندن 

بسیار سختی است.
در  ویژه  نام  یک  مهاجرانی  حشمت 
تاریخ فوتبال ایران است، مردی که سال ها 
پیش در سال 1978 برای اولین بار ایران را 

به جام جهانی آرژانتین برد.
وی در مصاحبه ای از گروه بندی ایران 
در جام جهانی، بازی های ایران با انگلیس و 
آمریکا و نظرش در مورد تغییرات در کادرفنی 
تیم ملی صحبت کرد که در زیر می خوانید. 
جام  در  ایران  سرمربی  اولین  از  اگر 
بندی  گروه  درباره  نظرتان  بپرسیم  جهانی 

ایران چیست، چه پاسخی خواهد داد؟
پاسخ من به شما این است در گروهی 

خیلی خوب قرار گرفته ایم. 
فقط همین.

)با خنده( گروهمان مناسب است. اگر 
رقیبان  می خواستند  اسکوچیچ  دراگان  از 
هم  کنار   2022 جهانی  جام  در  را  ایران 
بچیند به طور حتم نمی توانست این تیم ها 

را انتخاب کند.
شانسی  خوش  آدم  اسکوچیچ  یعنی 

است؟
نه من نمی خواهم از این واژه استفاده 
بگویم که اسکوچیچ خوش شانس  کنم و 
است یا نه. در گروه خوبی قرار گرفته ایم. 

البته این را هم من و هم شما و هم تمام 
هیچ  جهانی  جام  در  که  می دانند  مردم 
برای  رقبا  تمام  و  نیست  آسان  گروهی 
این در بزرگ ترین تورنمنت فوتبالی جهان 
بهترین  و  شوند  دیده  که  می کنند  شرکت 

نتایج را کسب کنند.
رویارویی با انگلیس؛ خیلی ها برای این 

بازی لحظه شماری می کنند.
وقتی از فوتبال انگلیس حرف می زنیم 
جسمانی  فیزیکی  و  سرعت  بدنی،  قدرت 
برایمان تداعی می شود؛ این تخصص فوتبال 
انگلستان است که با کمک گرفتن از آن در 
سال های اخیر نتایج خوبی گرفته و به فینال 
یورو نیز رسیده است. لیگ برتر انگلستان نیز 

در زمره بهترین  لیگ های دنیاست.

در این بازی شانس پیروزی داریم؟
قابل  چیزی  هیچ  فوتبال  این  در 
داشته  شانس  نباید  چرا  نیست،  پیش بینی 

باشیم؟
را  انگلستان  بتواند  ایران  که  این 
شکست دهد، یک مثبت اندیشی یا رویای 

دست نیافتنی است؟
و  برویم  جلو  به  امیدواری  با  باید 
انگیزه داشته باشیم، فوتبال ایران فاکتوری 
را در اختیار دارد که هیچ تیمی در دنیا آن 

را در اختیار ندارد.
چه فاکتوری؟

فاکتور غیرت. ما در تاریخ خود نشان 
داده ایم جاهایی که الزم بوده طوری بازی 
کرده ایم که هیچ کس تصور آن را نمی کرده 

است و روزهای خاطره انگیز و حماسه های 
بزرگی را رقم زده ایم. دنیا را چه دیدید شاید 

در قطر حماسه دیگری شکل بگیرد.
نظر  از  بازی  این  آمریکا؛  با  بازی  و 
خاص  حساسیت های  سیاسی  و  ورزشی 

خودش را دارد.
فقط  و  نیست  سیاسی  مسابقه  این 
ورزشی است. خاصیت ورزش این است که از 
سیاست دور باشد. ما باید نگاه ورزشی به این 
جدال داشته باشیم و برویم تا دومین پیروزی 
خود را در تاریخ مسابقات جام جهانی مقابل 

این تیم به دست آوریم.
ندارد،  رییس  که  فدراسیونی  نقش 
چقدر می تواند در شرایط تیم ملی موثر باشد؟

باید برنامه ریزی کرد و بهترین شرایط 
را برای تیم ملی در جام جهانی فراهم کرد. 
تیم ملی نیاز به یک فدراسیون مقتدر دارد 
ضعف های  با  ایران  فوتبال  فدراسیون  اما 

بزرگی روبروست.
یک  با  یا  بماند  اسکوچیچ  دراگان 

سرمربی بهتر پا به جام جهانی بگذاریم؟
خیلی سخت است و دوست ندارم در 
این باره حرف بزنم. بهتر است در این باره 
صحبتی انجام ندهم. فوتبال ایران نیاز به 
هستیم.  آن  فاقد  امروز  که  دارد  شرایطی 
خود  فدراسیون  در  گفتم  که  همانطور  ما 
ابتدا  باید  اینها  و  داریم  مشکل  و  ضعف 

برطرف شود.

مسابقه با آمریکا فقط  یک رویداد ورزشی است؛

مهاجرانی: به فدراسیون مقتدر نیاز داریم

حکم پرونده رادو در روزهای آینده صادر خواهد شد؛ 
لیگ  از جمله سهمیه  آپشن ها  پرداخت همه  درخواست  او 

قهرمانان و هزینه بلیت را کرده است.
رادوشوویچ که پس از ترک ناگهانی ایران و ارسال نامه 
سوم به فیفا و اعالم جدایی از پرسپولیس، شکایت حدود 900 
هزار یورویی خود را به ثبت رساند، حاال در انتظار پیروزی 

بزرگ خود در دادگاه فیفا خواهد بود.
 10 روز  که  بود  کرده  اعالم  وکیلش  و  او  به  فیفا 
آپریل )امروز( حکم نهایی را صادر خواهد کرد اما باتوجه 
با  حکم  صدور  اروپا،  سراسر  در  یکشنبه  روز  تعطیلی  به 
فروردین  پایان  تا  احتماال  اما  شد  خواهد  مواجه  تاخیر 

حکم صادر می شود.
این در حالی است که مسئول حقوقی پرسپولیس از 
»دفاع عالی« این باشگاه گفته و عنوان کرده که پرسپولیس 

می تواند این پرونده را به سود خود خاتمه دهد.
بررسی  را  پرونده  این  مختلف  حالت های  ادامه  در 

می کنیم:
* ایده آل رادو؛ بلیت هواپیما + همه بونوس ها

یورویی  هزار   900 شکایت  در  رادوشوویچ  بوژیدار 
حدود  که  مطالباتش  بر  عالوه  که  کرده  عنوان  خود 
هم  را  آپشن ها  و  هواپیما  بلیتهای  یوروست،  هزار   800
می خواهد. در صورتی که او بتواند این برتری حقوقی را 
دریافت  را  پولش  کمال  و  تمام  بیاورد،  به دست  فیفا  در 

باید  دادرسی  هزینه  با  پرسپولیس  احتماال  و  می کند 
این  شدن  مختومه  برای  یورو  میلیون  یک  حدود  چیزی 

کند. هزینه  پرونده 
البته او در این حالت مطالبات دو فصل بعدی را هم 
دریافت می کند که در این صورت اگر قرارداد تازه ای ببندد، 

پرونده شکایتش از پرسپولیس پیچیده می شود.
* ممکن برای پرسپولیس؛ کاهش 100 هزار یورویی

باشگاه پرسپولیس هیچ شانسی برای برنده شدن در 
این پرونده ندارد چرا که نمی تواند ثابت کند فسخ قرارداد 
او غیرقانونی بوده است. رادو سه نامه به باشگاه پرسپولیس 
ارسال کرد تا مطالباتش را پرداخت کنند اما در نهایت میزان 
او قراردادش را به صورت  پرداخت به حد نصاب نرسید و 

قانونی فسخ کرد.
با این حال پرسپولیس فرصت این را دارد تا در دفاع 
به دادگاه فیفا بگوید که رادو شایسته دریافت پول بلیت و 
بونوس صعود به لیگ قهرمانان آسیا نیست. چرا که از یک 
سو پرسپولیس به لیگ قهرمانان نرفته که او سه جایزه 30 
هزار یورویی دریافت کند و از طرف دیگر قرار نیست مسافرتی 

به ایران داشته باشد که بلیت ها را بگیرد.
* سابقه بد و یک احتمال خطرناک برای پرسپولیس

و  رادوشوویچ  بوژیدار  امیدواری  باعث  که  نکته ای 
وکیلش شده، این است که پرسپولیس و سایر باشگاه های 
ایرانی در همه کیس های حقوقی بازنده بوده اند و حاال ممکن 

دریافت  شایسته  رادو  اینکه  به  توجه  بی  فیفا  دادگاه  است 
مطالبات  همه  پرداخت  به  را  پرسپولیس  نیست،  آپشن ها 

بوژیدار محکوم کند.
عالی  دادگاه  به  می تواند  پرسپولیس  صورت  این  در 
برای  راهی  این  که  داده  نشان  تاریخ  اما  برود  نیز  ورزش 
اتالف وقت بوده و کمتر پیش آمده که به نتیجه منجر شود.

* یک احتمال ویژه در پرونده بوژیدار
باتوجه به اینکه رادو در این پرونده درخواست مطالبات 
فصول آینده اش را داشته، پرسپولیس می تواند امیدوار باشد 
که به شکلی از زیر بار پرداخت چند صد هزار یورویی یا شاید 

میلیون یورویی فرار کند.
کند،  امضا  جدید  قراردادی  رادو  که  صورتی  در 
پرسپولیس فقط باید ما به تفاوت مبلغ قرارداد جدید و قرارداد 
با پرسپولیس را پرداخت کند. یعنی اگر قرارداد جدید 100 
هزار یورو باشد، پرسپولیس ملزم به پرداخت حدود 200 هزار 

یورو برای هر سال می شود.
اگرچه رادو پیشنهاد خارجی مطلوبی ندارد اما در صورتی 
که تیمی از ایران، او را به خدمت بگیرد، احتماال قراردادش 
در حدود همین رقمی خواهد بود که از پرسپولیس می گرفت 
و در این صورت پرسپولیس فقط یک سال از مطالبات را 

پرداخت می کند.
آینده دادگاه فیفا چه  باید دید در روزهای  در نهایت 

حکمی برای این پرونده صادر می کند.

همه احتماالت در پرونده میلیون یورویی بوژیدار؛

حکم نهایی رادو؛ بیشتر از کالدرون و شاید در حد برانکو!
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ر  بسیا ای  بقه  سا قلمزنی  هنر 
طوالنی و تاریخی در ایران دارد . می 
کرد:  تعریف  چنین  را  هنر  این  توان 
قلمزنی عبارت است از ایجاد نقوش و 
خطوط بوسیله قلم یا ضربه چکش که 
بر روی اجسام فلزی چون طال، نقره ، 

مس ، برنج و فوالد ایجاد می شود .
چنین  قلمزنی  معین  فرهنگ  در 
تعریف شده است: نویسندگی ، نقاشی 
و ایجاد نقوش جانوران ، گیاهان و طرح 
های مختلف برروی نقره یا فلزات دیگر 
را قلمزنی می گویند . در هنگام عمل 
استاد به وسیله قلمی فلزی یا منقاش 
ای  دارای دسته  تیز فوالدی که  نوک 

چوبی است کار می کند .

قلمزنی پیش از تاریخ
باستان  حفاریات  و  اکتشافات 
و  ظهور  دهد  می  نشان  شناسان 
اکتشافات فلز در عصر ما قبل تاریخ رخ 
ماقبل  انسان  زمان  آن  در  است.  داده 
تاریخ بر حسب اتفاق سنگ هایی را که 
دارای مس بود و بر اثر مجاورت با آتش 
ذوب و از سنگ جدا شده بود، مشاهده 
کرد و فهمید که این فلز را میتوان کوبید 
آن  از  و  آورد  در  مختلف  اشکال  به  و 
برای ساختن اسلحه و ادواتی به مراتب 
بهتر از سنگ استفاده کرد.پیشینه این 
هنر در ایران تاریخ روشنی ندارد و اثر 
مستندی که بیانگر نخستین مکان شی 
و کاربرد فلز ، به ویژه مس در ایران و 
خاور نزدیک باشد به چندین هزار سال 

پیش از میالد، می رسد.
در اواخر هزاره دوم و اویل هزاره 
فلز  صنعت  و  هنر  میالد  از  پیش  اول 
کاری در نقاط گوناگون ایران به ویژه 
در شمال و شمال غرب و حاشیه جنوبی 
دریای مازندران شکوفایی داشته است. 
دوره  این  از  آمده  بدست  مهم  آثار  از 
سال  در  که  است  حسنلو  طالی  جام 
1335هجری شمسی کشف شد و دارای 
بر  سوار  خدایان  چون  برجسته  نقوش 

گردونه یا ارابه است .

قلمزنی در دوران اسالمی
در قرون اولیه اسالمی، اعراب که 
قلمزنی  هنر  نداشتند  خاصی  هنر  خود 
ساسانی را مورد تقلید قرار داده و در سده 
های بعد در اثر عالقه هنرمندان ایرانی 
به مذهب و گرایش آنها به دین اسالم 
با تاثیر پذیری از آراء و عقاید اسالم به 

خلق آثار فلزی پرداختند.
از سده های اولیه تا قرن سوم و 
چهارم هجری قمری اشیا فلزی در ایران 
به سبک زمان ساسانی ساخته میشد. در 
قرن چهارم قمری، در دوره سامانیان به 
ساخت اشیای فلزی و قلمزنی شده توجه 
غایت  قوت  و  سادگی  و  شد  بیشتری 
های  سنت  طبق  بر  بود،  هنر  مطلوب 
به صورت  ها  هنوز شکل ظرف  کهن 
تمثیلی ساخته میشد مانند آفتابه ای به 

شکل کله گاو نر است.

ساسانی - همه چیز درباره قلمزنی
سده  در  خراسان  قلمزنی  هنر 
دوره  در  و  قمری شکل گرفت  چهارم 
رسید.با  خود  کمال  اوج  به  سلجوقی 
عالقه ای که حاکمان سلجوقی به هنر 
داشتند، هنر قلمزنی همچون سایر رشته 
های هنری حمایت شد و گسترش یافت 
دوره سلجوقی را باید دوره احیای دوباره 
فلزکاری دانست.هنر فلز کاری این دوره 

دارای دو نوع محصول است:
ورقه  از  شده  ساخته  اشیای   )1
های مسی، برنجی، و آهنی و به ندرت 

از طال و نقره.
از  2 ( اشیا ریختگی ساخته شده 
مفرغ ، برنج، مس و احتماال طال و نقره.

ره  با در چیز  همه   - سلجوقی 
قلمزنی

تزیینات قلمزنی این دوران عبارت 
است: صور فلکی ، حیوانات چهارپا، به 
خیز،  و  جست  حال  در  خرگوش  ویژه 
برگ  چون  گیاهانی  پرندگان،  نقوش 

مو و پیچک.
سال  در  ایران  به  مغول  حمله  با 
ایران  شهرهای  قمری  618هجری 
ترک  به  مجبور  هنرمندان  و  ویران 
شدند  خراسان  در  هنری  عمده  مراکز 
و به سرزمین های دیگر چون فارس ، 
آذربایجان، موصل و مصر کوچ کردند و 
در نتیجه هنر قلمزنی در این مراکژ تحت 
حمایت حکام آنان قرار گرفت با تصرف 
سوریه در دوره غازان خان در اول قرن 
8هجری قمری هنرمندان قلمزن مورد 

حمایت ایلخانان قرار گرفتند.
با حمله تیمور ماوراءالنهر و خراسان 
هرات  و  آمد  در  تیموریان  تصرف  به 
شد.در  قلمزنی  عمده  مرکز  به  تبدیل 
این زمان ریخته گری و قلمزنی روی 
فلز تحت تاثیر مسایل فرهنگی آن روز، 
سنگاب  جمله  از  فلزی  بزرگ  ظروف 
هایی برای مساجد ساخته شد.از جمله 
سنگاب گور تیمور در سمر قند که اکنون 

در موزه )ارمیتاژ( نگهداری میشود.
در عصر صفوی که دوران طالیی 
هنر ایران به شمار میرود، هنر قلمزنی با 
حفظ سنن گذشته ادامه یافت و همچن 
دوره پیش استفاده از فلزات گوناگون به 
طور گسترده در ساخت اشیای ارزشمند 
دوره  این  در  بود.  مرسوم  طالکوب 
اجرای  یافت؛  گسترش  بسیار  قلمزنی 

جای  زیبا  و  ریز  بسیار  طریف  نقوش 
تزیین  در  را  ضخیم  و  درشت  نقوش 
گسترده  فلزات  زرکوبی  و  گرفت  اشیا 
تر شد.با حمله افاغنه به ایران و سقوط 
دولت صفوی، هنر قلمزنی به خاموشی 
گرایید اما هنرمندان گمنامی در گوشه 
و کنار به احیای این هنر اشتغال داشتند.

سبک های قلمزنی
اجرا و کار قلمزنی به شیوه های 
متعدد به سلیقه هنرمند انجام می شود، 

این شیوه ها عبارت اند از:
به  که  کاری  ریزه  کاری:  ریزه 
ریزه قلم و زمینه پر نیز معروف است ، 
روشی است که سطح اشیا یا بوم فلزی 
را با استفاده از نقوش و طرح های ریز 
و ظریف قلم زنی می کنند و با ایجاد 
را  اصلی  طرح  بوم،  زمینه  در  بافت 
آشکار میسازند و زمینه کار را از طرح 

جدا می کنند.
این روش هر  در  برجسته کاری: 
دو طرف بوم فلزی کار میشود.یعنی از 
سمت روی بوم زمینه را فرو برده و از 
طرف پشت نقش را برجسته می کنند، 
از این شیوه بیشتر در بوم های مسطح 
طرف  دو  هر  از  که  شود  می  استفاده 

قابلیت چکش خوری دارد.
با  سبک  این  در  عکس:  تکنیک 

ایجاد سایه روشن در زمینه بوم موضوع 
طرح را مشخص می کنند اما زمینه را 

کامال پر نمی کنند.
روی  شیوه  این  منبت:در  تکنیک 
حدود  زمینه  و  موضوع  بین  فلز  سطح 
دو سانتی متر اختالف ایجاد می کنند 
و آن را بصورت نیم برجسته به اجرا در 
می آورند و به سبک ریزه کاری تزیین 

می کنند.
تکنیک مشبک: در این روش پس 
از انتقال طرح بوسیله قلم نیم بر، طرح 
را ثابت می کنند بعد به کمک قلم تیز 
بر، بوم فلزی را برش می دهند و طرح 
را از زمینه جدا میسازند و کار را مشبک 

میسازند.

مواد و ابزار مورد استفاده در قلمزنی
فلز: در هنر قلمزنی از انواع فلزاتی 
چون مس، طال، نقره و فلزات آلیاژ هایی 
چون مفرغ، ورشو و برنج استفاده میشود.

و  ترکیب  معنی  به  آلیاژ  آلیاژ: 
است  یکدیگر  با  فلزات  کردن  مخلوط 
به طور مثال مفرغ ترکیبی از مس و قلع 
است.ورشو ترکیبی از نیکل و مس و قلع 
و برنج ترکیبی از مس و روی می باشد.

در هنر قلمزنی از قیر سفت به سه 
منظور استفاده میشود:

1 ( استحکام بخشی و جلوگیری از 
شکستن فلز در برابر ضربه چکش و قلم

2 ( کاهش سر و صدای ناشی از 
ضربه قلم به فلز

3( سهولت اجرای کار
برای تهیه قیر مخصوص قلمزنی، 
قیر را در ظرف میریزند و روی اجاق گاز 
قرار میدهند تا نرم شود، سپس مقداری 

گچ الک شده به آن اضافه می کنند تا 
از حالت روانی خارج شود، افزایش گچ به 
قیر را باید به گونه ای ادامه داد که قیر به 
آسانی سرد و ترد یا شکننده شود و پس 
از پایان کار به آسانی از فلز جدا شود. 
اسید سولفوریک یا تیزاب سلطانی:این 
مواد در انتهای کار برای پاک کردن قیر 

از سطح کار استفاده میشود.
ساخت  در  که  ابزاری  بر  عالوه 
های  ابزار  دارند  کاربرد  فلزی  ظروف 
خاص  طور  به  که  دارد  وجود  دیگری 
برای قلمزنی استفاده میشود.ابزارهایی 
به طور مستقیم در ساخت ظروف  که 
از:گیره،  اند  عبارت  شوند  می  استفاده 
سوخت،  مخزن  الک،  انبر،  سوهان، 
قیچی، تاپه قیر، گچ، سنگ نفت، چکش، 
قالب و ... و ابزار های خاص قلمزنی 

عبارت اند از:انواع چکش و انواع قلم.
چکش: در قلمزنی دو نوع چکش 
ایجاد  فلزی برای کوبیدن روی قلم و 
میرود. همچنین  بکار  فلز  روی  نقوش 
چوبی  دسته  با  الستیکی  چکش  یک 
برای کوبیدن فلز و مسطح یا برجسته 

کردن آن استفاده می شود.
قلم: قلم میله ای فلزی از جنس 
فوالد خشکه است که طول آن معموال 
10تا20سانتی متر و قطر آن متغیر است. 
انواع قلم های مورد استفاده در قلمزنی 

دارای اشکال و نوکها و آجهای گوناگون 
بوده و هر یک نامی دارد و برای نقش 
استفاده می شود  اندازی هلی مختلف 
برخی از این قلم ها عبترت اند از :قلم 
سنبه، قلم پرداز، قلم نیم بر، قلم ناخنی، 

قلم بادامچه و ...

قلمزنی  در  که  هایی  قلم  انواع 
استفاده می شوند:

طرح  اجرای  برای  سنبه  قلم   .1
تزیین زمینه  اولیه و رو سازی طرح و 
این  می شود،  استفاده  قلم  این  از  کار 
قلم دارای نوک مخروطی شکل، شبیه 

نوک مداد است.
کردن  رسم  برای  پرداز  قلم   .2
و  ها  گل  سازی  رو  و  طراحی  خطوط 
دست  به  خطوط  و  طرح  اندازی  خط 
آمده از قلم سنبه، از قلم پرداز استفاده 
می شود. مقطع این قلم کشیده و از دو 
سمت دارای آج به صورت اُریب است.

برای  قلم  این  از  بر  نیم  قلم   .3
آشکار کردن خطوط طراحی شده و ثابت 
کردن اثر خط بر روی لوح فلزی استفاده 
قلم  این  نوک  مقطع  سطح  شود.  می 
مانند نوک پیچ گوشتی و فاقد آج است.

4. قلم گر سواد برای سایه اندازی، 
ایجاد بافت روی فلز و فرو بردن زمینه 
انسانی  و  حیوانی  نقوش  تزیین  و  کار 
این  با  و  شود  می  استفاده  قلم  این  از 
قلم طرح را از زمینه کار جدا می کنند. 
سطح مقطع این قلم آج دار و مستطیل 

شکل است.
5. قلم گرسوم برای ساخت سطوح 
با نقوش دایره ای به صورت برجسته و 
منظم و سایه روشن کردن سطح فلز از 

این قلم استفاده می شود.
نوک  در  قلم  این  تو  قلم یک   .6
دایره  شبیه  نقوشی  دارای  خود  مقطع 
است و از آن برای ایجاد بافت در گل 
شود.  می  استفاده  سازی  حاشیه  و  ها 
نوک آن مخروطی شکل با مقطع گرد 
درشت  و  ریز  های  اندازه  در  و  است 

ساخته می شود.
7. قلم دوتو این قلم نیز مانند قلم 
یک تو مخروطی شکل و در سطح مقطع 
آن دارای دو دایره کوچک در نوک و 
تزیین  برای  از آن  بدون آج است، که 

زمینه کار استفاده می شود.
نقوش  ایجاد  برای  ناخنی  قلم   .8
سازی  رو  و  منحنی  خطوط  و  تزیینی 
طرح ها از این قلم استفاده می شود و 
نوک مقطع آن شبیه ناخن دست انسان 
فلس  شبیه  نقوش  ایجاد  در  و  است 
از  و….  اسب  یال  انسان،  موی  ماهی، 

آن استفاده می شود.
9. قلم بادامچه سطح مقطع نوک 
این قلم بادامی شکل و آج دار است و 
از آن برای ساخت گل و برگ و تزیین 

زمینه لوح فلزی استفاده می شود.
10. قلم کف تخت نوک این قلم 
در مقطع شبیه مربع یا مستطیل و دارای 
انواع ریز و درشت است که از آن برای 
فرو بردن و مسطح کردن زمینه طرح 

استفاده می شود.
آن  مقطع  ور سطح  نیم  قلم   .11
شبیه ذوزنقه است و دارای دو نوع آج 
دار و بدون آج است و از آن برای فرو 
بردن و پایین نشستن زمینه و جداسازی 

طرح، از زمینه استفاده می شود.
12. قلم نیم بر کلفت با این قلم 
برده و کار  فرو  را  خطوط اصلی نقش 
آن  مقطع  کنند. سطح  می  برجسته  را 
بیضی شکل و منحنی و بدون آج است.
13. قلم قلم گیری از این قلم برای 
الیه برداری سطح فلز و برای کندن و 
ایجاد شیار به شکل تراش فلز استفاده 
می شود نوک آن تیز، شبیه سرنیزه؛ و 

فاقد آج است.
درختی  یا  ساده  بادامی  قلم   .14
پر  چند  نقوش  ایجاد  برای  قلم  این  از 
و تزیین زمینه استفاده می شود. سطح 
بادام و بدون آج  مقطع آن شبیه میوة 
است و سطح مقطع آن را تو خالی و لبه 

دار می سازند.
برای  قلم  این  از  ُخشه  قلم   .15
و  شود  می  استفاده  سازی  برجسته 
و  لبه  بدون  و  مدور  آن  مقطع  سطح 

صیقلی است.
تیز  قلم  این  نوک  تیزبُر  قلم   .16
برای برش و مشبک  از آن  برنده و  و 
کردن فلز استفاده می شود.سطح مقطع 
آن شبیه پیچ گوشتی و بسیار تیز است.

انواع قلم ها و چکش قلمزنی
برس سیمی: برای صیقل دادن فلز 
قلمزنی شده در پایان کار از برس سیمی 

استفاده میشود.
شیوه ساخت ظروف مورد استفاده 

در هنر قلمزنی
ظروف یا احجام مورد استفاده در 
قلمزنی به شیوه  های زیر ساخته می شود:
چکش کاری ساخت ظروف و اشیا 
را چکش کاری سرد  کوبیدن  روش  به 
گویند، که به »دواتگری« معروف است 
و دارای سابقه بسیار طوالنی است و به 

دو روش انجام می شود:
و  تکه  یک  اشیای  ساخت  الف( 
بدون شکاف؛ از این شیوه برای ساخت 
این  به  می شود  استفاده  مدور  ظروف 
صورت که ورق فلزی را به شکل دایره 
مورد  ظرف  ارتفاع  برابر  آن  شعاع  که 
آن  مرکز  سپس  و  می برند  است  نظر 
سندان  روی  بر  می کنند،  مشخص  را 
مرکز  سمت  از  چکش  با  و  می گذارند 
به طرف محیط، با ضربه  های یکنواخت 
و پی درپی به صورت مارپیچ می کوبند 
تا ورق به شکل کاسه درآید، سپس آن 
را وارونه روی سندان می گذارند با وارد 
ظرف  دهانه  اطراف  در  ضربه  کردن 
نظر  مورد  به شکل  و  می کنند  گرد  را 

درمی آورند.
چند  صورت  به  اشیا  ساخت  ب( 
روش  این  از  شکاف؛  دارای  یا  تکه 
زاویه دار  هندسی  ظروف  ساخت  برای 
که  صورت  این  به  می شود  استفاده 
)مثل  نظر  مورد  شکل  به  را  فلز  ابتدا، 

عرض  و  طول  می دهند،  برش  مربع( 
آن را اندازه گیری و لبه دو ضلع مقابل 
را با چکش نازک می کنند تا به نصف 

قطر اولیه فلز برسد.
و  چپ  حالت  به  را  آن  سپس 
راست باز کرده و ضلع دیگر را در آن 
قرار می دهند و دوباره آن را می کوبند تا 
لبه  ها به هم متصل شوند. بعد با دستگاه 
جوش، آن را جوش می دهند؛ به گونه ای 
که یک حجم استوانه ای ساخته شود و 
سپس همانند روش قبل، با استفاده از 
سندان و چکش، خمیدگی  های الزم را 
به  را  آن  و  می کنند  ایجاد  استوانه  در 
شکل مورد نظر در می آورند و در نهایت 
قسمت  های دیگر ظرف را )از جمله ته 
آن را( جداگانه می سازند و به یکدیگر 

جوش می دهند.
یعنی  یخته گری  ر یخته گری  ر
ذوب فلز و ریختن آن در قالب و سپس 
)طهماسیان،  آن  انجماد  و  کردن  سرد 
به  شیوه  این  در   .)107 ص   ،1362
وسیله مدل ریخته گری فلز ذوب شده 
درمی آورند.  گوناگون  اشکال  به  را 
مدل  های ریخته گری معمواًل از چوب، 
فلز، گچ، پالستیک و موم ساخته شده 
است. ریخته گری به وسیله قالب انجام 
قالب  نوع  دارای دو  قالب  ها  می شود و 

باز و قالب بسته اند.
خم کاری در این شیوه با استفاده 
از دستگاه »سه نظام« یک صفحه گرد 
از فلز می بُرند و با قالب  های چدنی که 
به شکل ظروف ساخته شده به دستگاه 
از دستگاه فلز و  با استفاده  می بندند و 
قالب را به چرخش درمی آورند؛ در این 
فلز  فوالدی  قلم  های  وسیله  به  مرحله 

را با فشار روی قالب می چرخانند و به 
ظرف شکل می دهند.

قلمزنی 
قیر ریزی و روش تهیه آن برای 

هنر قلمزنی
پیش از شروع کار با قلم و چکش 
و انتقال طرح بر روی فلز ابتدا باید کار 
را قیر ریزی کرد وسپس طرح را روی 
کار انتقال داد و آن گاه با قلم و چکش 

ایجاد نقش بر روی آن را آغاز کرد.

قیر ریزی بوم های تخت و مسطح
در این شیوه ابتدا باید سطوح بوم 
را پاک و تمیز کرد به گونه ای که چربی 
و رطوبت روی آن نباشد تا قیر به خوبی 
ابتدا کنار  این روش  بنشیند. در  بر آن 
حجم یا بومی را که قرار است قیر ریزی 
شود به وسیله مقوا، سنگ، چوب یا آجر، 
مسدود می کنند تا قیر از روی آن بر 
زمین نریزد. خیس کردن سطح دیواره 
با آب ضروری است تا قیر به آن نچسبد. 
اگر دیواره شکاف داشته باشد قیر از آن 

به بیرون رسوخ می کند.
پس از آن با استفاده از مالقه یا 
کفگیر به آرامی قیر ذوب شده را روی 
ضخامت  و  قطر  به  تا  ریزند  می  فلز 
خشک  و  سرد  از  پس  آید  در  دلخواه 

و سفت شدن قیر دیواره آن را بر می 
دارند و کار را روی لوح شروع می کنند.

6 - همه چیز درباره قلمزنی
ظروف  یا  بوم  ریزی  قیر  روش 

مدور و توخالی
از پاک کردن  در این روش پس 
ظرف، آن را حرارت می دهند و سپس 
با مالقه قیر را درون طرف می ریزند تا 
کاماًل پر شود، باید دقت کرد که قیر به 
گونه ای در ظرف ریخته شود که حباب 
یا هوا داخل قیر نشود و ظرف کاماًل از 
قیر ُپر شود. اگر هوا داخل قیر برود در 
اجرای کار مشکالتی ایجاد خواهد کرد.

2. شیوه های انتقال طرح
وقتی ظرف یا بوم آماده شد مرحلة 
اجرای عملی کار و چسباندن طرح روی 

کار آغاز می شود.
اصطالح  به  یا  طرح  چسباندن 
زیر  های  روش  به  طرح  کردن  پیاده 

انجام می شود:
شیوه  این  در  کردن  گرد  روش 
هنرمند طرح آماده شده را روی قطعه 
فلزی از جنس برنج قرار می دهد و با 
چکش و قلم سنبه، آن را مشبک کرده 
و خطوط طرح را با نوک قلم، روی برنج 
گرده  هنگام  تا  کند،  می  سوراخ  سنبه 
کردن طرح، خطوط طرح به آسانی بر 
روی کار منتقل شود و سپس این کاغذ 
ُسنبه شده را روی بوم می چسباند و با 
گرده زغال که در تکه پارچه ای قرار 
دارد، بر روی کاغذ سنبه شده می کشد 
زغال  پودر  کاغذ،  های  سوراخ  از  که 
با  سپس  و  شود  می  منتقل  بوم  روی 

مداد خطوط طرح را مشخص کرده و 
اجرای کار را شروع می کند.

بوم  روی  طرح  مستقیم  اجرای 
در این روش هنرمند به وسیله مداد یا 
ابزار تیز مثل قلم نیم بر و قلم سنبه به 
طور مستقیم طرح را بر روی فلز منتقل 

می کند.

شیوه استفاده از کاغذ ُکپی
در این روش ابتدا سطح بوم را پاک 
کی کنند و چربی و گرد و خاک آن را 
می گیرند. سپس کاغذ کپی را با چسب 
روی آن می چسبانند. بعد اصل طرح را 
روی کاغذ کپی، بر روی بوم فلزی قرار 
می دهند و با مداد روی خطوط طرح می 
کشند تا طرح روی بوم منتقل شود، سپس 
طرح و کاغذ کپی را بر می دارند و خطوط 
را که آشکار نشده، با مداد مشخص می 

کنند تا اجرای قلمزنی آسان شود.

روی  طرح  اصل  چسباندن  شیوه 
بوم فلزی

در این روش اصل کاغذ طراحی را 
روی شیء یا بوم فلزی می چسبانند و 
بعد با استفاده از قلم سنبه، خطوط طرح 
را روی فلز اجرا می کنند. پس از مشخص 
شدن خطوط کاغذ طرح را بر می دارند و 
طرح پیاده شده را با قلم و چکش روی 

شیء اجرا می کنند. پس از انتقال طرح 
هنرمند کارش را با چکش و قلم آغاز می 
کند و با استفاده از تکنیک وسبک های 
قلمزنی طرح مورد نظرش راخلق می کند.

3. شیوه در دست گرفتن چکش
بعد از این که هنرمند برای اجرای 
کار پشت میز نشست و کنده چوبی را 
تنظیم و لوح قلمزنی را آماده کرد باید 
چکش را در یک دست و قلم را در دست 
دیگر گیرد و کار را آغاز کند. روش در 
دست گرفتن قلم چنین است که دسته 
آن را بین دو انگشت شصت و سبابه به 
نحوی می گیرد که باال و پایین رفتن 
و  باشد  آسان  محور  مانند یک  چکش 
مانع از افتادن یا چرخش قلم از بین دو 

انگشت شود.
هنرمند باید دقت کند که انتهای 
دسته چکش بین دو انگشت کوچک و 
ماهیچه کف دست قرار گیرد تا بتواند 
با باال و پایین بردن آن ضربات منظم و 
یکنواخت قلم را بر لوح فلزی وارد کند. و 
حرکت رفت و برگشت چکش در کنترل 
او باشد. آرنج و ساعد دست باید موازی 
با سطح شیء قرار گیرد و قسمت زیر 
چکش نیز در امتداد با سطح کنده باشد 
که وقتی ضربه چکش بر قلم وارد می 
شود، اجرای کار راحت تر انجام پذیرد.

4. شیوه در دست گرفتن قلم
روش به دست گرفتن قلم بسیار 
مهم است. اندازه طول قلم را به چهار 
و  کنند  می  تقسیم  مساوی  قسمت 
قسمت سوم آن را میان دو بند انگشت 
شصت و سبابه می گیرند تا بتوانند به 

آسانی قلم را بین دو انگشت بچرخانند 
بلند  انگشت  و  آورند.  در  حرکت  به  و 
میانی را برای جلوگیری از افتادن قلم 
در قسمت دوم قرار می دهند. از انگشت 
کوچک برای تکیه گاه قلم و جلوگیری 

از لغزش آن استفاده می شود.
باید توجه داشت که ساعد دست با 
بازو و ساعد با قلم زاویه 90 درجه ایجاد 
کند و زاویه قلم نسبت به سطح کار باید 
کم تر از 90 درجه باشد تا حرکت قلم به 

آسانی صورت گیرد.

5. سبک های هنر قلمزنی
اجرا و کار قلمزنی به شیوه های 
متعدد و به سلیقه هنرمند انجام می شود. 

این شیوه ها عبارت اند از:
ریزه کاری ریزه کاری که به ریزه 
قلم و زمینه ُپر نیز معروف است، روشی 
است که سطح اشیا یا بوم فلزی را با 
و  ریز  های  طرح  و  نقوش  از  استفاده 
ایجاد  با  و  کنند  می  قلمزنی  ظریف 
را  اصلی  طرح  بوم،  زمینه  در  بافت 
آشکار می سازند و زمینة کار را از طرح 

جدا می کنند.
برجسته کاری در این روش هر دو 
طرف بوم فلزی کار می شود. یعنی از 
سمت روی بوم، زمینه را فرو برده و از 
طرف پشت، نقش را برجسته می کنند. 
این کار را هنر بخشیدن به نقوش می 
قابل  اشیایی  دربارة  شیوه  این  گویند. 
هر  از  زدن  ضربه  امکان  که  اجراست 
در  شیوه  این  از  دارد.  وجود  جهت  دو 
بوم های مسطح بیش تر استفاده می 
این  به  کار  شیوه  روش  این  در  شود. 
شکل است که ابتدا طرح یا زمینه کار 
را پایین برده و طرح را از آن جدا می 
کنند و یا این که سطح زمینه کار را از 
یک طرف قیر می ریزند و با قلم های 
مخصوص و بدون آج، آن را فرو برده و 
بعد قیر را از آن جدا می کنند و از سمت 
دیگر سطح کار را قیراندود می کنند و 
طرح را روی طرف دیگر اجرا می کنند.

سبک  این  در  عکسی  تکنیک 
بوم  زمینه  در  روشن  و  سایه  ایجاد  با 
موضوع طرح را مشخص می کنند اما 
کنند.تکنیک  نمی  پر  کاماًل  را  زمینه 
فلز  سطح  روی  شیوه  این  در  منبت 
سانتی  دو  حدود  زمینه  و  موضوع  بین 
متر اختالف ایجاد می کنند و آن را به 
صورت نیم برجسته به اجرا در می آورند 
و به سبک ریزه کاری تزیین می کنند.

تکنیک مشبک در این روش پس 
بر،  نیم  قلم  وسیله  به  طرح  انتقال  از 
به کمک  بعد  کنند.  می  ثابت  را  طرح 
قلم تیزبر بوم فلزی را برش می دهند 
و طرح را از زمینه جدا می سازند؛ و کار 

را مشبک می کنند.

یا  قیر  از  فلزی  بوم  کردن  1.جدا 
قیربرداری

از بوم های  برای جدا کردن قیر 
فلزی تخت قیر را سرد می کنند و می 
شکنند. اما در بوم های مدور و گلدانی 
جدا  و  دهند  می  حرارت  را  قیر  شکل 
زیر  های  روش  به  کار  این  کنند.  می 

انجام می شود.

حرارت دادن
برای خالی کردن قیر از بوم های 
مدور گلدانی یا حجم های هندسی، آن 
این طریق  ها را حرارت می دهند. به 
که ظرف ُپر از قیر را وارونه روی تکیه 
گاه چوبی یا فلزی می گذارند و ظرف را 
حرارت می دهند تا قیر ذوب شود. ابتدا 
دهانه ظرف بعد قسمت میانی و سپس 
ته ظرف را حرارت می دهند. بعد قیر را 

که روان شده خالی می کنند.

شکستن قیر
از بوم های  برای جدا کردن قیر 
این شیوه استفاده می شود.  از  مسطح 
به این صورت که قیر حاوی بوم را در 
آب سرد فرو برده و به آرامی با ضربات 
چکش، قیر را می شکنند و از ظرف جدا 
می کنند. پس از آن فلز را به وسیله سر 
مانده  باقی  تا  دهند  می  حرارت  پیک 
های قیر کاماًل بسوزد و از بوم جدا شود. 
سپس به وسیله نفت با پارچه یا بُرس 

سیمی حجم فلزی را پاک می کنند.
پس از پاگ کردن قیر برای زدودن 
چربی نفت از سطح بوم فلزی، آن را با 
می  آب  و  شویی  ظرف  مایع  محلول 

شویند و خشک و پرداخت می کنند.

7. پرداخت کردن
با  قیر  از  بوم  کردن  جدا  از  پس 
تیزاب  یا  اسیدسولفوریک  از  استفاده 
سلطانی که با آب رقیق شده است)دو 
قسمت آب و یک قسمت اسید( آن را 
می شویند. ابتدا، آب و اسید را در ظرف 
پالستیکی می ریزند و بوم فلزی را در 
ظرف اسید رقیق شده قرار می دهند. 
در نهایت به وسیله برس سیمی سطح 
با  را  بوم  را صیقلی کرده و سپس  آن 
آب می شویند. در پایان به وسیله خاک 
اره آن را خشک و پرداخت می کنند. 
پرداخت بوم سبب جال و درخشش طرح 
و شیء فلزی می شود. در این مرحله 
اسید  را رعایت کرد.  ایمنی  نکات  باید 
باید رقیق شود به گونه ای که موجب 
خوردگی شیء نشود. هم چنین باید از 
دستکش و ابزارهایی استفاده کرد که به 

دست آسیب نرسد.

قلمزنی؛ هنری به قدمت تاریخ
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محمد حسین زاده

سـال هاي  در  خانگـي  نمایـش  شـبکه 
اخیـر خصوصـا در دوران کرونـا موفـق شـده 
درواقـع  کنـد.  جـذب  را  زیـادي  مخاطـب  تـا 
و  ن  نـا ا د گر ر کا سـب،  منا ري  یه گذا ما سـر
اسـتفاده  و همینطـور  کاربلـد  فیلمنامه نویسـان 
جملـه  از  شـاخص،  و  محبـوب  بازیگـران  از 
مـواردي بـوده کـه بـه تولیـدات شـبکه نمایش 
خانگـي کمـک کرده تـا از تلویزیـون به صورت 
کامـل پیشـي بگیرد. در سـال هاي دورتـر بعضا 
دیـده مي شـد که بـه دالیـل مختلـف بعضي از 
سـریال هاي شـبکه خانگي نیمه تمـام مي ماندند 
و مخاطـب بـه شـدت از ایـن موضـوع متضـرر 
مي شـد ولـي در چندسـال اخیر ایـن اتفاق کمتر 
رخ داده بـود تـا اینکه سـریال جزیـره، دقیقا به 
همین سرنوشـت دچار شـد و در حالي که تیمي 
قدرتمنـد در تولید آن نقش داشـتند و سـیروس 
مقـدم هـم کارگردانـي ایـن سـریال را برعهده 
داشـت، ایـن سـریال هـم نیمـه کار ماند تـا بعد 
از پایتخـت و خـواب زده، ایـن سـریال سـومین 
سـریال نیمه تمـام سـیروس مقـدم لقـب بگیرد! 
بـا ایـن حال ایـن سـریال نـزد مخاطب بسـیار 
محبـوب بـود و حـاال بعـد از مدت هـا سـیروس 
مقـدم سـکوت خـود را شکسـته اسـت و از راز 
سـاخت سـریال جزیـره و نـا تمـام مانـدن این 

مجموعـه تلویزیونـی پـرده برداشـته اسـت...

-شـما سـریال بسـیار موفق پایتخت را در 
کارنامـه داریـد... در ابتـدا برایمـان بگوییـد که 
چـرا هیـچ سـریالی نمی توانـد جـای پایتخت را 

بـرای مخاطبـان تلویزیـون بگیرد؟
*ایـن سـوال هـر سـال بـا نزدیک شـدن 
عیـد، تقریبـا توسـط همـه کسـانی کـه می بینم 
بـه عنـوان اولیـن و جدی تریـن سـوال، از مـن 
پرسـیده مـی شـود؟ امسـال پایتخـت داریـم یا 
نـه؟ گویـی پایتخـت بـه یکـی از ارکان اصلـی 
سـفره هفـت سـین مـردم تبدیـل شـده اسـت. 
مطالبـه مـردم پایتخـت اسـت، هـم از مـا بـه 
عنـوان سـازندگان و هـم از مدیـران فرهنگـی 
تلویزیـون! امـا چـه بگویـم!؟ پایتخـت گویـی، 
بـه یـک خـالء فرهنگـی و اجتماعـی دهه 90، 
پاسـخگویی کـرد. پایتخت حول محـور خانواده 
و اعضـا آن بـا همـه خوبي هـا و بدی هایشـان 
آینـه تمـام قدی بـود از اوضاع مـا در این دهه. 
گویـی هر کسـی، زاویه ای از شـخصیت خود را 
در ایـن آینـه می دیـد. ابتـدا می خندید و سـپس 
بـه فکـر فـرو می رفـت و ایـن یعنـی رسـالت و 

وظیفـه اصلـی یـک اثر.

-برنامـه ای برای سـاخت سـریال جدید در 
پیـش ندارید؟

*در حـال حاضـر مشـغول مطالعـه چنـد 
سـاخت  بـرای  را  یکـی  تـا  هسـتم  فیلمنامـه 
جدی تـر کنـم. امـا متاسـفانه فیلمنامه هـا برای 
مـن چنگـی بـه دل نمی زند. یا تکراری هسـتند 
و یـا از فضـای ذهنی من دور. به دلیل وحشـت 
از طـرح موضوعـات اجتماعی، دوسـتان ترجیح 
داده انـد بـه عالـم فانتـزی و خیـال بپردازند که 
تصـورش بـرای مـن سـخت اسـت. عجلـه ای 
نـدارم بـرای سـاختن فیلمنامه معمولی همیشـه 
وقـت اسـت اما من ترجیح می دهـم فیلمنامه ای 

را کار کنـم کـه بـه هیجانـم بیاورد.

-سـریال جزیره یکي از سـریال هاي موفق 
سـال گذشـته بود که سـاخت آن با چالش هایی 
همـراه بـود... چـرا سـاخت مجموعـه جزیـره با 
توجـه بـه پتانسـیل تیـم تولید و شـخصیت های  

قصـه ادامه پیـدا نکرد؟
شـروع  مقدمـه  یـک  بـا  بـاره  ایـن  *در 
سـریال  مـن  پیـش  سـال   3 حـدود  می کنـم. 
خـواب زده، را بـرای روبیکا کار کردم. فصل اول 
خـواب زده پخـش شـد، امـا فصـل دوم علیرغم 
اینکـه تولیـد شـد و تدوین و موسـیقی و افکت 
پخـش  آمـاده  و  شـد  انجـام  صداگذاری هـا  و 
گردیـد، متاسـفانه به ناگهان پخـش آن متوقف 
گردیـد و تـا بـه امروز هـم هیچ دلیل روشـن و 
قانع کننـده ای توسـط پلتفـرم روبیـکا و توسـکا 
بـه تهیه کننـده ارائـه نشـده اسـت! منظـورم از 
ایـن مقدمـه ایـن بـود کـه مخاطبیـن و مـردم 
نمی داننـد که سـیروس مقدم کارش را سـاخته، 
آمـاده پخـش کـرده ولـی پخش کننـده، پخش 
را متوقـف کـرده و از چشـم بنـده می بیننـد. در 
صورتـی که کارنامه کاری من در این 40 سـال 
و فیلمـی کـه سـاخته ام بیانگـر آن اسـت کـه 
همواره، پروژه هایم سـر وقت شـروع و سـروقت 
تمـام شـده و سـروقت پخش شـده اسـت. پس 
اشـکال در جای دیگری اسـت که باید بررسـی 

و پیگیـری شـود کـه چـرا خـواب زده علیرغـم 
آمـاده بـودن فصـل دومـش پخـش نمی شـود؟ 
بـا ایـن مقدمه می رویم سـراغ جزیـره... در ابتدا 
بایـد عـرض کنـم که جزیـره، از ابتـدا برای 26 
الـی 30 قسـمت بـه هم پیوسـته طراحی شـده 
بـود. فیلمنامـه بـا اقتبـاس و برداشـتی آزاد و 
از رمان هـای پرفـروش و کالسـیک فرنگـی و 
ادغـام آن بـا طـرح فیلمنامـه دلبـر دلیـر، علـی 
طالب آبـادی تبدیـل بـه فیلمنامـه جزیـره برای 
یـک فصـل پیوسـته 26 الـی 30 قسـمتی شـد. 
یـک سـال پـروژه مراحل نـگارش را طـی کرد 
و سـپس بـا ابراز تمایـل فیلیمـو، فیلمنامه قانونا 
در اختیـار فیلیمـو قـرار گرفت و قرار شـد برای 
تولیـد پـروژه بازنویسـی مجـددی انجام شـود. 
فصـل اولـش کـه شـامل 8 قسـمت بـود آماده 
شـد و مـا فیلمبـرداری را شـروع کردیـم و 3 
مـاه گـرم در کیـش کار کردیـم و سـپس برای 
ادامـه قصـه بـه تهـران آمدیـم. حدود یـک ماه 
در تهـران پیـش رفتیـم کـه بـه ناگهان توسـط 
تهیه کننـده و بـه توصیـه پلتفرم، شـبانه دسـتور 
توقـف پروژه داده شـد! دوسـتان پلتفـرم معتقد 
بودنـد کـه کار درنیامـده و ضعیـف اسـت. آنهـا 
بارهـا راش هـا و مونتاژشـده ها را دیـده بودند و 
در جریـان تمامی اجزاء کار بودند، حتی قسـمت 
گریم هـا و لباس هـا و بازیگـران. اصـال از ابتـدا 
قـراری بـر 2 فصـل بـودن جزیره نبود و اساسـا 
فیلمنامـه بر ایـن فصل بندی طراحی نشـده بود 
و یـک قصه یکسـره و پیوسـته تعریف می شـد. 
ایـن مسـائل همزمـان شـد بـا ورود سـاترا بـه 
نمایـش خانگـی، اوضاع نگران کننـده اقتصادی 
و سـرمایه گذاران و ترس از اسـتقبال نشـدن از 
کار و ضررهـای مـادی و شـاید دیگـر عواملـی 
کـه نمی دانـم و بـه ایـن ترتیـب پـروژه حـدود 
45 روز متوقـف شـد و تیـم از هـم گسسـت و 
بخـش عمـده ای از بازیگـران و عوامـل فنی به 
پروژه هـای دیگر پیوسـتند. بحـث فصل بندی و 
فصـل 1 و 2 تـازه در این مقطـع و چیزی حدود 
5 مـاه بعـد از شـروع فیلمبرداری و یک سـال و 
انـدی بعـد از نگارش بازنویسـی جزیـره، مطرح 
گردیـد و دوسـتان معتقـد بودنـد کـه جزیره، 2 
فصـل شـود و بـه 2 فصـل 15 قسـمتی تبدیـل 
گـردد. بنـده با ایـن پیشـنهاد مخالفـت کردم و 
مطـرح کـردم کـه جزیـره بـر اسـاس 2 فصـل 
طراحـی و نـگارش نشـده و بعـداز 8 قسـمت 
کیـش، بایـد بـر اسـاس پایان بندی فصـل اول 
در قسـمت 15، بـار دیگـر بازنویسـی و طراحی 
شـود وگرنـه کار بـه مـرور بی رمـق می شـود و 

تعلیـق محکمـی بـرای نگـه داشـتن مخاطـب 
بـرای دیـدن فصـل 2 نـدارد. دوسـتان معتقـد 
بودنـد کـه فرصـت بازنویسـی وجود نـدارد و به 
سـرعت بایـد فصـل اول را تمـام کنیـم وگرنـه 
تیـم و گـروه پخش وپال می شـود و این در حالی 
بـود کـه در ایـن وقفـه 45روزه، خودبه خود این 
اتفـاق افتـاده بـود و گـروه متالشـی شـده بود. 
بنده وقتی اسـتدالالت عجوالنـه و غیرحرفه ای 
دوسـتان را شـنیدم و باتوجـه بـه تجربـه تلـخ 
ناتمـام مانـدن خـواب زده از ادامـه کارگردانـی 
کار اعـالم انصـراف دادم. چـون مطمئـن بـودم 
کـه لطمه اصلـی ایـن ناتمام مانـدن  را مخاطب 
بیگنـاه مـا می خـورد کـه می بینیـد کـه اینگونه 
هـم شـد. در نهایـت بـا وسـاطت و پادرمیانـی 
چنـد ریـش سـفید قابـل احتـرام و پیشکسـوت 
و قـول و قرارهـای جـدی و بعضـا مکتـوب و 
ضمانـت اینکـه وقفـه چندانی بیـن فصل 1 و 2 
نیفتد، من پیشـنهاد آخر خودم را دادم. پیشـنهاد 

کـردم حـاال که اصرار بر 2 فصل شـدن اسـت. 
فصـل کیـش )8 قسـمت( که سـر و ته داشـت 
و از انسـجام خوبـی برخـوردار بود را بـه عنوان 
فاصلـه،  ایـن  در  و  کنیـم  پخـش  اول  فصـل 
اسـتقبال  بـا  آیـا جزیـره  معلـوم می شـود کـه 
روبـرو می شـود و ارزش سـرمایه گذاری بـرای 
فصل هـای بعـدی را دارد یـا نه؟ از سـوی دیگر 
در همیـن فاصلـه پخـش 8 قسـمت، فیلمنامـه 
بـر اسـاس ایـن فصل بنـدی جدیـد، بازنویسـی 
شـود کـه متاسـفانه بـه دالیلـی کـه نمی دانـم 
ایـن پیشـنهاد مـن مـورد موافقت قـرار نگرفت 
و  تناقـض  ایـن چیـزی کـه می بینیـد.  و شـد 
تعارضی آشـکار... از یک طرف جزیره از سـوی 
مخاطبین اسـتقبال می شـود و از طـرف دیگر با 
کمتریـن حجـم تبلیغات و بی خبـر ماندن از آمار  
ارقـام فـروش و سـکوت محـض تهیه کنندگان 
و پلتفـرم، مـورد غضـب قـرار می گیـرد. یـک 
پارادوکـس کامـل! مـن بـه نمایندگـی از گروه 

عاشـق و باانگیـزه و زحمتکـش جزیـره به نوبه 
سـریال  پیگیـر  مـردم  و  مخاطبیـن  از  خـودم 
ادامـه  از  بپرسـند  اگـر  عذرخواهـی می کنـم و 
جزیـره چـه خبـر؟ بـا تاسـف فـراوان می گویم، 
از روز پخـش قسـمت آخـر جزیـره، مـن هـم 
مثـل شـما در بی خبـری کامـل به سـر می برم.

-جنـس این سـریال بـا سـاخته های دیگر 
شـما متفـاوت بـود! مشـخصا نگاه تـان کمی در 
کارگردانـی جزیره به سـمت مدیوم سـینما رفته 

اسـت موافق هستید؟
روایتـی  و  کالسـیک  داسـتانی  *جزیـره، 
دمیـک  کا آ عـد  ا قو بـر  منطبـق  و  خطـی 
فیلمنامه نویسـی نوشـته شـده اسـت. یک قصه 
عاشـقانه بر بسـتر مسـائل اقتصادی و اجتماعی، 
جنـگ همیشـگی ثروت و فقـر و اسـتحاله آنها 
در یکدیگـر، بـه همیـن دلیـل برای اجـرای کار 
و اسـتراتژی کلـی شـاکله جزیـره سـعی کردم، 
قواعـد کالسـیک را در فـرم، نـور، میزانسـن و 
بازیگوشـی  دیالوگ هـا رعایـت کنـم. دوربیـن 
نمی کنـد و متیـن و باوقـار اسـت. میزانسـن ها 
قابـل تعریـف و دکوپـاژ بـا نمابندی هـای معین 
انجـام می شـود. از ایـن نظـر جزیـره، تجربه ای 

تـازه و متفـاوت بـرای من اسـت.

-بـه نظـر داسـتانک های سـریال جزیـره 
داشـته  مفصل تـری  داسـتان های  می توانسـت 
باشـد کـه انـگار رهـا شـده اسـت! در ایـن باره 

هـم صحبـت می کنیـد؟
*قصـه جزیـره، از آن جنـس اسـت که در 
مطـرح  را  داسـتانک هایي  اول،  قسـمت  چنـد 
می کنـد مثـل رابطه مهشـید با کریم یـا بچه دار 
شـدن ماهک یا گذشـته سـها و کریم تا سـپس 
در قسـمت های بعـد در تهـران به آنهـا مراجعه 
و رازگشـایی کنـد کـه بـا ناتمام ماندن سـریال 
جزیـره طبیعتـا ایـن کاشـت و برداشـت، انجـام 
نشـد و بسـیاری از قصه های فرعـی الکن ماند.

-بـه نظرتان چرا سـریال جزیـره تا این حد 
توانسـت نظر مخاطبش را جلب کند؟

*سـریال هایی کـه پایـه و مبنـای آنهـا بر 
اسـاس خانواده و روابط تلخ و شـیرین اعضاي 
آنهـا،  بیـن  کشـمکش  و  مـی رود  پیـش  آن، 
همـواره جذاب بوده اسـت. از این لحاظ جزیره 
شـبیه پایتخـت اسـت. عنصر تضـاد و جابجایی 
جـذاب  همـواره  فیلمنامـه  در  تضـاد،  عناصـر 
اسـت. تضـاد بیـن فقر و ثروت، عشـق و نفرت 
و در نهایـت اسـتحاله دختـر فقیـر در ثـروت و 
پسـر پولـدار در فقـر. انتخـاب به جـا و درسـت 
باورپذیـر  خـود  نقش هـای  در  کـه  بازیگـران 
توریسـتی  جاذبه هـای  و  زیبایی هـا  بودنـد. 
کیش و کشـورمان، همیشـه مفرح بوده اسـت. 
مخاطـب در 8 قسـمت اول زیبایی هـا، رنـگ، 
نـور و شـادی و نشـاط را در قصـه و تصاویـر 
از  می شـود.  آرام  روانـش  و  روح  و  می بینیـد 
طـرف دیگـر در جامعـه خشـونت زده، ویروس 
مرگبـار کرونـا، اخبار و حـوادث ناگوار جهانی و 
سـریال هایی کـه بـا تاکیـد بر خون و خشـونت 
وخیانـت و جنایـت هسـتند، جزیـره مخاطـب 

و  بی خشـونت  فضـای  در  دقایقـی  بـرای  را 
اسـترس و روابـط نامشـروع و ناهنجار، دعوت 
می کنـد. جزیـره سـریالی سـالم و پاسـتوریزه 
و ملودرامـی عاشـقانه بـا فضایـی لطیـف دارد 
کـه همیـن باعـث شـده کـه مـردم، بخصوص 
بیایـد.  وجـد  بـه  مـا  وجـوان  نوجـوان  نسـل 
کنـار  در  باانگیـزه  و  مسـتعد  جوانـان  حضـور 
انتخـاب  تجربـه،  بـا  و  حرفـه ای  بازیگـران 
انتخابـی  ارشـد،  نقـش  بـرای  مقـاره  امیـر 
محبوبیـت  خاطـر  بـه  کـه  بـود  هوشـمندانه 
ایشـان در ماکان بنـد بـه همـراه گویـش رهام، 
نوجوانـان  از  باعـث همراهـی طیـف وسـیعی 
وجوانـان و عاشـقان موسـیقی پـاپ بـا جزیره 
شـد. پدرهـا و مادرها و فامیـل، همراه فرزندان 
دیدنـد.  را  وخانوادگـی  سـالم  سـریالی  خـود، 
و تصنیف هـای  نشـاط  بـا  و  متنـوع  موسـیقی 
عاشـقانه، در کنـار اسـتعداد و نبوغ امیـر مقاره 
و شـیوه بازیگـری اش، موجـب ایجـاد هیجـان 
و شـور و نشـاط و مـوج جدیـدی از ارتباطـات 
و چالش هـای جدیـد در فضـای مجـازی را به 
تسـخیر خـود درآورد. ریتـم تنـد و هیجانـی و 
پرکشـش در تدویـن، مخاطـب را بـا خـود در 
گیـر می کنـد. ضـرب آهنـگ و رعایـت اصول 
تعریـف درسـت قصـه در تدویـن، مخاطـب را 
خسـته نمی کـرد و در خاتمـه، مخاطـب جوان، 
و  اهمیـت  و  نمی کـرد  بی احترامـی  احسـاس 
سـریال  ابعـاد  درتمـام  را  خـودش  بـه  توجـه 
جوسـازی ها  علیرغـم  و  می کـرد  احسـاس 
جنـگ  ایجـاد  و  کودکانـه  گاف گیری هـای  و 
زرگـری بـرای تفرقـه انداختن، بـه قصه اصلی 
و زحماتـی کـه دسـت اندرکاران جزیـره بـرای 

ارائـه اثـری اسـتاندارد، توجـه نمودنـد.

شـبکه  بـرای  کار  سـاخت  و  -همـکاری 
نمایـش خانگـی را پسـندیدید؟ بـه نظـر شـما 
چقـدر مـا در ایـن عرصـه موفق عمـل کردیم؟
نمایـش  در  آنچـه  شـبیه  آثـاری  *تولیـد 
دنیـا  همـه  در  می شـود،  تولیـد  مـا  خانگـی 
رایـج اسـت. بنابرایـن اصـول و قواعـد اینگونه 
سریال سـازی، امتحـان پس داده و تجربه شـده 
دلشـان  پلتفرم هـا  مثـال  اول  وهلـه  در  اسـت. 
بایـد بـرای سـرمایه خود بسـوزد. طبیعتـا برای 
تولیـد، می بایسـتی بـه دسـت آدم هـای امیـن 
دائمـی  نظـارت  بسـپارد.  باتجربـه و کاربلـد  و 
و جـدی داشـته باشـد تـا مطمئـن شـوند کـه 
پروژه هـا، طبـق زمانبنـدی و بودجـه پیش بینی 
شـده پیـش می روند. امیدوارم کـه جزیره تجربه 
خوبـی باشـد بـرای اینکـه متوجه شـده باشـیم، 
چـه کارهایـی را نبایـد کـرد و چـه کارهایـی را 

کرد. بایـد 

بـدون  و  بی غـرض  کـه  نمی شـود  -آیـا 
پیـش داوری، ایـن پارادوکـس را ارزیابـی کـرد 
و سـپس بـا شـجاعت نتیجـه را اعـالم کـرد؟

*عرضـه نمایـش خانگی، عرصه ارزشـمند 
و کارآفرین و شـجاعانه ای اسـت که اگر شـفاف 
رقابـت  شـاهد  مـا  شـود،  ریل گـذاری  زالل  و 
سـالم و پیش برنـده ای در عرصـه سریال سـازی 

بود. خواهیـم 
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