
نماینده مردم زنجان در مجلس:

توافق خوب به معنای انتفاع اقتصادی برای مردم است
ابتدای معامالت روز دوشنبه  قیمت نفت در 
بازار آسیا تحت تاثیر برنامه کشورهای مصرف کننده 
ادامه  و  اضطراری  ذخایر  از  نفت  آزادسازی  برای 

قرنطینه های کرونایی در چین، کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت نفت برنت ۳۸ سنت کاهش یافت و به 
معامالت  بهای  رسید.  بشکه  هر  در  سنت   ۴۰ و  دالر   ۱۰۲

نفت آمریکا با ۱۶ سنت کاهش، به ۹۸ دالر و ۱۸ سنت در 
هر بشکه رسید. نفت برنت هفته گذشته ۱.۵ درصد و وست 
تگزاس اینترمدیت یک درصد کاهش هفتگی داشت. این دو 
شاخص در چند هفته گذشته بیشترین نوسان را از ژوئن سال 

۲۰۲۰ شاهد بوده اند.
صفحه ۳

فعال حوزه کار:

افزایش دستمزد کارگران 
موجب رونق بنگاه ها می شود

هنِر دست است و خاک
زیبایی  و  مهارت  سفالگری  هنر 
و  ها(  )سفالینه  سفالی  ظروف  ساخت 
اشیای دیگر از گل پخته است. ساخت 
سفالینه قدمت هزاران ساله دارد و از دوران پیش 
از تاریخ تا کنون در نواحی سکونت انسان یافت 
شده و همراه با نوع زندگی انسان با تحول همراه 

بوده است.
ساکنین بین النهرین نزدیک به ۱۰۰۰۰ سال 
پیش به کشاورزی مشغول شدند و ظروف سفالین 
سرخرنگ بدست آمده از آن دوران نمایانگر ابزار 
زندگی آنها مهارتها، ذوق و هنری است که در 

تهیه آنها بکار می بردند.
صفحه 7

مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه:

عملكرد کیفی محصوالت فوالد مبارکه 
در سال 1400 افزایش یافت
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ایجاد »رفاه« و »رفع فقر«، فراز مهم سیاست های کلی تامین اجتماعی

صفحه 2

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1989- سه شنبه 23 فروردین 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سیاوش مفیدي: 

مردم به لجاظ شاد 
و مفرح نیاز مبرم 

دارند

6ورزش
درخشان: 

پرسپولیس به جای 
اینکه پیش برود درجا 

می زند

8هنر

قانون  اعمال  آقای  به  مردم  از  بسیاری  را  مفیدی  سیاوش 
می شناسند. بازیگر نقش پلیس راهنمایی و رانندگی در مجموعه 
طنز خنده بازار، که در زمان خودش خیلی مورد استقبال قرار 
گرفت. مفیدی به عنوان یک چهره کمدی شناخته می شود اما 

بعضا در آثار غیرکمدی هم جلوی دوربین رفته است

حمید درخشان درباره شکست پرسپولیس برابر آلومینیوم 
اراک و حذف از جام حذفی اظهار کرد: پرسپولیس می توانست 
در این بازی پیروز شود اما برخی اشتباهات فردی باعث شد 

که این اتفاق رقم بخورد و

علی سرتیپی، پخش کننده و سینمادار با ابراز امیدواری از 
بهتر شدن وضعیت اکران در ادامه سال می گوید، المینور، 
آماده  فطر  عید  اکران  برای  را  مهرجویی  داریوش  ساخته 

می کند. 

اکران فیلم
 داریوش مهرجویي 

در عید فطر

نفت در سراشیبی کاهش قیمت را  تومانی  میلیارد  هزار  بدهكاران 100  ها  بانک 
معرفی کنند!

مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار داشت: اگر هدف اصالح وضعیت نظام 
بانکی بود باید بدهکاران اصلی و بزرگ معرفی می شدند برای مثال اسامی شرکت های 
وابسته به نهادها یا شرکت های دولتی که معموال تسهیالت را بازپرداخت نمی کنند 
باید اعالم می شد. در حالی که بدهکاران با بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در این لیست ها ثبت 

نشده اند اما مجموعه ای با بدهی ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهکار معرفی و اعالم شده اند.
صفحه ۳

بر اساس »سند تحول دولت مردمی« چالش اول و اصلی 
ورزش ایران ضعف نظام ورزشی حرفه ای و ملی است که دارای 
عوامل چهارگانه بوده و به منظور رفع این چالش بزرگ باید 

اقدامات مختلفی در دستورکار قرار گیرد.
»سند تحول دولت مردمی« از سوی حجت االسالم و المسلمین 
ابراهیم رئیسی رییس جمهوری ایران در ۸ اسفندماه سال جاری به اعضای 
هیات دولت ابالغ شد. در این سند آمده است: »در اجرای وعده داده شده 

در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون 
اساسی، سند جشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های 
کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات امام خمینی )ره( و مقام معظم 
رهبری، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل 
۱۳۴ قانون اساسی »سند تحول دولت مردمی« به عنوان برنامه و خط مشی 
دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه های اجرایی ابالغ می شود«.
صفحه ۶

گام اول، مردمی سازی نظام مدیریت ورزش

DONYAYEJAVANANMAG.IR

یک کارشناس بازار مسکن معتقد 
است افزایش قیمت خانه در اسفندماه 
در  که  بوده  تورمی  انتظارات  از  ناشی 
ماه های آینده تعدیل می شود و بازار به 
آرامش خواهد رسید، اما کاهش قیمت 

اتفاق نمی افتد.
عباس زینعلی، اظهار کرد: افزایش 
چندان  گذشته  سال  در  مسکن  قیمت 
در  ین که  ا ما  ا نبود  مالحظه  قابل 
درصدی  شش  رشد  شاهد  اسفندماه 
عمومی  تصور  به  بودیم  تهران  در 
ینده  آ سال  در  قتصاد  ا وضعیت  ز  ا

برمی گردد.
وی افزود: چیزی که در فرهنگ 
اقتصادی ما از گذشته وجود داشته این 
است که معموال می خواهیم از یک خط 
عبور کنیم و وقتی عبور می کنیم آرام 
ناشی  تورمی  انتظارات  این  می شویم. 

از همین دیدگاه است.
مسکن،  ر  ا ز با رشناس  کا ین  ا
از  ناشی  را  افزایش نسبی قیمت خانه 
شرایط عمومی اقتصاد دانست و گفت: 
رشد قیمتی که در کاالها دیده شد در 
کرد.  پیدا  بروز  نیز  ساختمان  بخش 
می افتد.  ساله  هر  معموال  اتفاق  این 

به نظر من بازار مسکن در سال جاری 
آرام می شود. البته بسیار بعید است که 

برگشت قیمت اتفاق بیفتد.
شکل  به   : کرد کید  تا ینعلی  ز
رخ  قیمت  افت  معامالت،  در  موردی 
گذشته  سال  از  این که  کما  می دهد؛ 
طور  به  ن  تهرا شمال  در  نرخ ها 
کلیت  در  اما  شده  شکسته  محسوسی 
بازار برگشت قیمت اتفاق نخواهد افتاد.

وی، کشف قیمت در بازار مسکن 
را دارای منطق دانست و گفت: قیمت ها 
در نظام عرضه و تقاضا طراحی می شود. 
صورت  به  محصولی  هیچ  بنابراین 

مشخص  قیمت  یک  به  غیرمنطقی 
اتفاق  زمانی  نرخ ها  کاهش  نمی رسد. 
یک  از  نامحدودی  عرضه  که  می افتد 
مشخص  جغرافیای  یک  در  محصول 
ایجاد شود. اما در بخش مسکن کشور 
ما چنین چیزی وجود ندارد و کماکان با 

فشار تقاضا مواجه هستیم.
این کارشناس بازار مسکن درباره 
بر  مسکن  ملی  نهضت  طرح  اثرات 
نیست  قرار  دولت  گفت:  خانه  قیمت 
خودش این واحدها را بسازد و نباید هم 
باید تسهیالت و شرایط  بسازد. دولت 
مناسب را برای بخش خصوصی فراهم 

کند که آمار ساخت یک میلیون مسکن 
محقق شود.

تجربه  کرد:  خاطرنشان  زینعلی 
نشان داده ما توان تولید مسکن مطابق 
با تقاضای واقعی را نداریم. بنابراین در 
دولت  که  ساله  چهار  زمانی  محدوده 
میلیون  چهار  ساخت  کرده،  تعریف 
حال  این  با  نیست.  انجام  قابل  واحد 
بهتر است قضاوت منفی نداشته باشیم 
و دولت را در این حرکت تشویق کنیم. 
یک امیدی در بین مردم ایجاد شده که 

امیدواریم ظرفیتش به وجود بیاید.
تهران  در  مسکن  قیمت  متوسط 

۳۵ میلیون تومان
متوسط   ۱۴۰۰ سال  اسفندماه 
قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون 
و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده 
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد 
افزایش دارد. بنابر اعالم بانک مرکزی 
هم چنین تعداد معامالت انجام شده در 
بود که  فقره  ۶.۸ هزار  ماه حدود  این 
نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش 
و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل 

۲۹.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

می گوید  امید  ملی  تیم  سرمربی 
است  المپیک  مسابقات  اصلی،  هدف 
مسابقات  وارد  خوب  تدارک  با  باید  و 

شویم.
حاشیه  در  مهدوی کیا  مهدی 
از  المپیک  ملی  کمیته  رییس  بازدید 
حضور  کرد:  اظهار  تیم  این  تمرینات 
آقای صالحی امیری اتفاق خیلی خوبی 
یشان  ا صحبت های  رم  میدوا ا بود. 
عملی شود و بتوانیم با تدارکات خوب 
وارد مسابقات شویم. اگرچه نسبت به 
رقیبان عقب هستیم اما مهم است که 
قهرمانی  رقابت های  برای  را  خودمان 
آسیا در ازبکستان آماده کنیم. بعد از آن 
هم پی در پی بازیکنان را در اردو داشته 
باشیم و بازی های دوستانه بیش تری را 
برگزار کنیم. هدف اصلی ما مسابقات 
خوب  تدارک  با  باید  و  است  المپیک 

وارد مسابقات شویم.
زی های  با تا   : د ا د مه  ا د ا و  ا
پیش رو  را  زیادی  زمان  ازبکستان 
نداریم و باید قبل از خرداد ماه که به 
یک  حتما  می شویم،  اعزام  مسابقات 
مهم  کنیم.  برگزار  را  دوستانه  دیدار 
تورنمنت های مختلف حضور  در  است 

مسابقات  در  حضور  و  باشیم  داشته 
چون  است  خوب  اسالمی  کشورهای 
می توانیم بازیکنان جوان مان را محک 
بزنیم. این مسابقات به ما بسیار کمک 
شود.  هماهنگ تر  تیم مان  تا  می کند 
بازی های  در  بازیکنان  است  مهم 

بین المللی حضور پیدا کنند.
درباره  امید  ملی  تیم  سرمربی 
با  جوان تر  بازیکنان  از  برخی  تمرین 
کادرفنی  اطالع  بدون  و  مصدومیت 
تیم گفت: بازیکنان جوان دوست دارند 
و  باشند  اردو  در  شرایطی  هر  تحت 

برخی ها در اردوهای قبلی با مصدومیت 
بدانیم  که  است  مهم  ما  برای  آمدند. 
شرایط بدنی بازیکنان چگونه است اما 
طبیعی است که این بازیکنان در این 
در  باشند  داشته  دوست  سال  و  سن 
اردو باشند. با این حال سعی می کنیم 
با هماهنگی کادر پزشکی به وضعیت 

بازیکنان توجه داشته باشیم.
در  فوتبال  پیشرفت  درباره  او 
تیم های  فقط  کرد:  بیان  آسیا  شرق 
حوزه  تیم های  و  نیستند  آسیا  شرق 
ما  از  مساله  این  در  هم  فارس  خلیج 

جلوتر هستند. مثال در بحث بازی های 
دوستانه بسیار وضعیت بهتری دارند و 
قطر در این دو سال حداقل ۲۰ بازی 
مختلف  مسابقات  در  و  داده  انجام 
تیم  لبته  ا است.  کرده  پیدا  حضور 
در  و  دارد  باالیی  خیلی  پتانسیل  ما 
دوستانه  بازی  بدون  هم  تاجیکستان 
تمام  پیروزی  با  را  بازی مان  سه  هر 
آینده  ماه های  در  امیدوارم  کردیم. 

بهتر شود. شرایط 
بحث  ه  ر با ر د کیا  ی  و مهد
قراردادهای کادرفنی بیان کرد: مسائلی 
در این خصوص وجود داشت اما باتوجه 
فوتبال  فدارسیون  انفعاالت  و  فعل  به 
این بحث ها به تعوق افتاد اما حل شده 
و  ندارند  مشکلی  من  دستیاران  است. 
مشکل قرارداد من هم حل شده است.
عنوان  به  انتخابش  درباره  وی 
توسط  آسیا  مدافعان  بهترین   از  یکی 
این  گفت:  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
همیشه  و  است  افتخار  باعث  مساله 
با تمام وجود در تیم ملی  سعی کردم 
کار کنم. خوشحالم که خاطرات خوبی 
را به جا گذاشتیم. دوران خوبی بود اما 

متاسفانه خیلی زود تمام شد.

عضو کمیته علمی کرونا با اشاره 
به جهش XE سویه امیکرون و با بیان 
سویه های  این  زیاد  احتمال  به  اینکه 
ترکیبی هنوز به کشور ما نیامده است، 
از دیدگاه سرایت پذیری  اکنون  گفت: 
 XE سویه  جمله  از  ترکیبی  سویه های 
بیشتری  تا ۴۰ درصد سرایت  بین ۱۰ 
افزایش  و  کشندگی  نظر  از  اما  دارند، 
شدت بیمای خوشبختانه هنوز گزارشی 
نداشتیم که بگوید شدت در این زمینه 

بیشتر است.
به  اشاره  با  دکتر مجید مختاری، 
اینکه روند کاهشی کرونا را تا حدود دو 
هفته قبل در کشور شاهد بودیم، گفت: 
ابتال  موارد  روند صعودی  آرام  آرام  اما 
که پیش بینی می کردیم را شاهدیم ولی 
از نظر مرگ و میر خوشبختانه شرایط 
یک  حتی  که  هرچند  است؛  کاهشی 
مرگ هم برای ما زیاد است اما نسبت 
به حدود دو ماه قبل، اکنون تعداد مرگ 
موارد  این  و  است  کمتر  خیلی  میر  و 
دو  بیماراِن  بازتاب  نیز  میر  و  مرگ 
الی سه هفته قبل هستند. اگر در حال 
حاضر روند ابتال صعودی باشد، احتمال 
دارد طی هفته های آتی مرگ و میر هم 
افزایش یابد اما امیدواریم به اعداد باالی 

قبلی نرسیم.
وی افزود: با وجود تعطیالت سال 
نو، مسافرت ها و بازگشایی مدارس که 
ویروس  انتشار  خطر  عوامل  همگی 
هستند، طبیعتا انتظار ازدیاد تعداد ابتال 
روزهای  برای  بنابراین  داشت.  وجود 
به  ادامه خواهد داشت و  نوسانات  آتی 
وجود  با  ویروس  رفتار  نمی رسد  نظر 
تغییر کرده  سویه های جدید و ترکیبی 
باشد که به دنبال این موضوع هم در 
که  نمی شود  پیش بینی  جهانی  سطح 
شده  جدیدی  وحشتناک  جهش  دچار 

باشیم.
نباید  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
با اسم امواج بیماری، جامعه را تهییج 
کنیم؛ اگر پروتکل های بهداشتی رعایت 
کاهش  دورهمی ها  و  مهمانی ها  شود، 

یابد، احتیاطات الزم در وسایل حمل و 
نقل عمومی صورت گیرد، زدن ماسک 
و...  باشد  اجباری  سربسته  اماکن  در 
داشت،  خواهیم  را  نوسانات  احتماال 
خواهد  بروز  هفتم  موج  آیا  اینکه  ولی 
بگذرد  تا زمان  نیاز است  یا خیر،  کرد 

که بتوان نظر داد.
بیماری  شیوع  گسترش  درباره  او 
به دنبال تغییر رفتارها در نوروز از جمله 
موارد،  افزایش  احتماال  افزود:  سفرها، 
روند  اگر همین  و  بود  ناحیه ای خواهد 
رشد بیماری طی شود، شرایط آنچنان 

هشدار دهنده نخواهد بود.
در  سویه  خصوص  در  مختاری 
کرد:  اظهار  کشور،  در  کرونا  گردش 
بنده  اطالع  اساس  بر  کلی  طور  به 
است  غالب  دنیا  کل  در   BA۲ سویه 
و به نظر نمی رسد ما هم از دنیا مجزا 
اینطور نیست که تمام سویه ها  باشیم. 
اپیدمیولوژی  با  ما  کنیم،  پیگیری  را 
و  و جهانی هم جلو می رویم  ناحیه ای 
نمونه برداری ها برای سویه های متفاوت 
انجام می شود ولی نه به طور دائم و تمام 
نمونه ها؛ بر اساس اطالعات بنده از هر 

۱۰۰۰ نمونه یک نمونه برای توالی یابی 
که  جایی  تا  می شود.  فرستاده  ژنتیکی 
اطالع دارم تا پیش از سال جدید سویه 
BA۲ غالب بوده است کما اینکه در دنیا 

هم شرایط چنین است.
شیوع  عدم  یا  شیوع  درباره  وی 
سویه ترکیبی از دو زیرواریانت BA۲ و 
BA۱ تحت عنوان XE در ایران، تصریح 
این مورد  کرد: خیلی زود است که در 
صحبت کنیم. برخی کشورهای اروپایی 
از جمله انگلستان که توالی یابی ژنتیکی 
این  انجام می دهند،  ویروس  از  زیادی 
موضوع را اعالم کردند. تعداد سویه های 
ترکیبی که ترکیب های متفاوتی از خود 
امیکرون یا دلتا با امیکرون است توسط 
اما  است،  شده  اعالم  کشورها  این 
هنوز در حدی نیست که حتی سازمان 
بهداشت جهانی نظر دهد. تعداد موارد 
زیاد  احتمال  به  و  است  پایین  بسیار 
است  نیامده  ما  کشور  در  سویه ها  این 
مگر اینکه طی ماه های آتی با افزایش 
وارد  هم  سویه  این  خارجی  سفرهای 

کشور شود.
دیدگاه  از  اکنون  گفت:  مختاری 

ترکیبی  سویه های  پذیری  یت  سرا
 ۴۰ تا   ۱۰ بین   XE سویه  جمله  از 
از  اما  دارند  بیشتری  سرایت  درصد 
بیمای  افزایش شدت  و  نظر کشندگی 
نداشتیم که  خوشبختانه هنوز گزارشی 
بگوید شدت در این زمینه بیشتر است.

عضو کمیته علمی کرونا درخصوص 
آموزش حضوری در مدارس نیز به ایسنا،  
گفت: قطعا در جلسه آتی کمیته علمی 
کرونا در این زمینه صحبت خواهیم کرد 
و جهت گیری الزم هم صورت می گیرد. 
باید ببینیم نظر جمعی کمیته چه خواهد 
از  البته به طور کلی ما پیش بینی  بود. 
افزایش ابتال در میان کودکان را داریم 
در کودکان که  تنها  نه  افزایش  این  و 
می شود.  مشاهده  هم  بزگساالن  در 
از  موضوع  این  بازبینی  در  امیدواریم 
بار بیماری در کودکان هم کاسته شود. 
همواره پیشگیری و احتیاط، تاکید اصلی 
ما است. اینکه فکر کنیم کرونا تمام شده 
و به زندگی عادی برگردیم صدمه زیادی 
به بسیاری از کشورهای دنیا زده است و 
تمام رعایت ها از جمله فاصله فیزیکی،  
زدن ماسک و... همواره ضروری است.

هشدارعضو کمیته علمی کرونا؛

سویه XE کرونا قدرت سرایت بیشتری دارد

کالهبردار ۷00 میلیارد تومانی در کاشان دستگیر شد
فرماندهی انتظامی کاشان اعالم کرد: کالهبردار 
این شهرستان  در  شاکی   ۹7 با  تومانی  میلیارد   7۰۰

دستگیر شد.
پی  در  پلیس،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
وصول احکام متعدد جلب علیه فردی متواری و مراجعه 
شماری از شهروندان مبنی بر اینکه از سوی شخصی به 
بهانه جمع آوری کمک برای نیازمندان و آزادی زندانیان 
مورد کالهبرداری قرار گرفته اند، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی 

این شهرستان قرار گرفت.
متوجه  آمده  عمل  به  بررسی های  در  ماموران 
و  مالی  محکومیت های  دارای  متواری  متهم  شدند 
و  چهارمحال  استان های  در  متعددی  کالهبرداری 
و  رضوی  خراسان  قم،  مرکزی،  اصفهان،  بختیاری، 
تهران است و در این خصوص ۹7 پرونده در شعبه های 
متعدد قضایی تشکیل و افزون بر 7۰۰ میلیارد تومان از 

هموطنان کالهبرداری شده است.
به کارگیری  با  نهایت  در  و  داشت  ادامه  تعقیب 

تمامی توان و استفاده از ظرفیت سیستمهای اطالعاتی 
متهم  ماموران مخفیگاه  پلیسی،  و شگردهای خاص 
طی  و  شناسایی  همجوار  های  استان  از  یکی  در  را 
با  و  انقالب کاشان  و  دادستان عمومی  با  هماهنگی 
گرفتن نیابت قضایی، متهم را در یک اقدام عملیاتی و 

ضربتی داخل مخفیگاهش دستگیر کردند.
متهم دستگیر شده در بازجویی ماموران به جرم 
خود اعتراف کرد و به همراه پرونده تشکیل شده برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد. 

کارشناس بازار مسكن:

توان تولید مسكن مطابق با تقاضای واقعی وجود ندارد

به بازی های دوستانه نیاز داریم؛

مهدوی کیا: از رقیبان عقب هستیم

صفحه ۲
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نماینده مردم زنجان در مجلس:
توافق خوب به معنای انتفاع اقتصادی برای مردم است

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی توافق خوب در مذاکرات 
وین را توافقی دانست که انتفاع اقتصادی برای مردم داشته باشد و گفت: ما 

خواهان لغو موثر تحریم ها هستیم.
مصطفی طاهری در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در نطق میان 
دستور خود گفت: درابتدای سخن سطری از بیانیه دوم انقالب مقام معظم 
رهبری را قرائت می کنم؛ آن روز که جهان میان شرق و غرب ماّدی تقسیم 
شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی بُرد، انقالب اسالمی 
ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب ها را شکست؛ کهنگی 
کلیشه ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر 
جدیدی را اعالم نمود.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: تغییرات 
راهبردی در معادالت قدرت در جهان و به بار نشستن استقالل تاریخی ایران 
حاصل از انقالب فرصتی برای باز تعریف معادالت به نفع منافع ملی و حرکت 
جهانی اسالم است. در جهان چند قطبی آتی قطب غرب به سرکردگی آمریکا 
از سویی و قطب شرق به رهبری چین از طرفی دیگر درگیر نظام های ماهوی 
و تمدنی خواهد بود.این نماینده مجلس با اشاره به مذاکرات وین گفت: در 
حالیکه مذاکرات جمهوری اسالمی  و۱+۴ در موضوع هسته ای به کندی و 
تندی پیش می رود به عنوان نماینده مردم تاکید می کنم که یک توافق خوب 
توافقی است که  انتفاع اقتصادی برای مردم به همراه داشته باشد به همین 

جهت ما خواهان لغو موثر تحریم ها هستیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: هدف قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها که در مجلس یازدهم تصویب شد همین بود که مردم ما 
باید شاهد باشند، در اثر لغو تحریم ها تجارت خارجی کشور و فروش نفت عادی 
می شود و درآمدهای ارزی کشور به راحتی مورد استفاده و تبادل قرار می گیرد.
طاهری افزود: وضعیت امروز نظام اداری کشور حکایت از آن دارد که 
سیاست های اصالحی که از اواخر دهه ۶۰ و از قانون برنامه دوم توسعه آغاز 
شده وعمدتا با شکست همراه بوده و با روند رشد عمومی بودجه کشور، تعداد 
کارکنان بخش عمومی کشور، بودجه شرکت های دولتی رشد بی قواره اعتبارات 
مربوط به حقوق کارکنان دستگاه های کشور، انحراف شرکت های پیمانکاری 
تامین نیروی انسانی از مسیر و هدف  اولیه قانونگذار ،ظهور و بروز انواع اقسام 

قراردادهای استخدامی مواجهیم. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
فقط به ذکر نام ابربدهکاران بانکی بسنده نخواهیم کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:  در ماجرای معرفی بدهکاران 
بانکی فقط به ذکر نام بسنده نخواهیم کرد. نخستین مساله ای که حائز اهمیت 
است مدت زمان بدهکاری این بدهکاران به سیستم بانکی است. مسأله دوم 
عدد و رقم بدهکاری این افراد به سیستم بانکی است و مسئله دیگر نحوه 
مصارف آن هاست که کمیسیون اقتصادی درخصوص تک تک آن ها به جزئیات 

این مباحث ورود خواهد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
، درخصوص اعالم اسامی ابربدهکاران بانکی و اینکه »آیا مجلس و کمیسیون 
اقتصادی برای بررسی بیشتر به این مسأله ورود خواهند کرد؟«، گفت: بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد بر اساس قانون مکلف هستند که اسامی ابربدهکاران 
بانکی را اعالم کنند، براساس اطالعی که داریم بعضی از بانک ها این اقدام را 
شروع کرده اند؛ اما این اولین گام در این مسیر است و ما فقط به ذکر نام بسنده 
نخواهیم کرد.وی ادامه داد: یعنی ما گزارش های نظارتی مان را در این حوزه 
بر اساس محتوای اطالعات ابربدهکاران دنبال می کنیم. نخستین مساله ای 
که حائز اهمیت است مدت زمان بدهکاری این بدهکاران به سیستم بانکی 
افراد به سیستم بانکی است و  است. مسأله دوم عدد و رقم بدهکاری این 
مسئله دیگر نحوه مصارف آن هاست که کمیسیون اقتصادی درخصوص تک 

تک آن ها به جزئیات این مباحث ورود خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ابراز داشت: ما این اقدام که 
در گام اول فقط نام بدهکاران اعالم شده را یک اقدام مثبت می بینیم اما این 
کافی نیست و به نظر می رسد که در حوزه تخصیص منابع به افراد و بنگاه ها 

باید شفاف سازی به منظور رعایت عدالت اجتماعی اجرایی شود.
پیگیری  و  بانکی  بدهکاران  اسامی  اعالم  موضوع  گفت:  پورابراهیمی 
است  اجتماعی  عدالت  رعایت  بحث  در  مهمی  اقدام  پرونده ها  این  جزئیات 
و یکی از خروجی هایی که در این حوزه رقم خواهد خورد، این است که ما 
کیفیت و روش اعطای تسهیالت را به روشی که قابل رصد باشد و اطالعات 

آن در دسترس همگان قرار گیرد، تغییر دهیم.

آمار اولیه تصادفات نوروزی؛
 ثبت بیش از ۱۱۰۰ کشته در نوروز ۱۴۰۱

براساس آمار اولیه جمع آوری شده توسط واحد آمار سازمان پزشکی 
فروردین۱۴۰۱(،   ۱۵ تا   ۱۴۰۰ اسفند   ۲۵(  ۱۴۰۱ نوروز  در  کشور،  قانونی 
یکهزار و ۱۰۱ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از این 

تعداد 7۸7 نفر مرد و ۳۱۴ نفر زن بودند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی 
قانونی کشور، در تعطیالت نوروز سال جاری با توجه به افزایش قابل توجه 
حجم سفرها و ترددهای جاده ای، یکهزار و ۱۰۱ نفر جان خود را در حوادث 
رانندگی از دست دادند. از این تعداد ۸۰۰ نفر در محورهای برون شهری، 
۲۳۱ نفر در مسیرهای درون شهری، ۶۰ نفر در مسیرهای روستایی و مابقی 

در سایر مسیرها جان باخته اند.
در تعطیالت نوروز امسال، استان های سیستان و بلوچستان با ۱۱7، 
چهار،  با  اردبیل  استان های  و  بیشترین   ۹۶ با  کرمان  و   ۱۰۴ با  فارس 
چهارمحال و بختیاری با شش و قزوین با ۱۱ فوتی کمترین آمار کشته های 

تصادفات را داشته اند.
مرگ روزانه ۵۵ نفر در نوروز امسال

مطابق این گزارش در نوروز امسال به طور میانگین روزانه ۵۵ نفر در 
حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند در حالی که این رقم در مدت 

مشابه سال قبل، روزانه ۴۹ نفر ثبت شده بود.
همچنین مقایسه آمار اولیه تلفات تصادفات نوروز امسال با آمار اولیه 
سال گذشته بر اساس میانگین روزانه نشان می دهد که تعداد کشته های 
تصادفات در نوروز امسال با رشد ۱۱.۹ درصدی مواجه بوده است. )ایام نوروز 
سال ۱۴۰۰ )به علت کبیسه بودن سال ۱۳۹۹ و افزوده شدن روز ۳۰ اسفند 
به  بوده؛  روز  نوروز سال ۱۴۰۱.۲۰  ایام  و  نوروزی(، ۲۱ روز  ایام طرح  به 
همین دلیل برای مقایسه آمار تلفات از میانگین روزانه استفاده شده است. (

تعداد کشته های تصادفات در نوروز سال گذشته بر اساس آمار اولیه 
همان سال، یکهزار و ۳۳ نفر گزارش شده بود که امسال به یکهزار و ۱۰۱ 
نفر رسید. )آمار نهایی تلفات تصادفات نوروز ۱۴۰۰، یکهزار و ۸۰ نفر است.(

بیشترین تلفات در روز پنجم فروردین
بر اساس این گزارش و طبق بررسی صورت گرفته در مورد تعداد تلفات 
هر روز، بیشترین آمار کشته های حوادث رانندگی نوروز سال جاری در روز 
جمعه پنجم فروردین ماه ۱۴۰۱ با ثبت۸۰ فوتی وکمترین آن با ۲۵ فوتی 

در روز ۱۴ فروردین ثبت شده است.
یادآور می شود آنچه در این خبر به عنوان آمار تلفات تصادفات نوروزی 
۱۴۰۱ اعالم شده، آمار اولیه حوادث رانندگی است و آمار نهایی و قطعی 
قانونی  از سوی سازمان پزشکی  اردیبهشت سال جاری  نیمه دوم  تلفات، 

کشور منتشر خواهد شد.

در پی ابالغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی تشریح شد؛

ایجاد »رفاه« و »رفع فقر«، فراز مهم سیاست های کلی تامین اجتماعی

رگـروه  کا سرپرسـت 
یـس  نو پیـش  یـن  و تد
تامیـن  »سیاسـت های کلـی 
مجمـع  نـه  دبیرخا در  جتماعـی«  ا
تشـخیص مصلحـت نظـام، جزئیاتی از 
ایـن سندباالدسـتی ارائـه کـرد و گفت: 
یکـی از فرازهـای مهـم سیاسـت های 
کلی بند ۹ اسـت که در آن گفته شـده، 
هـر طرح و برنامه کالنی که قرار اسـت 
در کشـور اجرا شود باید »پیوست تامین 

باشـد. اجتماعـی« داشـته 
علـی حیـدری، با اشـاره بـه ابالغ 
اجتماعـی  تأمیـن  کلـی  سیاسـت های 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری، دربـاره 
سیاسـت ها  ایـن  اجرایـی  ضمانـت 
اظهـار کـرد: تدویـن، ابـالغ و اجـرای 
ایـن سیاسـت ها بـه اصـل ۱۱۰ قانـون 
اساسـی بازمی گـردد که در آنجـا، ابالغ 
سیاسـت های کلی نظام جـزو اختیارات 

رهبـری قلمـداد شـده اسـت.
وی افـزود: سیاسـت های کلی یک 
سـند باالدسـتی اسـت که بر مبنـای آن، 
قوانین و مقررات تدوین می شود و در سیر 
مراحـل تصویبی و تقنینی قـرار می گیرد.

تدویـن  رگـروه  کا سرپرسـت 
پیش نویـس »سیاسـت های کلی تأمین 
اجتماعی« در دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحـت نظـام بـا اشـاره بـه اینکـه تا 
دو سـه سـال پیـش، مرجع منسـجمی 
و  قوانیـن  انطبـاق  بـر  نظـارت  بـرای 
وجـود  سیاسـت ها  ایـن  بـا  مقـررات 
نداشـت و ایـن کار در یـک کمیسـیون 
تحـت عنوان کمیسـیون نظـارت انجام 
می شـد گفـت: از دو سـه سـال قبـل 
ایـن کمیسـیون به هیئت عالـی نظارت 
تبدیل شـده اسـت و اکنون نظرات این 
هیئـت عالـی، مـالک بررسـی قوانیـن 
توسـط شـورای نگهبـان بـوده و بر این 
اسـاس اگر قانونـی تصویب می شـود و 
قـرار اسـت شـورای نگهبان نسـبت به 
آن اظهارنظـر کنـد تـا مغایرتی با شـرع 
و قانون اساسـی نداشـته باشـد، نظرات 
هیئت عالی نظارت مجمع تشـخیص را 
مـالک عمـل قرار می دهد و ایـرادات را 
به عنـوان ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسـی 
وارد می کنـد. بنابرایـن ضمانـت اجرایی 

افزایـش یافته اسـت.
و  تأکیـد  داد:   ادامـه  حیـدری 
ابـالغ  در  رهبـری  کـه  مالحظـه ای 
بـود کـه  ایـن  ایـن سیاسـت داشـتند 
بایـد ظـرف شـش مـاه قوانیـن مربوط 
بـه اجـرا و تحقـق سیاسـت های کلـی 
تأمیـن اجتماعـی، تدویـن و بـه ایشـان 

شـود. داده  گـزارش 
پیش تـر،  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
قوانینـی در ایـن زمینه داشـته ایم گفت: 
به عنوان مثـال سـاختار نظـام جامع رفاه 
و تأمیـن اجتماعی در سـال ۸۳ تصویب 
شـد، یکسـری احـکام قانونـی دیگر نیز 
داریـم کـه بـر اسـاس طـرح و الیحـه 
یـک  شـده اند.  تصویـب  مجلـس  در 

مشـکل ایـن بود کـه بعضـاً در دولت ها 
تصمیم هایـی  بعـدی  مجلس هـای  و 
مغایـر بـا قانـون سـاختار نظـام جامـع 
اتخاذ می شـد و ازآنجاکه مرجع تصویب 
قانـون سـاختار جامـع هم خـود مجلس 
بـود، این طـور تلقـی می کـرد کـه چون 
خـودش آن قانـون را تصویـب کـرده 
بـا آن تصمیـم  پـس می توانـد مغایـر 

بگیرد. دیگـری 
تدویـن  رگـروه  کا سرپرسـت 
پیش نویـس »سیاسـت های کلی تأمین 
اجتماعی« در دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحـت نظام افـزود: به عنوان مثال در 
قانـون سـاختار نظـام جامع آمده اسـت 
کـه دولـت و مجلـس نمی تواننـد بدون 
لحـاظ منبـع تأمیـن مالـی، بـار مالی به 
صندوق هـا تحمیل کننـد. مجلس قباًل 
ایـن را تصویـب کـرده بـود، در قانـون 
سـاختار نظـام جامع و برنامه ششـم هم 
آمـده بود، ولی خب بعضـاً تصمیم هایی 
مغایـر بـا آن می گرفت و چـون خودش 

مرجـع اولیـه بـود، پذیرفته می شـد.
حیـدری ادامـه داد: امـا اکنـون در 
متـن سیاسـت های کلـی ایـن موضوع 
سیاسـت  یـک  و  شـده  داده  تذکـر 
فرابخشـی اسـت کـه بـرای سـه قـوه 
الزم االجراسـت. طبق مکانیسم نظارتی 
کـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت قوانین 
و مقـررات مغایـر بـا ایـن سیاسـت ها، 
قابـل تصویـب نیسـت و ایـن امیدواری 
هسـت کـه از ضمانت اجرایی بیشـتری 

باشـد. برخوردار 
وزارت رفـاه، مسـئول تهیـه قانون 
تأمیـن  کلـی  سیاسـت های  اجـرای 

اجتماعـی
تهیـه  مسـئولیت  وی،  گفتـه  بـه 
قانـون اجـرای سیاسـت های کلی تأمین 
اجتماعـی  بـر عهده وزارت تعـاون کار و 
رفاه اجتماعی اسـت کـه این پیش نویس 
قانـون اجـرا در قالـب الیحـه از سـوی 

دولـت بـه مجلـس تقدیم می شـود.
میـن  تأ کلـی  ی  سـت ها سیا
اجتماعـی، ابـر سیاسـتی که همـه آحاد 

می گیـرد دربـر  را  جامعـه 
تدویـن  رگـروه  کا سرپرسـت 
پیش نویـس »سیاسـت های کلی تأمین 
اجتماعی« در دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحـت نظـام در ادامـه به بیـان چند 
محـور و موضـوع اساسـی مطرح شـده 
در سیاسـت های کلـی تأمیـن اجتماعی 
پرداخـت و گفـت: سیاسـت های کلـی 
یـک  می تـوان  را  اجتماعـی  تأمیـن 
سیاسـت فرابخشـی دانسـت؛ سیاسـتی 
شـبیه بـه سیاسـت اقتصـاد مقاومتی یا 
سیاسـت های کلـی اصـل ۴۴. بنابراین 
سیاسـت های کلـی تأمیـن اجتماعـی، 
سیاسـت بخشـی نیسـت کـه بخـش 
خاصـی از دسـتگاه اجرایـی متولـی آن 
باشـد؛ بلکـه سیاسـت فراگیری اسـت و 
می توان آن را یک ابرسیاسـت نامید که 
شـامل همه آحاد جامعه می شـود و همه 

آحـاد در قالـب نظام چندالیه شـامل آن 
هسـتند، حتـی اتبـاع غیر ایرانی سـاکن 
یـا مقیـم کشـور کـه از منظـر دریافـت 
خدمـات اجتماعـی به نوعـی ذینفـع این 

سیاسـت ها تلقـی می شـوند.
الزام برخورداری برنامه های کالن 

کشـور از »پیوست تأمین اجتماعی”
مقدمـه  در  فـزود:  ا حیـدری 
سیاسـت های کلـی تأمیـن اجتماعـی، 
فقـر  رفـع  و  عمومـی  رفـاه  ایجـاد 
هدف گیـری شـده اسـت. در چنـد دهه 
تأمیـن  و  رفـاه  گفتمـان  در  گذشـته 
اجتماعـی فقـط بـه اصـل ۲۹ قانـون 
تأمیـن  کـه  می شـد  توجـه  اساسـی 
اجتماعـی را حقـی همگانی می دانسـت 
کـه بایـد برای آحـاد مردم فراهم شـود. 
ولـی در ایـن سـند سیاسـتی،  به سـایر 
اصـول مرتبـط بـا حـوزه رفـاه و تأمین 
اجتماعـی به ویـژه اصـول ۳ و ۴۳ قانون 
اساسـی هـم توجه شـده اسـت. این دو 
اصـل به نوعـی از بروز فقر پیشـگیری و 
تأکیـد می کننـد کـه نبایـد اجـازه دهیم 
فقر و آسـیب ایجاد شـود و بعد در نظام 
دیـدگان کمـک  آسـیب  بـه  حمایتـی 
کنیـم، بلکـه باید جلـوی سرمنشـأها و 

آبشـخورهای ایجـاد فقـر را بگیریـم.
وی بـا بیـان اینکـه بنابراین یکی 
از فرازهـای مهـم سیاسـت های کلـی 
گفته شـده  آن  در  کـه  اسـت   ۹ بنـد 
اسـت هـر طـرح و برنامـه کالنـی کـه 
قـرار اسـت در کشـور اجـرا شـود بایـد 
پیوسـت تأمیـن اجتماعی داشـته باشـد 
گفـت: مثاًل اگـر تصمیـم می گیریم ارز 
ترجیحـی را تغییـر دهیـم باید پیوسـت 
تأمیـن اجتماعـی بـرای آن تهیـه شـود 
و مشـخص شـود چه اقشـاری از جامعه 
از ایـن برنامـه متأثـر می شـوند و بـرای 
آنهـا برنامه حمایتی متناسـب پیش بینی 
سـاختار  اصـالح  به عنوان مثـال  شـود. 
اداری، واردات خودرو و هر برنامه کالن 
دیگری که قرار اسـت اجرایی شـود باید 
پیوسـت تأمین اجتماعی داشـته باشند و 
اثراتـش بر مـردم به ویژه اقشـار ضعیف 

شود. سـنجیده 
الزام اسـتقرار نظام چندالیه تأمین 

اجتماعی
تدویـن  رگـروه  کا سرپرسـت 
پیش نویـس »سیاسـت های کلی تأمین 
اجتماعی« در دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحـت نظـام بـا اشـاره بـه اینکـه 
یکـی دیگـر از فرازهای مهم این سـند 
سیاسـتی، اسـتقرار نظام جامع یکپارچه، 
فراگیر و چندالیه تأمین اجتماعی اسـت 
کـه ایـن را اکنـون در کشـور نداریـم 
گفـت: نظـام رفـاه و تأمیـن اجتماعـی 
مـا الیه بنـدی )امـور امـدادی، حمایتی 
و بیمـه ای( نشـده و در الیـه بیمـه ای 
نیـز سـطح بندی )پایـه، مـازاد و مکمل( 

صـورت نگرفته اسـت.
حیـدری ادامـه داد: تجـارب علمی 
و عملـی موفـق دنیا حاکی از آن اسـت 

کـه کشـورها به سـمت نظـام چندالیه 
یـا هیبریـدی و ترکیبـی رفته انـد کـه 
در ایـن نظـام بـر اسـاس آزمـون وسـع 
الیه بنـدی  افـراد  اسـتحقاق  میـزان  و 
صـورت می گیـرد و مشـخص می شـود 
کـه  اسـت  ایـن  نیازمنـد  فـردی  چـه 
حمایـت اجتماعـی دریافـت کنـد و چه 
فـردی نیـاز اسـت بیمـه پایـه بیـکاری 
و بازنشسـتگی داشـته باشـد. همچنین 
افـراد بـا درآمد باالتر، به هر نسـبت که 
حقوقشـان باالتر می رود بایـد در تأمین 
بیمه بازنشسـتگی خودشـان مشـارکت 
بیشـتری داشته باشـند و سهم بیشتری 

از حـق بیمه شـان را بپردازنـد.
وی افـزود: در نظام فعلی ما دولت 
از صفـر تـا ۱۰۰ حـق بیمـه مشـارکت 
می کنـد، چـه بـرای برخوردارهـا و چـه 
در  درحالی کـه  جامعـه؛  افـراد ضعیـف 
نظـام چندالیـه هرچـه قـدر به سـمت 
حرکـت  درآمـدی  بـاالی  دهک هـای 
می کنیـم مشـارکت افـراد در پرداخـت 
پایین تـر  بیشـتر و هرچـه  بیمـه  حـق 
می آییـم سـهم دولت بیشـتر می شـود.
بـه  دسـت اندازی  از  جلوگیـری 

بیمه گـر صندوق هـای  امـوال 
تدویـن  رگـروه  کا سرپرسـت 
کلـی  »سیاسـت های  پیش نویـس 
تأمیـن اجتماعـی« در دبیرخانـه مجمع 
تشـخیص مصلحت نظام بـا بیان اینکه 
یک محـور مهم دیگر در سیاسـت های 
کلـی این اسـت که امـوال صندوق های 
بیمه گـر اجتماعـی به عنوان حـق مردم 
تلقی شـده اسـت و این از دسـت اندازی 
در سـرمایه ها جلوگیـری می کنـد گفت: 
شـده  داده  اصالـت  موضـوع  ایـن  بـه 
ذخایـر  بایـد  صندوق هـا  کـه  اسـت 
کار  کـرده،  سـرمایه گذاری  را  خـود 
اقتصـادی کننـد و ارزش ایـن ذخایـر را 
حفـظ و ارتقـاء دهنـد. ضمن آنکـه باید 
به عنـوان حـق مـردم و امـوال مـردم از 
گزند دسـت اندازهای سیاسـی و اجرایی 
بـه دور باشـند و بـا حاشـیه امنی مبتنی 
بـر امانـت داری، امنیـت، سـودآوری و 
بیمه شـدگان  ذخایـر  بتواننـد  شـفافیت 

را حفـظ کننـد.
حیـدری ادامـه داد: محـور مهـم 
دیگـر اینکه بـه رعایت اصـول و قواعد 
بیمـه ای در تدویـن قوانیـن و اصـالح 
قوانیـن سـاختارها تأکیـد شـده اسـت 
و وقتـی قـرار باشـد تصمیمـی گرفتـه 
شـود بایـد بـر اسـاس اصـول و قوانین 
و محاسـبات بیمـه ای باشـد و بـار مالی 
تعهـد مربوطـه پیش بینی شـود. طوری 
بـه  و  بگیریـم  تصمیمـی  کـه  نباشـد 
صندوق هـا تحمیـل کنیم بـدون اینکه 
بـار مالـی اش را پیش بینی کرده باشـیم. 
صنـدوق تأمیـن اجتماعـی متعلـق بـه 
مـردم و بر اسـاس ذخایر و اندوخته های 
مـردم شـکل گرفته اسـت و اگـر این را 
رعایـت نکنیـم گویـی عماًل  دسـت در 

بیمه شـده کرده ایـم. جیـب 

ث
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ح

زیر نظر: علی هوشمند

نتیجه اولیه آزمون دکتری ۱۴۰۱ چهارشنبه منتشر می شود
نتایج اولیه آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ روز چهارشنبه ۲۴ فروردین 

در درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.
از  استفاده  با  داوطلبان  کشور،  آموزش  سازمان سنجش  گزارش  به 
شماره داوطلبی یا شماره پرونده، همچنین شماره شناسنامه و سال تولد 
 www.sanjesh.org درگاه  طریق  از  آزمون  اولیه  نتایج  کارنامه  به 

دسترسی خواهند داشت. 
آن دسته از افرادی که براساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب 
رشته های تحصیلی شده اند، باید در روزهای ۲۵ تا ۲۸ فروردین نسبت به ثبت 
کدرشته محل های انتخابی خود )حداکثر ۵۰ کدرشته محل درصورت وجود( 
با توجه به رشته امتحانی که در آن آزمون داده اند، در درگاه اطالع رسانی 

این سازمان اقدام کنند.
انتخاب  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  به  نسبت  ابتدا  متقاضیان 
سپس  و  کرده  اقدام  آن  با  مرتبط  اطالعیه های  و  تحصیلی  رشته های 
کدرشته محل های مورد عالقه خود را از کدرشته محل های مربوط به رشته 

امتحانی انتخاب و اولویت ها را به ترتیب عالقه، مرتب کنند.
طریق  از  آزمون  این  تحصیلی  رشته های  انتخاب  راهنمای  دفترچه 
درگاه اطالع رسانی این سازمان از روز چهارشنبه در اختیار داوطلبان مجاز 

به انتخاب رشته قرار خواهد گرفت.
اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم 
)مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ...(  دهه سوم اردیبهشت ماه 

۱۴۰۱ از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر می شود.
داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند و عالقه مند به انتخاب 
رشته های دانشگاه آزاد اسالمی هستند، الزم است به درگاه دانشگاه مذکور 
به آدرس www.azmoon.org مراجعه و براساس اطالعیه های مربوط 

که در درگاه آن دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد، اقدام کنند.
داوطلبان عالقه مند به انتخاب هر یک از کد رشته های امتحانی مربوط 
به دانشگاه های امام صادق )ع(، جامع امام حسین )ع( و علوم انتظامی امین 
که فقط مجاز به انتخاب رشته در دوره های غیرروزانه شده اند، در صورت 
تمایل و دارابودن شرایط الزم مطابق توضیحات انتهای دفترچه، می توانند 
کد رشته محل های مربوط به دوره های روزانه فقط دانشگاه های ذیربط را نیز 
انتخاب کنند و در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منحصراً مجاز 
به انتخاب رشته از دوره های مجاز و براساس رشته امتحانی خود هستند.

زن مسافر سارق از آب در آمد
رییس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری و انهدام باند پنج نفره 
سارقان خودرو خبر داد و گفت: ارزش ریالی اموال مسروقه بیش از ۱۲ میلیارد ریال است.

پنجم  و  بیست  گفت:  باره  این  در  فر  موسوی  سیدقاسم  کارآگاه  سرهنگ 
آبان ماه پرونده ای با موضوع سرقت یک دستگاه خودرو MVM به دادخواهی 
مقام  دستور  حسب  که  شد  تشکیل  مسعودیه   ۱۵7 کالنتری  در  خودرو  مالک 
سرقت  با  مبارزه  دایره  اختیار  در  جرم  جویی  پی  و  کشف  برای   پرونده  قضائی 
وسائط نقلیه پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت.وی  اظهار داشت: در شهرک 
مسعودیه خانمی جوان را به عنوان مسافر سوار اتومبیل کردم و در طول مسیر با 
توجه به درخواست مسافر مبنی بر تهیه و خرید آب معدنی از مغازه، بدون آنکه 
از خرید آب معدنی متوجه شدم مسافر  پیاده و پس  اتومبیل  از  را بردارم  سوئیچ 

خودرو را سرقت کرده است.
رییس پایگاه ششم پلیس آگاهی فاتب ابراز داشت: در اثناء رسیدگی و تحقیقات، 
پرونده دیگری با همین مضمون و با موضوع سرقت یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ از 
کالنتری ۱۵۶ افسریه به این یگان ارجاع، در تحقیقات صورت گرفته از شاکی شیوه 
و شگرد سرقت دقیقا مشابه قبلی عنوان و اظهار داشت، خانمی را در افسریه بعنوان 
مسافر سوار که پس از طی مسافتی در خواست آب معدنی نمود زمانی که جهت خرید 
آب از اتومبیل پیاده شده شخص مسافر پشت فرمان نشسته و اقدام به سرقت اتومبیل 

وی کرده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و احتمال 
وجود سرقت های مشابه دیگر به سبک و سیاق اعالمی و به لحاظ جلوگیری از تکرار 
وقوع بزه، شناسایی سارق، سایر همدستان احتمالی و افراد مالخر موضوع در دستور کار 
تیم مبارزه با سرقت خودرو پایگاه قرار گرفت که در این راستا مراتب بصورت گزارشی 
جامع و مبسوط به دادسرا ارسال، پس از اخذ دستورات الزم قضائی اقدامات پلیسی 
انجام  و در نهایت هویت متهم بنام »مرضیه« که دارای سوء سابقه در زمینه سرقت 

بود شناسایی و دستگیر شد.
وی ادامه داد: متهم  در مواجهه حضوری با شاکیان، وجود دالئل و مدارک متقن 
و مستدل چاره ای جز بیان حقیقت نداشته، ضمن اعتراف به بزه انتسابی اظهار کرد 
با پیشنهاد دو تن از دوستان خود به اسامی »جعفر« و »کیوان« اقدام به سرقت کرده 
و خودرو ها را به ازاء دریافت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به نامبردگان تحویل و حاضر به 
همکاری برای شناسایی سایر همدستان خود است. سرهنگ کارآگاه موسوی فر افزود: 
در این رابطه با اطالع رسانی مناسب به سایر پایگاه ها و ادارات پلیس آگاهی، تعدادی 
از افرادی که با شیوه مذکور از آنان سرقت شده بود مراجعه که برآیند تحقیقات مننتهی 
به اعترافات متهم به سرقت دو دستگاه خودرو تیبا  و  پژو ۲۰۶ از محدوده نازی آباد 

و یک دستگاه خودرو پژو پارس از محدوده فالح شد.
مالخران  و  همدستان  دستگیری  به  نسبت  ادامه  در  افزود:  انتظامی  مقام  این 
نامبرده شناسایی،  پلیسی  اقدام و طی یک عملیات غافلگیرانه  خودروهای مسروقه 
دستگیر و یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ از وی کشف شد که پس از انتقال متهم به 
پایگاه، در تحقیقات انجام شده معترف شد تعداد دو دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ از جمله 
خودرو مکشوفه را از مرضیه خریداری و خودرو ۲۰۶ دیگر را به شخصی بنام مسلم به 
فروش رسانده که با همکاری وی در کوتاهترین زمان ممکن متهم سوم نیز شناسایی 
و  دستگیر و در تحقیقات انجام شده اظهار داشت، خودرو را به شخصی بنام رستم 
فروخته است که بالفاصله در معیت وی به آدرس دیگر متهم واقع در خیابان رسالت 
شناسایی، دستگیر و یک دستگاه خودرو ۲۰۶ که دارای سابقه سرقت از پایگاه ششم 

پلیس آگاهی بود کشف شد.
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 2022 Google I/O هر آنچه از کنفرانس
انتظار داریم

در این مقاله تمام اطالعات منتشرشده درباره ی مواردی که احتمال 
دارد در کنفرانس Google I/O ۲۰۲۱ شاهد آن ها باشیم، از اندروید 

۱۳ گرفته تا پیکسل فولد، جمع آوری شده است.
خود  توسعه دهندگان  سالیانه ی  بزرگ  کنفرانس  ساله  هر  گوگل 
روی  مذکور  شرکت  که  است  درست  می کند.  برگزار  می  ماه  در  را 
توسعه دهندگان تمرکز دارد، اما گذشته  ثابت کرده است که این کنفرانس 
می تواند مکان خوبی برای معرفی محصوالت دیگر گوگل نیز باشد که از 
آن ها می توان به نسل آینده ی اندروید و حتی سخت افزارهای جدید از 
جمله گوشی های پیکسل یا دستگاه های نست اشاره کرد. امسال شاید 
حتی با محصوالت شگفت انگیزی مانند ساعت گوگل پیکسل یا پیکسل 
فولد که مدت ها شایعات آن در فضای مجازی منتشر می شد روبه رو شویم.
همچنین با جلساتی در مورد ابزارها و ترفندهای توسعه ی جدید، 
بتوانند  که  داشت  خواهد  وجود  توسعه دهندگان  برای  زیادی  چیزهای 
 ۲۰۲۱ سال  در   Google I/O کرونا،   ویروس  به خاطر  بگیرند.  یاد 
به صورت کاماًل مجازی برگزار شد؛ اما در سال جاری شاهد حضوری 

برگزار شدن آن خواهیم بود.
 ۲۲ تا   ۲۱( مه   ۱۲ تا   ۱۱ از  امسال   Google I/O کنفرانس 
اردیبهشت( برگزار می شود. پس از اینکه ویروس کرونا برگزارکنندگان 
در  کنند،  برگزار  مجازی  کاماًل  صورت  به  را  کنفرانس  کرد  مجبور  را 
سال جاری کنفرانس ساالنه ی  توسعه دهندگان به محل برگزاری خود 
در   Shoreline تئاتر  آمفی  در   ۲۰۲۲  Google I/O بازمی گردد. 
مانتین ویوی کالیفرنیا برگزار می شود. حضور محدود برای کسانی که 
پیش تر ثبت نام کرده اند دردسترس است، اما کل کنفرانس به صورت 

زنده از سایت io.google/۲۰۲۲ پخش خواهد شد.
درحالی که هیچ اطالعیه ی رسمی مبنی بر اینکه چه محصوالت و 
خدماتی در کنفرانس امسال پوشش داده می شود وجود ندارد، اطالعاتی 
که تاکنون درباره ی Google I/O منتشر شده را جمع آوری کرده و 

دراختیار شما قرار داده ایم.
کنفرانس  در  معرفی شده  موارد  جذاب ترین  از  یکی   ۱۲ اندروید 
مرحله ی  در   ۱۳ اندروید  اینکه  باوجود  بود.  I/O سال گذشته  مجازی 
آزمایش بتا قرار دارد، به احتمال زیاد در I/O ۲۰۲۲ شاهد به نمایش 
گذاشتن آن خواهیم بود. گوگل از قبل نسخه ی پیش نمایش اندروید ۱۳ 
را برای توسعه دهندگان منتشر کرده تا بتوانند زودتر از موعود اپ های 

خود را آزمایش کنند.
قصد  گوگل  که  متوجه شدیم  آمده  به دست  اطالعات  بررسی  با 
 Material You سفارشی سازی  مجموعه  در  را  تغییر  چند  دارد 
می توان  مذکور  سیستم عامل  بهبودیافته ی  موارد  از  کند.  اعمال  خود 
کنترل های  جدید،  تم  سبک های  پیشرفته،  مجوزهای  و  اعالن ها  به 
رسانه ای اصالح شده، اسکنر کد QR با دسترسی آسان تر و چند مورد 

دیگر اشاره کرد.
پس زمینه  در  که  اپ هایی  شناسایی  توانایی  احتمااًل   ۱۳ اندروید 
باتری دستگاه ها را بیش از حد استفاده می کنند را دارد. همچنین، شاید 
در اندروید ۱۳ بتوان روشنایی چراغ قوه دستگاه را نیز کنترل کرد. هر 
دوی این قابلیت ها می توانند به افزایش عمر باتری کمک کنند. درضمن، 
گفته  می شود که در این سیستم عامل می توان برای فعال  شدن حالت 
تاریک برنامه ی زمانی خاصی تنظیم کرد که قابلیتی بسیار مفید است، 
زیرا تم روشن می تواند چشمان شما را در محیط تاریک خسته کند و 
همچنین، با فعال کردن تم تیره، تلفن عمر باتری بهتری خواهد داشت.

در نهایت باید گفت با توجه به تمرکز ۱۲L Android بر تبلت ها، 
این احتمال وجود دارد که ۱۳L Android را ببینیم که برای تبلت ها 

و دستگاه های تاشو طراحی شده است.
۶a پیکسل

اقتصادی  هوشمند  گوشی  درباره ی  متعددی  شایعات  تاکنون 
پیکسل منتشر شده است و به احتمال زیاد در I/O ۲۰۲۲ به طور رسمی 
می رسد  نظر  به  به دست آمده،  اطالعات  براساس  بشنویم.  آن  درباره ی 
پیکسل ۶a قرار است از همان تراشه ی گوگل تنسور موجود در پیکسل 
۶ و پیکسل ۶ پرو استفاده کند. اگر واقعا چنین اتفاقی رخ دهد عملکرد 
سری مقرون به صرفه ی A افزایش پیدا کرده و از همیشه به فامیل های 
پرچم دارش نزدیک تر می شود. نتایج ثبت شده در گیک بنچ نشان می دهد 

که پردازنده ی پیکسل ۶a عملکرد بسیار مشابهی با پیکسل ۶ دارد.
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بانک  اسبق  مدیرعامل 
اگر  داشت:  اظهار  صادرات 
نظام  وضعیت  اصالح  هدف 
و  اصلی  بدهکاران  باید  بود  بانکی 
مثال  برای  می شدند  معرفی  بزرگ 
نهادها  به  وابسته  شرکت های  اسامی 
معموال  که  لتی  دو شرکت های  یا 
باید  نمی کنند  بازپرداخت  را  تسهیالت 
اعالم می شد. در حالی که بدهکاران با 
بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در این 
اما مجموعه ای  نشده اند  ثبت  لیست ها 
با بدهی ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان 

بدهکار معرفی و اعالم شده اند.
اولین  برای  گذشته  یکشنبه  روز 
لیستی  انتشار  به  اقدام  ملی  بانک  بار 
از بدهکاران این بانک کرد. پس از آن 
تعدادی از بانک ها نیز نسبت به انتشار 
کردند.  اقدام  خود  بدهکاران  لیست 
بانک  تایید  با  بالفاصله  که  اقدامی 
مرکزی روبرو شد و روابط عمومی آن 
اعالم کرد اسامی همه بدهکاران بزرگ 
نیمه  تا  آینده  هفته  از  را  بانکی  شبکه 

اردیبهشت منتشر خواهد کرد.
بزرگ  بدهکاران  اعالم  بحث 
فعاالن  ز  ا نها  آ غلب  ا که  نکی  با
اقتصادی کشور هستند و دسترسی به 
سوبسیدهای وارداتی و صادراتی دارند، 
و  گذشته  دولت های  از  جدی  مطالبه 
قوه قضاییه بوده و هر زمانی که مساله 
بدهکاران بانکی مطرح می شود اذهان 
افکار عمومی متوجه اظهارات روسای 
جمهوری می شود که بارها از اسامی آنها 
در جیب هایشان سخن گفته و تهدید به 
انتشار این اسامی کرده اند، تهدیدی که 
فقط در حد وعده باقی ماند و مشخص 
نشد چرا این اتفاق نیفتاد و یا چه دست 
هایی در پشت پرده این وعده ها را در 

نطفه خفه کرد.
بانک های  که  شاهدیم  امروز  اما 
کشاورزی،  سپه،  رفاه،  صادرات،  ملی، 
پست بانک اعالم می کنند که لیست  
ند،  کرده ا منتشر  را  خود  بدهکاران 

اصالح  برای  گام  اولین  که  چند  هر 
انتقاد  اما  شده  برداشته  موجود  روند 
منتشر  لیست های  به  نسبت  جدی 
»احمد  باره  دراین  است.  مطرح  شده، 
و  بانکی  امور  کارشناس  حاتمی یزد« 
مدیرعامل اسبق بانک صادرات به ایلنا 
گفت: وقتی بدهکاران بزرگ و عامالن 
این لیست ها دیده نمی شود،  اصلی در 
انتشار این لیست ها چه فایده ای خواهد 
از بزرگ ترین  داشت. برای مثال یکی 
در  اما  است  ایران خودرو  بدهکاران، 
از  اسمی  ملی  بانک  بدهکاران  لیست 

آن دیده نشد.  
انتشار  معتقدم  اینکه  بیان  با  وی 
لیست بدهکاران با این نحوه،  یک اقدام 
اصالح  اگر قصد  گفت:  است،  سیاسی 
درست در این روند و شرایط را داشتند، 
چه  افراد  این  که  کردند  اعالم  باید 
مبلغی بدهکار هستند یا اینکه  لیست 
بدهکاران را با یک مبلغ مشخص اعالم 
بدهکاران  مثال  برای  یعنی  می کردند 
یا ۱۰ هزار  تومان  میلیارد  باالی هزار 
می کردند  معرفی  را  تومان  میلیارد 
تعاونی  مانند  مجموعه هایی  اینکه  نه 
چندان  نه  بدهی  با  نهاد  یک  مسکن 

قابل توجه معرفی می شد.
بانک صادرات  اسبق  مدیرعامل 
تاکید کرد: اگر هدف اصالح وضعیت 
نظام بانکی بود باید بدهکاران اصلی 
مثال  برای  معرفی می شدند  بزرگ  و 
نهادها  به  وابسته  اسامی شرکت های 
معموال  که  لتی  و د شرکت های  یا 
تسهیالت را بازپرداخت نمی کنند باید 
اعالم می شد. در حالی که بدهکاران 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۰۰ بدهی  با 
ما  ا ند  نشده ا ثبت  لیست ها  ین  ا در 
میلیارد   ۴۰۰ بدهی  با  مجموعه ای 
و  معرفی  بدهکار  عنوان  به  تومان 

شده اند.   اعالم 
حاتمی یزد ادامه داد: بنابراین اوال 
اعالم  بزرگ  بدهکاران  لیست  این  در 
نشده اند و نکته بعد این است که میزان 

بدهی شرکت ها اعالم نشده  است.
وی که این اقدام بانک ها را صرفا 
در  افزود:  می داند،  ظاهرسازی  یک 
بزرگ ترین  انتشار  هم  قبل  دولت های 
اما  می شد  مطرح  بانکی  بدهکاران 
شده  انجام  دولت  این  در  که  اقدامی 
سیاسی  محاسبه  یک  من  اعتقاد  به 
است! باید توجه داشته باشیم که اساسا 
بانک ها و بانک مرکزی اراده مستقلی 
از دولت ندارند و اقداماتی هم که انجام 
می دهند در واقع دستور دولت است و در 
اصول  و  کارشناسی  بحث  شرایط  این 

علمی مطرح نیست.
این کارشناس امور بانکی با اشاره 
تسهیالت  بازپرداخت  عدم  رواج  به 
بازپرداخت  عدم  داشت:   اظهار  بانکی 
تسهیالت بانکی در تمام دولت ها وجود 
داشته چون زمانی که نرخ تورم بیشتر 
افراد  برای   باشد  بهره بانکی  نرخ  از 
است.  صرفه  به  بانکی  تسهیالت  اخذ 
محاسبات آن راحت است در حالی که 
هزینه  درصد   ۲۰ حدود  تا  ساالنه  وام 
دارد با آن وام امکان افزایش دارایی یا 
حالی  در  می شود  ایجاد  سرمایه گذاری 
بنابراین  است.  درصد   ۴۰ تورم  نرخ 
عمده بدهکاران بزرگ بانکی ثروتمندتر 

می شوند.  
حاتمی یزد با بیان اینکه ام الفساد 
بعید  گفت:  است،  تورم  ایران  اقتصاد 
باالی  تورم  کشور   ۶ از  بیش  می دانم 
هم  ایران  و  باشند  داشته  درصد   ۴۰
است  باال  تورم  دارای  کشور   ۶ یکی 
و  بدترین عملکرد اقتصادی را با این 
 ۱۲ باالی  بیکاری  و  درصد   ۴۰ تورم 

درصد داشته ایم.
وی ادامه داد:  از سوی دیگر باید 
وام ها،  این  اگر  باشیم  داشته  توجه 
پرداخت نشوند، بانک ها توان پرداخت 
تسهیالت به بخش های دیگر اقتصاد از 
جمله بنگاه های مولد و تولید را نخواهند 
داشت و سیستم اعتباری بانک ها قفل 
می شود و در این شرایط دولت مجبور 

و  بانک ها  به  که  است  پول  چاپ  به 
مجموعه های متقاضی ارایه کند که در 

نتیجه این اقدام تورم زا است.
کم  اینکه  بر  تاکید  با  حاتمی یزد 
تعداد معوقات وام ها خرد نسبت  بودن 
اشتباهی  کالن   تصور  وام های  به 
که  زمانی  در  کرد:   خاطرنشان  است، 
عهده  بر  را  صادرت  بانک  مدیریت 
معوقات  و  بدهی های  میزان  داشتم، 
تسهیالت خرد - در حد کمتر از ۳۰۰ 
هزارتومان - را  محاسبه کردم، در آن 
معوقات  هزار   ۳۰۰ از  بیش  با  زمان 
افراد  که  بودیم  مواجه  خرد  وام های 
نبودند  تسهیالت  پرداخت  به  حاضر 
چراکه با توجه به نرخ تورم بازپرداخت 

تسهیالت صرفه نداشت.
کارشناس امور بانکی گفت: واقعیت 
رصد  و  سنجی  اعتبار  که  است  این 
وضعیت خوش حسابی مشتریان بانکی 
در حال حاضر متوجه تولیدکنندگان و 
اشخاص خاص نمی شود و این مجموعه 
این  همواره  هم  بدهکاری  صورت  در 
بهانه را دارند که اگر تسهیالت دریافت 
از سوی  تولید متوقف می شود.  نکنند، 
جه  موا لمی  سا سیستم  با  ما  دیگر 
نیستیم و شرکت های دولتی بزرگ ترین 

بدهکاران بانکی هستند.
خاص  داد:  اشخاص  ادامه  وی 
هم دارای واحدهای تولیدی و تجاری 
هستند و نوع کسب و کار آنها ایجاب 
تسهیالت  کننده  دریافت  که  می کند 
باشند و دولت هم تحت عنوان کمک 
انها  از  همواره  تولیدی   واحدهای  به 

حمایت کرده است .
صادرات  بانک  اسبق  مدیرعامل 
تاکید کرد: در شرایطی که انتشار لیست 
بدهکاران با این نحوه و رویکرد باعث 
نخواهد شد افراد بدهی خود را بپردازند 
مانند همان بحث و هیاهویی که درباره 
مبارزه از فساد قبل از انتخابات ریاست 
هم  جایی  به  اما  شد  مطرح  جمهوری 

نرسید.   

 اعالم اسامی برخی از بدهکاران دارای بدهی غیر جاری 
بانک توسعه صادرات

از  برخی  اسامی  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
بدهکاران دارای بدهی غیر جاری خود را اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
رییس  دستور  کشور،  جاری  قوانین  حسب  ایران، 
جمهور محترم و تاکید وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مبنی بر اعالم بدهکاران بانکی، اسامی آنها اعالم شد.

بانک / فهرست اسامی  این فهرست به بخش درباره  برای دریافت 
بدهکاران عمده مراجعه فرمایید.

رشد ۸۰ درصد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در موسسه 
اعتباری ملل

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در موسسه اعتباری 
ملل در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ از لحاظ تعداد بیش از 
۸۰ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۹۲ درصد نسبت به پایان 

سال ۱۳۹۹ رشد داشته است 
این گزارش می افزاید: موسسه اعتباری ملل در 

سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۴ ۳۸  فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ارزش 
۱۲۹/ ۱۹۳/ ۳ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت نموده که از لحاظ تعداد 
نسبت به مدت مشابه بیش از ۸۰ درصد و از لحاظ مبلغ بیش از ۱۹۲ درصد 

رشد داشته است.
گفتنی است:موسسه اعتباری ملل در اسفندماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۲7۴ 
فقره تسهیالت ازدواج  به مبلغ ۲۰۰/ ۲۳۳ میلیون ریال به زوجین پرداخت 
پرداخت  نوبت  در  عزیز  جوانان  از  نفر  تعداد ۵۸۶  حاضر  حال  در  و  نمود 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج می باشند

مشاور بیمه تعاون شوید!
این  تعاون،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت برای فرهنگسازی هرچه بیشتر صنعت بیمه 
و خدمت رسانی مضاعف در پوشش بیمه های زندگی، 

اقدام به جذب مشاور فروش می کند.
طرح جذب مشاور بیمه های زندگی که با عنوان 
»لودستون« معرفی شده است، ضمن افزایش تعداد 

مشاوران شرکت و بزرگ شدن سازمان فروش، منجر به افزایش سهم بیمه 
های زندگی در صنعت بیمه نیز خواهد شد که بر این اساس ضمن توسعه 
اشتغال به گسترش دامنه استفاده کنندگان از خدمات بیمه ای کشور نیز 

منجر خواهد شد.
برای  ماهانه  های  پاداش  این طرح  اساس  بر  که  است  ذکر  شایان 
صدور بیمه نامه به مشاور تخصیص داده خواهد شد؛ همچنین در صورت 
جذب نماینده از سوی مشاور نیز پاداشی برای معرفی به او داده خواهد شد.
فرایند طرح جذب مشاور »لودستون« در تصویر زیر قابل مشاهده است:

قابل توجه است که هم اکنون در بیمه زندگی بیمه تعاون، کامل ترین 
و جامع ترین بیمه نامه حال حاضر کشور ارائه شده و ویژگی هایی همچون 
معافیت ها، پرداخت مستمری  ها، پوشش بیمه ای حوادث، بیمه تکمیلی و... 

در این بیمه نامه لحاظ شده است.
دارنده این بیمه نامه می تواند از خدمات بیمه درمان شامل »پرداخت 
برخوردار  جراحی«  و  بستری  پاراکلینیکی،  تجمیع  دندان پزشکی،  هزینه 
شده و از خدماتی چون »پوشش بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و محل 

کار« بهره مند شود.
همچنین، »پوشش معافیت بیمه گزار از پرداخت حق بیمه به علت فوت 
در اثر حادثه«، »پوشش هزینه پزشکی در اثر حادثه«، »پرداخت خسارت در 
صورت ابتال به پنج بیماری خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی 
قلب باز، سرطان، پیوند اعضای اصلی بدن« و »پرداخت هزینه به بیماران 
مبتال به کرونا« از دیگر مواردی بود که در طرح بیمه زندگی دیده شده است.

عالوه بر این به منظور کمک به آرامش هرچه بیشتر جامعه در شرایط 
کنونی و به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی، بناست پوشش »هزینه های 
مشاوره درمانی« نیز به این رشته اضافه شده و بسته تکمیلی تری برای 

مشتریان فراهم شود.

ارائه خدمات متناسب با نیاز هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس
تجارت  بانک  عامل  مدیران 
و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
در  همکاری  توسعه  راهکارهای 
سال ۱۴۰۱ را مورد بحث و بررسی 

قرار دادند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
به  اخالقی  هادی  تجارت،  بانک 
جدید  سال  رسیدن  فرا  مناسبت 
پتروشیمی  هلدینگ  در  حضور  با 

خلیج فارس با دکتر علی عسگری مدیرعامل این مجموعه دیدار و گفت وگو کرد.
مدیرعامل بانک تجارت ضمن تبریک سال نو و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
پتروشیمی خلیج فارس را از بزرگترین و مهمترین مشتریان بانک تجارت دانست 
و بر آمادگی این بانک برای توسعه همکاری با این مجموعه از طریق ارائه بهترین 
خدمات مالی و بانکی در راستای فعال سازی طرح های هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فارس تاکید کرد.اخالقی در این دیدار با اشاره به روند همکاری های بانک تجارت 
با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: شرکت های زیرمجموعه پتروشیمی 
خلیج فارس را در مجموع بزرگترین و مهمترین مشتری بانک تجارت می دانیم و 
شعب بانک تجارت در تهران و همچنین محل فعالیت پتروشیمی های تحت هدایت 
این هلدینگ همواره آماده ارائه بهترین و سریع ترین خدمات مالی و بانکی متناسب 

با نیازهای آتی این شرکت ها هستند.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سابقه دیرینه همکاری بانک تجارت با 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور گفت: طرح های تسهیالت و تعهدات بانک 
تجارت با هدف تامین مالی زنجیره تولید شرکت های پتروشیمی از طریق روش های 
نوین و کارآمد در راستای تکمیل پروژه ها و تامین خوراک شرکت های تحت پوشش 
هلدینگ طراحی و آماده سازی شده و ما آماده به کارگیری حداکثر توان بانک تجارت 

در حوزه ارزی و ریالی برای توسعه این حمایت ها هستیم.
اخالقی همچنین به رویدادها و تصمیمات طرح شده در سومین نمایشگاه و 
همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: 
این نمایشگاه و همایش تخصصی فرصتی بود تا بانک تجارت با برقراری ارتباط 
نزدیک با شرکت های دانش بنیان و اشتغال زا خدمات خود را به این شرکت ها معرفی 

کرده و نقش خود را در جهت توسعه پایدار این صنعت ایفا کند.
علی عسگری مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به سابقه 
همکاری راهبردی این شرکت با بانک تجارت گفت: تعامل حرفه ای بانک تجارت 
صنعت  توسعه  مسیر  در  همواره  فارس  خلیج  پتروشیمی  هلدینگ  شرکت های  و 
پتروشیمی کارگشا بوده و امیدواریم شاهد همکاری عمیق تر بین دو مجموعه باشیم.

شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور مشتریان شرکتی و تجاری 
نیز با اشاره به روند همکاری بانک تجارت با وزارت نفت و صنعت پتروشیمی در 
دهه های گذشته گفت: مجموعه شعب بانک تجارت با حضور کارکنان متخصص 
و آگاه از نیازهای روز شرکت های پتروشیمی در اندیشه ایجاد رابطه استراتژیک و 
مستحکم بین دومجموعه هستند و امیدواریم در سال جدید نیز این روند به صورت 

افزایشی در راستای توسعه اقتصاد کشور تداوم یابد.
اخذ رتبه اول باالترین رتبه فروش، رتبه اول باالترین ارزش افزوده، رتبه اول 
بیشترین سودآوری، رتبه اول گروه پتروشیمی از جمله دستاوردهای شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس در سال های اخیر به شمار می رود. شرکت های پتروشیمی 
سینا،  بوعلی  خوزستان،  تندگویان،  شهید  اروند،  کارون،  ایالم،  ارومیه،  امام،  بندر 
نوری و پارس و شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از 

جمله شرکت های زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به شمار می روند.

نفت در سراشیبی کاهش قیمت
تاثیر  آسیا تحت  بازار  روز دوشنبه  معامالت  ابتدای  در  نفت  قیمت 
برنامه کشورهای مصرف کننده برای آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری 

و ادامه قرنطینه های کرونایی در چین، کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت نفت برنت ۳۸ سنت کاهش یافت و به ۱۰۲ دالر 
و ۴۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت نفت آمریکا با ۱۶ سنت 
هفته  برنت  نفت  رسید.  بشکه  هر  در  سنت   ۱۸ و  دالر   ۹۸ به  کاهش، 
گذشته ۱.۵ درصد و وست تگزاس اینترمدیت یک درصد کاهش هفتگی 
داشت. این دو شاخص در چند هفته گذشته بیشترین نوسان را از ژوئن 

سال ۲۰۲۰ شاهد بوده اند.
بازارها به نظاره تحوالت در چین نشسته اند که مقامات این کشور 
همچنان شهر شانگهای با ۲۶ میلیون نفر جمعیت را برای صفر کردن 
آمار کووید ۱۹ در قرنطینه نگه داشته اند. چین بزرگترین واردکننده نفت 
بر  این کشور  در  قرنطینه های کرونایی  تاثیر  نگران  بازار  و  است  جهان 

تقاضا برای سوخت است.
کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی ۶۰ میلیون بشکه نفت در 
شش ماه آینده از ذخایر اضطراری برداشت خواهند کرد و آمریکا هم ۱۸۰ 

میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود آزاد می کند.
به گفته تحلیلگران گروه ANZ Research، اگر چه این بزرگترین 
آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک است اما عوامل بنیادین بازار را نمی تواند 
تغییر دهد و احتماال افزایش بیشتر تولید از سوی تولیدکنندگان بزرگ را به 
تاخیر می اندازد. این برداشت چشمگیر از ذخایر اضطراری ممکن است مانع 
از آن شود که اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا، حتی با وجود ماندن 
قیمت ها در حدود ۱۰۰ دالر در هر بشکه، به افزایش تولیدشان سرعت دهند.

هیچ  پالس  اوپک  نفت  صادرکننده  کشورهای  گروه  حال  این  با 
تمایلی برای افزایش تولید بیشتر از هدف ۴۰۰ هزار بشکه در روز که به 

منظور خاتمه محدودیت عرضه هر ماه تصویب می شود، نشان نداده اند.
کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی به مدت دو ماه آینده حدود 
دو میلیون بشکه در روز به عرضه اضافه می کنند و یک میلیون بشکه در 
روز هم از سوی آمریکا به مدت چهار ماه به عرضه نفت اضافه خواهد 
شد. اما معلوم نیست آیا این عرضه می تواند کاهش عرضه روسیه که با 
تحریم های شدید بر سر حمله به اوکراین روبرو شده است را جبران کند.

بر اساس گزارش رویترز، تولید نفت و میعانات گازی روسیه در هفته 
اول آوریل به ۱۰.۵۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱۱.۰۱ میلیون 

بشکه در روز میانگین تولید مارس کاهش پیدا کرد.

واکنش مدیرعامل اسبق بانک صادرات به لیست بدهكارن بانكی؛

بانک ها بدهکاران ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را معرفی کنند!
بدهكاران با بدهی 100 هزار میلیارد تومان در این لیست ها ثبت نشده اند
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گرانی جهانی قیمت های انرژی با تحریم زغال 
سنگ روسیه

ممنوعیــت واردات زغــال ســنگ روســیه در اتحادیــه اروپــا ممکــن 
اســت قیمتهــای گاز طبیعــی و بــرق در خــارج از اروپــا را افزایــش دهــد.

تصویــب ممنوعیــت زغــال ســنگ روســیه از ســوی اتحادیــه اروپــا، 
ــال ســنگ شــده و  ــی زغ ــازار جهان ــود عرضــه در ب باعــث تشــدید کمب
ــرق  ــر قیمتهــای زغــال ســنگ، گاز طبیعــی و ب تاثیــر دومینــو واری را ب
در اروپــا و بازارهــای منطقــه ای دیگــر ایجــاد مــی کنــد. بازارهــای زغــال 
ــه  ــه اوکرایــن، ب ســنگ جهــان حتــی پیــش از حملــه نظامــی روســیه ب
دلیــل بحــران انــرژی و کمبــود گاز طبیعــی در اروپــا و آســیا در پاییز ســال 
ــود  ــا کمب ــرد، ب ــاال ب ۲۰۲۱ کــه اســتفاده و قیمتهــای زغــال ســنگ را ب

عرضــه روبــرو بودنــد.
دو کشــور مصــرف کننــده بــزرگ زغــال ســنگ در آســیا )چیــن و 
ــن ســوخت فســیلی  ــی از ای ــزان کاف ــن می ــرای تامی ــالش ب ــد( در ت هن
کثیــف هســتند زیــرا افزایــش سرســام آور قیمتهــای گاز طبیعــی، باعــث 
ــرو  ــد نی ــرای تولی ــال ســنگ ب ــه اســتفاده از زغ ــا ب ــش بیشــتر آنه گرای
شــده اســت. همزمــان، عرضــه زغــال ســنگ بــه شــدت محــدود شــده 
کــه آن هــم بــه دلیــل ممنوعیــت غیررســمی چیــن روی واردات زغــال 

ســنگ اســترالیا بــوده اســت.
ــد  ــود خواه ــان وج ــنگ همچن ــال س ــرای زغ ــن ب ــای چی تقاض
داشــت زیــرا ایــن کشــور در حــال اســتفاده حداکثــری از زغــال ســنگ در 

ــت. ــرژی اس ــت ان ــن امنی ــور تضمی ــه منظ ــده ب ــال های آین س
ادامــه جنــگ در اوکراین و انتشــار گزارشــهایی از کشــتار غیرنظامیان 
در شــهرهای اوکرایــن باعــث شــد اروپــا ممنوعیــت واردات زغــال ســنگ 
ــیا و در  ــا، آس ــنگ در اروپ ــال س ــه زغ ــد و عرض ــنهاد کن ــیه را پیش روس
ــرو  ــا روب ــش قیمته ــا و افزای ــا محدودیته ــر ب ــار دیگ ــی ب ــطح جهان س
ــم  ــرو ه ــد نی ــرژی و تولی ــای ان ــای کااله ــه، قیمته ــود. در نتیج می ش

افزایــش پیــدا مــی کنــد.
ــا هفتــه گذشــته پــس  قیمــت زغــال ســنگ در شــمال غــرب اروپ
ــنگ  ــال س ــت واردات زغ ــرای ممنوعی ــا ب ــیون اروپ ــنهاد کمیس از پیش
روســیه، بــه باالتریــن حــد در یــک مــاه اخیــر صعــود کــرد. اورزوال فــون 
در الیــن، رئیــس کمیســیون اروپــا چهارشــنبه گذشــته گفــت: ســرانجام 
وقــت برداشــتن ایــن گام بــود. بــرای نخســتین بار اســت کــه ما مســتقیما 
ــن  ــه ای ــم و ب ــم می کنی ــیه را تحری ــیلی از روس ــوختهای فس واردات س
ــد  ــم. بســته جدی ــی مهمــی را قطــع می کنی ــع درآمــد واردات ترتیــب منب
ــا علیــه روســیه پنــج شــنبه گذشــته تصویــب  تحریمهــای اتحادیــه اروپ

شــد و شــامل ممنوعیــت واردات زغــال ســنگ از روســیه بــود.
از آنجــا کــه روســیه بخــش زیــادی از زغــال ســنگ مــورد نیــاز اروپا 
را تامیــن مــی کنــد، اتحادیــه اروپــا بــه ســختی تــالش خواهــد کــرد ایــن 
ســوخت را از صادرکننــدگان دیگــری کــه در نقــاط دورتــری قــرار دارنــد، 
تامیــن کنــد و هزینــه بیشــتری بــرای واردات از آفریقــای جنوبــی، کلمبیــا، 

آمریــکا و حتــی اســترالیا متحمــل مــی شــود.
ــازار زغــال ســنگ حتــی بــدون تحریــم اروپایــی واردات روســیه،  ب
ماه هاســت کــه دچــار محدودیــت عرضــه بــوده اســت و بنابرایــن قیمتهــا 
بــا تغییــر مســیر جریــان تجــارت جهانــی زغــال ســنگ، افزایش بیشــتری 
ــل  ــای حم ــرد و هزینه ه ــان می ب ــاق زم ــن اتف ــرد. ای ــد ک ــدا خواهن پی
محموله هــا را افزایــش داده و در نتیجــه قیمــت زغــال ســنگ و قیمــت 

بــرق باالتــر مــی رود.
شــرکت ریســتاد انــرژی در یــک یادداشــت تحقیقاتــی اعــالم کــرد:  
ممنوعیــت زغــال ســنگ بــه معنــای آن اســت کــه مصــرف کننــدگان باید 
آمــاده پرداخــت قیمــت باالتــر بــرق در ســال جــاری شــوند زیــرا کمبــود 
عرضــه در کشــورهایی کــه متکــی بــه تولیــد نیــروی زغال ســوز هســتند، 
بواســطه متصــل بــودن شــبکه های بــرق بــه سراســر منطقــه گســترش 
پیــدا خواهــد کــرد. آلمــان کــه بزرگتریــن اقتصــاد اروپاســت و همچنیــن 

اروپــای شــرقی بــه شــدت آســیب خواهــد دیــد.
ــه  ــن عرض ــرای یافت ــا ب ــس، اروپ ــل پرای ــزارش اوی ــاس گ ــر اس ب
جایگزیــن حتــی بــا هزینــه باالتــر، بــا چالــش روبــرو خواهــد شــد زیــرا 
بــازار جهانــی زغــال ســنگ بــا کمبــود عرضــه دســت و پنجــه نــرم مــی 
ــازاد  ــزی ظرفیــت م ــد اســترالیا و اندون ــزرگ مانن ــدگان ب ــد. صادرکنن کن

تولیــد اندکــی بــرای اروپــا دارنــد.
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فعال حوزه کار:

افزایش دستمزد کارگران 
موجب رونق بنگاه ها می شود

بنگاه های  رونق  موجب  دستمزد  افزایش  می گوید:  کار  حوزه  فعال  یک 
اقتصادی و افزایش انگیزه نیروهای کار می شود. وی مبلغ حق مسکن و بن 
خواربار بازنشستگان را ناچیز دانست و تاکید کرد: افزایش ۵7.۴ درصدی دستمزد 

در پایه حقوق بازنشستگان نیز لحاظ خواهد شد.
رحمت اهلل پورموسی، با اشاره به افزایش ۵7 درصدی دستمزد ۱۴۰۱ گفت: 
افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵7.۴ درصد علیرغم برخی 
انتقادات موجب رونق بنگاه ها و بازار کار کشور خواهد شد و انگیزه نیروهای 

کار را افزایش خواهد داد.
وی گفت: سهم دستمزد در قیمت تمام شده پایین است و شاید درصد 
کمی از هزینه های کارفرمایان بخشهای تولیدی را شامل شود بنابراین افزایش 

آن تاثیر مثبتی هم برای بنگاه هم برای نیروهای کار خواهد داشت.
این فعال حوزه کار درباره برخی نگرانی ها نسبت به عدم رعایت افزایش 
سایر سطوح مزدی در مورد بازنشستگان و مواردی که درخصوص افزایش ۱۰ 

درصدی در بودجه ۱۴۰۱ مطرح می شود، اظهار کرد: آن چیزی که در بودجه 
مصوب می شود هیچ ارتباطی به بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی ندارد. 
بودجه فقط برای کارگران و کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری است و 
منابع صندوق تامین اجتماعی غیردولتی و بین النسلی است. هنگامی که از محل 
حقوق سال ۱۴۰۱ حق ورودی ۳۰ درصد مشخص می شود، بنابراین ورودی های 

ما به تامین اجتماعی افزایش یافته است.
تامین  قانون   ۹۶ و   ۱۱۱ ماده  به  کار  قانون   ۴۱ ماده  افزود:  پورموسی 
اجتماعی متصل است که ماده ۱۱۱، حداقل ها را مشخص می کند و ماده ۹۶ 
می گوید برای سایر سطوح، حداقل هزینه های زندگی جبران و سبد معیشت 

تامین شود.
مورد  در  باید  سطوح  سایر  در  درصدی   ۳۸ افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
بازنشستگان نیز رعایت شود،  تصریح کرد: به طور معمول جلساتی در این باره 
در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برگزار می شود و پس از تصویب در 

هیات مدیره به هیات وزیران می رود و در بازگشت به اجرا درمی آید.
بازنشستگان  اینکه حق مسکن و بن خواربار  بین  با  این فعال حوزه کار 
مبلغ ناچیزی است، افزود: در جلسه با هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای 
سایر مزایا، حق اوالد و عائله مندی هم باید پیش بینی صورت گیرد ولی آنچه 
مسلم است افزایش ۵7.۴ درصدی در پایه حقوق بازنشستگان لحاظ می شود 
و در مورد سایر سطوح نیز انتظار داریم ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان 
ماهانه اعمال شود که قول مساعد داده شده از اردیبهشت ماه پرداخت شود و 

مابه التفاوت فروردین ماه نیز به دنبال آن پرداخت خواهد شد.
این پیشکسوت کارگری همچنین در مورد طرح پیشنهادی همسان سازی 
عیدی و پاداش بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: طبق آخرین اطالعات و با 
پیگیری های نماینده مشهد، این طرح به شورای عالی کار خواهد رفت تا مورد 
بررسی قرار گیرد ولی هنوز در شورا مطرح نشده و به محض ورود مورد پیگیری 

قرار خواهد گرفت.
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حیه  نا ه  سپا ه  ند ما فر
بیش  توزیع  از  تبریز  امامت 
در  معیشتی  بسته  هزار   ۵ از 
ایام ماه مبارک رمضان در بین خانواده 

های نیازمند خبر داد.
با  پوراسماعیل  پاسدار  سرهنگ 
حسن  امام  قرارگاه  تشکیل  به  اشاره 
مجتبی)ع( به مناسبت ایام ماه مبارک 
رمضان و میالد امام حسن )ع(، گفت: 
این قرارگاه همچون سال های گذشته 
با دایر نمودن مرکز پخت غذای گرم 
و  پخت  به  اقدام  تبریز  آباد  حکم  در 
نیازمندان  بین  در  گرم  غذای  توزیع 

خواهد کرد. 
وی افزود: همچنین در سال جاری 
پایگاه  و  محور  مسجد  موضوعیت  با 
و  بسیجیان  خیرین،  حمایت  با  محور 
هیئت امنای محالت، غذای گرم طبع 

استحفاظی  حوزه  نیازمندان  بین  و 
محالت توزیع خواهد شد.

پوراسماعیل در ادامه از برگزاری 
کالس های، عقیدتی، جزء خوانی در 
ناحیه و پایگاه های محالت بصورت 

رمضان،  ماه  گفت:  و  داد  خبر  مستر 
و  خودسازی  برای  فرصت  بهترین 
برکتی  پر  ماه  است،  افزایی  بصیرت 
بر  همواره  اسالم  دین  بزرگان  که 
تاکید  آن  واالی  جایگاه  و  اهمیت 

بهره  به  ا  ر نان  مسلما و  ند  ا کرده 
های  فضیلت  و  ها  برکت  از  گیری 
سفارش  خدا  میهمانی  ماه  شمار  بی 

اند. کرده 
با  تبریز  مامت  ا ه  سپا نده  فرما
به  اسالم  مبین  دین  در  اینکه  بیان 
مال  تقسیم  معنای  به  مواسات  امر 
سفارش  معه  جا زمند  نیا د  ا فر ا بین 
مهم  فلسفه های  از  یکی  است،  شده 
را  رمضان  مبارک  ماه  در  روزه داری 
و  نیازمندان  و  فقرا  از  دست گیری 
مقام  و گفت:  دانست  آن ها  به  کمک 
سخت  ایام  همین  در  رهبری  معظم 
دستور  کرونا  منحوس  ویروس  شیوع 
دادند، مواسات و کمک به محرومان 
گیرد  قرار  کار  دستور  در  نیازمندان  و 
و دیدیم که مشارکت مردم در این امر 

چقدر خوب بود.

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز خبر داد:

توزیع بیش از ۵ هزار بسته معیشتی در ماه مبارک رمضان در بین نیازمندان
 ایجاد مرکز پخت غذای گرم و توزیع در مناطق محروم

مدیرعامل شرکت گاز :
دیدار چهره به چهره مدیرعامل شرکت گاز ایالم با ۱۴۵ 

نفر ارباب رجوع

 آذر یعقوبیان :  مدیرعامل شرکت گاز ایالم از دیدار چهره به چهره خود 
با ۱۴۵ نفر ارباب رجوع در سال گذشته خبر داد.

عباس شمس اللهی با اعالم این خبر اظهار داشت: عالوه بر دیدار های 
چهره به چهره، مطابق برنامه زمانبندی ابالغی طی چندین نوبت با حضور در 
دفتر بازرسی استانداری، پاسخگوی تماس های سامانه سامد مرتبط با حوزه 

گازرسانی و خدمات مشترکین و متقاضیان نیز بوده است.
وی با اشاره به اینکه دیدار چهره به چهره مردم و مسئوالن عالوه بر 
را  ارزش های نظام خدمت رسانی  از دیدگاه مردم، زمینه حفظ  یابی  اطالع 
فراهم می آورد، افزود: در این دیدارها، جوابگویی به مراجعین از طریق پاسخ 
اقدام مثبت، مشاوره و راهنمایی، بایگانی و در دست اقدام به مراجعه کنندگان 

خدمات رسانی شده است.
پاسخگویی  و  تکریم  اینکه  به  اشاره  با  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
مراجعین در شرکت در سرلوحه اقدامات همکاران قرار دارد، افزود: درب این 
مجموعه بر روی کلیه مراجعه کنندگان باز است و به مشکالت آنان بصورت 

آنی رسیدگی می شود.
وی با اشاره به اینکه شرکت گاز ایالم گفت: در راستای طرح تکریم 
بر  عالوه  آنان،  درخواست  های  و  مشکالت  حل  و  بررسی  و  رجوع  ارباب 
برگزاری برنامه های منظم هفتگی مالقات عمومی و دیدار چهره به چهره، از 
طریق سامانه غیرحضوری جامع ارتباط با مشتریان )crm( و نیز میز خدمت 
در کلیه ادارات گاز در ستاد و شهرستان ها، پاسخگویی مستقیم روسای ادارات 
گاز شهرستان ها به مراجعین، میز خدمت الکترونیکی و تلفن گویای ۱۵۹۴ به 

مشترکین و مراجعین ارائه خدمت می کند.
به  رسیدگی  برای  دیدار ها  این  برگزاری  اینکه  بیان  با  شمس اللهی 
مشکالت مردم با رویکرد حل مسئله توجه ویژه ای شده است، تصریح کرد: 
در طول سال گذشته، هر هفته یکبار برنامه دیدار چهره به چهره با مراجعه 

کنندگان برگزار شده است.
وی با بیان اینکه شرکت گاز استان به منظور رفع مشکالت مردم، از 
طریق ۵ درگاه غیر حضوری در جهت خدمت رسانی با مراجعین و مشترکین 
ارتباط برقرار کرده است، خاطرنشان کرد: همکاران این شرکت با سعه صدر، 
تکریم و حسن اخالق، پاسخگوی ارباب رجوع هستند و مشکالت آنان را در 

کمترین زمان ممکن برطرف می کنند.

حسب دستور دادستان مرکز استان و به منظور تأمین امنیت؛
ایالم  مدارس  حریم  در  انتظامی  نیروی  گشت های 

افزایش می یابد
در حریم  مأمورین  و  تعداد گشت ها  افزایش  از  استان  مرکز  دادستان 

مدارس استان ایالم خبر داد.
به  عنایت  با  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  بخشنده«  »عبدالوهاب 
بازگشایی مدارس و حضوری شدن فرآیند آموزش و حضور دانش آموزان مقاطع 
مختلف در کالس های درس، مقرر است با افزایش تعداد گشت ها و مأمورین، 
ترتیبی اتخاذ شود که اراذل و اوباش، افراد ال ابالی و مزاحمین نوامیس جرأت 

حضور در حریم مدارس)بویژه مدارس دخترانه و پسرانه ( را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: ضروری است مأمورین ناجا در اجرای وظایف ذاتی خود 
و در راستای پیشگیری از وقوع بزه و تأمین امنیت شهروندان در ساعات ورود 

و خروج دانش آموزان، حضور ملموس و پر رنگی داشته باشند.
دادستان مرکز استان ایالم تأکید کرد: چنانچه مأمورین در اجرای این 
مأموریت با اعمال و رفتار هنجار شکنانه مواجه شوند در چارچوب مقررات 
قانون آیین دادرسی کیفری راجع به جرائم مشهود مکلف به اقدام سریع و 
قاطع می باشند.»بخشنده« یادآور شد: مقرر است از مجاری قانونی نظارت 
الزم بر سرویس های مدارس اعمال گردد تا اشخاص ناصالح متصدی این 

امر مهم نباشند.

با اعتباری افزون بر 19 میلیارد ریال
شبکه توزیع برق شش روستای شهرستان سرخه بهسازی 

شد
عملیات اصالح شبکه توزیع برق شش روستای شهرستان سرخه، به 

اعتباری به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۵۵۱ میلیون ریال انجام شد.
این مطلب  اعالم  با  برق شهرستان سرخه  توزیع  مدیریت  سرپرست 
اظهار کرد: نصب ۱۸۱ اصله پایه های سیمانی و چوبی جدید و برکناری 
۱۰۴ اصله پایه فرسوده و عارضه دار، اصالح هشت هزار و ۴۳7 متر شبکه 
فشارضعیف، اصالح ۲۰۵ دستگاه سرچراغ روشنایی معابر، بهسازی 77 متر 
شبکه فشارضعیف زمینی، اصالح ۲۵۶ مورد کابل سرویس مشترکین، بهینه 
سازی دوهزار و ۸۲ متر شبکه فشارمتوسط هوایی، جا به جایی یک ایستگاه 
هوایی و کاهش قدرت دو پست توزیع برق، نصب و برکناری ۱۸ اصله پایه 
سیمانی شبکه فشارمتوسط و جابه جایی یک ِست خازن شبکه فشارمتوسط، در 
قالب طرح بهارستان و در این شش روستا در سال گذشته اجرایی شده است.

مهدی پاک طینت با عنوان این که برای سال جاری، عملیات اصالح و 
بهینه سازی شبکه شش روستای این شهرستان شامل امامزاده عبداهلل، ایج، 
اسدآباد، جوین، شاهزاده محمد زید و اروانه در دستورکار قرار گرفته یادآور 
شد: بهسازی سه هزار و 7۸۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی با برکناری شبکه 
مسی و جایگزینی کابل خودنگهدار، برکناری تعدادی پایه های واقع در معبر 
و فرسوده و نصب پایه جدید، احداث یک دستگاه پست هوایی به قدرت ۵۰ 
کیلوولت آمپر در امامزاده عبداهلل در راستای کاهش شعاع تغذیه مشترکان، 
اصالح یک هزار و ۳۸۰ متر شبکه فشارمتوسط هوایی، جابه جایی دو دستگاه 
پست هوایی، اصالح تابلوی پست هوایی عمومی، بهسازی روشنایی معابر و 
کابل سرویس مشترکان، از جمله مهم ترین برنامه هایی است که در شش 

روستای مورد اشـاره انـجام می شود.

مدیر منطقه اردبیل خبر داد:
اردبیل  استان  در  سوخت  لیتر  میلیون   9۸۰ از  بیش 

توزیع شد
اردبیل گفت: در دوازده  نفتی منطقه  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
انواع فرآورده های نفتی مایع  ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، بیش از ۹۸۰ میلیون لیتر 
شامل بنزین، نفت سفید، نفتگاز و نفتگوره در سطح منطقه اردبیل توزیع شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، 
سیدحجت مدنی درباره تأمین و توزیع سوخت استان بیان کرد: این میزان فرآورده 
در بازه زمانی یاد شده و در سطح استان توزیع شده که در قیاس با مدت مشابه 

سال قبل، ۱۶درصد افزایش مشاهده می شود.
مدنی درباره مصرف بنزین اعم از معمولی، سوپر و یورو۴، دربازه زمانی فوق 
نسبت به همین مدت در سال ۹۹ گفت: با آنالیز و قیاس ارقام امسال و سال قبل، 

این فرآورده با افزایش ۱۶ درصدی همراه بوده است.
وی تصریح کرد: مصرف نفتگاز هم در ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۰ در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل، حکایت از افزایش ۱۳ درصدی دارد.
مدنی از کاهش نه درصدی مصرف نفت سفید در همین مدت نسبت به سال 
۹۹ خبر داد و افزود: فرآورده های نفتی در بخش های حمل ونقل ۵۹ درصد، حرارتی 
سه درصد، برق ۲۴ درصد، کشاورزی هشت درصد، پروژه ها دو درصد و صنایع چهار 

درصد به مصرف رسیده است.

ضرورت اعتماد بیشتر به توان سازندگان ایرانی
وجود  با  خاورمیانه،  و  کشور  نفت  خاستگاه  به عنوان  خوزستان  استان 
ظرفیت های فراوان طبیعی، موقعیت راهبردی، تمرکز میدان های بزرگ نفت 
و گاز، وجود شرکت های بزرگ نفتی و برخورداری از ظرفیت الزم برای ایجاد 
بازار بزرگ تجهیزات صنعت نفت توانسته است عنوان قطب انرژی و پایتخت 
نفتی ایران را به خود اختصاص دهد و  نقشی اساسی و جایگاهی کلیدی در 

اقتصاد ایران ایفا کند.
مجموعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و پنج شرکت بهره بردار نیز 
به عنوان باسابقه ترین و بزرگترین تولیدکنندگان نفت کشور با راهبری بیش از 
۴۵ میدان و ۶۰ مخزن نفت و گاز و صدها پروژه فعال در زمینه نگهداشت، 
افزایش و کیفیت بخشی به تولید در استان های خوزستان، کهگیلویه و بویر 
احمد، ایالم، بوشهر، لرستان و فارس و افزون بر ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع حوزه 
ی فعالیت، مهم ترین سازمان باالدستی صنعت نفت ایران است که در حوزه 

بومی سازی و ساخت داخل نیز از پیشگامان این عرصه به شمار می رود.
در این میان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به عنوان بزرگترین 
شرکت بهره بردار کشور با دارا بودن رتبه نخست تولید نفت مناطق نفت خیز 
جنوب و تأمین حدود ۲7 درصد تولید نفت کشور از عمده ترین تأمین کنندگان 
خوراک پاالیشگاه ها، صنایع پتروشیمی و شرکت گاز به شمار می رود و دارای 

اهمیت و جایگاهی منحصر به فرد و ویژه در حوزه صنعت نفت کشور است.
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون براساس اصول راهبری مبتنی 
بر تولید ایمن در شرایط توسعه پایدار، ارتقای سطح دانش، مهارت و توانایی 
کارکنان، تالش در جهت کنترل و کاهش آالینده ها، کاهش شاخص حوادث 
به  دستیابی  تحقق  منظور  به  و شهروندان  ذی نفعان  رضایتمندی  تأمین  و 
حداکثر ظرفیت تولید برنامه شده از مخازن هیدروکربوری تحت سرپرستی 
و حفظ جایگاه نخست تولید نفت و تبدیل شدن به برترین شرکت در انجام 
مسئولیت های اجتماعی در میان شرکت های بهره بردار نفت کشور، عزم خود 
را جزم کرده که نگاهی گذرا به کارنامه افتخارات این شرکت گواه بر موفقیت 

در این مسیر است.
 این شرکت با تأسی بر تأکیدهای رهبر فرزانه انقالب اسالمی )مدظله 
العالی( بر هدایت کشور به سمت استقالل و خودکفایی در زمینه های مختلف به 
ویژه در صنعت نفت، همواره در مسیر تحقق اصل خودباوری و استقالل تالش 
کرده و شاخصه های  اقتصاد مقاومتی را به عنوان رکن اصلی حرکت به سمت 
قطع کامل وابستگی سرلوحه کار خود قرارداده، که تالش مستمر کارشناسان، 
خالقیت، ابتکار و نوآوری بخش های فنی و عملیاتی به ویژه در سال های 
اخیر،  افق تازه ای را به روی این شرکت گشوده است که تدوین دانش فنی و 
تولید قطعات حساس ماشین آالت فرآیندی از ثمرات این تالش بزرگ  است.

در همین راستا برپایی نمایشگاه تخصصی صنعت  نفت اهواز  با حمایت  
وزیر نفت،  مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران عامل سایر شرکت های 
تابع وزارت نفت، مشارکت فعال صنعتگران و سازندگان داخلی، شرکت های 
نفتی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و دانش بنیان، فرصتی مناسب برای ارائه 
نیازها، تبیین اولویت ها و شناسایی منابع معتبر ساخت داخل و اعتماد بیشتر به 

توان سازندگان ایرانی و جلب همکاری آنهاست.
حامیان،  شرکت کنندگان،  همه  مشارکت  و  فعال  حضور  از  اینجانب 
برگزارکنندگان، اصحاب فهیم رسانه و کلیه عزیزانی که در برپایی این رویداد 
مهم صنعتی همکاری سازنده داشته اند صمیمانه سپاسگزاری کرده و توفیق  
روزافزون همگان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( از درگاه خداوند 

قادر متعال خواستارم.

با  دیدار  در  ایران  حفاری  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرماندهان انتظامی استان خوزستان

همکاری و هم افزایی با بخش های مختلف نیروی انتظامی در پیشبرد 
عملیات حفاری بسیار تاثیرگذار است

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: همکاری 
و هم افزایی با بخش های مختلف نیروی انتظامی در استان حوزستان در 
پیشبرد  عملیات حفاری چاه های نفت و گاز بسیار با اهمیت و تاثیرگذار است.

ایران دکتر حمید رضا  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری 
گلپایگانی بمناسبت آغاز سال جدید در دیدار با سردار سید محمد صالحی با 
تبریک سال نو و قدردانی از همکاری و حسن توجه نیرو های خدوم انتظامی به 
ویژه پلیس راه و راهور در خصوص ایجاد سهولت در عملیات جابجایی دستگاه 
های حفاری،  افزود: نقل و انتقال بموقع دستگاه های حفاری و متعلقات آن 
و شتاب بخشی در این زمینه موجب تسریع در عملیات تکمیل چاه های نفت 
و گاز  و متعاقب آن تولیدی شدن چاه ها می گردد که از نظر اقتصادی برای 

کشور بسیار  ارزشمند می باشد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین در دیدار های جداگانه با 
سرهنگ دولتشاهی رئیس پلیس راه استان و سرهنگ کریمی رئیس پلیس راهور 
و سرهنگ زبیدی رئیس عملیات ناجا گفت، آسایش، آرامش  و امنیت خاطر 
در موقعیت و مناطق عملیاتی به ویژه نقاط مرزی را مرهون تالش های بی 
وقفه ماموران تالشگر نیروی انتظامی دانست و از فرماندهان و کارکنان خدوم 
این نیرو  تقدیر و تشکر و برای آنان آرزوی سالمت و توفیق روز افزون کرد.

در این دیدار سردار صالحی نیز ضمن تبریک متقابل به دکتر گلپایگانی، 
فعالیت های شرکت ملی حفاری ایران به عنوان پیشران تولید در اعتالی 
صنعت نفت کشور را مهم خواند و برای کارکنان این شرکت آرزوی توفیق نمود

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به تالش های شبانه روزی پلیس 
در ایجاد آسایش و امنیت در جامعه ، بر تقویت همکاری  با سازمان ها تاکید کرد.

بیمه سالمت ایالم ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برای درمان 
پرداخت کرد

  مدیرکل بیمه سالمت ایالم گفت: سال گذشته بیمه سالمت ۲ هزار و 
۱۰۰ میلیارد ریال برای هزینه درمان بیمه شدگان به موسسات و مراکز درمانی 

طرف قرارداد در استان پرداخت کرده است. 
نورالدین رحیمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این 
میزان پرداختی سال ۹۹ حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که امسال 

۸۰ میلیارد ریال جهت هزینه درمان کرونا افزوده شده است.
وی افزود: همچنین ۴۸۰ میلیارد ریال از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به 
مراکز و موسسات درمانی طرف قرارداد جهت هزینه بیماران کرونایی تحت 

پوشش این بیمه در استان پرداخت شده است.
رحیمی ادامه داد: ۱۴ هزار و ۶۵۴ بیمه شده این سازمان نیز تحت درمان 
کرونا قرار گرفتند و سال گذشته و ایام تعطیالت نیز تمام خدمات مورد نیاز 
بصورت حضوری و غیر حضوری به بیمه شدگان استان و حتی افرادی که 

برای تعیطالت وارد استان شده بودند ارائه شد.
بیمه سالمت ماهانه ۱7۰ میلیارد ریال هزینه درمان پرداخت می کند

بیمه سالمت ماهانه ۱7۰ میلیارد  ایالم گفت:  بیمه سالمت  مدیرکل 
ریال هزینه درمان به مراکز بهداشتی درمانی در بخش دولتی و خصوصی 

پرداخت می کند.
رحیمی یادآور شد: با توجه مشکالتی که در زمینه پرداختی ها در کشور 
وجود دارد اما پرداختی های این سازمان با توجه به الکترونیکی بودن بروز بوده 

و رضایتمندی خوبی در مراکز طرف قرار داد ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: ۳7۰ هزار نفر از جمعیت ایالم در قالب صندوق های 
کارکنان دولت، بیمه درمان ایرانیان، صندوق سایر اقشار، سالمت همگانی 
روستاییان و عشایر تحت پوشش این سازمان قرار دارند که ۲۲۳ هزاراز این 

جمعیت روستاییان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هستند.
مدیر کل بیمه سالمت ایالم اظهار داشت: ۵۸ هزار نفر نیز تحت پوشش 
بیمه سالمت همگانی رایگان هستند و برای این جمعیت پزشک خانواده  و 
نظام ارجاع در نظر گرفته شده و بر این اساس از ظرفیت بخش خصوصی و 

نیز دولتی استفاده می شود.
رحیمی با بیان اینکه زمینه پرداخت رقم بسیار ناچیزی برای بیمه شدگان 
مهیا شده است، افزود: در بخش بیمه سالمت همگانی بیمه شدگان خدمات 
را بصورت ارجاع دریافت می کنند، که این خدمات قبال در سطح روستا بود 

اما هم اکنون به سطح شهر نیز تعمیم داده شده است.
وی عنوان کرد: جهت ارائه خدمت به بیمه شدگان تحت  پوشش ۳۶۱ 

مرکز و موسسه بهداشتی درمانی طرف قرارداد این بیمه قرار دارند.

فوالد  کیفی شرکت  کنترل  مدیر 
کیفی  عملکرد  فزایش  ا ز  ا رکه  مبا
سال  در  مبارکه  فوالد  محصوالت 

۱۴۰۰ خبر داد.
کنترل  مدیر  کی یگانه  علیرضا 
کیفی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
محصوالت  کیفیت  شاخص  مهم ترین 
وضعیت  نشان دهنده  مبارکه  فوالد 
محصوالت  کل  کیفی  بازده  و  کیفیت 
شرکت است؛ بازده کیفی کل شرکت از 
بازده کیفی نواحی تولیدی فوالدسازی، 

نورد گرم و نورد سرد به دست می آید.
فوالد  محصوالت  فزود:  ا وی 
دسته   ۴ به  کیفی  نظر  ز  ا مبارکه 
محصوالت منطبق، محصول نامنطبق 
درجه ۱، محصول نامنطبق درجه ۲ و 
قراضه تقسیم می شوند و بازده کیفی از 
درصد وزنی محصوالت منطبق حاصل 
تولید  مقدار  نشان دهنده  و  می شود 

محصوالت منطبق با سفارش است.
مدیر کنترل کیفی فوالد مبارکه از 
افزایش ۸۸.۸۲ درصدی شاخص بازده 
این شرکت  تولیدی  کیفی محصوالت 
این  گفت:  و  داد  خبر   ۱۴۰۰ سال  در 
 ۱۳۹۹ و   ۱۳۹۸ سال های  در  شاخص 
به ترتیب ۸۳.۹۴ و ۸۶.۸۸ درصد بوده 
در  کیفیت  بهبود  گفت  می توان  است. 
به سال گذشته حدود ۲  ۱۴۰۰ نسبت 
درصد و نسبت به ۲ سال گذشته حدود 
۵ درصد بوده است و این نتیجه دستاورد 
که  است  مبارکه  فوالد  کارکنان  کلیه 
به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت 

محصوالت تأثیرگذارند.
فزایش  ا کرد:  خاطرنشان  وی 
یش  فزا ا باعث  محصوالت  کیفیت 
بهره وری،  افزایش  مشتریان،  رضایت 
و  بیشتر  سودآوری  ضایعات،  کاهش 
تحویل به موقع محصول به مشتریان 
وجود  علی رغم  دستاورد  این  می شود. 
افزایش  ازجمله  مشکالتی  و  تحریم ها 
انتظارات مشتریان و وجود بازار رقابتی 
حاصل شده و امید است این بهبودها در 

سال جدید نیز ادامه یابد.
کاهش  داشت:  اذعان  کی یگانه 

و  پوسته  لصی،  خا نا چون  عیوبی 
موارد  از  امولسیون  لکه  و  زنگ زدگی 
کیفیت  شاخص  بهبود  بر  ر  تأثیرگذا
بازرسی  است؛  بوده  مبارکه  فوالد 
به موقع، شناسایی عیب و عوامل مؤثر 
به موقع  اصالحی  اقدام  انجام  و  برآن 
محصوالت  کیفیت  فرایند  کنترل  و 
ازجمله اقدامات مؤثر بر افزایش کیفیت 

محصوالت است
از  قدردانی  ضمن  پایان  در  وی 
در  که  مبارکه  فوالد  کارکنان  کلیه 
تحقق این دستاورد نقش آفرین بوده اند، 

پشتیبانی  و  تولیدی  نواحی  مدیریت  از 
کیفی  کنترل  واحد  کارکنان  به ویژه  و 
این  به  دست یابی  افزود:  و  کرد  تقدیر 
موفقیت نشانگر لبیک تالشگران فوالد 
به منویات مقام معظم رهبری  مبارکه 
در سال ۱۴۰۰ به عنوان سال »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« است. فوالد 
مبارکه به عنوان یک سازمان پیشرو در 
سال ۱۴۰۱ نیز تمامی امکانات خود را 
در جهت تحقق پیام معظم له مبنی بر 
شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

به کار خواهد گرفت

مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه:

عملكرد کیفی محصوالت فوالد مبارکه در سال 1400 افزایش یافت

بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
تبریک سال  نفت و گاز مارون ضمن 
رمضان  مبارک  ماه  رسیدن  فرا  و  نو  
نه  متعهدا همت  از  تقدیر  بر  عالوه 
کارکنان شرکت، بر تالش در راستای 
بنیان،  دانش  تولید؛  شعار«  تحقق 
اشتغال آفرین« تاکید و اعالم کرد که 
برنامه تولید سال ۱۴۰۰، علیرغم همه 
دشواری ها به میزان ۱۰۰درصد برنامه 

ابالغی تحقق یافته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مارون مهندس 
مستمر  ی  تالش ها ن  یا و کا حمید 
همه  حل  کلید  را  کارکنان  یکایک 
مسائل فنی و عملیاتی دانست و اظهار 
داشت: بر اساس پیش بینی های انجام 
شده و ارزیابی سطح توانمندی کارکنان 
شرکت، رسیدن به نرخ تولید پیش از 
این  و  بود  نخواهد  دشوار  تحریم ها 
قابل  سازمان  همه سطوح  در  آمادگی 

مشاهده است.
وی به دستاورد بزرگ شرکت در 
سال ۱۴۰۰اشاره کرد و افزود: با اجرای 
دقیق  و تداوم نگاه آینده نگر به طرح 
جمع آوری گازهای مشعل در نیمه دوم 
سال ۱۴۰۰، میزان گاز سوزی از ۱۲به 
۸ درصد کاهش یافت، بدین معنی که 
در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد گازهای 
همراه به جای مشعل، جمع آوری و به 

مدار تولید بازگردانده می شود.

میزان  ویان  کا حمید  مهندس 
سوخت  های  گودال  در  سوزی  نفت 
اعالم  صفر  به  نزدیک  عددی  نیز  را 
کرد و یادآور شد: با استفاده از دستگاه 
و   )MOT(نفت سیار  فرآورش  های 
بیش   ،)MOS(نفت سیار  گر  تفکیک 
از ۱۲۵هزار بشکه نفت استحصال شد.
بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
ینکه  ا بیان  با  مارون  ز  گا و  نفت 
درصد   ۹۹ از  بیش   ۱۴۰۰ سال  در 
چاه  به  نیز  زدایی  نمک  پساب های 
گفت:  است،  شده  تزریق  دفعی  های 

شرکت  خوب  دستاوردهای  از  یکی 
کاالی  سازی  بومی  گذشته،  سال  در 
بود  فرایندی  آالت  ماشین  نیاز  مورد 
قلم)۵   ۳۴7 ساخت  با  خوشبختانه  که 
هزار و ۲۰7قطعه ( و تعمیر ۱۶۹ قلم) 
در  ای  سابقه  بی  رکورد  ۳۸۳قطعه( 
نیاز شرکت  مورد  بومی سازی کاالی 
ایرانی  خصوصی  بخش  همکاری  با 

ثبت کردیم.
ملی  جایزه  کسب  همچنین  وی 
مدیریت مالی ایران برای نخستین بار 
توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز 

 ۴۰ اساسی   تعمیرات  انجام   مارون، 
بهره  بخش  در  تنها  فرایندی  تجهیز 
حلقه    ۳۴ لوله  خطوط  تعمیر  برداری، 
مجموعا  سازي  ایمن  جریاني،  چاه 
از خطوط   متر   ۴۰۰ و  هزار   ۲۱ حدود 
لوله جریانی و انتقال، ضخامت سنجی 
 ۲ ارزیابی  و  موضع   ۱۴۰ و  ۱۱۵هزار 
دسیمتر   ۳۲۵ و  هزار   7۵۳ و  میلیون 
تاسیسات  و  تجهیزات  سطح  مربع 
فرآیندی را از اهم اقداماتی بر شمرد که 
در راستای صیانت از تولید و پایداری 

آن به انجام رسید.

تحقق تولید حدود 100درصدی تولید نفت و گاز مارون در سال 1400

مدیرکل کمیته امداد ایالم گفت: ای 
نهاد و سپاه در زمینه خدمت به مددجویان 
قابل  مشترک  های  برنامه  نیازمندان  و 

توجهی دارند.
مشترک  نشست  در  طاهری  رضا 
استان  امیرالمومنین»ع«  سپاه  فرمانده  با 
نیازمندان  به  بیشتر  خدمت  محوریت  با 
استان در رمضان امسال، اظهار داشت: از 
آنجایی که هر ساله در ماه مبارک رمضان 
خدمات ویژه ای به نیازمندان استان ارائه 

می شود، امیدواریم امسال نیز با مشارکت 
این  نیازهای  از  دیگر بخشی  دستگاههای 
امداد  کمیته  افزود:  شود.وی  برطرف  قشر 
و  مددجویان  به  خدمت  زمینه  در  سپاه  و 
نیازمندان برنامه های مشترک قابل توجهی 
ساخت  خدمات  این  جمله  از  که  دارند 
سبدهای  توزیع  جهیزیه،  تامین  مسکن، 
معیشتی، سرپرستی از ایتام و مشارکت در 

رفع نیازهای آنان است.
فرمانده سپاه امیرالمومنین»ع« ایالم 

نیز در این نشست گفت: در ادامه همکاری 
هایی که هرساله بین کمیته امداد و سپاه 
استان صورت می گیرد در رمضان امسال 
ساخت  زمینه  در  مشترکی  خدمات  نیز 
مسکن،اطعام مددجویان و حامی یابی برای 

ایتام و کودکان نیازمند صورت می گیرد.
استفاده  با  افزود:  شاکرمی  سردار 
و  تهیه  زمینه  در  سپاه  که  امکاناتی  از 
پخت غذا دارد در هفته اکرام ایتام واطعام 
تهیه  زمینه  در  ستان  ا ه  زمندان،سپا نیا

معیشتی  سبدهای  تهیه  نیز  و  گرم  غذای 
برای توزیع در بین مددجویان و نیازمندان 

مشارکت خواهد کرد.
وی با اشاره به در دست ساخت بودن 
۵۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته 
سپاه  و  امداد  همکاری  با  که  استان  امداد 
صورت می گیرد گفت: تالش می شود با 
از میان بردن موانع ساخت این پروژه ها از 
این  ساخت  در  بانکی  های  جمله ضمانت 

پروژه ها تسریع شود.

مدیر کل کمیته امداد ایالم :
کمیته امداد و سپاه در زمینه خدمت به مددجویان برنامه های مشترک دارند

آیین کلنک زني از مجتمع آبرساني » قدمگاه ، غینر 
با حضور مسولین شهرستان  » شهرستان شازند  ، راشان 
شازند و معاون بهره برداري و توسعه آب ، شرکت آب و 

فاضالب استان مرکزي برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي این مراسم در روز چهارشنبه ۱7 فروردین ماه با 
شهرستان  مردم  نماینده  بیغش  احمدي  محمود  حضور  
شازند در مجلس شوراي اسالمي ،  یحیي رمضاني فرماندار 

شهرستان شازند و حجت االسالم و المسلمین سید احمد 
مردم  از  جمعي  و  شهرستان  این  جمعه  امام  نژاد  مهدي 

برگزار گردید.
منوچهر شجاعي معاون بهره برداري و توسعه آب ، 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در این مراسم هدف 
و  قدمگاه،غینر  روستاهاي  به  رساني  آب  پروژه  اجراي  از 
راشان را ارایه خدمات مطلوب به مشترکین و برطرف نمودن 

مشکل کیفي آب در این مناطق عنوان نمود.

وي از اجراي بیش از ۱۰ کیلومتر خط انتقال آب از 
محل چاه هاي آب حاشیه شهر شازند به این ۳ روستا ، با 
هزینه اي بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استاني 

در راستاي بهره برداري از این پروژه خبر داد.
منوچهر شجاعي تاکید نمود در صورت تامین به موقع 
اعتبار ، ظرف مدت ۱۴ ماه این پروژه به به اتمام مي رسد 
و مشکل کیفي آب  این ۳ روستا با جمعیتي بالغ بر بیش 

از ۵ هزار نفر برطرف خواهد شد.

آغاز عملیات اجرایي آبرساني به 3 روستاي شهرستان شازند
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مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پراید جی تی ایکس 
 ۲۹۴ انتظامی  شماره  به   ۱۳۸۴ مدل  روغنی  مشکی  رنگ  به  آی 
شاسی  شماره  به   ۰۱۳۲۶۵۸۱ موتور  شماره  به  ۹۱-ایران۸۲  ط 
S۱۴۱۲۲۸۴۶7۹۳۴۴  متعلق به حسن رعنای روف مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پژو آر دی آی ۱۶۰۰ به رنگ یشمی روغنی مدل 
۱۳۸۲ به شماره پالک ۶۱۶ ب ۶۳-ایران۴۶ به شماره موتور ۲۲۳۶۸۲۱۴۰۵۹ 
به شماره شاسی ۸۲۱۱۳۸۴۴  متعلق به آقای برات شعبانی گندز فرزند باباعلی 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه فهم طالمی به شماره شناسنامه ۲۵ فرزند رجب از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجب فهم 
طالمی فرزند محمدحسن در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ در شهرستان سنگر فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-جمهوره خوش تراش تنبلی 
فرزند حسین به ش ش ۲۵۴ نسبت همسر۲-فاطمه فهم طالمی فرزند رجب به 
ش ش ۲۵ نسبت فرزند ۳-حسن فهم طالمی فرزند رجب به ش ش ۴ نسبت 
فرزند ۴-حسین فهم طالمی فرزند رجب به ش ش ۱۱ نسبت فرزند ۵-زهرا فهم 
طالمی فرزند رجب به ش  ش۲7 نسبت فرزند به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه 
به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای غالمعلی هرندی به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 

امضا شده دفتر اسناد رسمی ۴۶ 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 ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد 
تجاری به مساحت ۹۸/۹۲ متر مربع به انضمام نیم طبقه تجاری واقع در طبقه 
دوم به مساحت ۴۱/۲۲ متر مربع به شماره پالک ۵۳۵۶۹ فرعی از ۱7۵ اصلی 
بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه ۱۳۱ دفتر ۱۲۵۱ به شماره ۲۱۱۱۹۱ به نام اقای 
غالمعلی هرندی ثبت  سند مالکیت به شماره ۳۹۴۳۶۹/الف ۸۳ صادر و تسلیم 
گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی 
ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  یا  داده  انجام  ای  معامله  آگهی 
بایستی ظرف دت ده روز از تاریخ انتشار اگهی 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 اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

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

م / الف ۳7۱ 

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۳۰۰۰۶7۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰7 هیات 
فاقد  ساختمانهای  اراضی   ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
مالکانه  تصرفات  بافت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
به شماره شناسنامه  احمد  یار  فرزند  فیروزی  متقاضی خانم سمیه  بالمعارض 
۶۴ صادره از بافت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۲۱/۹۵ متر مربع 
رودکی  امیرکبیر  دربلوار  واقع   ۴۰ بخش  یک  قطعه  اصلی   ۱۸۸۲ از  قسمتی 
لذا  است  گردیده  محرز  الواسطه  مع  غیبی  پرنده  سیما  خانم  از  خریداری   ۱۱
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  داشته باشند می توانند از تاریخ 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم 

مقررات  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 
سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۲/۱۰

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

اول  هیات   ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ مورخه  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۱۵۹  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی برازجان صرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای محمد 
به شماره شناسنامه ۱۲7۲ و شماره ملی ۳۵۲۰۴۱۸۲۶۶  صباح فرزند مصطفی 
صادره از دشتستان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۶۹۰۰ 
متر مربع قسمتی از پالک – فرعی از ۳۵۴۴ اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت 
از آقای مصطفی صباح )ریش  اراضی روستای سرکره خریداری  برازجان  ملک 

سفید( به ایشان واگذار گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشندمیتوانند ازتاریخ  اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
ذیصالح  مراجع  به  متضرر  مراجعه  مانع  مالکیت  سند  خواهد شد صدور  صادر 

قانونی )دادگاه( نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۲/۰7 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان 

م /الف ۱۱

آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۳۶۲/۱۶۲ واقع در قریه قلعه 
حیدر گناوه بخش شش بوشهر 

آقای خسرو آف طبق وکالتنامه شماره  زاده وکیل مالک  آقای احمد علی 
۳۰۹۱۲ مورخه ۸۹/۰7/۱۸ دفتر ۳7 گناوه مالک ششدانگ پالک ۱۳۶۲/۱۶۲ واقع 
در قریه حیدر گناوه بخش شش بوشهر با تسلیم استشهاد محلی گواهی شده دفتر 

۳7 گناوه مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۳۶۲/۱۶۲ واقع 
در قریه قلعه حیدر گناوه بخش شش بوشهر که به نام آقای علی زاده صادر و 
تسلیم گردیده است سپس به موجب سند قطعی شماره ۳۰۹۰۶ مورخه ۸۹/۰7/۱۸ 
تنظیمی دفتر ۳7 گناوه بی واسطه به آقای خسرو آف انتقال قطعی گردیده است 
و تا کنون در قید تامین و بازداشت نمی باشد به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی را نموده است لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک 
اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم می گردد که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک گناوه مراجعه 
و اعتراض خود ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 
م / الف ۴۵ 

آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک ۹۱۶/۱7۶7  واقع در باباعلیشاه 
گناوه بخش شش بوشهر 

آقای نادر ملک زاده مالک ششدانگ پالک ۹۱۶/۱7۶7 واقع باباعلیشاه گناوه 
بخش شش بوشهر با تسلیم استشهاد محلی گواهی شده دفتر ۵۶ گناوه مدعی است 
که یک جلد سند مالکیت ششدانگ پالک ۹۱۶/۱7۶7 واقع در باباعلیشاه گناوه 
بخش شش بوشهر که به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است و تا کنون در 
قید تامین  بازداشت نمی باشد به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی را نموده است لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت اعالم می گردد که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار 
این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک گناوه مراجعه و اعتراض خود ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 
م / الف ۴۹ 

بانک  در  ترجیحی  سود  نرخ  مشمول  تسهیالت  اعالم 
کشاورزی

مشی  در خط  کشاورزی  بانک 
تسهیالت   ، جدید  سال  اعتباری 
مشمول نرخ سود ترجیحی در سال 

۱۴۰۱ را اعالم کرد.
عمومی  روابط  گزارش    به 
توسعه  تسهیالت  کشاورزی،  بانک 
توسعه  کشاورزی،  نیزاسیون  مکا
ماهی  پرورش  گلخانه ای،  طرح های 

در قفس و تامین سرمایه در گردش شرکت های تولیدکننده بذر گواهی شده، 
با نرخ سود ترجیحی )۳ درصد تخفیف نسبت به نرخ سود مصوب شورای 

پول و اعتبار( پرداخت خواهند شد.
این گزارش می افزاید، اولویت های اعتباری بانک کشاورزی در سال 
در  تسهیالت  پرداخت  دانش بنیان،  طرح های  از  حمایت  شامل  نیز   ۱۴۰۱
اولویت زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی، تامین  با  قالب زنجیره تولید 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین مالی طرح های راکد و نیمه تمام، 
تامین مالی طرح های احداث و توسعه گلخانه ها، تامین سرمایه در گردش 
محصوالت  صادرات  از  حمایت  شده،  گواهی  بذر  تولیدکننده  شرکت های 
کشاورزی، تامین مالی طرح های افزایش بهره وری آب، تامین مالی طرح های 
بازسازی و نوسازی واحدهای فعال کشاورزی، دام و طیور و صنایع تبدیلی و 
تکمیلی، حمایت و پشتیبانی از تولید محصوالت کشاورزی و غذایی سالم، 
گواهی شده و ارگانیک، تامین مالی طرح های توسعه کشت دانه های روغنی 
و گیاهان دارویی، تامین مالی طرح های اصالح، جایگزینی و نوسازی باغات، 
تامین مالی طرح های توسعه  تامین مالی طرح پرورش ماهی در قفس و 

مکانیزاسیون کشاورزی خواهند بود.

بهره برداری از دانش و قابلیت های سرمایه انسانی، مزیت 
رقابتی پایدار برای بانک صنعت و معدن است

عضو  ی  عسکر حسین 
و  صنعت  بانک  مدیره  هیات 
معدن گفت: ۵۳ درصد کارکنان 
این بانک دارای تحصیالت فوق 
لیسانس یا باالتر می باشند که 
از دانش و قابلیت  بهره برداری 
یک  انسانی،  سرمایه  این  های 
بانک  پایدار برای  مزیت رقابتی 
صنعت و معدن به وجود می آورد.

عمومی  روابط  گزارش  به 
بانک صنعت و معدن، عسکری 
کمیته  جلسه  اولین  حاشیه  در 

سرمایه انسانی و آموزش بانک صنعت و معدن در سال جدید که با حضور 
معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی و دیگر اعضای کمیته سرمایه انسانی 
و آموزش این بانک برگزار شد، با ارائه گزارش مبسوطی از اقدامات این کمیته 
در سال گذشته از برگزاری ۴۱ جلسه آن در سال گذشته خبر داد و اظهار 
داشت: محورهای اصلی موضوع این جلسات، عمدتًا شامل تصمیم گیری در 
خصوص استخدام و تامین نیروی انسانی مورد نیاز بانک با رعایت ضوابط 
و سیاستهای هیأت مدیره و انتصاب افراد به سمت های مدیریتی، ارتقای 
شغلی کارکنان، تصمیم گیری در خصوص درخواست مرخصی بدون حقوق 
بیش از ۴ ماه کارکنان، موارد ارجاعی تصمیم گیری در حوزه سرمایه انسانی 
به کمیته از سوی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، تبدیل وضعیت کارکنان 
)قراردادی،  پیمانی، آزمایشی،  رسمی( مطابق ضوابط، تصویب برنامه های 
آموزشی بانک، نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان 
رسمی و پیمانی و تایید کلی نتایج آن، بررسی شکایات مدیران و کارکنان 
در زمینه نتایج ارزشیابی و ارزیابی عملکرد، بررسی گزارشات مرتبط با حوزه 
منابع انسانی اعم از نحوه تطبیق کارکنان با مشاغل اختصاصی بانکها، نحوه 
تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی، چرخش شغلی، قانون حمایت از خانواده، 
با تغیرات احکام بازنشستگان و بررسی  جانشین پروری، گزارشات مرتبط 

دستورالعملها، تردد و موارد مرتبط با آن بود.
رئیس کمیته سرمایه انسانی و آموزش تأکید کرد: این کمیته به عنوان 
کمیته ای تخصصی و با بهره مندی از توان مدیریتی و کارشناسی اعضای 
خود تصمیمات ارزشمندی را در خصوص مسایل مرتبط با امور سرمایه انسانی 
بانک اتخاذ نموده است و ضمن قدردانی از زحمات و تالش های بی وقفه 
و خالصانه  اعضای کمیته از بهبود فرآیندهای مرتبط با امور سرمایه انسانی 

بانک ابراز خرسندی نمود.
عسکری با اشاره به اهمیت بکارگیری توانایی ها و قابلیت های نیروهای 
کارشناسی بانک، تصریح کرد: با برنامه ریزی و کار تیمی منسجم در راستای 
افزایش مدیریت موثر امور کارکنان و ایجاد انگیزه در همکاران، گامی بزرگ 
و اثربخش در راستای نیل به اهداف بانک برداشته خواهد شد و امید است 
در سال جدید این اهداف با بهره مندی از خرد جمعی اعضا و در راستای 

سیاستهای بانک به نحو بهینه تری پیگیری و منتج به نتیجه شود.
بهره وری  و  کیفیت  انگیزه،  فرهنگ سازمانی،   ارتقای  داد:  ادامه  وی 
نیروی انسانی یکی از استراتژی های تعیین شده در برنامه راهبردی پنجم 
اهداف  و  ها  برنامه  تمامی  آن  اساس  بر  که  است   )۱۴۰۰-۱۴۰۴( بانک 
از  این جلسه، اعضای کمیته  پایان  اجرایی می شود. در  مرتبط، تدوین و 
دست اندرکاران دبیرخانه کمیته سرکار خانم مریم مزینانی و آقای مهدی 

علیزاده تقدیر بعمل آوردند.

حضور مدیرعامل بانک مسکن در میز ارتباطات مردمی 
وزارت اقتصاد در استان البرز
خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
بانک مسکن هیبنا؛ دکتر محمود شایان 
ستاد  در  حضور  با  بانک  عامل  مدیر 
ارتباطات مردمی وزارت اقتصاد و دارایی، 
ارزشمند  کاری  را  میز خدمت  برگزاری 
مهم،  اقدامات  از  یکی  گفت:  برشمردو 
موثر و سازنده هیات دولت در سفرهای 
باشد  میز خدمت می  برگزاری  استانی، 
و  مردم  نزدیک  ارتباط  به  منجر  که 
و  شود  می  مسووالن  با  واسطه  بدون 
خود  های  درخواست  توانند  می  مردم 

را ارائه وپیگیری کنند.
وی در ادامه بیان کرد:خدمت به مردم و رفع مشکالت آن در ماه 
مبارک رمضان بسیار با ارزش است و انجام این امر در این ماه با فضیلت 
، این فرصت را به ما می دهد که با اقدامات موثر و مفید به منظور حل و 

رفع مشکالت مردم ثوابی ارزشمند را برای خود به همراه داشته باشیم .
دکتر شایان در ارتباط مستقیم با مردم گفت: مردم می توانند برای 
بررسی و ثبت درخواست ها به میز خدمت مراجعه کرده و درخواست خود 
را در فرم های مورد نظر درج کنند.وی همچنین ادامه داد:در اقدام بعدی 
هم استانی ها  و  می افتد  گردش  به  سامد  سامانه  در  ثبت  با  درخواست ها 
می توانند به صورت حضوری در بخش های مختلف با حضور مدیر استانی 

مشکالت خود را پیگیری کنند.
دکتر شایان با حضور در میز خدمت بانک مسکن مستقر در ستاد 
ارتباطات مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفتگو با مردم پرداخت 

و در جهت رفع مشکالت آنان دستور رسیدگی فوری را صادر کرد.
گفتنی است میز خدمت ارتباطات مردمی مستقر در اداره کل وزارت 
معاون  سلمانی  اهلل  ذبیح  حضور  با  البرز  استان  دارایی  و  اموراقتصادی 
توسعه و منابع اقتصاد و دارایی در آستانه نوزدهمین سفر استانی رئیس 

جمهور افتتاح شد.

بانکی که بدهکار کالن ندارد

بانک توسعه تعاون اعالم کرد بدهکار کالن با بدهی بیش از ۱۰۰ 
میلیارد تومان ندارد.

بدحساب  بدهکار  فاقد  بانک  این  کرد  اعالم  تعاون  توسعه  بانک   ،
سال  پایان  مقطع  در  ریال  میلیارد  هزار  یک  باالی  مشکوک الوصول  و 

۱۴۰۰ می باشد.
چهار  اقتصاد،  وزیر  و  رئیس جمهور  دستور  اجرای  در  گذشته  روز 
بانک ملی، مسکن، کشاورزی و پست بانک اسامی بدهکاران کالن خود 

را منتشر کردند.

رئیس شعبه غرب تهران بیمه آرمان معارفه شد

آرمان  بیمه  تهران  غرب  شعبه  سرپرست  عنوان  به  نکوئی  امیر 
منصوب شد.

گفتنی است جلسه معارفه وی،  ۱7 فروردین ماه با حضور شهاب 
الدین شریعت مجد معاون امور شعب و توسعه شبکه فروش بیمه آرمان 
در محل شعبه این شرکت برگزار شد . در این جلسه ضمن معرفی نکوئی 
و  مسائل  غرب  شعبه  پرسنل  با  دیدار  طی  جدید،  سرپرست  عنوان  به 
مورد   ، فروش  پیشبرد  برای  راهکارها  ارائه  همچنین  و  شعبه  مشکالت 

بحث و بررسی قرار گرفت.

بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
تعاون، این شرکت به عنوان نخستین 
ارائه دهنده بیمه درمان انفرادی شناخته 
به  داریم  نگاهی  ادامه  در  شود؛  می 
نسبت  تعاون  بیمه  مدیران  اظهارات 

به بیمه درمان:
مل:  عا یر مد می،  مظلو نس  یو
بیمه  برخالف  انفرادی  تکمیلی  »بیمه 
بیمه،  صنعت  گروهی  درمان  های 
زیان ده نخواهد بود« و »بیمه درمان 
انفرادی یکی از محصوالت استراتژیک 
ما به شمار می رود«؛ همچنین »صدور 
آنالین  صورت  به  نیز  نامه  بیمه  این 

است«.
ست  پر سر  ، ی د کر با با محمد 
درمان،  بیمه  رشته  در  فنی:  معاونت 
هم اکنون بیمه درمان خانواده شرکت 
معدود  از  یکی  عنوان  به  تعاون  بیمه 
ارائه دهندگان این رشته در صنعت بیمه 

در حال خدمت رسانی است.
سرپرست  یوسفی،  محمدحسین 
مدیریت بیمه های زندگی: دارنده بیمه 
زندگی می تواند از خدمات بیمه درمان 
دندان پزشکی،  هزینه  پرداخت  شامل 
تجمیع پاراکلینیکی، بستری و جراحی 
پوشش  زودی  به  و  شده  برخوردار 

به  نیز  »هزینه های مشاوره درمانی« 
این بیمه نامه اضافه خواهد شد.

مریم قندور، مدیر امور نمایندگان 
درمان  های  نامه  بیمه  کارگزاران:  و 
ناشی  کار  و  کسب  توقف  و  انفرادی 
از ایپدمی این شرکت از طریق سایت 
غیرحضوری  صورت  به  بیمه  دکتر 
قابل فروش است و بیش از ۵۰ درصد 
بیمه درمان انفرادی شرکت نیز از این 
طریق فروخته می شود؛ همچنین هر 
تعاون،  بیمه  دیده  خسارت  گزار  بیمه 
کمتر از یک ماه در بیمه های درمان، 

خسارت خود را دریافت خواهد کرد.
شایان ذکر است که در خصوص 
مظلومی،  یونس  درمانی،  های  بیمه 

که  است  معتقد  شرکت  مدیرعامل 
»هم اکنون در ایران حدود ۱۰ میلیون 
که  رند  دا تکمیلی  درمان  بیمه  نفر 
رقم خوبی است و امروز صنعت بیمه 
درمان  بخش  هزینه های  از  بخشی 
کرده  قبول  را  بهداشت  وزارت  و 
باید  را  خدمات  این  بیشتر  که  است 
جامعه  به  درمان  و  بهداشت  بخش 
تکمیلی  درمان  بیمه  می کرد.  ئه  را ا
بیمه  صنعت  برای  که  سال هاست 
سودآور نیست و زیان ده است و نه تنها 
از این بخش سودی عاید صنعت بیمه 
می دهد.  نیز  سوبسید  بلکه  نمی شود 
انواع خدمات درمانی  ارائه  در حالیکه 
وظیفه  کافی  سوبسید  اختصاص  با 

است.« حاکمیت 
با اینحال با توجه به خدمات ارائه 
درمان،  بخش  در  تعاون  بیمه  شده 
تقریبا  »امروز  که  کند  می  مطرح  او 
هزینه های  درصد   ۱۰ فقط  پایه  بیمه 
درصد   ۹۰ و  می کند  تقبل  را  درمان 
هزینه های درمان توسط بیمه تکمیلی 
پرداخت می شود. ما از سال ۹7 عالوه 
گروهی  تکمیلی  درمانی  بیمه  ارائه  بر 
تحت  را  افراد  نیز  انفرادی  صورت  به 
خوشبختانه  و  میدهیم  قرار  پوشش 
گرفتند  قرار  پوشش  تحت  که  کسانی 
دارند و در  را  بیشترین میزان رضایت 
بین همه مشتریان ما بیشترین میزان 
رضایت از طرف کسانی است که بیمه 
کرده اند  خریداری  را  انفرادی  تکمیلی 
و   ۹7 سال  که  کسانی  در صد  و صد 
۹۸ از ما بیمه تکمیلی خریدند سال بعد 

بیمه خود را تمدید کرده اند.«
وی پیشتر نیز بیان کرده بود که 
شده  اتخاذ  مطلوب  های  استراتژی  با 
در بیمه تعاون، این شرکت موفق شده 
ریزی  برنامه  ای  گونه  »به  که  است 
با  تعاون  بیمه  درمان  رشته  که  کند 
رشته  یک  به  نوین  راهکارهای  ارائه 

سود ده تبدیل شود«.

در باب بیمه درمان بیمه تعاون

بانک ملی ایران به عنوان نخستین 
بانک در کشور از خدمت جدید خود با 

عنوان »چک موردی« رونمایی کرد.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
امکان  موردی«  »چک  ایران،  ملی 
قانون  اساس  بر  که  است  جدیدی 
برای  چک«  صدور  قانون  »اصالح 

مشتریان نظام بانکی فراهم آمده و به 
دسته  فاقد  جاری  حساب  دارای  افراد 

چک ارائه می شود.
از طریق سامانه  »چک موردی« 
صیاد به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا 
و  فرایندها  رعایت  مستلزم  و  می شود 
الزامات ناظر بر اعتبارسنجی و رتبه بندی 

اعتباری نیست.
چک های  مانند  موردی«  »چک 
نداشتن  با  مرتبط  مقررات  از  عادی 
موجودی کافی یا هر گونه علل مرتبط 

با برگشت چک تبعیت می کند.
حداکثر تعداد چک موردی قابل 
بانکی  شبکه  در  مشتری  هر  به  اعطا 

فقره  دو  حداکثر  تقاضا  هر  در  کشور 
۵ فقره  و در مجموع ساالنه، حداکثر 

است.
ی  ا بر نند  ا تو می  ن  ضیا متقا
واحدهای  به  موردی  چک  دریافت 
کشور  سراسر  در  ایران  ملی  بانک 

فرمایند. مراجعه 

بانک ملی ایران از »چک موردی« رونمایی کرد

حامـد نوروزی: مدیـرکل راهداری و حمل 
و نقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی گفـت: ۱۴۶ 
هـزار و ۱۳۳ مسـافر از ۲۵ اسـفند پارسـال تـا 
۱۵ فروردیـن مـاه جاری توسـط نـاوگان حمل 
و نقـل مسـافری این اسـتان به نقـاط مختلف 

کشـور جابه جا شـدند.
مهـرداد جهانـی افـزود: تعـداد مسـافران 
جابـه جـا شـده توسـط نـاوگان حمـل و نقـل 
مسـافری اسـتان مرکزی در این مدت نسـبت 
بـه مدت مشـابه سـال قبـل از آن ۳۸ و ۶ دهم 

درصـد افزایش داشـته اسـت.
وی ادامـه داد: 7۲ هـزار و 7۰۲ مسـافر از 
مجموع مسـافران جابه جا شـده توسط ناوگان 

حمـل و نقل مسـافری اسـتان مرکـزی در این 
مدت، به اسـتان وارد و 7۳ هزار و ۴۳۱ مسـافر 

از اسـتان خارج شدند.
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جاده ای 
تعـداد  کـرد:  خاطرنشـان  مرکـزی  اسـتان 
مـدت  ایـن  در  اسـتان  بـه  ورودی  مسـافران 
نسـبت به مدت مشابه سـال گذشته ۱۲ درصد 

اسـت. داشـته  افزایش 
جهانـی تعـداد سـفرهای ثبـت شـده در 
ایـن مـدت را ۶ هـزار و ۲۹۰ سـفر عنـوان 
شـده  جـا  جابـه  مسـافران  گفـت:  و  کـرد 
توسـط نـاوگان حمـل و نقل جاده ای اسـتان 
7۰ دسـتگاه  و  توسـط یـک هـزار  مرکـزی 

نـاوگان مسـافری بـه نقـاط مختلـف کشـور 
انجـام شـده  اسـت.

وی ادامـه داد: سـه هـزار و ۱۳۱ سـفر از 
مجمـوع سـفرهای انجـام شـده در ایـن مدت 
توسـط ۲۵۰ دسـتگاه اتوبوس، یک هزار و ۲۱ 
سـفر توسط ۴۶۰ دسـتگاه مینی بوس و ۲ هزار 
و ۱۳۸ سـفر توسـط ۳۶۰ دستگاه سواری کرایه 

اسـت. پذیرفته   صورت 
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جاده ای 
اسـتان مرکـزی خاطرنشـان کـرد: ۱۶۳ هزار و 
۱۲۶ صندلی در سـفرهای نوروزی امسال برای 
مسـافرین پیـش بینـی شـده  بـود تـا مشـکلی 

بـرای جابه جایی مسـافرین ایجاد نشـود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
14۶ هزار و 133 مسافر توسط ناوگان حمل و نقل مسافری استان مرکزی جابه جا شدند



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1989- سه شنبه 23 فروردین 61401 ورزش دنیای 

بررسی سند تحول دولت مردمی؛
گام اول، مردمی سازی نظام مدیریت ورزش

بر اساس »سند تحول دولت مردمی« چالش اول و اصلی ورزش ایران ضعف 
نظام ورزشی حرفه ای و ملی است که دارای عوامل چهارگانه بوده و به منظور رفع 

این چالش بزرگ باید اقدامات مختلفی در دستورکار قرار گیرد.
»سند تحول دولت مردمی« از سوی حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رئیسی 
رییس جمهوری ایران در ۸ اسفندماه سال جاری به اعضای هیات دولت ابالغ شد. در 
این سند آمده است: »در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و 
در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند جشم انداز جمهوری اسالمی 
ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در 
اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی »سند تحول دولت مردمی« به عنوان برنامه و خط 

مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه های اجرایی ابالغ می شود«.
بر اساس این سند چالش اول ورزش ایران، ضعف نظام ورزشی حرفه ای و ملی 
است که دارای عوامل چهارگانه تصدی گری دولت در ورزش، چرخه ناقص نظام 
مدیریت به ویژه در ورزش قهرمانی، ضعف نظارتی در ورزش و ضعف دیپلماسی 

ورزشی است.
تصدی گری دولت در ورزش

در »سند تحول دولت مردمی«، مردمی سازی نظام مدیریت ورزش به عنوان 
اولین راهبرد تعریف شده و ۶ اقدام مهم در این راستا باید انجام شود.

اولین اقدام استقرار نظام جامع باشگاهداری حرفه ای مشتمل بر نظام حرف و 
مشاغل ورزشی، نظام بیمه ای ورزش )بیمه اجتماعی و سالمت ورزشکاران، مسئولیت 
مدنی مجموعه های ورزشی و مربیان، تضمین کیفیت خدمات و کاالهای ورزشی و 
بازاریابی ورزشی(، نظام حقوق ورزشی )حق پخش رسانه ای مسابقات ورزشی، حق 
مالکیت معنوی در ورزش، حق رشد ورزشکاران، حق بهره مندی از درآمدهای روز 
مسابقه برای باشگاه ها( از طریق جهت دهی تسهیالت بانکی، کمک ها و تخفیفات 
و ترجیحات مالیاتی برای باشگاه های حرفه ای به سمت فعالیت در چهار رده سنی و 
چهار گروه و رشته ورزشی )پرطرفدار، پایه، پرمدال، ملی و واجد ارزش( در دو گروه 
بانوان و آقایان )میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

بانک مرکزی( است.
دومین اقدام به خروج دولت از باشگاه داری و واگذاری شرکت های فرهنگی _ 
ورزشی در قالب پیمان مدیریت از طریق آگهی مزایده عمومی برای دوره چهارساله، 
انجام تعهدات فنی و مالی خریدار مانند کسب عنوان یا رتبه در  بررسی اهلیت و 
بازی های داخلی و آسیایی، ایجاد آکادمی های وابسته در مناطق مختلف کشور، ایجاد 
زیرساخت های ورزشی خاص بانوان و معلوالن، فعالیت در رشته های ورزشی پایه و 
پرمدال، ملی و واجد ارزش، عدم فعالیت های سیاسی، امکان فسخ پیمان در صورت 
عدم انجام تعهدات یا عدول از شرایط اهلیت، اخذ ضمانت از خریدار جهت عدم ایجاد 
دین و تعهد برای ادوار بعد، شفافیت در عملکرد مالی طی دوره پیمان و ارائه صورت 
مالی حسابررسی شده ساالنه به وزارت ورزش و جوانان )کوتاه مدت – وزارت ورزش 
و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری( مربوط 

می شود.
اقدام سوم شامل واگذاری اماکن، زیرساخت های ورزشی دولتی و طرح های نیمه 
تمام با ثبت اطالعات کلیه اماکن و فضاهای ورزشی شامل مالک، بهره بردار، مدیر 
مجموعه، زمان و بهای پیمان، رشته های مشمول فعالیت، رتبه و سطح مربی و باشگاه 
در سامانه الکترونیکی یکپارچه شفافیت اطالعات ورزشی با پیش بینی شناسه مکان 
ورزشی، به منظور ارزشیابی و نظارت عمومی مردم از طریق سامانه برخط نظارتی 
و اولویت دهی واگذاری مدیریت اماکن ورزشی به فدراسیون ها و هیات های ورزشی، 
شهرداری ها، دهیاری ها و نهادهای مردمی )میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، 

دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری( است.
چهارمین موردی که باید مدنظر قرار گیرد شامل توسعه بازار ملی و منطقه ای 
تولید داخلی، تجمیع تقاضای داخلی به ویژه تقاضای  محصوالت و اقالم ورزشی 
نهادهای ورزشی و پیش بینی مکان هایی برای استقرار کارگاه های تولیدی و عرضه و 
فروش محصوالت ورزشی در مجموعه های بزرگ ورزشی کشور )بلندمدت _ وزارت 

ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت( است.
پنجمین اقدام ترغیب و تسهیل مدیریت و سرمایه گذاری خیرین در ورزش به 
ویژه در ورزش های پرمدال، مدال آور، ملی و واجد ارزش، با ترویج فرهنگ وقف و 
جذب مشارکت خیرین و شکل دهی و تقویت  مجمع ملی خیرین و واقفان ورزش )کوتاه 
مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( تعریف شده است.

مورد ششم نیز شامل ترغیب و تسهیل مدیریت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی 
در ورزش به ویژه در ورزش های پرمدال، مدال آور، ملی و واجد ارزش  با اصالح ضوابط 
صدور مجوز تاسیس باشگاه ها، انجمن ها، هیات ها و اتحادیه های ورزشی، تسهیالت 

مالی و کمک های فنی و اعتباری )کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان( می شود.
چرخه ناقص نظام مدیریت به ویژه در ورزش قهرمانی

چرخه ناقص نظام مدیریت به ویژه در ورزش قهرمانی به عنوان دومین عامل 
چالش اصلی ورزش ایران یعنی ضعف نظام ورزش حرفه ای و ملی مطرح شده است و 
راهبرد آن بهینه سازی و ارتقای نظام های یکپارچه و زنجیره مدیریت ورزش قهرمانی 

اعالم شده و در این راستا باید ۴ اقدام مهم در دستورکار قرار گیرد.
اولین اقدام شناسایی و تربیت استعدادهای ورزشی با استقرار مراکز استعدادیابی 
در فدراسیون های ورزشی، نقش آفرینی مدارس به عنوان رکن شناسایی استعدادها، 
فعال سازی ظرفیت آکادمی باشگاه های حرفه ای و پایگاه های ورزش قهرمانی و اولویت 
ورزش های پایه و پرمدال، مدال آور، ورزش های ملی و واجد ارزش، از طریق اجرایی 
وزارت  جوانان،  و  ورزش  وزارت   – مدت  )میان  ورزشکاران  رشد  نظام حق  سازی 

آموزش و پرورش( است.
توسعه و تجهیز پایگاه های قهرمانی در کشور با استقرار نظام آمایش سرزمینی 
و تمرکز بر رشته های پایه، مدال آور و پرمدال و ورزش بانوان، معلوالن و ناشنوایان و 
امکان واگذاری مدیریت این پایگاه ها به فدارسیون های ورزشی )میان مدت – وزارت 

ورزش و جوانان( به عنوان دومین اقدام تعریف شده است.
توسعه نظام ملی مسابقات ورزشی آقایان و بانوان از سطح روستا تا ملی و استقرار 
لیگ های حرفه ای در رشته های حائز اهمیت )بلندمدت _ وزارت ورزش و جوانان، 

وزارت آموزش و پرورش( سومین موردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
چهارمین مورد نیز استقرار مرجع حکمیت، داوری و حل اختالف در ورزش برای 
رسیدگی به اعتراضات و تظلمات ورزشی و احقاق حقوق جامعه ورزشی کشور به ویژه 
ورزشکاران، قهرمانان و مربیان ورزشی، به عنوان باالترین مرجع حقوقی ورزش حرفه ای 
و قهرمانی در کشور، با امکان تجدیدنظر احکام مراجع داخلی باشگاه ها و فدراسیون ها 

)کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان( است.
ضعف نظارتی در ورزش

ضعف نظارتی در ورزش به عنوان سومین عامل در ایجاد چالش اول ورزش کشور 
یعنی ضعف نظام ورزشی حرفه ای و ملی اعالم شده است و راهبرد آن بر اساس سند 
مذکور مدیریت تعارض منافع و افزایش شفافیت در ورزش است و به منظور تحقق 

این هدف باید اقدامات مختلفی مدنظر قرار گیرد.
توسعه سامانه الکترونیکی یکپارچه شفافیت اطالعات ورزشی در صدور مجوزها، 
واگذاری طرح های موضوع ماده ۲7 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )۲(، ثبت کلیه قراردادهای ورزشی و کمک های مالی دولت 
به اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و نهادهای 
مردمی )کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری( 

اولین اقدامی است که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد.
بازنگری در نظام توزیع منابع حمایتی و کمک های دولت به فدراسیون ها و 
هیات های ورزشی با شاخص هایی نظیر عملکرد ورزشی، جمعیت تحت پوشش و 
اولویت رشته ورزشی در ارتقای هویت ملی و شفافیت در مصارف و عملکرد )کوتاه 

مدت – وزارت ورزش و جوانان( به عنوان دومین اقدام تعریف شده است.
منابع  ثبت کلیه  برای  تعهدی  برخط حسابداری  توسعه سامانه  اقدام  سومین 
هیات ها،  مالی  عمومی صورت های  انتشار  و  ورزشی  نهادهای  در  مالی  مصارف  و 
فدراسیون ها، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، صندوق حمایت از پیشکسوتان و 
قهرمانان ورزشی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی )کوتاه مدت – وزارت 

ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری( است.
چهارمین اقدام رفع تعارض منافع در شئون مختلف اداره ورزش و منع عضویت 
کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات ها، فدراسیون ها، کمیته های ملی 
از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی )کوتاه  پارالمپیک و صندوق حمایت  المپیک و 
مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری( تعریف شده است.

رسیدگی فوری و دقیق به گزارش های مردمی ارسالی به درگاه گزارش دهی 
مردمی در خصوص فسادهای ورزشی )میان مدت _ وزارت ورزش و جوانان، دفتر 

بازرسی ویژه ریاست جمهوری( به عنوان پنجمین اقدام باید مدنظر قرار گیرد.
باشگاه های ورزشی عمومی و حرفه ای  بر فعالیت  نظارت مستمر و نظام مند 
و اعتباربخشی و رتبه بندی این باشگاه ها از حیث رعایت موارد فنی، مالی، اخالقی، 
فرهنگی و عمومی، با امکان ارزشیابی مراجعان، والدین و مربیان )میان مدت – وزارت 

ورزش و جوانان( ششمین اقدامی است که باید انجام شود.

نمایش بی نظیر احترام؛
قرار شام گواردیوال و کلوپ!

دو سرمربی بزرگ و موفق فوتبال جهان در پایان دیدار لیورپول و سیتی با 
احترام فراوانی با یکدیگر رفتار کردند.

تقابل جذاب و تماشایی سیتی و لیورپول با تساوی ۲-۲ به اتمام رسید تا نبرد 
برای فتح لیگ برتر در فصل جاری همچنان ادامه داشته باشد. سیتی با این تساوی 
برتری یک امتیازی خود را حفظ کرد و این دو تیم شش روز دیگر این بار در نیمه 
نهایی جام حذفی یکدیگر را مالقات خواهند کرد. پس هواداران فوتبال می توانند به 

زودی شاهد رویارویی جذاب تیم های تحت هدایت این دو سرمربی نامدار باشند.
اما پپ گواردیوال و یورگن کلوپ هم در ابتدای مسابقه و هم در پایان این 
دیدار جذاب خوش و بش گرمی با یکدیگر داشته و نشان دادند رابطه خوبی با هم 
دارند. جالب اینجاست به نظر می رسید سرمربی سیتی در پایان بازی فراموش کرد 
به سمت کلوپ برود، اما سرمربی لیورپول او را صدا کرد و آنها به گرمی یکدیگر را 
در آغوش گرفتند. اما در نشست خبری پس از مسابقه بود که پپ گواردیوال تا توانست 

از کلوپ تمجید کرده و مدعی شد روزی در تاالر مشاهیر با او شام خواهد خورد.
پپ گواردیوال در پایان این دیدار گفت: »من واقعا برای یورگن کلوپ احترام 
قائل هستم و او باعث شده من به سرمربی بهتری در فوتبال تبدیل شوم. ما دوست 
نیستیم و با هم ناهار نمی خوریم. من شماره تلفن یورگن کلوپ را دارم، اما با او 
تماس نمی گیرم، البته ما یک روز در تاالر مشاهیر با هم شام خواهیم خورد. احترام 
زیادی بین من و کلوپ وجود دارد و او می داند که شنبه آینده و در فینال جام حذفی، 

من سعی خواهم کرد یورگن را شکست دهم. 
تیم های کلوپ مثبت و تهاجمی هستند و من همیشه سعی می کنم از او تقلید 
کنم. یورگن کلوپ بهترین بوده و به دالیل بسیار الهام بخش است. فکر می کنم 
هر دو سعی می کنیم نمایشی زیبا را با بازیکنان خوبی ارائه دهیم. چهار تا پنج سال 

گذشته این نبرد باورنکردنی بوده و لیورپول تیمی باکیفیت است.”
این دو سرمربی بزرگ و پرافتخار در سال های اخیر بارها یکدیگر را مورد ستایش 
قرار داده و »بهترین« خطاب کرده اند. این نمایش احترام برانگیز از سوی کلوپ و 
گواردیوال شاید به اندازه دیدار تماشایی لیورپول و سیتی برای هواداران جذاب باشد.

ژاوی: منتظر لغزش رئالیم
اختالف  وجود  با  بارسلونا  سرمربی 
زیادی که تیمش با رئال مادرید دارد امیدوار 

به کسب عنوان قهرمانی در اللیگا است.
به روند  بارسلونا  الموندو،  به گزارش 
خوب خود با ژاوی ادامه داد و این بار توانست 
لوانته را با نتیجه سه بر دو شکست دهد. با 
این پیروزی آبی اناری ها ۶۰ امتیازی شدند 
تا اختالف خود را با رئال مادرید با وجود یک 

بازی کمتر به ۱۲ امتیاز برسانند.
ژاوی بعد از پیروزی برابر لوانته گفت: 
هر بار که خود را به زمین حریف رساندیم 
بهتر بازی کردیم. من از عملکرد ترشتگن 
و دیگر بازیکنان راضی هستم. آنها بسیار 
حرفه ای هستند و با جدیت کار می کنند. 

بعد از بازی پنج شنبه بازیکنان خسته بودند و این خستگی به خوبی در تیم نمایان بود.
او درباره لوک دی یانگ زننده گل پیروزی آبی اناری ها در دقایق پایانی گفت: 
او تفکر پیروزی دارد و من از او کامال راضی هستم. او کامال می داند که چه باید 

انجام دهد. باید از نمایش او لذت برد.
ژاوی درباره سه ضربه پنالتی که داور به ضرر تیمش گرفت، گفت: پنالتی 
دوم را به وضوح ندیدم. پیروز شدن در بازی که داور سه ضربه پنالتی به ضرر شما 
می گیرد لذت بخش است. بازی سختی بود. ما آماده رقابت هستیم و تفکر پیروزی 

در تیم وجود دارد.
سرمربی بارسلونا درباره مورالس زننده گل اول لوانته گفت: او مانند درد دندان 
است. مورالس همواره برابر بارسلونا سرنوشت ساز ظاهر شده است. او بازیکنی بسیار 

خوب برای لوانته است.
ژاوی در پایان گفت: قهرمانی در اللیگا بسیار سخت است چرا که رئال شکست 
ناپذیر نشان می دهد با این حال این احتمال وجود دارد که آنها امتیاز از دست دهند. 
منتظر لغزش رئال هستیم. خوشبختانه بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و پیروزی 
لذت بخشی بود. ترشتگن شب خوبی را پشت سرگذاشت و دی یانگ هم در بهترین 
زمان گل زد. ما مهاجم خوبی مانند اوبامیانگ داریم و خوشبختانه تیم خوبی داریم.

آنتونیو کاسانو:
رونالدو خدا را شکر کند که روزی هم تیمی بنزما بود

آنتونیو کاسانو معتقد است کریم بنزما نقش زیادی در رکورد گلزنی کریس 
رونالدو در رئال داشت.

کریستیانو رونالدو و کریم بنزما هر دو سال ۲۰۰۹ به رئال پیوستند اما فوق 
ستاره پرتغالی تابستان ۲۰۱۸ رئال را به مقصد یوونتوس ترک کرد، در حالی که کریم 
بنزما ماند و به تاریخ سازی خود ادامه داد. بنزما تا زمانی که رونالدو در رئال بود، 
بیشتر نقش گل سازی را ایفا می کرد و در خدمت این بازیکن بود ولی در ۴ سال 
اخیر تبدیل به گلزن اول رئال شده و چیزی تا رسیدن به رتبه دوم گلزنان برتر تاریخ 
رئال فاصله ندارد.کریم تا به این جای فصل توانسته ۳7 گل در همه رقابت ها به ثمر 

رساند که بهترین رکورد گلزنی اش محسوب می شود. 
آنتونیو کاسانو، ستاره سابق تیم ملی ایتالیا که به طعنه هایش علیه رونالدو نیز 
مشهور است، در کانال توئیچ »بوبو تی وی« گفت:» از نظر من رونالدو هر روز باید 
خدا را شاکر باشد که زمانی هم تیمی کریم بنزما بود و کنارش بازی می کرد. کریم 
بنزما که فصلی ۱۸ یا ۲۰ گل می زد، حاال با احتساب پاس گل هایش به رکورد ۵۰ 

گل و پاس گل در یک فصل رسیده است. 
او زمانی در خدمت رونالدو بود و این بازیکن هم سالی ۵۰ گل به ثمر می رساند 
اما رونالدو پس از جدایی از رئال دیگر بازیکن سابق نشد. او در یوونتوس هم به خوبی 
رئال نبود چون کریم بنزما را کنار خود نداشت. جدایی رونالدو بیش از همه به سود 

بنزما شد. کریم یک مهاجم نوک با پاهای زین الدین زیدان است.«

نویر: برای بازی با ویارئال هیجان زده هستم
مانوئل نویر، کاپیتان بایرن مونیخ، معتقد است که این تیم می تواند با شکست 

ویارئال راهی نیمه نهایی چمپیونزلیگ شود.
بایرن مونیخ امشب در یک بازی سرنوشت ساز میزبان ویارئال خواهد بود. 
شاگردان یولیان ناگلزمان در بازی رفت با یک گل از حریف اسپانیایی خود شکست 
خوردند و برای صعود به نیمه نهایی لیگ قهرمانان محکوم به پیروزی با اختالف دو 

گل در بازی امشب هستند.
مانوئل نویر، کاپیتان بایرن مونیخ، در نشست خبری پیش از بازی این تیم 
مقابل ویارئال گفت: »ما شخصیت هایی در تیم داریم که جاه طلبی های بزرگی 
دارند. از عملکردمان بیشتر از نتیجه هفته گذشته ناراضی بودیم. بهترین بخش این 

بود که فقط ۱-۰ باختیم. همه چیز هنوز در دستان ماست.
ما بازیکنان باتجربه زیادی داریم که سال هاست اینجا بازی می کنند. ما کمبود 
رهبری نداریم، این جای بحث ندارد. ما زیاد صحبت می کنیم و می خواهیم دائما 
بهبود پیدا کنیم. من هیجان زده هستم. البته من مشتاقانه منتظر چنین بازی هایی 
هستم زیرا بازی های برجسته ای هستند. این لیگ قهرمانان است، همیشه یک 
رقابت ویژه برای ما است. ویارئال تیمی است که می تواند به خوبی با ما مقابله کند. 

می خواهیم بهترین چهره خود را نشان دهیم و هواداران را پشت سر خود داریم.”
نویر در ادامه به دفاع از ناگلزمان پرداخت و گفت: »مربی کاماًل روی بازی 
متمرکز است. او سعی می کند ما را به بهترین شکل ممکن آماده کند، مخصوصاً به 

لحاظ تاکتیکی. او فوتبال را زندگی می کند و بسیار متمرکز است.”
انتقادات از لروی سانه: »او اغلب نشان می دهد که کالس بین المللی دارد. 
همیشه فراز و نشیب هایی برای یک بازیکن وجود دارد و فردا فرصتی برای همه ما 

برای اثبات خودمان است. ما مشتاقانه منتظر بازی هستیم.«

پرسپولیس  فوتبال  تیم 
شرایط خوبی ندارد و در این 
این  مربیان  و  مدیران  میان 
تیم به جای اینکه مسئولیت این شرایط 
از  بپذیرند به دنبال فرافکنی و فرار  را 

مسئولیت هستند.
ایران  فوتبال  تیم  پرطرفدارترین 
بحران هایی  در  و  ندارد  خوبی  شرایط 
گرفتار شده که تعدادشان هم کم نیست. 
این تیم با شکست مقابل آلومینیوم از 
برتر  لیگ  در  و  رفت  کنار  حذفی  جام 
هم از شانس کمی برای کسب عنوان 
قرمزپوشان  است.  برخوردار  قهرمانی 
پایتخت که به خاطر نداشتن شرایط الزم 
از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شده 
ادامه  برای  انگیزه ای  هیچ  حاال  بودند 
سال ها  از  پس  که  چرا  ندارند؛  مسیر 
خورده،  شکست  تیم  یک  به  تبدیل 

بحران زده و معمولی شده اند.
قطعا در وضعیت کنونی پرسپولیس، 
یحیی گل محمدی نقش اصلی را دارد. 
او  از  در مقطعی  گل محمدی که حتی 
به عنوان گزینه سرمربیگری تیم ملی 
مدیریت  در  امسال  می شد  یاد  فوتبال 
تیم خود هم موفق نبوده است؛ چرا که 
هر چه از فصل گذشت مشخص شد که 
درصد قابل توجهی از تصمیماتش اشتباه 
بوده است. هر چند در این ناکامی های 
متوالی مسائل دیگری نیز نقش داشتند. 
در ادامه مهمترین دالیل زمین گیر شدن 
پرسپولیس در فصل جاری فوتبال ایران 

مورد بررسی قرار گرفته است.
خریدهای عجیب یحیی

یکی از مهمترین فاکتورهایی که 
می تواند باعث موفقیت یک تیم شود، 
در  بتوانند  که  است  بازیکنانی  جذب 
که  زمان هایی  در  و  حساس  روزهای 
گره گشا  است  شده  بحران  دچار  تیم  
ابتدای  از  که  بازیکنانی  اما  باشند؛ 
قد  فا پیوستند  پرسپولیس  به  فصل 
چنین شاخصه ای هستند. احمد گوهری 
در میانه فصل و برای پر کردن جای 
خالی رادوشوویچ به پرسپولیس آمد و 
لک  حامد  عجیب  اشتباهات  از  پس 
توانست در ترکیب ثابت این تیم قرار 
بگیرد. هر چند گوهری عملکرد بهتری 
نمی توان  اما  داشت؛  لک  به  نسبت 
دروازه بان  یک  را  او  عنوان  هیچ  به 
ترکیب  برای حضور در  اطمینان  قابل 
قلمداد کرد. گوهری  پرسپولیس  ثابت 

گزینه  می تواند  که  است  دروازه بانی 
مناسبی برای نیمکت پرسپولیس باشد 
این  ثابت  ترکیب  در  توانایی حضور  و 

تیم را ندارد.
دفاعی  خط  برای  گل محمدی 
جذب  را  متعددی  بازیکنان  تیمش 
کرد که به جز فرشاد فرجی، هیچ یک 
محسوب  اولی  تراز  بازیکنان  آنها  از 
نمی شوند. علی نعمتی و وحدت هنانوف 
در بازی هایی که به میدان رفتند آنقدر 
مهمترین  به  که  شدند  ظاهر  پراشتباه 
لیس  پرسپو عدم نتیجه گیری  مل  عا
تبدیل شدند. حتی رامین رضاییان که 
در  آمد  تیم  این  به  زیاد  سروصدای  با 
حد و اندازه های یک خرید بزرگ عمل 
اخیر  بازی  چند  در  اینکه  جالب  نکرد. 
سمت  در  ضعف  خاطر  به  پرسپولیس 
دریافت  بسیاری  گل های  خود  راست 
کرده است. در این پست بازیکن دیگری 
به نام منوچهر صفروف هم جذب شد که 
این بازیکن هم همچون دیگر هموطن 
کیفیت  فاقد  و  ضعیف  بازیکنی  خود 

الزم است.
به  تنها  یحیی  ناموفق  خریدهای 
اکثر  و  نمی شود  محدود  دفاعی  خط 
بازیکنانی که برای بازی در خط هافبک 
و همچنین خط حمله پرسپولیس جذب 
شدند آنقدر سطح فنی پایینی دارند که 
این تیم را از یک تیم مدعی به تیمی 
ند.  کرده ا تبدیل  معمولی  و  بی خطر 
مهدی  ابراهیمی،  علی  اسدی،  رضا 
مهدی خانی، حامد پاکدل و به خصوص 
خریدهای  همگی  تمیروف  د  شیرزا

ناموفقی برای پرسپولیس بودند.
بازیکنان  این  جذب  مسئولیت 
وی  اما  است؛  گل محمدی  بی کیفیت، 
بر چه  اینکه  درباره  توضیحی  هیچگاه 
پرسپولیس  به  بازیکنانی  اساسی چنین 
تومان  میلیاردها  است.  نداده  آمده اند 
اگر  و  بازیکنان شده  این  هزینه جذب 
این  برای  میل«  و  »حیف  عبارت  از 
بیراه  چندان  شود  استفاده  هزینه ها 

نیست.
پرسپولیسی ها بر خالف سال های 
هم  ضعیفی  عملکرد  امسال  گذشته، 
داشتند  حذفی  جام  در  هم  و  لیگ  در 
را  هواداران شان  انتظارات  نتوانستند  و 
برآورده کنند؛ اما مدیران و مربیان این 
عدم  اصلی  دالیل  اینکه  جای  به  تیم 
نتیجه گیری تیم شان را پیدا کنند تالش 

از  و صحبت  جلو  به  رو  فرار  با  کردند 
دست های پشت پرده از زیر بار مسئولیت 
شانه خالی کنند. اظهارات گل محمدی، 
پیروانی و حتی مطهری بیشتر از اینکه 
با واقعیت ها همخوانی داشته باشد، شبیه 
کل کل هایی است که در بین هواداران 

کم سن و سال رواج دارد.
رضا درویش که به تازگی مدیریت 
گرفته  عهده  بر  را  پرسپولیس  باشگاه 
هم خیلی زود الفبای فرار از مسئولیت 
را آموخت و به جای پرداختن به مسائل 
و مشکالت اصلی پرسپولیس صحبت 
اگر  می کند.  پرده  پشت  دست های  از 
ن  عنوا پرسپولیسی ها  که  ماتی  تها ا
همه  باشد  داشته  قعیت  وا می کنند 
سال های  در  تیم  این  قهرمانی های 
آن  در  می رود.  سوال  زیر  هم  گذشته 
زمان مدیران و مسئوالن استقالل مدام 
می گفتند که قهرمانی های پرسپولیس 
به خاطر حمایت وزیر وقت ورزش بوده 
است و پرسپولیسی ها هم این اتهامات 
را خنده دار عنوان می کردند و به کنایه 
می گفتند که »حتما وزیر ورزش برای 
ما گلزنی می کند.« حال چگونه است 
زمین  ناکامی هایشان  خاطر  به  که 
از  مدام  و  می دانند  مقصر  را  زمان  و 
توطئه ای صحبت می کنند که واقعیت 

عینی ندارد؟
استقالل، عامل بحران پرسپولیس
در  پرسپولیس  ینکه  ا وجود  با 
فصل جاری با مشکالت زیادی روبرو 
است اما به لحاظ نتیجه گیری عملکرد 
چندان بدی در لیگ نداشته است. این 
تیم در ۲۴ بازی خود ۵۰ امتیاز کسب 
کسب  امتیاز  میزان  این  با  که  کرده 
می شد  گذشته  سال های  در  شده 
استقاللی ها  اما  بود؛  قهرمانی  مدعی 
کسب  لعاده ای  خارق ا نتایج  امسال 
یک  حتی  ینکه  ا بدون  و  ند  کرده ا
 ۵۶ باشند  شده  متحمل  هم  شکست 
امتیازی هستند. شاید اگر استقاللی ها 
حال  در  شتند  ندا عملکردی  چنین 
میزان  همین  با  قرمزپوشان  حاضر 
امتیاز کسب شده می توانستند بر صدر 

بزنند. تکیه  جدول 
قهر در اوج بحران ها

که  مسائلی  مهمترین  ز  ا یکی 
پرسپولیسی ها دچار آن شده اند قهرهای 
گاه و بیگاه یحیی گل محمدی است. او 
دقیقا در روزهایی که باید در کنار تیم 

باشد و نقش حامی را برای بازیکنانش 
بازی کند، به حالت قهر می رود و چند 
روزی ناپدید می شود و در نهایت به تیم 
گل محمدی  قهرهای  این  بازمی گردد. 
برای او تبدیل به عادت شده و نه تنها 
تاثیری در حل بحران های این تیم ندارد 
که خودش به تنهایی یک بحران است. 
به نظر می رسد گل محمدی هنوز متوجه 
جایگاهی که دارد نیست. او به عنوان 
سرمربی پرسپولیس موظف است تحت 
برای  و  کند  ایستادگی  شرایطی  هر 
موفقیت تیمش بجنگد. اگر واقعا قصدی 
برای ادامه کار در پرسپولیس ندارد یک 
بار برای همیشه برود و البته دیگر خبری 

از بازگشت نباشد.
راه نجات پرسپولیس چیست؟

جاری  فصل  در  پرسپولیس  کار 
به پایان رسیده و مدیریت این باشگاه 
آینده  فصل  برای  حاال  همین  از  باید 
به  نیاز  پرسپولیس  کند.  چاره اندیشی 
یکبار  تا  دارد  برانکو  همچون  مربی 
بازیکنان  و  بنیان ساخته شود  از  دیگر 
هم  تعدادشان  که  تیم  این  بی کیفیت 
کم نیست از این تیم کنار گذاشته شوند. 
هر چند تا زمانی که مدیریت باشگاه با 
تغییر  است  روبرو  عدیده ای  مشکالت 
باشد.  چاره ساز  نمی تواند  هم  کادرفنی 
ضمن اینکه پرسپولیس باید به آرامش 
برسد تا بتواند در مسیر اصالح خود گام 
همچون  افرادی  حضور  با  اما  بردارد؛ 
افشین پیروانی که با اظهارات شان تنور 
حواشی را داغ نگه می دارند این آرامش 
به دست نمی آید. وظیفه سرپرست تیم 
کل کل های  انجام  قطعا  باشد  چه  هر 
باید  خاطر  همین  به  نیست.  هواداری 
پرسپولیس  سرپرست  عنوان  به  فردی 
در جهت  انتخاب شود که شخصیتش 
نه دامن  باشد؛ و  بین بردن حواشی  از 

زدن به آنها.
پرسپولیس  تفاسیر  این  همه  با 
می تواند یکبار دیگر روزهای خوب خود 
را تکرار کند؛ به شرط اینکه از نو ساخته 
شود و همه عواملی که باعث مشکالتش 
شده است را از خود دور کند. این تیم 
به دوران پیش از برانکو بازگشته و اگر 
در سال های پس از جدایی برانکو نتیجه 
بوده  مربی  این  ارثیه  خاطر  به  گرفته 
است. به همین خاطر نجات پرسپولیس 
تنها یک راه دارد و آن هم تغییر و تحول 

در همه ابعاد است.

توهم توطئه برای فرار از مسئولیت ناکامی؛

پرسپولیس یک تیم شکست خورده، بحران زده و معمولی!

ســرمربی ســابق پرســپولیس مــی 
گویــد: دربــاره کادر فنــی فعلــی ایــن تیم 

االن نمــی تــوان اظهــار کــرد.
حمیــد درخشــان دربــاره شکســت 
پرســپولیس برابر آلومینیــوم اراک و حذف 
از جــام حذفــی اظهــار کــرد: پرســپولیس 
مــی توانســت در ایــن بــازی پیــروز شــود 
امــا برخــی اشــتباهات فــردی باعث شــد 
ــن  ــورد و ای ــم بخ ــاق رق ــن اتف ــه ای ک
ــود  ــب خ ــر رقی ــت براب ــا شکس ــم ب تی
ــه اعتقــاد  از جــام حذفــی کنــار بــرود. ب
ــر  ــه اخی ــد هفت مــن پرســپولیس در چن
عملکــرد خوبــی نداشــته و فقــط درجــا 
ــده  ــث ش ــد باع ــن رون ــت. همی زده اس

خیلــی موفــق نباشــد.
وی افــزود: پرســپولیس در ابتــدای 
ــداد،  ــی انجــام ن فصــل خریدهــای خوب
یعنــی هــم در بخــش بازیکنــان داخلی و 
هــم در بخــش بازیکنــان خارجــی خیلی 
موفــق نبــوده اســت. وقتــی خریدهــای 
خوبــی هــم انجــام ندهیــد از ســایر رقبــا 
عقــب می مانیــد. همــان طــور کــه گفتم 
پرســپولیس بــه جــای اینکــه پیــش برود 
ــث  ــر باع ــن ام ــد و همی ــا می زن درج
شــده موفــق نباشــد. همیــن درجــا زدن 
ــی  ــه تیم ــده ک ــث ش ــپولیس باع پرس
مثــل آلومینیــوم بــا انگیــزه بســیار زیــاد 
برابــر پرســپولیس بــازی کنــد و نتیجــه 

ــا انگیــزه بســیار  بگیــرد. تیــم حریــف ب
زیــاد تــالش کــرد تــا برنــده بازی باشــد 
در حالــی که پرســپولیس عملکــرد خوبی 
در بــازی نداشــت و فرصــت هــای زیادی 

را بــه حریــف هدیــه داد.
ــاره اینکــه  ــه درب درخشــان در ادام
یحیــی گل محمــدی عنــوان کــرده 
ــی  ــکالت مال ــر مش ــه خاط ــگاه ب باش
نتوانســته بازیکنــان مــد نظــرش را جذب 
ــی در جــذب  ــت: کادر فن ــد هــم گف کن
بازیکنــان نقــش اول را ایفــا مــی کننــد 
چــون آن هــا هســتند کــه ایــن بازیکنان 
را انتخــاب کــرده انــد. اگــر پول نداشــتید 
چــرا بازیکــن خریدیــد؟ از طــرف دیگــر 
ــان  ــی را هــم کــه خودت ــان داخل بازیکن

انتخــاب کردیــد. فــرد دیگــری کــه برای 
ــرده  ــاب نک ــان انتخ ــما بازیکن ــم ش تی
اســت. مگــر اینکــه فــرد دیگــری بــرای 
شــما خریــد کــرده باشــد. در هــر حــال 
مــن فکــر مــی کنــم آقایــان خودشــان 
بازیکنــان را دیــده انــد و در جــذب آن هــا 
دخیــل بوده انــد.وی در ادامه در پاســخ به 
ایــن ســوال که آیــا یحیــی گل محمدی 
ــا خیــر و  ــوده ی در پرســپولیس موفــق ب
اینکــه آیــا بــا او بایــد ادامــه داده شــود یــا 
برکنــار شــود هــم گفــت: بــه این ســوال 
االن نمــی توان پاســخ داد. بایــد بگذاریم 
چنــد بــازی دیگــر هــم بگــذرد و فصــل 
تمــام شــود و بعــد عملکــرد کادر فنــی 
پرســپولیس را بــه دقــت مــورد بررســی 

قــرار بدهیــم. وقتــی فصــل تمــام شــود 
خیلــی بــا حوصلــه مــی توانیــم بررســی 
کنیــم و ببینیــم کجاهــا نقطــه قــوت و 
کجاهــا نقطــه ضعــف پرســپولیس بــوده 

اســت.
وی در ادامــه دربــاره اینکــه در 
روزهــای اخیر برای یحیــی گل محمدی 
ــی  ــین معرف ــازی جانش ــای مج در فض
ــه مســائل  ــن گون ــت: ای شــده هــم گف
روی کادر فنــی پرســپولیس تأثیــر مــی 
گــذارد. فوتبــال فــراز و نشــیب دارد و این 
گونــه نیســت کــه بــا یــک باخــت بــرای 
ــد  ــم. نبای ــی کنی ــی جانشــین معرف مرب
االن کاری بــه کار کادر فنی پرســپولیس 
داشــته باشــیم و اجــازه بدهیم کــه کارش 
را بکنــد تــا در آخــر فصــل دربــاره اینکــه 
آیــا او موفــق بــوده یــا نــه نظــر بدهیــم.

آیــا  اینکــه  دربــاره  درخشــان 
بــرای  شانســی  هنــوز  پرســپولیس 
قهرمانــی در لیــگ دارد یــا خیــر، گفــت: 
اگــر پرســپولیس در بــازی با هــوادار پیروز 
مــی شــد خیلــی برایــش بهتــر بــود. امــا 
ــی  ــده م ــازی آین ــن حــال در دو ب ــا ای ب
ــی  ــانس قهرمان ــاره ش ــر درب ــوان بهت ت
ــرد.  ــت ک ــگ صحب ــپولیس در لی پرس
ممکــن اســت اســتقالل امتیــاز از دســت 
ــه صــدر  ــاره ب بدهــد و پرســپولیس دوب

ــود. ــک ش ــدول نزدی ج
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محمدرضا هاشمی کهندانی

کادر فنی پاسخگوی عملكرد بازیكنان جدید باشد؛

درخشان: پرسپولیس به جای اینكه پیش برود درجا می زند
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زیبایی  و  مهارت  سفالگری  هنر 
و  ها(  )سفالینه  سفالی  ظروف  ساخت 
اشیای دیگر از گل پخته است. ساخت 
و  دارد  ساله  هزاران  قدمت  سفالینه 
در  کنون  تا  تاریخ  از  پیش  دوران  از 
و  شده  یافت  انسان  سکونت  نواحی 
تحول  با  انسان  زندگی  نوع  با  همراه 

همراه بوده است.

نزدیک  لنهرین  ا بین  کنین  سا
کشاورزی  به  پیش  سال   ۱۰۰۰۰ به 
لین  سفا ظروف  و  ند  شد مشغول 
دوران  آن  از  آمده  بدست  سرخرنگ 
مهارتها،  آنها  زندگی  ابزار  نمایانگر 
آنها  تهیه  در  که  است  هنری  و  ذوق 

بکار می بردند.
اهمیت سفالینه ها و هنر سفالگری 

نزد باستانشناسان
کشف  به  ستان شناسی  با علم 
این  تفسیر  و  تعبیر  و  تاریخی  مدارک 
از  یکی  که  سفال  پردازد.  می  مدارک 
بشر  دست  های  ساخته  ترین  قدیمی 
تحوالت  با  همراه  زمان  گذر  در  است 
تاریخی و اجتمایی از نظر منطقه تولید، 
تکنیک  نقش،  رنگ،  شکل،  جنس، 
دارد.  اهمیت  مصرف  موارد  و  ساخت 
تغییرات سفالهای به جا مانده از دوران 
در  سکونت  با  مرتبط  دور  بسیار  های 
ممکن  را  اقوام  تمایز  ایران،  فالت 
جوامع  در  که  طوری  به  است،  ساخته 
جوامع  خاکستری«،  »سفال  شمال 
تمدن  در  و  نخودی«  »سفال  غربی 
ایالم »سفال منقوش« ساخته می شده 
است. ایجاد نقش روی این ظروف، در 
متعاقبأ  و  بیرونی ظرف  در سطح  ابتدا 
است.  شده  مشاهده  داخلی  سطح  در 
بیشتر این ظروف به شکل کاسه، کوزه 
های پایه دار، لیوان و ظروفی شبیه به 

حیوانات است.
خطوط  با  تاریخ  از  پیش  سفالگر 
و  جانوران  اشکال،  نقاشی  به  ساده 
پرداخته  می  سفالی  ظروف  بر  انسان 
است. مطالعات باستانشناسی نشان می 
دهد هنرمند آن زمان، با خطوط مّواج 
موازی درون یک دایره و مستطیل، به 
آب و مثلثی که سطح آن چارخانه بندی 
شده، به کوه و مربعی که با خطوط افقی 
و عمودی تقسیم شده و خطوط مّواج 
زمین  به  احتمااًل  شده،  کشیده  آن  در 
زراعی اشاره کرده و روی ظروف نقوش 
گاو،  گوزن،  قوچ،  بز،  شامل  جانورانی 

پرندگان را ترسیم نموده است،
نقوش به کار رفته نخست شامل 
اشکال هندسی و سپس نقش جانوران 
پلنگ،گراز،  گاو،  اسب،  قوچ،  بز،  چون 
مانند  پرندگان  و  آهو، خرگوش. ماهی 
غاز ، لک لک ، مرغابی بوده در دوره 
بعد نقوش و خطوط به عواملی در زندگی 

و اعتقادات اختصاص یافته است.

هماهنگی استادانه نقش و خطوط 
در سفالینه پیش از تاریخ

مورد  تاریخی  مناطق  از  یکی 
کرمانشاه  استان  در  دره  گنج  کاوش، 
ی  هزاره  به  آن  های  یافته  که  است 
در  دارد.  تعلق  میالد  از  پیش  هشتم 
محلی به نام غار کمربند در مازندران، 
ظرف سفالی متعلق به دوران نوسنگی 
شناخته شده که از نوع سفال بسیار نرم 
که در حرارت پائین پخت می شده است. 
در غار دیگری در نزدیکی همین غار، به 
نام غار هوتو سفالی پیدا شده که شباهت 
زیادی به سفال منطقه چشمه علی در 

شهر ری دارد.
در محوطه های باستانشناسی در 
چشمه علی نزدیک تهران، تپه سیلک 
تپه زاغه در نزدیکی  نزدیک کاشان و 
قزوین سفالینه هایی کشف شده که با 
دوره اول تفاوت دارد و متعلق به هزاره 
میالد  از  پیش  پنچم  و  ششم  های 
استفاده  مورد  ماده  اند.  شده  شناخته 
برای ساخت آنها خاک رس، کاه و ذرات 
چسبندگی  که  است  متفاوت  گیاهان 
آنجا  از  اما  بوده است.  داشته و سخت 

که نمی توانستند حرارت را کنترل کنند 
رنگ ثابتی بدست نمی آمده است. رنگ 
این سفال ها از خاکستری به خاکستری 
تیره و سیاه و حتی سبز مشاهده شده 
و در اشکال محدود شامل کاسه هایی 
با قاعده مقعر و حجم مدور بوده است. 
رنگ داخلی ظروف سرخرنگ و نقوش 

هندسی روی آنها وجود دارد.

پیش  ایران  در  سفالگری  هنر 
از اسالم

یافته های باستانشناسی در چهار 
منطقه مهم سفالگری در ایران کوههای 
خزر  دریای  جنوب  )لرستان(،  زاگرس 
غرب  شمال  مازندران(  و  )گیالن 
)آذربایجان( و جنوب شرق )سیستان و 
بلوچستان( به عالوه منطقه ی کویری 
ایران نشان داده است که در هزاره ی 
هشتم پیش از میالد سفالگری در این 

مناطق جریان داشته است.
سـفالهـای شوش نه تـنهـا شامل 
هـایی  بلکه سفالینه  است  خود شوش 
که از تـپه موسیان در ۱۶۰ کیلومتری 
شوش و از سومر و تـل حلف در عراق و 
از شمال غربی هـندوستان و بلوچستان، 
یا از فالت ایران در تـپه گـیان و تـپه 
در  یا  سیلک،  و  تـپه  تورنگ  و  حصار 
قسمت شرق تا آنائـو که در تـرکستان 
است جزو این طبقه و سفالهای شوش 
بـنام  که  سفالهـایی  می شود.  نامیده 
مـتعـلق  است  معـروف  اول  شوش 
از  پـیش  تا در حدود ۲۵۰۰  به ۳۵۰۰ 

میالد مسیح است.
زیادی  تعـداد  شناسان  باستان 
ظروف سفالی و اشیاء دیگـر در منطقه 
ای از مشرق ایران تا عراق و از قـفـقاز 
بـیـرون  خاک  زیر  از  را  سند  دره  تا 
که  تاریخ  از  پـیش  سفالهـای  آوردند. 
در این مـنطقه وسیع پیدا شده در شیوه 
مخـتصر  با  تـقـریـبا  ساخت  سبک  و 
فـنی  سطح  در  و  یکـنواخت  تـغـیـیر 
پـیـشرفـته  انگـیزی  اعـجاب  بطرز 
است. نخستین نمونه های آن از شوش 
بـدست  بود  گـاه  سکونت  اولین  که 

آمده است.
میالد،  از  پیش  پنجم  هزاره  از 
ساکنان تپه سیلک، تپه حصار، تپه گیان 
ساخت  به  باستانی،  های  تپه  دیگر  و 

ظروف سفالین منقوش می پرداختند.

پیدایش چرخ سفالگری
نمونه های کشف شده در سیلک 
– کاشان نشان می دهد که تا پیش از 
از  پیش  چهارم  هزاره  در  چرخ  اختراع 
میالد، هنر سفالگری با کنترل حرارت 
پخت با ظرافت بیشتر دقت بیشتر و در 
اشکال متنوع تر مهارت بیشتری نسبت 
به گذشته پیداکرده و تزئینات آنها شامل 

شکل جانوران و گلها نیز بوده است.
در  پیشرفتی  چرخ  اختراع  با  اما 
ساخت ظروف به اشکال منظم و شکل 
قرینه و با ارتقاء کیفیت همراه است. در 
این دوره ابتدا چرخ کند گردش و سپس 
شدند.  ساخته  گردش  تند  های  چرخ 
پیشرفته  ساخت  چرخ  های  سفالینه 
پیدا  ایران  مختلف  نقاط  در  زیادی 
ارتباطات  نمایانگر مراودات و  شده که 
آن  اقوام  میان  فرهنگی  و  اقتصادی 

روزگار است.
میالد  از  پیش  سوم  هزاره  در 
در  تپه  یانیک  باستانی  مناطق  در 
تپه  گرگان،  در  تپه  تورنگ  اردبیل، 
و  خاکستری  سفال  دامغان  در  حصار 
میالد،  از  پیش  دوم  هزاره  اواسط  از 
ایران  براق در فالت  سفال خاکستری 
پیشرفتی  و  ظرافت  یافت.  گسترش 
تزیین  و  پخت  و  ساخت  در  تکنیکی 

سفالینه، شناسائی شده است.
در هزاره دوم پیش از میالد ظروف 
ساده  پارچ  و  کاسه  شامل  مصرفی 
خاکستری،  رنگهای  به  تزئینات  بدون 
و  ای  قهوه  و  سرخ  تیره،  خاکستری 
برخی دارای اشکال هندسی یافت شده 
این  به  متعلق  ظروف  زیباترین  است. 

دوره، با اشکال جانوران و انسان هستند 
که عمدتأ در گیالن: مارلیک، املش و 
این  از  برخی  اند.  شده  کشف  کالورز 
سفال ها برای مصارف خانگی و برخی 
در مراسم مذهبی به کار می رفته که 
نوع مصرف از شکل آنها قابل شناسایی 
است. ساخت این طروف تا نیمه هزاره 
است.  داشته  ادامه  میالد  از  پیش  اول 
نمونه  قزوین  دشت  قبرستان  تپه  در 
های مشابه سیلک و تپه عصار نزدیک 
به  دامغان کشف شده که همه متعلق 

این دوره هستند.

هنر  گسترش  در  نان  ز نقش 
سفالگری

از اوایل هزاره اول پیش از میالد، 
از ظرفهای  هایی  نمونه  باستانشناسان 
مرکزی  فالت  در  شده  ساخته  سفالی 
ایران را در مناطق کوهستانی زاگرس و 
نمونه هایی از ظروف تپه گیان و گودین 
تپه یا ظروف منقوش فارس و خوزستان 
را در مناطق کوهستانی زاگرس بدست 
از  دهد  می  نشان  شواهد  این  آوردند. 
تولید  ترین  عمده  زنان  که  آنجایی 
به  که  زمانی  اند  بوده  سفال  کنندگان 
قبایل متعلق به همسران خود مهاجرت 
می کردند تکنیک ساخت ظروف سفالی 
و تزیین محل زندگی خود را به مناطق 

دیگر منتقل می کردند.

و  مادها  دوران  در  سفالگری 
هخامنشیان

محدود  مادها  دوره  از  اطالعات 
در  تپه نوش جان  در کاوشهای  است. 
شده  کشف  ظرف  زیادی  تعداد  مالیر 
قرار  بررسی  در دست  می شود  وگفته 
دارد. در بیستون، مناطقی از کردستان 
دوره  این  از  هایی  نمونه  نیز  زیویه  در 
بدست آمده است. یکی از مهمترین نو 
آوری های سفالگری در این زمان بوجود 

آمدن ظروف سرامیک است.
استفاده از لعاب در ایران در معبد 
چغازنبیل بر روی آجر های لعاب دار به 

قرن سیزدهم پیش از میالد می رسد.
لعاب دادن با ظهور هخامنشیان در 
قرن ششم پیش از میالد با پیشرفتهای 
زیاد همراه شد. ظروف ساده ی ظریفتر 
جدید  اشکال  و  داشته  پیشرفت  بسیار 
جام شاخی شکل مشاهده شده ظروف 
پیدا  نقشدار و طرح سفالینه ها تکامل 
کرده است. برخی اشکال اولیه هچنان 
باقی مانده که همان طرح های جانوران 
است که روی دسته های ظرف کار می 
شده وجنبه ی پیکرنگاری داشته است. 
کار  در  که  تکنیکهایی  دوران  این  در 
سفالگری بکار برده می شد مشابه کار 
روی فلز است. در این زمان بود که لعاب 

وارد فالت ایران شده است.
انجام شده در محوطه  کاوشهای 
که  دهد  می  نشان  جمشید  تخت  ی 
و  لعابی  های  آجر  از  دیوارها  پوشش 
و  جانوران  اشکال  با  تزئینات  دارای 

سربازان بوده است.

سفالگری در دوران پارت ها
آثار به جای مانده از این قوم در 
محوطه های باستانشناسی در کنگاور، 
دشت  اکباتانا،  والیران،  قومیس،  شهر 
گرگان، گیالن و سیستان نشان می دهد 
که هنر سفالگری در این دوره در مناطق 
مختلف یکنواخت بوده و از انواع متعلق 

به سوریه و بین النهرین متمایز است.
سفالینه های ساده و لعابدار یافت 
شده است که سفالینه ساده به دو گروه 
خاکستری و سرخ ساخته می شده که 
شاید بیشتر مورد مصرف داشته است. 
های  له  پیا شامل  خاکستری  نواع  ا
کوچک، خمره های بزرگ با کف مقعر 
و بدون تزئین و نوع سرخ شامل کاسه و 
پارچ و تابوت های سفالی به شکل خمره 
های بزرگ از نوع خاکستری بوده و لبه 
ظروف  از  برخی  است.  داشته  برگشته 
سرخ این دوره از جنس نازکتر ساخته 
می شده و با ضربه به صدا در می آمده 

که به Clinky معروف است. در دوران 
پارتها ساخت ظروف با اشکال جانوران 
رنگهای  به  و  می شود  دیده  همچنان 
خاکستری، سرخ و گاهی چرمی ساخته 

می شده اند.
یکی از دست آوردهای دوره پارت، 
لعاب قلیایی است. این ظروف متأثر از 
فرهنگ شرق-دور تولید می شده اند و 
اشکال آنها شباهت به کار برنز امروزی 
دارای  همگی  ظروف  این  دارد.  چین 
تزئینات و اغلب خطوط هستند. در این 
دوره تغییرات اعتقادی، منجر به ساخت 

تابوت های سفالی نیز شده است،

سفالگری در دوران ساسانیان
سفالینه  هنر  ساسانیان  دوره  در 
اما  یابد  می  ادامه  ها  پارت  دوره  های 
ظروف   -۱ است  همراه  تغییر  دو  با 
دیگر  سفالی  تابوتهای   -۲ خاکستری 
ساخته نمی شود. ظروف عادی همان 
سفالینه های بزرگ سرخ از نوع خمره 
ها، کوزه، انواع کاسه دارای لبه بلند و 
برگشته اما حاال سطح آنها دارای نقوش 
با خطوط موجدار، هندسی، گلها و گاهی 
نوشته های با خط پهلوی هستند. از این 
ظروف در تخت سلیمان، غوبیره نزدیک 
فارس  استان  در  نصر  تخت  و  کرمان 

پیداشده است.

سفالگری دروه اسالمی در ایران
از  )پس  اسالمی  اول  دوره   -۱

ساسانیان قرون ۱۱- ۹ میالدی (
۲- دوره میانه اسالمی )سلجوقـیان 

و مغـولهـا قرون ۱۵- ۱۱ میالدی (
)صفویه  اسالمی  متأخر  دوره   -۳

تا به امروز قرون ۲۱- ۱۶ میالدی (

سفالگری در دوره پس از ساسانیان
در دوره اولیه اسالم، سفالگری در 
هـمان زمینه پارتـهـا و ساسانـیان ادامه 
داشت نمونه های آن در زنجان، آمل، 
بدون  ظرفـهـا  است.  شده  پیدا  ساری 
و  آراسته  فشاری  قـالب  در  که  لعـاب 
با  ظرفـهایی  یا  و  شده  می  تـزیـین 
با  بوده که  فـیـروزه ای  یا  آبی  لعـاب 
قالبهـای فشاری از خاک رس بی لعـاب 
با  از پـخـتـن ظرف  ساخـته و پـیش 
کنده کاری تزیین می شده است.  در 
ظرفـهـای  سفالگـری،  ولیه  ا دوره 

چـیـنی که از چـین آورده شده بودند 
سبب تـشویق هنرمندان ایرانی گردیدند 
از چـیـنـی  تـقـلـید  در  به طوری که 
های سبک تانگ آنقـدر پیشرفت کردند 

که در نظر اول قابل تشخیص نیست.
دوره  دوباره  کشف  با  دوره  این 

لعـاب مینایی مشخص می گردد.
آشوریهـا در قرن هـشتم پـیش از 
میالد مسیح، برای بدست آوردن رنگ 
سفـید کـدر، اکسید روی را در لعـابهـای 
سربی خود به کار برده اند. این ماده در 
آجرهای لعـابی شوش و تخت جمشید 
که در قرن پـنجم پیش از میالد ساخته 

شده است وجود داشته است.
کامال سفـید  رنگ  لعـاب جـدید 
را  سفـید  رس  گـل  مصرف  داشت، 
به  ایران  از  تکنیک  این  برد.  بـین  از 
سرعـت به تمام کشورهای اسالمی تا 
دوره  در همین  یافت.  اسپانیا گسترش 
اسپانیایی  های  سفال  اساس  و  پایه 
– آفریقایی جزیرًه اسپانیایی مایورکا و 
نام ماجولیکا  به  آمد و  ایتالیا  به  سپس 
معرفی شد. از ایتالیا به آلمان و هـلـند 

هنِر دست است و خاک
پیشینه ی هنر سفالگری در ایران

و  هـلـند  در  و  شد  برده  انگـلستان  و 
انگـلستان به نام چـینی دلـفـت )شهر 

هنر چیتی سازی( معـروف شد.

سه نوع رنگ مینایی وجود دارد :
۱- رنگ مینایی طالیی ساده روی 

زمینه سفـید. 
۲- رنگ مینایی جگـری در زمینه 

سفـید یا مخـلوط با سایر رنگـهـا.
با  رنگ  چـند  مینایی  رنگ   -۳
اگـر  و  نـقره،  یا  فلز مس  درخشندگی 
رنگ  باشد،  نازک  بسیار  آن  روکش 
بر  زیـتونی  یا  ای  قهـوه  زرد،  مینایی 
زمان  در  مینایی  سفید.رنگ  زمینه 
به  کاشان  در  ایلخانیان  و  سلجوقیان 

اوج تـکامل خود رسید.

سفالگری در دوران سلجوقی
 –  ۱۰۳7  ( سلجوقـیان  زمان  در 
یکپارچگی  به  ایران   ) میالدی   ۱۱۴7
رسید و جهـش چشمگـیری در تـمام 

هـنرهـا، صنایع و عـلوم پـدید آمد.
با اینکه سلجوقیان در اصل ترک 
رو  ایرانی  زندگی  روش  به  اما  بودند 
عصر  دوره  این  در  سفالگری  آوردند. 
دوره  این  در  طالیی چـینی سازیست. 
حـکاکی، برجسته کاری، شبکه سازی، 
قـلمزنی رنگ زیر یا روی لعـاب، مطال 
کاری و میناکاری به کار گرفته شده و 
هنر  از  سفالگر  استاد  رسد  نظر می  به 
نقاشان و طراحان بهره مند بوده است. 
لعاب زرین فام این دوره از شاهکارهای 
از شهرت  و  هنری محسوب می شود 

جهانی برخوردار است.
در این دوره تکنیکی برای ساخت 
یک ترکیب خمیر نرم اختراع شد که به 
کارگیری لعـاب قلیائی را آسان می کرد.

دانه های ُدر کوهـی و خمیر شیشه 
ای لعـاب قـلیایی را به خاک رس اضافه 
می کردند که پس از پخـتن رویًه نیمه 
شفاف و سختی بدست می آمد.این ماده 
در قرن هـجدهـم در اروپا به عـنوان 

خمیر نرم چـینی شناخته شده بود.
برای بدست آوردن لعـاب شفاف با 
اکسید قلع کار می کردند. بدنه ظروف 
سبکتر شد و مشابه ظروف چینی سانگ 
وارداتی که بسیار مورد توجه بود، ساخته 
می شد. شهر ری، کاشان، جرجان )نام 
نیشابور مهمترین مراکز  شهر قدیم( و 
دیگری  لعـابهـای  بود.  سفالینه  تولید 
به  قلیایی  های  لعـاب  در  عـمومًا  که 
کار رفته عـبارتـنداز: فیروزه ای روشن، 
سبز روشن، یشمی، سرخ ارغوانی و زرد 
آن  به  زر هـم  آرایه  اغـلب  مالیم که 

افزوده می شد.

سفالگری در دوران ایلخانی
 ۱۲۲۰  -۱۲۲۱ لهای  سا در 
به  مغوالن  حمله  پی  در  میالدی، 
سرزمین  این  از  وسیعی  مناطق  ایران، 
به  جرجان  و  نیشابور  ری،  شهر  بویژه 
نابودی کشیده شد. شهر کاشان پس از 
وتولید  بازسازی شد  به سرعت  ویرانی 
سفال ادامه یافت. ایلخان ها بزودی از 
بقیه حکام مغول مستثنی شدند و یک 
به  نخست  ایران  در  مستقل  سلطنت 
تبریز تشکیل  پایتختی مراغه و سپس 
دادند. آنها به اسالم گرویدند و زبان و 
فرهنگ و رسوم ایرانیان را پذیرفتند و 
در فرن ۱۳ میالدی بازسازی و عمارت 

را آغاز کردند.

سفالگری در دوران تیموری
ایران در سال  به  تیمور  حمله ی 

شهر  نابودی  موجب  میالدی   ۱۳۹۳
های زیادی از جمله جرجان، اصفهان، 
شیراز و کرمان شد. برخی هنرمندان به 
شدند.  برده  تیموری  پایتخت  سمرقند، 
در دوره سلطنت شاهرخ )۱۴۴7- ۱۴۴۰ 

میالدی(
ایرانی  دوره شکوفایی مجدد هنر 
بویژه معماری آغاز شد. اهمیت کمتری 
به هنر سفالکری داده شد و صنایع فلز 

و اسلحه سازی رونق گرفت.
اوایل  و  ایلخانی  دوره  اواخر  در 
دوره تیموری، نفوذ هنر سفالگری دوران 
ادامه دوره  با  یافت که  ادامه  سلجوقی 

تیمور با رکود روبرو شد.

سفالگری در دوران صفویه
از  پس  میالدی   ،۱۵۰۱ سال  در 
بـیگـانگـان،  فرمانروایی  سال   ۸۵۰
بنیاد  را  سلطنت صفویه  اسماعیل  شاه 
بـزرگ  عـباس  شاه  زمان  در  و  نهاد 
)۱۵۸7 -۱۶۲۰ میالدی( که خود خود 
بود،  باهـوش  بازرگـانی  و  صنعـتکـار 
استادان فن را جمع کرد و دراصفهان یا 
پـیرامون آن جای داد و کارگاهـهـای 

صنعـتی بـیشماری بنیاد نهـاد.
در این دوران در واقع با رنسانس 
هنر سفالگری همراه بود و بسیاری از 
تکنیکهای قدیمی دوباره به کار گرفته 
شد. خود شاه عباس خود عالقه زیادی 
به ظروف زیـبای چـینی داشت و نمونه 
های زیادی نیز جمع آوری نمود که این 
شیخ  خانواده  آرامگـاه  در  مجـموعـًه 

صفی در اردبـیل نگهداری می شود.
شاه عـباس ۳۰۰ سفالگر چـینی 
ایران دعـوت کرد  به  آموزش  برای  را 
. رهـبر این عـده فردی بوده که با نام 
“من او هـر” در داستانهای افسانه ای 

ایران از او یاد شده است.
در این دوران نه تنها هنر سفالگری 
این دوره  بلکه نو آوری های  احیا شد 
باعث شد که ظروف با ظرافت، سبکی 
و شفافیت نزدیک به کار چین ساخته 
شود و به عنوان سر آغاز شکوفایی هنر 

ایرانی- اسالمی تبدیل گردد.
دوران پس از صفویه بدقت مورد 
اطالعات  و  است  نگرفته  قرار  بررسی 

قابل توجهی در دست نیست.
به  اصفهان  از  پایتخت  تغییر  با 
شیراز و سپس به تهران، هنرمندان نیز 
جا بجا شدند. در قرن ۱۹ و ۲۰میالدی 
هنرمندان سفالگر و کاشیکار در زمینه 
فعالیت  سازی  کاشی  و  معماری  هنر 

داشته اند.

ایران  در  سفالگری  مهم  مراکز 
امروز

سفالگری در اللجین همدان
ی  ها شهر ز  ا یکی  لجین  ال
همدان  ستان  ا در  ر  بها شهرستان 
رسی  خاک  از  برخورداری  دلیل  به 
کز  مرا ز  ا یکی  صورت  به  مناسب 
عمده ساخت سفال و سرامیک ایران 
و جهان به شمار می رود و به عنوان 
خاور  سرامیک  و  سفال  تولید  مرکز 
میانه شناخته شده است. سفالینه های 
و  تزئینی  انواع ظروف  اللجین شامل 
منطقه  این  است. سفالهای  مصرفی 
به  یکدست  لعاب  با  و  نقش  بدون 
خاک  نظر  از  می شود.  عرضه  بازار 
سایر  از  مرغوبتر  نسبتًا  لعاب  نوع  و 
یی  بها لعا رنگ  است.  ن  یرا ا نقاط 
اغلب  می شود  ساخته  همدان  در  که 
حنائی،  ای،  سرمه  آبی،  الجوردی، 
زرد، سبز، فیروزه ای و قهوه ای است. 
سفالهای اللجین بیشتر چرخکار است 
اما کارهای قالبی به روشهای فشاری 
و دوغابی نیز انجام می شود و گاهی 
تزئینات به روش کنده، بریده و افزوده 

روی بدنه های خام انجام می شود.

سفالگری در میبد یزد
با خاک سفید  میبد  در  سفالگری 
انجام می شود. سطوح سفال را با الیه 
ای از خاک سفید خالص تر که ترکیباتش 
در هر منطقه فرق می کند و به صورت 
دوغاب درمی آید، می پوشانند و سپس با 
رنگهای متنوع نقاشی می کنند و با لعاب 
پزند.  می  و  پوشانیده  رنگ  بی  شفاف 
اصطالحًا  میبد  سفالهای  روی  نقوش 
خورشید خانم نامیده می شود و تصویر 
گلهای تزئینی و ماهی و پرنده نیز بکار 
می رود . تکنیک ساخت سفالهای میبد 
گری  ریخته  همچنین  و  چرخکاری 

دوغابی است.

سفالگری در کلپورگان
باستانی  مناطق  در  هنرسفالگری 
و  سنگی  پارینه  عصر  به  بلوچستان 
پیش از تاریخ می رسد. در شهر سوخته 
در ۳۲۰۰ سال پیش از میالد تولید سفال 
تولیدات  است.  بوده  چشمگیر  بسیار 
بسیاری  شباهت  کلپورگان  سفالهای 
به سفالهای به دست آمده از کاوشهای 
باستان شناسی در هزاره سوم پیش از 
تمایز  وجه  بارزترین  شاید  دارد.  میالد 
مشابه  موارد  سایر  با  کلپورگان  سفال 
که  است  سفال  این  ساخت  طریقه 
و  قدیمی  الگوهای  براساس  همچنان 
ساخت  روش  می شود.  ساخته  باستانی 
این نوع سفال، موسوم به روش لوله ای 
)فتیله ای( است. این سفال بدون لعاب 
و با نقوشی سیاه رنگ تزیین می شود. 
سفالگری در کلپورگان کار زنان است 

مثل  سنگین  کارهای  فقط  مردان  و 
کردن  آماده  و  معادن  از  خاک  آوردن 
گل را انجام می دهند. کار ساختن سفال 
با دست انجام می گیرد و ندرتًا از چرخ 

دستی نیز کمک می گیرند.

سفالگری در شهوار میناب
به  میناب  شهوار  در  سفال  تولید 
مرحله پیش از اختراع چرخ پایی تعلق 
دارد و یادآور شیوه تولید در دنیای باستان 
است. محصول کارگاه های سفالگری 
بومی این روستا ظرف های ذخیره آب 
نامیده می شود. ساخت  است که جهله 
»جهله« با روش ساده چرخکاری است. 
در  سفالگری  چرخهای  طرح  و  شکل 
شهوار مربوط به حدود ۳۰۰۰ سال قبل 

از میالد است.

سفالگری در مند گناباد
ظروف مند گناباد که اکثراً بصورت 
های  حاشیه  دارای  است  قدح  و  قاب 
ساده روی لبه ظرف و نقوش کوچک 
پرنده و گل و برگ تزئینی در وسط آن 
از نمونه ها  است.همچنین در بسیاری 
تمام سطح داخلی یا خارجی و یا هر دو را 
از نقوش پرنده و گل و برگ پر می کنند.

سفالگری در تبریز و زنوز
سفید  خاک  نوع  یک  دارای  زنوز 
است. در این منطقه سرویس های زیبای 
غذاخوری، گلدان، پایه آباژور، شمعدان، 
و  قدح  و  قاب  چایخوری،  سرویس 
مجسمه جانوران ساخته می شود. سفال 
های آن به دو صورت ساده و منقوش 

عرضه می  گردد.

سفالگری در قم
در شهر قم مهره های فیروزه  ای 
مهره   پیشه  این  می شود.  تولید  رنگ 
حقیقی  بازماندگان  ز  ا یکی  سازی 
این  در  صنعت سفالسازی ۶۰۰۰ ساله 
. ساختن و سوراخ کردن  منطقه است 
کارگاه  کارگران جوان  توسط  ها  مهره 
از  پس  ها  مهره  این  می شود.  انجام 
اکسید  قلیایی  لعاب  در  شدن  خشک 
مس فرو می برند که پس از پخت به 
رنگ فیروزه ای در می آیند .ساخت این 
مهره ها منحصرأ در قم انجام می شود.

سفالگری در مازندران
رنگ سفال ها ی اخرایی منطقه 
مازندران بدلیل وجود ترکیبات آهن در 
با  تولید  روش  است.  منطقه  این  گل 
استفاده از چرخهای برقی و پایی انجام 
می شود. بیشتر ظروف در کالگر محله 
)مشبک(  شبکه بری  به صورت  جویبار 
تولید می شوند همچنین، تولید مکانیزه 
سفال سقف )بام پوش( انجام می شود.

سفالگری در گیالن
سفالگری  گیالن  نقاط  بیشتر  در 
سنتی و بیشتر ظروف کاربردی ساخته 
می شود. مهمترین ظرف سفالی منطقه 
یک  های  اندازه  در  که  )گمج(  نام  به 
به  همچنین  و  مرغی  سه  و  مرغی 
با  و  دار  درپوش  دار،  دسته  شکلهای 

لعابی سبز تولید می شود.

سفالگری در سمنان
کز  مرا ز  ا یکی  سمنان  ستان  ا
می شود  محسوب  یران  ا لگری  سفا
شهرهای  در  بسیاری  سفالگران  و 
دامغان  و  گرمسار  شاهرود،  سمنان، 
ر  د نها  آ بیشتر   . می کنند لیت  فعا
هستند.  متمرکز  سمنان  شهرستان 
لبی  قا چرخکاری،  نان  آ ر  کا روش 
)فشاری و دوغابی( و ساخت سفالهای 

دست ساز است.

سفالگری در ساوه
ساوه یکی از مراکز مهم سفالگری 
در دوران سلجوفیان بوده است.  امروزه 
چند کارگاه سفالگری سنتی )چرخکاری( 
و قالبی، به تولید سفال در ساوه فعال 

هستند.
سفالگری در شهرضا

بشقاب،  و  کاسه  شهرضا  در 
یر  ز ن،  گلدا یخوری،  چا سرویس 
سیگاری، شمعدان، لیوان و غیره تولید 
می شود. سفالهای این منطقه به صورت 

منقوش در سبک های متنوع است.

منابع مورد استفاده در تهیه متن:
ایرانیان اولین سفالگران تاریخ

/http : / /www .vestanews .ir
تاریخچه-ی-هنر-سفالگری-در-ایران/
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پیام دهكردي به زندگي گالیله جان مي بخشد

جدیدترین تجربه بازیگری پیام 
ایفای  تئاتر،  عرصه  در  دهکردی 
نقش گالیله در نمایش زندگی گالیله، 
به کارگردانی شهاب الدین حسین پور 
است که مهرماه سال جاری به صحنه 
این چهره مطرح و شاخص  می رود. 

عرصه تئاتر از هم اکنون خود را آماده اجراي 
این نمایش مي کند. شهاب الدین حسین پور، کارگردان تئاتر که پیش از 
این اجرای نمایش هایی چون سرآشپز پیشنهاد می کند، بیوه های غمگین 
ساالر جنگ، طپانچه خانم و یک زندگی بهتر را در کارنامه کاری خود 
ثبت کرده، قصد دارد در جدیدترین تجربه اش نمایش زندگی گالیله نوشته 
برتولت برشت را روی صحنه ببرد. زندگی گالیله از جمله آثار مطرح ادبیات 
نمایشی جهان است که در ایران همواره نام این نمایشنامه یادآور نام استاد 

بزرگ تئاتر ایران زنده یاد حمید سمندریان است.

مجید اسماعیلي مدیرعامل موزه سینما شد

طی حکمی از سوی محمد خزاعی 
)معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
رئیس سازمان سینمایی و رئیس هیات 
امنا موزه سینما(، مجید اسماعیلی به 
سمت مدیرعامل موزه سینما منصوب 

شد. مجید اسماعیلی که این روزها او را در 
جدید  عصر  مسابقه  داوران  از  یکي  قامت 
صادق)ع(،  امام  دانشگاه  از  ارشد  کارشناسی  تحصیالت  دارای  مي بینیم، 
تهیه کننده، کارگردان و استاد دانشگاه است که از دهه ۸۰ تاکنون در عرصه 
تهیه کنندگی، فیلمنامه نویسی، کارگردانی و انیمیشن سازی در سینما و تلویزیون 
فعال است. فیلم های سینه سرخ، دلشکسته، ماه جبین، آفریقا، شاهزاده ایرانی، 
لبخند نور و چراغ های ناتمام از جمله آثار وی در مقام تهیه کنندگی است. در 
سابقه وی داوری چندین جشنواره سینمایی از جمله جشنواره سینماحقیقت، 

سما، چهل چراغ، جشنواره آوینی و مقاومت نیز وجود دارد.

اکران فیلم داریوش مهرجویي در عید فطر

و  پخش کننده  سرتیپی،  علی 
بهتر  از  امیدواری  ابراز  با  سینمادار 
سال  ادامه  در  اکران  وضعیت  شدن 
داریوش  ساخته  المینور،  می گوید، 
فطر  عید  اکران  برای  را  مهرجویی 

آماده می کند. این فیلم که حواشي زیادي 
در  ابتدا  کرده،  تجربه  اخیر  ماه هاي  در  را 
اکران نوروزي قرار داشت ولي به یکباره از اکران نوروز کنار گذاشته شد 
و انتشار ویدیویي اعتراضي از سوي داریوش مهرجویي موجي از انتقادات 
از سازمان سینمایي را در پي داشت تا اینکه اعالم شد این فیلم براي 
عید فطر یکي از گزینه هاي اکران خواهد بود. حاال علي سرتیپي، خبر 
داده که در حال حاضر چند فیلم از جمله المینور داریوش مهرجویی و 
طالخون ساخته ابراهیم شیبانی آماده نمایش هستند که المینور برای 

عید فطر در نوبت اکران مي باشد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  43/15

پژمان جمشیدي راهي بخارست مي شود

ین  ا که  ی  جمشید ن  ما پژ
بازیگر  پرکارترین  بدون شک  روزها 
به  مي رود،  شمار  به  هنر  عرصه 
فیلم  پروژه  به  بازیگر  اولین  عنوان 
ین  ا پیوست.  بخارست  یی  سینما
طلوعی،  علی  تهیه کنندگی  به  فیلم 

کارگردانی سیدمسعود اطیابی و نویسندگی 
حمزه صالحی جدیدترین محصول نبراس پیکچرز است و در مرحله پیش 
تولید قرار دارد و به زودی پس از عقد قرارداد با سایر بازیگران مورد نظر 
وارد مرحله فیلمبرداری خواهد شد. پژمان جمشیدی سابقه همکاری با 
مسعود اطیابی را در فیلم های تگزاس ۱، تگزاس ۲ و دینامیت که همگي 
از فیلم هاي پرفروش سینما بودند. پژمان جمشیدي این روزها در تئاتر 
علی سرابی در تاالر وحدت به نام آنسوی آینه، مشغول اجراست و به نظر 

مي رسد که روز تعطیلي در برنامه کاري او وجود ندارد.
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از طنز تا جدي و جوکربازي...
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محمد حسین زاده

برنامه جوکر یکي از موفق ترین 
برنامه هاي تولیدي در شبکه خانگي 
در سال هاي اخیر بوده که با حضور 
چهره هایي محبوب و البته سوژه اي 
را  زیادي  مخاطب  جذاب،  و  جدید 
مفیدی  سیاوش  است.  کرده  جذب 
را بسیاری از مردم به آقای اعمال 
قانون می شناسند. بازیگر نقش پلیس 
راهنمایی و رانندگی در مجموعه طنز 
خنده بازار، که در زمان خودش خیلی 
مورد استقبال قرار گرفت. مفیدی به 
شناخته  کمدی  چهره  یک  عنوان 
می شود اما بعضا در آثار غیرکمدی 
هم جلوی دوربین رفته است، برای 
نمونه در جشنواره سال گذشته فیلم 
در  جدی  نقش  یک  تجربه  فجر 
خلبان  یک  داشت،  را   ۲۸۸۸ فیلم 
متفاوت  بازی  جنس  و  شمایل  با 
که  قبلی اش  نقش آفرینی های  از 
آمد.  خوش  هم  بیننده  مذاق  به 
حضور  شاهد  مدت ها  از  پس  حاال 
جوکر  مسابقه  در  مفیدی  سیاوش 
ساختار  گرچه  که  برنامه ای  بودیم. 
متفاوت از مجموعه های طنز روتین 
مسابقات  از  متفاوت  قواعدی  و 
می رسد  نظر  به  اما  دارد  تلویزیونی 
و  تجربه  که  مفیدی  برای سیاوش 
سابقه حضور در مجموعه طنزهای 
آیتمی را دارد چندان ناآشنا نباشد. با 
مقاومت  می رسد  نظر  به  حال  این 
که  او  برای  نکردن  خنده  برابر  در 
کار  است  تجربه  با  عرصه  این  در 
چندان آسانی نبوده و حتی خودش 
هم می گوید فکر نمی کرده به این 
زودی ها از دور رقابت خارج شود و 
کنار سیامک انصاری بنشیند. مفیدی 
که با یوسف تیموری سابقه دوستی 
از سال های دور را دارد در جوکر هم 
مقابل او خنده اش می گیرد. او اما این 
مجموعه  را تجربه ای متفاوت و جدید 
می داند که حتی دوست دارد برای 
تکرار  برایش  دیگر هم شده  یکبار 
شود تا ایده  های جدیدی را به نمایش 
بگذارد. باقی صحبت ها درباره جوکر، 
کمدی و محدودیت هایی که در این 
عرصه وجود دارد را از زبان مفیدی 

بخوانید...

 
-مخاطب در طول این سال ها 
شما را به عنوان یک چهره کمدی 
بازی هایش  بیشتر  که  می شناسد 
در  اما حضور  بوده...  زمینه  این  در 
سایر  با  متفاوت  جوکر،  مثل  کاری 
حال  به  تا  که  بود  تجربه هایی 
داشتید، مواجهه خودتان با جوکر که 
یک مسابقه یا رئالیتی شو به حساب 

می آید، چطور بود؟
خودم  برای  تجربه ای  *چنین 
کامال متفاوت بود، من سال هاست 
کار کمدی انجام می دهم، در کنارش 
چند کار غیرکمدی هم بازی کردم. 
در چنین برنامه ای می خواستم خودم 
را امتحان کنم، البته می دانستم که 
و  نیستم  بامزه ای  آدم  اصوال  من 
دوستان دیگر خیلی بامزه تر هستند. 
جوکر، از یک بابت دیگر هم برایم 
جلوی  همیشه  من  بود،  متفاوت 
دوربین یک نفر دیگر هستم و هر 

نیست.  کنم خودم  بازی  که  نقشی 
همیشه یک شخصیت دیگر را مقابل 
تلخ  آدم  نمی گویم  می برم.  دوربین 
به  بامزگی ام  اما  هستم  اخمویی  یا 
اندازه دوستان دیگر که کمدی کار 
چنین  در  بنابراین  نیست.  می کنند، 
برنامه ای وقتی می خواهم اجرا کنم 
می شود،  سخت  کمی  برایم  کار 
برای  هم  دوربین  وقتی  بخصوص 
ضبط باشد. وقتی دوربین نیست در 
جمع دوستانم خیلی شوخی می کنیم 
می دانم  ناخودآگاهم  در  وقتی  ولی 
مخاطب  و  دارد  وجود  دوربینی  که 
شکل  به  می بیند  را  برنامه  این 
و  می گذارد  تاثیر  من  در  غیرارادی 
باشم.  راحت  آنقدر  نمی توانم  شاید 
است  من  قصور  این  شاید  لبته  ا
وگرنه بچه ها کارهای خیلی باحالی 
انجام دادند و واقعا بامزه بودند. وقتی 
قسمت های خودمان را دیدم احساس 
کردم من هم می توانستم کارهایی 
انجام دهم ولی یوسف تیموری به 

من امان نداد.

یوسف  مقابل  -فکر می کردید 
تیموری خنده تان بگیرد؟

ی  ر تیمو سف  یو و  من  *
سال هاست همدیگر را می شناسیم، 
نبودیم  بازیگر  دو  هر  که  زمانی   از 
سمندریان  آقای  کالس های  و 
من  برای  همیشه  او  می رفتیم.  را 
یک آدم بامزه بود که وقتی شروع 
فقط  من  می کرد  زدن  حرف  به 
با  که  فهمیدم  وقتی  می خندیدم. 
یوسف هم گروه هستیم می دانستم 
که خیلی زود حذف می شوم، او هم 
سراغ من آمد و این اتفاق افتاد. اما به 
طور کلی جوکر، برایم تجربه جالبی 
بود و فکر می کنم اگر یک بار دیگر 
به چنین برنامه ای بروم شاید بتوانم 
البته  دهم.  انجام  دیگری  کارهای 
را  من  دست  هم  مواردی  از  یکی 
که  ایده هایی  نتوانستم  و  بود  بسته 
داشتم را اجرا کنم این بود که چون 
من سر کاری بودم و گریم داشتم 

نتوانستم  تغییر ظاهری خاصی هم 
برای خودم ایجاد کنم. اما در نهایت 
از حضور در این کار خیلی لذت بردم 
و امیدوارم مردم هم به همین اندازه 
که من و بقیه دوستان کار را دوست 

داشتیم از آن راضی باشند.

خیلی  جوکر  چهارم  -فصل 
جز  به  گرفت،  قرار  استقبال  مورد 
فکر  گروه  این  شرکت کننده های 
باعث رضایت  می کنید چه عواملی 

مخاطب از این فصل شد؟
*فکر می کنم همه ما و مردم 
شوخی های کالمی را بیشتر دوست 
یا  موقعیت  شوخی های  تا  داریم 
طنزی که اکت در آن باشد. اصوال 
فرهنگ ما از زمانی که حتی نمایش 
بود همیشه شوخی  رایج  روحوضی 
عالقه  آن  به  ما  و  می شد  کالمی 

داشتیم. شاید یکی از دالیل استقبال 
از فصل چهارم این بوده است. البته 
گروه ها  همه  بچه های  من  نظر  از 
کمترین  من  بودند.  بامزه  و  باحال 
سهم را داشتم و بقیه دوستان خیلی 
بهتر ظاهر شدند اما تجربه جالبی بود 
بعضی وقت ها  داشتم.  که دوستش 
یکبار  می شد  کاش  می کنم  فکر 
برنامه ای  چنین  در  و  بروم  دیگر 
به  بیشتر  را  خودم  و  کنم  شرکت 

چالش بکشم.

-اساسا یک تجربه جدید ممکن 
است ریسک یا چالش هایی را با خود 
به همراه داشته باشد و این موضوع 
است...  بیشتر  آن  به  ورود  از  پیش 
شما چقدر ریسک پذیر هستید و به 
پیشنهادهای جدید و نو روی خوش 

نشان می دهید؟

ما  و  است  همینطور  *دقیقا 
چون اولین یا دومین گروهی بودیم 
یا  ریسک  این  کردیم  ضبط  که 
نگرانی برایمان بیشتر هم بود چون 
نمی دانستیم و ندیده بودیم که چه 
برنامه  بیفتد.  است  قرار  اتفاقی هم 
ما االن پخش شد ولی خیلی پیش 
از این ضبط کرده بودیم و نتیجه را 
بازخورد مخاطب  از  و  بودیم  ندیده 
هم اطالعی نداشتیم. اما من قطعا از 
پیشنهادهای جدید استقبال می کنم، 
اتفاق  این  که  دارم  دوست  اساسا 
بیفتد، اصال یکی از دالیلی هم که 
دوست داشتم در جوکر شرکت کنم 
را در یک حوزه  این بود که خودم 
جدید امتحان کنم و ببینم نتیجه اش 

چه می شود.

لحظات  کرده  سعی  -جوکر 

مفرحی را برای مخاطب رقم بزند، 
اما می دانیم که حال روحی جامعه 
نیست و حتما در  ما و مردم خوب 
خنداندن  و  خندیدن  شرایط  این 
فکر  می شود.  سخت تر  مراتب  به 
شرایط  این  به  توجه  با  می کنید 
فضای  این  می تواند  هنوز  کمدی 
و  کند  تلطیف  را  ناراحت  و  غم آلود 

به مردم روحیه بدهد؟
*فکر می کنم خیلی بیشتر از آن 
چیزی که فکرش را بکنیم کمدی 
مردم  به  را  خوب  حال  می تواند 
تزریق کند و اصال دلیل استقبال از 
این برنامه هم همین نیاز مردم به 
مفرحی  لحظات  و  کمدی  تماشای 
برای  و  ببرند  لذت  آن  از  که  است 
چند ساعت هم شده از فکر و خیال 
کنم  فکر  باشند.  دور  به  ناراحتی  و 
حتی خود تیم جوکر هم پیش بینی 

سوی  از  را  استقبال  از  اندازه  این 
ما  مردم  اما  نداشتند.  مخاطبان 
کمدی  و  طنز  کار  تشنه  هم  هنوز 
تلویزیون  هستند. در سال هایی که 
برنامه های  داشت،  بیننده  خیلی 
کمدی واقعا مردم را پای تلویزیون 
می نشاند اما االن متاسفانه از آنجایی 
که محدودیت ها خیلی زیاد شده و 
من واقعا دلیلش را نمی دانم و کاری 
اما  ندارم-  سیاستگذاری ها  به  هم 
نتیجه اش  باشد  چه  هر  آن  دلیل 
فاصله گرفتن بیننده از رسانه بزرگی 
کاری  است.  شده  تلویزیون  مثل 
انجام   ۹۰ و  و ۸۹  ما سال ۸۸  که 
دادیم به اسم خنده بازار می ساختیم 
االن نمی شود در تلویزیون ساخت، 
حرفی که آقای مدیری در یکی از 
من  گفتند  و  زدند  مصاحبه هایشان 
االن نمی توانم کارهای قبلی ام را در 
تلویزیون بسازم واقعا درست است. 
اندازه  به  مجازی  فضای  موقع  آن 
االن رواج پیدا نکرده بود و حتی شاید 
اینستاگرامی هم در کشور ما وجود 
نداشت اما همان زمان خنده بازار در 
بازخورهای  مردم  میان  و  خیابان 
شاید  می گرفتم.  غریبی  و  عجیب 
آن موقع هم تعدادی از مردم بودند 
که می گفتند که ما کمتر تلویزیون 
اما  نداریم  حوصله  و  می کنیم  نگاه 
مخاطب پروپاقرص خند ه بازار بودند. 
نمی خواهم بگویم برنامه ما طرفدار 
شب های  مثل  سریال هایی  داشت، 
برره یا سریال هایی که رضا عطاران 
می شاخت هم واقعا طرفدار داشتند. 
خیلی  جوکر  پلتفرم ها  در  هم  االن 
بیننده دارد و حتی شاید مخاطبانش 
از بعضی سریال های درام هم بیشتر 
باشد و این به دلیل همان نیاز و میل 
مخاطب به کمدی است. من هنوز 
سریال  یک  اگر  می کنم  فکر  هم 
کمدی خوب و درست ساخته شود 
آن  تاثیر  و  می کنند  تماشا  مردم 

انکارناپذیر است.

در  که  محدودیت هایی  -به 
تلویزیون وجود دارد اشاره کردید... 
فضای  در  کار  می کنم  فکر  اساسا 
طنز و کمدی در کشور ما به خودی 
خودسانسوری  و  محدودیت  خود 
این موضوع  دارد، طبیعی است که 
هم، فضای مانور را برای بازیگر یا 
نویسنده ای که در این حوزه فعالیت 
می کند محدودتر می کند. به عنوان 
یک بازیگر کمدی برای مواجه شدن 
با این مسئله چه روش و تمهدیدی 

دارید؟
ذهن  یک  با  ما  همه  *اساسا 
چون  می کنیم،  کار  خودسانسور 
این حوزه  هستیم و  سال هاست در 
خط قرمزها را می شناسیم و می دانیم 
شاید  حاال  است.  چگونه  شرایط 
فضای پلتفرم ها یک مقدار نسبت به 
تلویزیون بازتر باشد ولی کلیت این 
فضا محدودیت هایی را دارد. طبیعی 
است که در این شرایط هر کاری که 
می خواهیم انجام دهیم را به سمت 
که  هنجارهایی  که  ببریم  و سویی 
تبدیل  قرمز  خط  به  و  دارد  وجود 

شده شکسته نشود.

ز  ا جوکر  در  که  -لحظاتی 

و  ساخته  چقدر  دیدیم  شما  سمت 
تیم  با  بود؟  خودتان  ذهن  پرداخته 
ایده هایی که  نویسندگان هم برای 

داشتید مشورت می کردید؟
ی  بچه ها با  جلسه  چند  *
نویسنده داشتم و خیلی هم ایده های 
بود  قرار  کردند،  مطرح  را  خوبی 
چندتای آنها را به سرانجام برسانیم 
و در برنامه اجرا کنیم ولی متاسفانه 
این فرصت برای من باقی نماند و 
خیلی زود از گروه جدا شدم و رفتم 

کنار سیامک نشستم.

-فکرش را نمی کردید در همان 
مراحل اول از گروه جدا شوید؟

*راستش فکر می کردم حداقل 
جوکر  در  و  بیایم  جلو  مرحله   ۳-۲
ولی  کنم  اجرا  را  ایده هایم  تایمم 

یوسف تیموری به من مهلت نداد.

-از ۲ سال پیش که سینماها 
شدند  تعطیل  کرونا  شیوع  دلیل  به 
به  برای  هم  هنوز  مردم  برخی  و 
پلتفرم ها  دارند،  ترس  رفتن  سالن 
و  مواجه شدند  بیشتری  استقبال  با 
پیش  از  بیش  بین شان  رسانه  این 
جا افتاد. شما به عنوان کسی که در 
برنامه پرمخاطبی مثل جوکر حضور 
داشتید واکنش مردم به برنامه های 
چگونه  را  پلتفرم ها  در  شده  تولید 

ارزیابی می کنید؟
مردم  تمایل  می کنم  *فکر 
یا  برنامه ها  و  پلتفرم ها  سمت  به 
کرونا  دوران  در  سریال هایشان 
قبل  واقعا  چون  شد  بیشتر  خیلی 
شبکه  همان  یا  پلتفرم ها  آن  از 
نمایش خانگی به این شکل گسترده 
مخاطب نداشتند. برخی برنامه ها یا 
نزدیک  از  خودم  من  را  مسابقه ها 
شاهد بودم که مردم به شکل جدی 
منتظر  هفته  هر  و  می کردند  دنبال 
قسمت جدیدش بودند. فکر می کنم 
برخی  که  هم  آیتم  االن  همین 
یا شاید  است  معقدند خیلی سخت 
اما  مثل قبل مخاطب نداشته باشد 
داشتم  که  تجربه ای  دلیل  به  من 
اگر  هم  االن  همین  آیتم  می گویم 
خوب باشد و دست مان را باز بگذارند 
بنویسد  را  آن  خوب  نویسنده  و 
خودش  مخاطب  و  می دهد  جواب 
را خواهد داشت. آیتم نمایش کوتاه 
کمدی است و همه دوستش دارند. 
سال گذشته تیمی که خنده بازار را 
سبکی  این  کار  یک  می کردند  کار 
البته من همراهشان نبودم  ساختند 
اما به دلیل سختگیری هایی که وجود 
می افتاد  باید  که  اتفاقی  آن  داشت 
امیدوارم  نداشت.  نیفتاد و کار جان 
دوستان نظارت کمی با دیده اغماض 
به کار کمدی نگاه کنند تا مردم هم 

از تماشای کارها لذت ببرند.

-صحبت پایاني شما...
همه  مردم  که  رم  میدوا *ا
آنها  از  بیماري  و  باشند  سالمت 
دور باشد. به نظرم این روزها مردم 
بیش از همیشه به شادي نیاز دارند 
برنامه سازان  و  ما  وظیفه  حداقل  و 
همین است که در این دوران بیش 
شادي  و  روحیه  مردم  به  پیش  از 

تزریق کنیم.
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