
صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰؛

نه کیفیت درست شد نه افزایش تولید!

اگرچه برداشت عظیم از ذخایر نفت استراتژیک، 
قیمت نفت را به پایین ۱۰۰ دالر در هر بشکه برد 
اما کاهش صادرات روسیه و احتماال تحریم ها علیه 
صادرات نفت این کشور، ممکن است قیمت ها را دوباره افزایش 
دهد.به نظر می رسد اتحادیه اروپا به پیشنهاد تحریم های مستقیم 
برای شروع،  و  داده  نشان  انرژی روسیه روی خوش  صنعت 

واردات زغال سنگ را ممنوع کرده است. آمریکا ۱۸۰ میلیون 
بشکه و چندین عضو آژانس بین المللی انرژی ۶۰ میلیون بشکه 
از ذخایر نفت استراتژیک آزاد می کنند. عربستان سعودی هم 
قیمت فروش نفت برای همه خریداران را افزایش داده است. 

قیمت های بسیار باالتر ممکن است خیلی زود اتفاق بیافتد.
صفحه 5

نماینده مردم شهرضا و دهاقان:

دولت دست به ترمیم کابینه نزند
 مجلس ورود می کند

قدیمیهاهم»مسافرتنوروزی«میرفتند؟
 مسافرت نوروزی در ایران تا دوره 
قاجار مرسوم نبود و حتی بنا به نوشته 
»شرح  کتاب  در  مستوفی«  »عبداهلل 
بود که کسی خانه اش  این طوری  زندگانی من« 
را در ایام نوروز خالی نمی گذاشت؛ »همه به دیدن 
همدیگر می رفتند... محترمین تا سه روز در خانه 
می نشستند و بعد از سه روز به بازدید می رفتند... 
اگر کسی برحسب تصادف به خانه ای وارد می شد 
که صاحب خانه حضور نداشت حکماً قایم مقامی از 
طرف او نشسته و از واردین پذیرایی می کرد و وقتی 
صاحب خانه می آمد، گزارش می داد که بازدید آنها 

فراموش نشود«.
صفحه  7

سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم گفت:

مددجویان جویای شغل ایالم ۳۳۰ میلیارد ریال 
تسهیالت دریافت کردند
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2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حامدآهنگي:من
دریكخانواده

فوتباليسنتشكني
كردم!

6ورزش
واقعیتیتلخدرباره
حدادیوتفتیان؛

دوومیدانیمرداندر
مسیرناامیدی

هنگ 4فر

از محبوبيت اين روزهاي حامد آهنگي در بين مردم هرچه بگوييم، 
كم است. او اين روزها يكي از شاخص ترين، محبوب ترين و 
پرطرفدارترين چهره هاي تلويزيون و شبكه نمايش خانگي به 
شمار مي رود. چهره اي كه با سال ها تالش شبانه روزي، پله هاي 

موفقيت را طي كرده و حاال در اوج به سر مي برد.

ركوردهای  نتوانسته  يكسال  اين  در  مردان  دووميدانی 
جالبی را برای ايران به ارمغان بياورد از المپيكی بی حاصل 
تا مسابقات جهانی بی بازده كه هر كدام عملكرد مردان ايران 

را به نحوی زير سوال می برد.

مديرعامل  معارفه  و  توديع  نشست  در  رحيمی  محمد  رضا 
شركت شهرک های صنعتی استان ايالم اظهار داشت: استان 
ويژگی های خاصی همچون بسته های  از  بايد  های محروم 

حمايتی در امر مشوق سرمايه گذاری برخوردار باشند.

مشوقهایسرمایه
گذاراندراستان

هایمحرومافزایش
یابد

نفت۱۵۰دالرینزدیكاست؟ توقف طرح پتروشیمی میانکاله
 با دستور دادستانی کل کشور 

دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی 
کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه ای 
به دادستان عمومی و انقالب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی 
میانکاله را صادر کرد. احمد قاسمی با ارسال نامه ای به دادستان عمومی و انقالب مازندران 

دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
صفحه 2

مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری 
وزارت آموزش و پرورش از جذب سه هزار سرباز 
معلم در آموزش و پرورش خبر داد و زمان ثبت نام 
را از 2۱  تا 2۴ فروردین ماه جاری اعالم کرد.مرکز برنامه ریزی 
منابع انسانی و امور اداری در راستای تامین بخشی از کمبود 
نیروی انسانی موردنیاز آموزش و پرورش از ارسال بخشنامه ای 

به ادارات کل استان ها با موضوع جذب ۳ هزار سرباز معلم 
در آموزش و پرورش خبر داد و اعالم کرد: متقاضیان واجد 
شرایط می توانند از 2۱ تا 2۴ فروردین نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند. در صورت تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، 

زمان ثبت نام زودتر پایان می یابد.
صفحه 2

۳هزارسربازمعلمدرآموزشوپرورشجذبمیشود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

شماره مجوز: 1400.8126
شركت گاز استان گلستان مفتخر است كه توانسته در دهه 
مبارک فجر 1400 تعداد 126 پروژه گازرساني )17 روستا، 
104 صنعت، 5 پروژه عمراني( را با هزينه اي بالغ بر 1012 

ميليارد ريال افتتاح و كلنگ زني نمايد.
مشتركين گرامی :

ضمن خودداری از اتصال دو يا چند وسيله گاز سوز به يک شير 
مصرف، بياد داشته باشيد همواره برای محكم كردن شيلنگ 
گاز به وسايل گاز سوز از بست فلزی مناسب استفاده كنيد.
روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 شماره 2001093495000001

 آسفالت و جدولگذاری معابر شهر نگار 
شهرداری نگار در نظر دارد با عنايت به صورتجلسه شماره 8 شورای اسالمی 
شهر نگار اجرا تهيه و اجرای اندود قيری )پريمكت( و آسفالت و بيندر 0-19 
شهر نگار را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط راه و ساختمان و ابنيه 
)حقوقی( دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه كشور واگذار نمايد. لذا 
از كليه شركتهای دارای صالحيت دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد 
و شركت در مناقصه به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه 

نمائيد.
یزدان پناه 
شهردار نگار 

نماینده مردم اقلید در مجلس گفت: 
موضوع قاچاق آراد و صادرات ماکارونی به 
کشورهای همسایه با توجه به خشکسالی 
جدی  تهدید  یک  تواند  می  اخیر  های 

محسوب شود.
علنی  نشست  در  صالحی  مسلم 
تذکری  در  اسالمی  شورای  مجلس 
شفاهی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: حدود 2 ماه پیش طی نامه ای به 
۱۰ مسئله حوزه کشاورزی اشاره کرده و 
آن را برای وی ارسال کردم، اما تاکنون 
جوابی از جانب دفتر وزیر دریافت نکرده ام.

مجلس  در  اقلید  مردم  نماینده 
متاسفانه  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
طی یک ماه اخیر شاهد افزایش قیمت 
سرسام آور محصوالت کشاورزی هستیم، 
به گونه ای که قیمت برخی اقالم به 25 
تا ۳۰ هزار تومان رسیده، امیدواریم وزرای 
جهاد کشاورزی و صمت کنترلی بر بازار 

داشته باشند.
های  نهاده  کمبود  داد:  ادامه  وی 
دامی باعث کشتار دام های مولد شده، 
وزیر جهاد کشاورزی قول داده بود که 
مشکل تامین نهاده های دامی را برطرف 

کند، با توجه به حذف ارز ترجیحی می 
این حوزه ورود جدی شود.  به  تا  طلبد 
موضوع قاچاق آراد و صادرات ماکارونی به 
کشورهای همسایه با توجه به خشکسالی 
جدی  تهدید  یک  تواند  می  اخیر  های 

محسوب شود.
صالحی در تذکری خطاب به وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: برخی 
بسته های اینترنتی تا ۶۰ درصد افزایش 
قیمت داشته، این افرایش قیمت با کدام 
منطق مطابقت دارد، آیا سایت جدید و 
خدمات بهتری ارائه کرده اید و یا کمیت 

و کیفیت شما تغییر کرده است؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
در تذکری خطاب به وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: قول داده بودید 
که اگر ارز ترجیحی حذف شود، بر روی 
قیمت دارو، تاثیری نگذارد، اما در حال 

حاضر شاهد افزایش قیمت هستیم.
وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر 
ورزش و جوانان گفت: پروژه های نیمه 
تمام در شهرستان ها  و بی عدالتی در 
ادارات بیداد می کند، امیدواریم قبل از 
طرح سوال این مشکالت را برطرف کنید.

نماینده اقلید در تذکر شفاهی:

برخی بسته های اینترنتی تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است
امسال  که  ماه  مهر  اول  اضطراب 
در ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ برای دانش آموزان 
تجربه شد، به گفته برخی کارشناسان حوزه 
آموزش و والدین به دلیل دوری از محیط 
واقعی آموزش با تنش و نگرانی شدیدی 
همراه  نوجوانان  و  کودکان  برخی  برای 
شده، اما چگونه می توان این اضطراب را 

مدیریت کرد؟
مدارس سراسر کشور پس از گذشت 
دو سال از همه گیری کرونا در ۱۴ فروردین 
ماه با ابالغ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
بازگشایی شد و آموزش مجازی که به باور 
کارشناسان با کاهش ارتباطات اجتماعی، 
حذف فراگیری مهارت های زندگی، تضعیف 
هویت دانش آموزی، افت تحصیلی، کاهش 
میزان یادگیری، تضعیف مهارت خواندن، 
نوشتن، حل مساله و درک مطلب همراه 

شده بود را متوقف کرد.
امری که این روزها به اذعان والدین 
با اضطراب شدید برخی دانش آموزان همراه 
عادات  برخی  دلیل  به  را  فرزندان  و  شده 
برای سازگاری  این دو سال  رفتاری طی 
با شرایط جدید و حضور در محیط واقعی 
آموزش دچار مشکل و با تنش و نگرانی 
مواجه کرده است. اما چگونه می توان این 
اضطراب و نگرانی را در کودکان و نوجوانان 
مدیریت کرده و سبک جدید زندگی را در 

خانواده پذیرفت؟  
روانشناس بالینی و مشاور خانواده روز 
سه شنبه در گفت وگو با دنیای جوانان در 

این رابطه اظهار داشت: شیوع کرونا طی 2 
سال اخیر و تعطیلی مدارس، مراکز آموزشی 
و آموزش آنالین با تغییر در سبک زندگی 
خانواده ها  و  دانش آموزان  عادات  برخی  و 

همراه شد.
این  تغییر  با  افزود:  نوروزی  نرگس 
بازگشایی  بالتبع  سال،   2 از  پس  عادات 
مدارس، آموزش حضوری و تطابق با شرایط 
جدید )حضور در کالس های آموزشی در 
و  پدر  کمک  حذف  صبح،  معین  ساعات 
معلمین  سواالت  به  پاسخگویی  در  مادر 
و...( برای دانش آموزان دشوار و با اضطراب 

و استرس همراه است.
وی ادامه داد: اضطراب قرار گرفتن در 
جمع، ارتباط رودررو با معلم و مدیر )به ویژه 
برای برخی دانش آموزان که محیط واقعی 
مدرسه را تجربه نکرده باشند( و نبود پدر 
و مادر نیز در این محیط آموزشی باتوجه 
به حضور دو ساله والدین در کنار فرزندان 

بر این تنش و نگرانی می افزاید.
»راحت طلبی«  کرد:  اضافه  نوروزی 
به عنوان یکی دیگر از موانع سازگاری با 
فرزندان  تنش  و  نگرانی  بر  جدید  شرایط 
می افزاید. بی شک روند آموزش مجازی و 
تبعات مخرب این شکل از تعلیم )نظیر ورود 
پدر و مادر در امتحانات و تقلب کردن( در 
این دو سال فرزندان را تن پرور ساخته و 
برای  دانش آموزی  دوران  استرس طبیعی 

تعلیم و فراگیری را حذف کرده است.
این روان درمانگر تاکید کرد: بنابراین 

ورود به یک شرایط جدید طبیعتا با اضطراب 
و نگرانی همراه خواهد بود؛ اما این نگرانی 
به تدریج با گذشت زمان برطرف شده و 
خانواده ها به روال سابق بازخواهند گشت.

و  خانواده  از  فرزندان  الگوبرداری 
ضرورت حفظ آرامش والدین

نوروزی یادآور شد: پدر و مادرها باید 
آرامش خود را حفظ کنند.  این دوران  در 
تنش و نگرانی برخی والدین در این دوران 
از فرزندان هم بیش تر است. این اضطراب 
و نگرانی را کنترل و مدیریت کنند که در 
غیر اینصورت به فرزندان به ویژه کودکان 

مقطع ابتدایی نیز منتقل خواهد شد.
وی تاکید کرد: همچنین در خصوص 
با  تطابق  ضرورت  و  مدارس  بازگشایی 
کنند.  فرزندان گفت وگو  با  شرایط جدید 
استفاده  استرس زا  واژه های  و  کلمات  از 
»در  همچون  عبارات  برخی  با  و  نکرده 
جدید  دوستان  می بینی،  آموزش  مدرسه 
پیدا می کنی و...« آرامش را به کودک و 

نوجوان انتقال دهند.  
برخی  با  وگو  به گفت  اشاره  با  وی 
مراجعان در این زمینه یادآور شد: یکی از 
بازگشایی مدارس  روز نخست  در  مادران 
خود  ابتدایی  مقطع  فرزند  زبان  لکنت  با 
مدرسه  به  او  فرستادن  از  و  شده  مواجه 
خودداری کرده و این مساله طی روزهای 

آتی تشدید شده بود.
با  والدین  کرد:  خاطرنشان  نوروزی 
آرامش گفت  با  از فرزندان هم  این قسم 

وگو کنند. خصوصیات مدرسه و ویژگی های 
این محیط آموزشی را شرح دهند. در مورد 
خفا  در  نگران کننده  موضوعات  برخی 
صحبت کرده و از بروز اضطراب در حضور 

فرزندان جدا خودداری کنند.  
به گفته این مشاور خانواده، تنظیم 
آماده سازی  دانش آموزان،  درسی  کتب 
شب  از  نیز   . . و. لتحریر  ا لوازم  کیف، 
گذشته می تواند در ایجاد آرامش و کاهش 
اضطراب و استرس فرزندان نقشی اساسی 

داشته باشد.
نوروزی افزود: در این دوران همچنین 
با کرونا را  والدین اصول بهداشتی مقابله 
یادآوری کنند،  اطمینان داشته باشند که 
تغییرات رفتاری نظیر شب بیداری ها مانند 
ماهه  سه  تعطیالت  در  عادت ها  تغییر 
تابستان و... به مرور زمان اصالح می شود.
والدین اطمینان داشته باشند که تغییرات 
تغییر  مانند  شب بیداری ها  نظیر  رفتاری 
تابستان  ماهه  سه  تعطیالت  در  عادت ها 

و... به مرور زمان اصالح می شود.
آموزگاران باتوجه به تعطیلی دو ساله 

مدارس با دانش آموزان مدارا کنند
ضرورت  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
دانش آموزان  با  معلمین  سازش  و  مدارا 
باتوجه به تعطیلی دو ساله مدارس اظهار 
داشت: این 2 ماه می تواند یک تمرین برای 
آماده سازی کودکان و نوجوانان برای حضور 
در این محیط آموزشی طی سال های آینده 

درنظر گرفته شود.

در گفت وگو با دنیای جوانان بررسی شد؛

چگونه اضطراب بازگشایی مدارس را در دانش آموزان کنترل کنیم؟

صفحه ۳
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نماینده مردم شهرضا و دهاقان:
دولت دست به ترمیم کابینه نزند، مجلس ورود می کند

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس، گفــت: مــن هم جزو کســانی 
هســتم کــه اعتقــاد دارم بایــد تغییــرات اساســی در دولــت داده شــود و نه 
تنهــا وزرا، اکنــون مــا داریــم می بینیــم حتــی در ســطح مدیــران پاییــن 
دســتی هــم افــرادی آمدنــد و کار را برعهــده گرفتنــد کــه هیــچ ســابقه 

کاری  ندارنــد و آمدنــد و شــدند رئیــس یــک اداره یــا یــک ســازمان.
ســمیه محمــودی نماینــده مــردم شــهرضا و دهاقــان، در رابطــه بــا 
لــزوم ایجــاد برخــی تغییــرات و بــه نوعــی ترمیــم کابینــه، گفــت: نظــر 
بنــده هــم ایــن اســت کــه نیــاز بــه تغییــر و تحــول وجــود دارد، چراکــه 
دولــت یــک ســری وعــده و شــعار داده و مــردم بــا امیــد آمدنــد و بــه 
دولــت رأی دادنــد؛ لــذا نیــاز اســت کــه آن شــعارها تحقــق پیــدا کنــد. 
امــا بــا ایــن رونــدی کــه پیــش می رویــم، تحقــق شــعارها قــدری دور 

ــه نظــر می رســد. از دســترس ب
ــه  ــرای رأی اعتمــاد ب وی ادامــه داد: در همــان زمــان کــه وزرا ب
مجلــس آمــده بودنــد، هــم در فضــای موجــود برنامــه ارائــه نکردنــد و 
مــواردی را مطــرح می کردنــد کــه جالــب توجــه بــود بــه عنــوان مثــال 
وزیــر صمــت در مــورد خــودرو یــا کاهــش قیمــت آهــن وعده هایــی را 
مطــرح کــرده بودنــد، یــا مثــال در بحــث اشــتغال وزیــر کار اول آمدنــد 
خودشــان را متولــی اشــتغال دانســتند ولــی بعــداً اعــالم کردنــد کــه مــا 

متولــی اشــتغال نیســتیم.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس در ادامــه ابــراز کــرد: خــب 
همــه ایــن شــعارها و برنامه هــا موجــود اســت، بــا اتفاقاتــی کــه رقــم 
ــزی در  ــزارش دادن چی ــردن و گ ــاال ک ــم ب ــدد و رق ــال ع ــورده مث خ
جامعــه احســاس نمی شــود، تحقــق ایــن مــوارد بایــد در جامعــه قابــل 
لمــس باشــد.نماینده مــردم شــهرضا همچنیــن افــزود: مــن هــم جــزو 
کســانی هســتم کــه اعتقــاد دارم کــه بایــد تغییــرات اساســی در دولــت 
داده شــود و نــه تنهــا وزرا، اکنــون مــا داریــم می بینیــم حتــی در ســطح 
ــد  ــده گرفتن ــد و کار را برعه ــرادی آمدن ــم اف ــتی ه ــران پایین دس مدی
کــه هیــچ ســابقه کاری  ندارنــد و آمدنــد و شــدند رئیــس یــک اداره یــا 

یــک ســازمان.
محمــودی بــا تاکیــد بــر لــزوم اصــالح کابینــه، تصریح کــرد: چون 
ابتــدای دولــت اســت، دولــت بایــد پاســخ خیلــی زیــادی بــه نماینــدگان 
و مــردم درخصــوص عملکــرد خــود بدهــد، نظــر مــن ایــن اســت کــه 
خــود دولــت تغییراتــی را ایجــاد کنــد و بــه ســمتی نــرود کــه مجلــس 
ــاد  ــری ایج ــودش تغیی ــت خ ــر دول ــلمًا اگ ــی مس ــد؛ ول ــدا کن ورود پی
ــه کار شــود و  ــه نظــر می رســد مجلــس بایــد ســریع دســت ب نکنــد ب

اســتیضاح را دنبــال کنــد.
وی افــزود: االن هــم فکــر می کنــم کــه 5-۶ نفــر از وزرا 
ــر از  ــر جدی ت ــرای 2 نف ــتیضاح ب ــت و اس ــرح اس ــان مط استیضاح ش
ــری وزارت کار. ــت و دیگ ــث وزارت صم ــی بح ــت، یک ــایر وزرا اس س

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس در پاســخ بــه ایــن ســوال که 
»شــما اســتیضاح و تغییــر کــدام وزرا را اکنــون الزم می دانیــد؟«، گفــت: 
ــم و  ــت می دان ــات را در اولوی ــت، کار و ارتباط ــر وزرای صم ــده تغیی بن

درخواســت اســتیضاح ایــن ســه وزیــر را امضــاء کــرده ام. 
وی خاطرنشــان کــرد: بــه هــر حــال نیــاز اســت کــه یــک ســری 
تغییراتــی در دولــت ایجــاد شــود، حــاال جلوتــر برویــم باالخــره عملکــرد 
ــم  ــم و رصــد کنی ــت بیشــتر ببینی ــا دق ــد ب ــم بای وزرای دیگــری را ه
ــه وعده هــا و برنامه هــای اعــالم شــده چــه عملکــردی  کــه نســبت ب

داشــته اند.

3 هزار سرباز معلم در آموزش و پرورش جذب می شود
مرکـز برنامه ریـزی منابـع انسـانی و امـور اداری وزارت آمـوزش و 
پـرورش از جـذب سـه هـزار سـرباز معلم در آمـوزش و پرورش خبـر داد و 

زمـان ثبـت نـام را از 2۱  تـا 2۴ فروردیـن مـاه جـاری اعـالم کـرد.
مرکـز برنامه ریـزی منابـع انسـانی و امـور اداری در راسـتای تامیـن 
بخشـی از کمبـود نیـروی انسـانی موردنیـاز آمـوزش و پـرورش از ارسـال 
بخشـنامه ای بـه ادارات کل اسـتان ها بـا موضـوع جـذب ۳ هـزار سـرباز 
معلـم در آمـوزش و پـرورش خبـر داد و اعـالم کـرد: متقاضیـان واجـد 
شـرایط می تواننـد از 2۱ تـا 2۴ فروردیـن نسـبت بـه ثبت نـام اقـدام کنند. 
در صـورت تکمیـل ظرفیـت اختصـاص یافتـه بـه هـر اسـتان، زمـان ثبت 

نـام زودتـر پایـان می یابـد.
بـر ایـن اسـاس، داوطلبـان دارای مـدارک تحصیلـی کارشناسـی و 
کارشناسـی ارشـد در صـورت دارا بـودن برگـه اعـزام بدون مهـر غیبت به 
تاریـخ یکـم تیرمـاه ۱۴۰۱ می تواننـد تـا سـقف سـهمیه هـر اسـتان ثبـت 

کنند. نـام 
همچنین در صورت تقاضای بیش از سـهمیه اسـتان ها، برحسـب نیاز 

و فـرم امتیاز بندی سـهمیه تخصیصی تکمیل می شـود.
مـدت زمـان خدت سـرباز معلمان 2۴ ماه اسـت و متقاضیان می توانند 
بـا  به همراه داشـتن مدارک شناسـایی و تحصیلی و برگـه اعزام به خدمت 
به ادارات آموزش و پرورش محل سـکونت یا ادارات کل آموزش و پرورش 

اسـتان ها مراجعه کنند.
بـه کارگیـری ثبت نـام کننـدگان نهایی پـس از تکمیـل دوره آموزش 
نظامـی از اول تیـر تـا ۱5 مـرداد  به مـدت ۴5 روز  همچنیـن دوره مهارت 
آمـوزی بـر حسـب نیاز آمـوزش و پـرورش اسـتان از ابتدای مهرماه سـال 

جـاری صورت خواهـد گرفت.

توقف طرح پتروشیمی میانکاله با دستور دادستانی کل کشور 
دادیـار دادسـرای دیوانعالـی کشـور و مدیـر کل حـوزه حقـوق عامـه 
دادسـتانی کل کشـور در پیگیـری حقـوق عامـه و پیشـگیری از وقوع جرم 
بـا ارسـال نامـه ای به دادسـتان عمومـی و انقـالب مازندران دسـتور توقف 

اجـرای طـرح پتروشـیمی میانکالـه را صـادر کرد.
احمـد قاسـمی بـا ارسـال نامـه ای بـه دادسـتان عمومـی و انقـالب 
مازنـدران دسـتور توقـف اجـرای طـرح پتروشـیمی میانکاله را صـادر کرد.

مدیـرکل حـوزه حقوق عامه دادسـتانی کل کشـور در ایـن نامه که در 
هفته جاری و به دسـتور حجت االسـالم والمسـلمین منتظری صادر کرده 
اسـت، بر اسـاس تکالیـف قانونی دسـتگاه قضایی در پیگیـری حقوق عامه 
و بـا اسـتناد بـه مصوبـه هیات وزیـران مبنی بـر ممنوعیت اسـتقرار صنایع 
شـیمیایی در صـورت دارا بـودن فاضـالب صنعتـی در فرایند تولید، دسـتور 

توقـف اجـرای طرح پتروشـیمی میانکالـه را صادر کرد.
رئیس دبیرخانه شـورای حفظ حقوق بیت المال در این دسـتور خطاب 
بـه دادسـتان مازنـدران تاکیـد کـرده اسـت، در خصـوص احـداث مجتمـع 
پتروشـیمی در مراتع روسـتای حسـین آباد شهرسـتان بهشـهر در محدوده 
زیسـتبوم میانکالـه، به قیـد فوریت گزارش جامعی از ابعـاد مختلف موضوع 
از چگونگـی فراینـد واگـذاری ۹۰ هکتـار عرصه به سـرمایه گـذاری، انجام 
بررسـی اولیـه طـرح و نحـوه جانمایـی آن، اخـذ مجوزهـای الزم از مراجع 
ذیربـط و بررسـی اثـرات زیسـت محیطـی پروژه تهیه شـود و تا مشـخص 

شـدن نتیجـه نهایـی بررسـی ها از ادامه فعالیـت طرح جلوگیری شـود.

یک مقام مسئول در وزارت بهداشت:

“عفونت مغزی« و »کوری« از عوارض بیماری سرخک است
ه  ر ا د ا ئیـس  ر
بیماری های قابل پیشـگیری 
بـا واکسـن وزارت بهداشـت 
بیمـاری  احتمالـی  عـوارض  دربـاره 
سـرخک گفـت: عـوارض ایـن بیماری 
می توانـد خـود را بـه شـکل ذات الریه، 
نشـان  گوارشـی  عفونـت  یـا  اسـهال 
بدهـد کـه منجـر بـه بـروز مشـکالت 
در  و  فـرد خواهـد شـد  بـرای  جـدی 
مـوارد حـاد نیـز گاهـی ممکـن اسـت 
یـا  مغـزی  عفونـت  ماننـد  عوارضـی 
حتـی نابینایـی و کـوری ایجـاد کنـد. 
ایـن عـوارض به خصـوص در افـرادی 
کـه دچار سـوءتغذیه و کمبـود ویتامین 
آ هسـتند، بیشـتر احتمـال بـروز خواهد 
داشـت. البتـه همـه ایـن عـوارض بـه 
راحتـی و از طریق واکسیناسـیون قابل 

اسـت. پیشـگیری 
رئیـس  زهرایـی،  محسـن  سـید 
اداره بیماری هـای قابـل پیشـگیری بـا 
واکسـن وزارت بهداشـت بـا اشـاره به 
ابتـالی ۱۶۴ نفـر بـه بیماری سـرخک 
در کشـور و در پاسـخ به این سـوال که 
آیـا بیـن ایـن تعـداد مبتال، مـواردی از 
مـرگ و میر هم وجود داشـته اسـت یا 
خیر؟ گفت: در نیمه اول سـال گذشـته 
دو مـورد مـرگ کـودک زیـر دو سـال 
داشـته ایم کـه مربـوط بـه اتبـاع غیـر 

ایرانـی بوده اسـت.
سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 
کـه  افـرادی  دارد  امـکان  آیـا  کـه 
دوبـاره  هـم  زده انـد  واکسـن  قبـال 
بـه ایـن ویـروس مبتـال شـوند و در 
بیمـاری  ایـن  آن،  انتشـار  صـورت 
کـدام رده های سـنی را درگیر خواهد 
کرد، توضیح داد: واکسـن سـرخک از 
موثرتریـن واکسن هاسـت و اگر افراد 
دو نوبت واکسـن خود را در سنین ۱2 
و ۱۸ ماهگـی دریافـت کننـد، انتظـار 
مـی رود کـه بیـش از ۹5 درصد ایمن 
شـده باشـند، بنابرایـن اگر مـا بتوانیم 
واکسـینه  نوبـت  دو  را  افـراد  همـه 
زیـادی  بسـیار  اطمینـان  بـا  کنیـم 
افـراد  ایـن  کـه  بگوییـم  می توانیـم 
گرفـت،  نخواهنـد  را  بیمـاری  دیگـر 
زیـرا ایمنـی واکسـن سـرخک بسـیار 
طوالنـی مدت اسـت، اما بـه این معنا 
نیسـت کـه ایـن واکسـن ایمنـی صد 
درصدی خواهد داشـت، زیـرا در علم 
پزشـکی و طـب ما هیچگونـه قطعیت 
صـد درصدی نداریـم. در نتیجه وقتی 
از ایمنـی ۹5 درصـدی جمعیت حرف 
می زنیـم به این معناسـت کـه ممکن 
اسـت 5 درصـد از جمعیـت علی رغـم 
اینکـه واکسـن را دریافـت کرده انـد، 
بـاال  ایمنی شـان چنـدان  امـا سـطح 

. شد نبا
وی ادامـه داد: پس وقتی احتمال 
و  ویـروس  چرخـش  بیمـاری،  بـروز 
میـزان تمـاس افراد بـا هم باال باشـد، 
آن دسـته از افرادی که ایمن نشـده اند، 
بـا  مواجهـه  صـورت  در  می تواننـد 
ویـروس بـه آن مبتال شـوند. در حالت 
کلـی بیشـترین خطـر متوجـه افـرادی 
اسـت کـه یـا اصـال واکسـن نزده انـد 
و یـا واکسیناسـیون آن ها کامـل نبوده 
و بـه جـای دو نوبـت، تنها یـک نوبت 
دریافـت کرده انـد. در هـر حـال بـرای 
کسـانی که دو نوبت واکسـن سـرخک 
دریافـت  مناسـب  زمـان  در  را  خـود 
کرده انـد، هیچگونـه خطـر و نگرانـی 

نـدارد. وجود 
بیشـترین نگرانی مربـوط به افراد 

واکسـن نزده  است
زهرایـی تصریـح کـرد: سـرخک، 
بیمـاری اسـت کـه عمومـا در بچه هـا 
آن  بـه  ایـن  البتـه  می کنـد،  بـروز 
معنـا نیسـت کـه بزرگترهـا هرگـز بـه 
ایـن بیمـاری مبتـال نمی شـوند، زیـرا 
درصـورت ایمـن نبـودن در برابـر ایـن 
ویروس، افراد بزرگسـال نیز در معرض 
ابتـال بـه آن قـرار دارند.بـه طـور مثال 

در کشـوری مثل افغانستان که بیماری 
بـه میـزان بسـیار زیادی شـایع اسـت، 
بسـیاری از افـراد در دوران کودکـی بـا 
ایـن ویـروس مواجهـه پیدا کـرده و به 
آن مبتـال شـدند و در اثـر ایـن ابتالی 
طبیعـی، سـال های طوالنـی در برابـر 
ایـن بیمـاری ایمنـی خواهنـد داشـت. 
در نتیجـه در کشـوری مثل افغانسـتان 
نیـز ایـن بیمـاری بیشـتر در رده سـنی 
کـودکان دیده می شـود، زیـرا بزرگترها 
یـک بـار در کودکی، نوجوانـی یا اوایل 
جوانـی با ایـن بیماری برخـورد کرده و 
به آن مبتال شـده اند. بنابراین همانطور 
کـه گفته  شـد بیشـترین نگرانی متوجه 
افـرادی اسـت کـه یـا واکسـن نزده اند 

یـا واکسیناسیون شـان ناقـص اسـت.
رئیـس اداره بیماری هـای قابـل 
پیشـگیری با واکسـن وزارت بهداشت 
خاطرنشـان کرد: خوشـبختانه در مورد 
بیماری سـرخک ما بـا بیماری روبه رو 
هسـتیم که راه پیشـگیری بسیار خوب 
در  آن  واکسـن  کـه  دارد  مؤثـری  و 
مقایسـه بـا واکسـن سـایر بیماری هـا 
مثـال واکسـن کووید۱۹، هـم از جهت 
کارایـی و هـم از نظـر دوام اثر بسـیار 
متفاوتـی دارد. در نتیجـه مـا در برابـر 
ایـن بیمـاری چنیـن ابزار بسـیار خوب 
و مفیـدی را در اختیـار داریم. بنابراین 
اسـت  ایـن  نگرانی هـا،  رفـع  راهـکار 
فرزندمـان  کـه  باشـیم  مطمئـن  کـه 
هـر دو نوبت واکسـن خـود را دریافت 

کرده انـد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه 
سـنی  گـروه  در  می توانـد  سـرخک 
زیـر 5 سـال خطـرات و تبعـات جـدی 
داشـته باشـد و ممکن اسـت در جریان 
همه گیری هـای بـزرگ با مـرگ و میر 
همـراه باشـد، گفـت: بـه همیـن دلیل 
گاهـی در بعضـی از آمارهـای رسـمی 
ذکـر می شـود کـه در کشـورهای در 
حـال توسـعه یـا در کشـوهایی کـه در 
آن ها میزان فقر و سـوءتغذیه باالسـت، 
ایـن بیمـاری ممکـن اسـت حتـی بین 
بـا  ابتـال  در صـورت  تـا 5 درصـد   ۱
مسـئله  ایـن  و  باشـد  همـراه  مـرگ 
همانطـور کـه گفتـه شـد می توانـد بـه 
باشـد.  بیمـاری  ایـن  عـوارض  دلیـل 
بـه  را  خـود  می توانـد  عـوارض  ایـن 
شـکل ذات الریـه، اسـهال یـا عفونـت 
گوارشـی نشـان بدهـد کـه منجـر بـه 
بروز مشـکالت جـدی برای فرد خواهد 
شـد و در مـوارد حـاد گاهـی ممکـن 
اسـت عوارضـی ماننـد عفونـت مغزی 
یـا حتـی نابینایی و کوری ایجاد شـود. 
ایـن عـوارض به خصـوص در افـرادی 
کـه دچار سـوءتغذیه و کمبـود ویتامین 
آ هسـتند، بیشـتر احتمـال بـروز خواهد 
داشـت. البتـه همـه ایـن عـوارض بـه 
راحتـی و از طریق واکسیناسـیون قابل 

پیشـگیری اسـت.
در واکسیناسـیون کـودکان جـزو 

بهتریـن  کشـورها هسـتیم
چرایـی  بـه  پاسـخ  در  زهرایـی 
رونـد افزایشـی ابتـال بـه سـرخک در 

کشـور تاکیـد کـرد: مـوارد بیمـاری در 
کشـور فقـط بـه دلیـل افزایـش ورود 
بیمـاری بـه ایران از طریق کشـورهای 
همسـایه به خصـوص مرزهای شـرقی 
اسـت، زیـرا مـا در وضعیتـی هسـتیم 
کـه خوشـبختانه بـا مشـارکت خـوب 
واکسیناسـیون،  برنامـه  در  خانواده هـا 
پوشـش واکسیناسـیون مان در وضعیت 
در  به خصـوص  دارد.  قـرار  خوبـی 
واکسیناسـیون کودکان ما جزو بهترین  
کشـورها هسـتیم. ما در تاریـخ مهرماه 
۱۳۹۸ تاییدیه سـازمان جهانی بهداشت 
را مبنـی بـر حـذف سـرخک بومـی در 
کشـور دریافـت کردیـم و از ایـن نظـر 
منطقـه  در  پیشـرو  کشـورهای  جـزو 

خاورمیانـه هسـتیم.
وی ادامـه داد: در این منطقه تنها 
سـه کشـور ایـران، بحریـن و عمـان 
دریافـت  را  تاییدیـه  ایـن  توانسـته اند 
و  قـوت  نشـان دهنده  ایـن  و  کننـد 
در  واکسیناسـیون  برنامه هـای  قـدرت 
کشـور ماسـت، اما این بـه معنای صفر 
شـدن بیمـاری سـرخک در کشـورمان 
نیسـت و ایـن یعنـی بیماری سـرخک 
داشـته   وجـود  کـه  کشـوری  هـر  در 
و  سـفرها  طریـق  از  به راحتـی  باشـد 
در  می شـود.  منتقـل  جابه جایی هـا 
پاکسـتان  و  افغانسـتان  کشـورهای 
بیماری سـرخک و بعضـی بیماری های 
دیگـر مثـل فلـج اطفـال از قبـل وجود 
داشـت و از طرفی ضعف در برنامه های 
واکسیناسـیون، شـیوع بیماری کووید و 
ناآرامی هـای سیاسـی و امنیتـی باعـث 
شـد که در این کشورها به خصوص در 
افغانسـتان، میزان سرخک بسیار بیشتر 
همه گیری هـای  و  شـده  گذشـته  از 

وسـیعی ایجاد شـود.
او افـزود: از طـرف دیگـر مـا بـا 
سـیل مهاجـرت بـه داخـل کشـورمان 
مواجـه هسـتیم به گونه ای کـه در حال 
حاضـر در مقایسـه با دو سـال گذشـته 
اتبـاع افغانسـتانی خیلـی بیشـتر از قبل 
وارد کشـور ما می شوند و از آنجایی که 
در کشورشـان میزان بیماری بسیار زیاد 
اسـت و تعداد این مهاجران هم بیشـتر 
شـده اسـت، بنابرایـن ایـن بیمـاری را 
بیشـتر از قبـل با خـود به داخـل ایران 
می آورنـد. مـا در کشـور ایـن مـوارد را 
می کنیـم  تـالش  و  کـرده  شناسـایی 
پیـش از آنکـه ایـن ویـروس پخـش 
شـده و بـه افـراد دیگـر منتقـل شـود، 
جلـوی انتشـار آن را بگیریـم و بیماری 

را کنتـرل کنیم.
وی اضافـه کـرد: بـرای اطـالع 
عمـوم باید ایـن نکته بـه خوبی مطرح 
شـود کـه به  خاطر شـرایطی کـه گفته 
شـد، در وضعیت فعلی بیماری سرخک 
در کشـور مـا ریشـه کن نشـده اسـت، 
بتواننـد  کشـورها  همـه  اینکـه  مگـر 
داشـته  عالـی  واکسیناسـیون  پوشـش 
باشـند کـه در حـال حاضـر ایـن اتفاق 
خیلی دور از دسـترس اسـت. فعال باید 
سـال های طوالنـی خودمـان را آمـاده 
نگـه  داریـم. تـا زمانی که ایـن بیماری 

بـه خصـوص در همسـایه های مـا بـه 
وضعیـت مناسـبی نرسـیده اسـت باید 
مراقـب باشـیم، واکسیناسـیون بچه هـا 
زنـگ  بـه  گـوش  و  کنیـم  کامـل  را 
شناسـایی مـوارد احتمالی ایـن بیماری 
کـه وارد کشـور می شـود باشـیم و بـه 
این ترتیب مانع انتشـار ویروس شـویم.

مرغـان«  »آبلـه  مـورد  در  فقـط 
می شـود اعـالم  بیمـاری  ریشـه کنی 

قابـل  بیماری هـای  اداره  رئیـس 
پیشـگیری با واکسـن وزارت بهداشـت 
از  ادامـه داد: بحـث ریشـه کن شـدن 
نظـر علمـی صحیـح نیسـت و فقـط 
در مـورد بیمـاری آبلـه مرغـان برنامـه 
ایـن  بـه  می شـود  اعـالم  ریشـه کنی 
خاطـر کـه بیش از ۴۰ سـال اسـت که 
ایـن بیمـاری ریشـه کن شـده اسـت و 
حتـی در مـورد بیمـاری فلـج اطفـال 
هـم که هدفش رسـیدن به ریشـه کنی 
جهانـی اسـت، هنـوز این مسـئله بیان 
نمی شـود کـه فـالن کشـور در جهـان 
ایـن بیمـاری را ریشـه کن کرده اسـت 
کـه  می شـود  گفتـه  این طـور  بلکـه 
ایـن کشـور از فلـج اطفـال پاک شـده 
اسـت. بنابراین در مورد سـرخک بحث 
ریشـه کن شـدن غیرممکن است و این 
مفهوم درباره آن به کار برده نمی شـود. 
بلکـه می گوینـد کـه این کشـور موفق 
را  بومـی  سـرخک  کـه  اسـت  شـده 
سـال های  در  طبیعتـا  کنـد.  حـذف 
واکسیناسـیون  برنامه هـای  اگـر  بعـد 
ضعیـف شـود، حتـی ممکـن اسـت به 
راحتـی ایـن بیمـاری شـایع شـود، امـا 
در حـال حاضـر مـا هنـوز مشـارکت 
و  داریـم  را  خانواده هـا  خـوب  بسـیار 
کودکان مـان  واکسیناسـیون  پوشـش 

اسـت. بسـیار خوب 
اینکـه هـدف  بیـان  بـا  زهرایـی 
کـه  هشـدارهایی  از  بهداشـت  وزارت 
دربـاره بیمـاری سـرخک داده اسـت، 
هوشـیار کـردن سـه گـروه هـدف در 
جامعـه اسـت، افـزود: ایـن ۳ گـروه در 
وهلـه اول شـامل خانواده هاسـت کـه 
بـه بیمـاری سـرخک بیـش از پیـش 
توجـه کننـد و اگـر احیانـا در تزریـق 
واکسـن فرزندشـان تعلـل کرده انـد یـا 
بنابـر دالیلـی ایـن واکسـن را نزده انـد 
و یـا اینکـه از کامل شـدن آن مطمئن 
نیسـتند، برای آسـودگی خاطرشان این 
از مراکـز بهداشـتی محـل  را  مسـئله 
سـکونت خـود پیگیـری کننـد تـا در 
اسـرع وقت، واکسـن برای فرزندشـان 
تزریق شـود. در وهلـه دوم برای جامعه 
پزشـکی است که متوجه باشند بیماری 
سـرخک از طریـق اتبـاع بیگانـه وارد 
کشـور می شـود و بیشـتر بـه آن توجه 
و مراقبـت کننـد و در صورت مشـاهده 
موارد مشـکوک، به سیسـتم بهداشـتی 
گـزارش دهنـد و در وهلـه سـوم برای 
همـکاران کارکنان سیسـتم بهداشـتی 
بـرای  را  خـود  آمادگـی  کـه  اسـت 
شناسـایی و پیگیـری سـریع اطرافیـان 
مـوارد مبتالیـی کـه گزارش می شـود، 

کنند. مضاعـف 
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واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

امروز صورت می گیرد؛
انتشار دفترچه راهنمای پذیرفته شدگان آزمون دکتری

پذیرفته شدگان آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱ دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی از روز پنج شنبه 25 فروردین ماه می توانند نسبت به انتخاب رشته 

خود اقدام کنند.
علیرضا کریمیان ضمن اعالم این مطلب اظهار کرد: نتایج اولیه آزمون دکتری 
نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱ با تالش بیشتر کارکنان و عوامل فنی زودتر از موعد مقرر از 
www.sanjesh. طریق درگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
org اعالم شد و داوطلبان با در اختیار داشتن شماره داوطلبی یا شماره پرونده و 

اطالعات شناسنامه ای می توانند کارنامه نتایج اولیه آزمون خود را مشاهده نمایند.
آموزش  سنجش  سازمان  سایت  در  مندرج  اطالعیه  طبق  کرد:  تاکید  وی 
کشور مقرر بود که نتایج اولیه دکتری امروز چهارشنبه 22 فروردین ماه اعالم شود 
که زودتر از موعد منتشر شد. همچنین دفترچه راهنمای انتخاب رشته در دسترس 
متقاضیان این آزمون قرار می گیرد . کریمیان افزود: داوطلبان مجاز به انتخاب 
تا  روز یکشنبه مورخ 2۸ فروردین ماه فرصت دارند  از روز پنج شنبه 25  رشته 
تا نسبت به ثبت کد رشته محل های انتخابی خود )حداکثر 5۰ کد رشته محل 
در صورت وجود( اقدام نمایند.وی گفت: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می 
باشند و متقاضی انتخاب رشته های دانشگاه آزاد اسالمی هستند، الزم است به 
درگاه اینترنتی www.azmoon.org مراجعه و براساس اطالعیه های مربوط 

به دانشگاه آزاد اسالمی اقدام نمایند.
سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد؛ از آنجایی که ممکن است پس از بسته 
شدن فایل دفترچه راهنمای انتخاب رشته، تغییراتی از طرف معاونت آموزشی وزارت 
متبوع یا دانشگاه های پذیرنده دانشجو به این سازمان اعالم گردد که مالک عمل 
قرار خواهد گرفت، لذا به داوطلبان توصیه می شود به تغییراتی که در قالب اطالعیه 
ها از طریق سایت سازمان یا هفته نامه پیک سنجش اطالع رسانی می شود توجه 
نموده و در این راستا اقدامات الزم را انجام دهند. بدیهی است عدم اطالع از اطالعیه 

های اعالم شده هیچ گونه حقی برای داوطلبان ایجاد نمی کند.

وزیر علوم: خیرین دانشجویان مستعد را بورسیه کنند
بورسیه  به  ورود  با  می توانند  خّیرین  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
دانشجویان مستعد در رشته های مورد نیاز جامعه، دانشجویان شاخص علوم پایه و 
علوم انسانی، تجهیز آزمایشگاه ها و به ویژه حمایت از نخبگان شاغل در شرکت های 

دانش بنیان شکل جدیدی به اقدامات نیک خود ببخشند.
محمدعلی زلفی گل با جمعی از خیرین آموزش عالی، دیدار و گفت وگو کرد. وی 

در این دیدار سه ساعته پای صحبت ها و نظرات خیرین نشست.
زلفی گل در این نشست اظهار داشت: در گذشته و زمان معاصر، اقدامات زیادی 
توسط خّیرین برای رشد آموزش عالی صورت گرفت که ساخت خوابگاه دانشجویی و 
مجتمع های آموزشی تنها بخشی از این اقدامات است. وزیر علوم تأکید کرد: در کنار 
استمرار فعالیت های گذشته، خّیرین می توانند با ورود به بورسیه کردن دانشجویان 
مستعد در رشته های مورد نیاز جامعه، دانشجویان شاخص علوم پایه و علوم انسانی، 
تجهیز آزمایشگاه ها و به ویژه حمایت از نخبگان شاغل در شرکت های دانش بنیان 
شکل جدیدی به اقدامات نیک خود ببخشند.زلفی گل ادامه داد: گاهی مشاهده می کنیم 
دانشجویان شاخص و المپیادی رشته های علوم پایه به خاطر بازار کار از عالقه خود 
صرف نظر کرده و در رشته دیگری غیر از رشته قبلی ادامه تحصیل می دهند که بورسیه 

کردن این دانشجویان کمک بزرگی به رشد علمی این رشته ها است.
با  فناوری  و  پژوهش  حوزه  در  فعال  مخترعان  و  نخبگان  کرد:  تأکید  وی 
سرمایه گذاری خّیرین می توانند ایده های علمی خود را به یک دانش فنی یا محصول 
مورد نیاز جامعه تبدیل کنند که در این صورت شاهد رشد فناوری در کشور خواهیم 

بود و زمینه فعالیت تعدادی از جوانان کشور فراهم خواهد شد.
زلفی گل با اشاره به اینکه هنوز هم در کشور با کمبود خوابگاه مواجه هستیم، 
گفت: در برخی دانشگاه های شهرستانی، امکانات خوابگاهی وجود ندارد و همه خوابگاه ها 
استیجاری هستند. صندوق رفاه دانشجویان از پروژه های خّیرین در این حوزه استقبال 

و حمایت می کند و بسترهای خوبی برای همکاری فراهم کرده است.

مالخر تابلوهای راهنمایی و رانندگی در چیتگر دستگیر شد
معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری مالخر تابلوهای 
راهنمایی و رانندگی خبر داد و گفت: در بررسی مخفیگاه متهم، تعدادی لوازم سرقتی و 

۳۰ عدد تابلوهای مختلف راهنمایی و رانندگی کشف شد.
بر خرید و فروش  اخبار دریافتی مبنی  افزود: در پی  زاده  ارسالن قاسم  سرهنگ 
اموال سرقتی در محله »چیتگر« رسیدگی موضوع در دستور کار عملیات کالنتری چیتگر 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: مأموران کالنتری در تحقیقات صورت گرفته و با شگردهای پلیسی 
هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و با اخذ مجوز قضایی به مخفیگاه متهم مراجعه 

و در یک عملیات منسجم پلیسی متهم دستگیر شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: متهم 5۰ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و خرید 

لوازم سرقتی از سارقان معترف شد و همچنین متهم به مرجع قضائی معرفی شد.
کالهبرداری از ۱5 شهروند تهرانی

سرهنگ »قاسم دستخال« افزود: بهمن ماه سال گذشته پرونده ای دایر بر کالهبرداری 
با شکایت مال باخته در دادسرای ناحیه ۶ تهران تشکیل شد که حسب دستور مقام قضایی، 
پرونده برای کشف و پی جویی در اختیار دایره مبارزه با جعل و کالهبرداری پایگاه سوم 

قرار گرفت.
وی افزود: ابتدا شاکی به پلیس آگاهی دعوت و از وی تحقیق شد. این فرد اعالم 
کرد با شخصی به هویت »بهزاد« در فضای مجازی آشنا شدم که مدعی طراحی و اجرای 
دکوراسیون داخلی بود و پس از دریافت مبلغ سه میلیارد ریال بابت طراحی داخل ساختمان، 

پاسخگوی تلفن های من نشد و متواری شده است.
و  جعل  با  مبارزه  تیم  کار  دستور  در  پرونده  کشف  داد:  ادامه  انتظامی  مقام  این 
کالهبرداری قرار گرفت و با انجام اقدامات پلیسی و طبق استعالمات معلوم شد متهم به 

همین شیوه و شگرد از شهروندان کالهبرداری و در مراجع قضایی دارای پرونده است.
رییس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران خاطرنشان کرد: با کشف سرنخ های متعدد 
که حکایت از ارتکاب متعدد جرم توسط متهم داشت، نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع 

قضایی منعکس و دستور دستگیری بهزاد صادر شد.
وی افزود: پس از شناسایی مخفیگاه متهم در محدوده »شرق« تهران و حصول 
اطمینان از حضور وی در این مخفیگاه، متهم در یک عملیات غافلگیرانه و پلیسی دستگیر 
و به اداره آگاهی انتقال یافت.دستخال اظهارداشت: بهزاد در تحقیقات اولیه منکر هرگونه 
بزه انتسابی بود ولی پس از مواجهه با شواهد و مستندات و انجام بازجویی به بزه ارتکابی 
اعتراف کرد و اظهار داشت که با این شیوه و شگرد توانسته است از ۱5 شهروند تهرانی 
کالهبرداری کند.وی گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به جرم کالهبرداری، گزارش 
با قرار مجرمیت برای تکمیل  ارسال که متهم  کارآگاهان درباره کشف جرم به دادسرا 
تحقیقات و شناسایی مال باختگان در اختیار این یگان قرار گرفت و تا کنون ۱2 تن از 

مال باختگان، متهم را شناسایی کرده اند.

سرانجام پرونده شوخی با سالح که منجر به قتل شد
هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده اصراری کیفری مبنی بر استفاده یک متهم 

از کلت کمری که به شوخی منجر به قتل شده بود، بررسی کرد.
در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، قضات در خصوص رأی اصراری دادگاه 

کیفری یک استان خوزستان به بحث و بررسی پرداختند.
موضوع پرونده در مورد استفاده متهم از کلت کمری به شوخی بعد از درآوردن خشاب 
و چکاندن آن به سوی شخص در یک مجلس خصوصی بود که در نتیجه این کار یک 

گلوله به سر طرف مقابل اصابت می کند و موجب مرگ وی می شود.
با توجه به اینکه از قبل گلوله در لوله سالح بوده و متهم  از این موضوع آگاه نبوده 
است، قتل را شبه عمد تشخیص دادند و رأی شعبه 2۴ دیوان عالی کشور را با اکثریت 

آراء تایید کردند.
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۱29۰۰KS-Core i9 به ۷٫۴۵ گیگاهرتز 
اورکالک شد

اورکالکری موفق شد به کمک نیتروژن مایع، فرکانس پردازنده  ی 
پرچم دار نسل دوازدهم اینتل یعنی ۱2۹۰۰KS-Core i۹ را به 7٫۴5 

گیگاهرتز برساند.
از  نسخه ای  اینتل،   ۱2۹۰۰KS-Core i۹ پرچم دار  پردازنده ی 
به  شدن  اورکالک  قابلیت  که  است  اینتل  دوازدهم  نسل  پردازنده های 
 Ryzen فرکانس های باالتر را دارد. این پردازنده به تازگی و برای رقابت با
5۸۰۰X۳D ای ام دی معرفی شده و در همین مدت کوتاه چندین رکورد 

جهانی اورکالک را از آِن خود کرده است.
فرکانس  ادعا کرد که  اسکرین شاتی  انتشار  با  آبی دی ۱۴۰۰  تیم 
بوست دو هسته ای پردازنده ی ۱2۹۰۰KS-Core i۹ به 5٫5 گیگاهرتز و 
فرکانس بوست تمام هسته ای آن به 5٫2 گیگاهرتز می رسد؛ این عدد کمی 
بیشتر از حداکثر فرکانس بوست 5٫2 گیگاهرتزی مدل معمولی پردازنده ی 
۱2۹۰۰K-Core i۹ است. چنین پردازنده هایی طعمه ی مناسبی برای 
 ،extremetech اورکالکرهای افراطی به حساب می آیند و به گزارش
یکی از این اورکالکرها موفق شد با بهره گیری از خنک کننده ی نیتروژن 
مایع ))LN2 با دمای حدود ۳2۰ درجه ی فارنهایت زیر صفر، فرکانس 
بوست پردازنده ی ۱2۹۰۰KS-Core i۹ را به 7۴5۰٫۶2 مگاهرتز برساند. 
این عدد از اورکالک های معمولی تک هسته ای/دو رشته ای ۳5 درصد بیشتر 
 P-Core است، البته باید توجه داشت که فقط یکی از هسته های قدرتمند

این پردازنده موفق شد به این فرکانس اورکالک شود.
اورکالکر تیم MSI با نام TSAIK، برای اورکالک پردازنده ی 
۱2۹۰۰KS-Core i۹ از مادربرد MEG Unify-X ام اس آی با برد 
مناسب برای اورکالک Z۶۹۰ استفاده کرد؛ این مادربرد به دو اسالت 
 Dual Inline Memory Module )مخفف عبارت   DIMM
یا ماژول حافظه ی هم ردیف دوگانه(، ۱۹ فاز توان پردازنده و 2 فاز توان 
آن  در  به کار رفته  حافظه ی  مدل  که  است  مجهز  ولتا ژ  تنظیم  برای  رم 

مشخص نیست.
 Core پردازنده ی  بوست  فرکانس  توانست   TSAIK اینکه  با 
۱2۹۰۰KS-i۹ را به 7٫۴5 گیگاهرتز برساند، اما با توجه به تصویر زیر، 
مشاهده می کنیم که اورکالکر دیگری به نام Splave موفق شده تابه حال 

رکوردهای دیگری را برای این پردازنده ثبت کند.
پردازنده ی  فرکانس  کردن  اورکالک  با  توانسته  قباًل   Splave
جدول  این  در  اما  برساند،  گیگاهرتز   7٫۶ به  را   ۱2۹۰۰K-Core i۹
فقط فرکانس های بوست جدیدترین پردازنده ی اینتل را نشان می دهد؛ 
 Aqua OC Z۶۹۰ او برای دستیابی به این فرکانس بوست از مادربرد
برند ASRock استفاده کرد و موفق شد سه رکورد جهانی و سه مقام 
اول جهانی را به دست آورد.این جدول، جدای از نمایش قدرت اینتل، اعداد 
 ۱2۹۰۰K-Core i۹ فوق العاده ای را نشان می دهد. برای مثال پردازنده ی
در بنچمارک Cinebench R2۰ توانست حدود ۱۰ هزار امتیاز کسب 
کند، در حالی که نسخه ی اورکالک شده به امتیازی بیش از ۱5 هزار دست 
پیدا کرد. این پردازنده در تست چند هسته ای Geekbench 5، امتیاز 
۱۸٫5 هزار را کسب کرد و مدل ۱2۹۰۰KS نیز با خنک کننده ی نیتروژن 
از  با استفاده  اعداد  این  البته  پیدا کرد،  امتیاز 27٫۸ هزار دست  به  مایع 

خنک کننده های سنتی قابل دستیابی نیستند.
پردازنده ی پرچم دار اینتل هنوز در ابتدای راه قرار دارد و ممکن است 

در هفته های آینده بازهم رکوردهای بیشتری از آن منتشر شود.
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رونمایی از کارکردهای نوآورانه سامانه »کیلید« بانک آینده 
در سال جدید

چه  هر  ارزش آفرینی  راستای  در  آینده  بانک 
»کیلید«،  سامانه  کارکرد  بهبود  و  نوآوری  بیش تر، 

تغییرات جدیدی را در این سامانه اعمال کرد.
مشتریان عزیز از این پس برای انجام تراکنش 
انتقال از حساب های حقیقی تک امضاء، باید از رمز 

یک بار مصرف استفاده کنند.
هم چنین، هنگامی که مشتری بالقوه به مشتری بالفعل تبدیل می شود، 

پیامک اطالع رسانی به شخص معرف ارسال می شود.
از دیگر تغییرات جدید داده شده در این سامانه می توان به ایجاد راهنمای 
تصویری برای مشتریان در خصوص نحوه انتخاب و تعیین رمز قوی برای 

ورود به سامانه »کیلید« نام برد.
برای نصب برنامه »کیلید«، به صفحه سامانه »کیلید« روی وب سایت 

بانک آینده key.ba24.ir، رجوع فرمایید.

امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک دی، بنیادشهید و امور 
ایثارگران تهران بزرگ و سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

مدیران بانک دی، بنیادشهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و سازمان 
فرهنگی سیاحتی کوثر به منظور ایجاد هم افزایی بیشتر تفاهم نامه همکاری 
امضاء کردند. در مراسم امضای این تفاهم نامه که در ساختمان مرکزی بانک 
دی و با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک، مدیرکل بنیادشهید 
و امور ایثارگران تهران بزرگ، مدیرعامل سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر 
توسعه  و  تقویت  بر  برگزار شد  ارشد هر سه سازمان  مدیران  از  و جمعی 

زمینه های همکاری این سه مجموعه تاکید شد.
در این نشست علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی، با اشاره به لزوم 
ارائه خدمات باکیفیت به خانواده معزز ایثارگران گفت: مهم ترین مأموریت 
بانک دی خدمت رسانی به خانواده معزز شهدا و ایثارگران است و مدیران و 

کارکنان بانک در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
استان  بنیادشهید هر  مراکز  در  میزهای خدمت  ایجاد  افزود:  وی 
به  هدف  جامعه  دسترسی  تسهیل  در  دی  بانک  اقدامات  مهم ترین  از 
تداوم  قوت  به  هدف  این  نیز  جاری  سال  در  که  است  بانکی  خدمات 

کرد. خواهد 
امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  کریمی،  اصحاب  نشست  این  ادامه  در 
ایثارگران تهران بزرگ، با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه گفت: هر 
اقدامی که برای خدمت به خانواده معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران انجام 

شود گوشه ای از ایثار این عزیزان را جبران نخواهد کرد.
وی افزود: خدا را شاکریم که به همت هیئت مدیره بانک دی، این 
تفاهم نامه آرزوی دیرینه پدران، مادران و همسران شهدا و جانبازان برای 
تشرف به زیارت عتبات عالیات و بقاع متبرکه در عراق و سوریه را محقق 

خواهد کرد.
فرهنگی  سازمان  مدیرعامل  دستجردی،  علی  مراسم  این  ادامه  در 
بانک دی  از تالش های صورت گرفته در  سیاحتی کوثر، ضمن قدردانی 
برای تهیه مقدمات این تفاهم نامه گفت: با رفع محدودیت های کرونایی در 
کشور، این تفاهم نامه نخستین اقدام سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر در ارائه 

خدمات سیاحتی-زیارتی به جامعه هدف بنیاد شهید است.
بانک دی شاهد  با حضور اعضای هیئت مدیره جدید  ادامه داد:  وی 
با مأموریت های بنیادشهید در خدمت  همسویی بیشتر خدمات بانک دی 
به خانواده معزز شهدا و ایثارگران هستیم که امیدواریم این تفاهم نامه آغاز 

فصل تازه ای در همکاری مشترک طرفین باشد.
گفتنی است مهم ترین هدف این تفاهم نامه سه جانبه، عالوه بر گسترش 
همکاری های متقابل، اعطای تسهیالت مناسب برای اعزام جامعه هدف 

بنیاد شهید به زیارت عتبات عالیات عراق و سوریه است.

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

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

به عمل  تشکر  و  تقدیر  ملل  اعتباری  موسسه  غربی  و  آذربایجان شرقی 
آوردند. به گزارش امتداد به نقل از ]…[

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

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

عمل آوردند.
بنابراین گزارش حوزه و شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی، 
درخواست های ارسالی را در کوتاه ترین زمان و حداقل مراجعه انجام و 
نسبت به افتتاح حساب و تکمیل پرونده اعتباری و واریز مبلغ تسهیالت اقدام 
نموده اند. بر این اساس عملکرد مسئولین حوزه و شعب باعث رضایتمندی 
مددجویان وکارفرمایان سازمان بهزیستی شد که مدیران کل سازمان مذکور 
دراستان های آذربایجان شرقی و غربی با ارسال متون زیر از کارکنان موسسه 

اعتباری ملل تقدیر به عمل آوردند.
)بدین وسیله بر خود الزم می دانم از تالش های صادقانه و بی شائبه 
جنابعالی در راستای پرداخت به موقع تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی 
اشتغال  بودجه سال ۱۴۰۰ که موجبات  قانون  تبصره ۱۶  به  بند  موضوع 
اداره کل را  این  و رضایتمندی معلولین و مددجویان عزیز تحت پوشش 
فراهم نموده است قدردانی و تشکر می نمایم توفیق روز افزون شما را در 
ایران درظل توجهات حضرت  به نظام مقدس جمهوری اسالمی  خدمت 
مدیرکل  صحاف  فرگل  دکتر  خواستارم.  متعال  خداوند  از  ولیعصر)عج( 

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

بسزایی را اعمال می کنند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم .

صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰؛

نه کیفیت درست شد نه افزایش تولید!

مه
و بی

ک 
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زیر نظر: سوگند رام

سال ۱۴۰۰ برای صنعت 
خودرو سالی پر دردسر و پر 
از اتفاق بود که از مهمترین 
افزایش  دردسرهای  به  می توان  آن ها 
تولید  تیراژ  افزایش  در  ناکامی  قیمت، 
مدیران  تغییرات   ، وعده ها علیرغم 
پربحث  سایپا،  و  ایران خودرو  عامل 
محصوالت  کیفیت  بودن  پایین  شدن 

و نظایر آن اشاره کرد.
خودروسازان  گذشته  سال  در 
تجربه  را  نشیب   و  فراز  از  پر  سالی 
عامل  مدیران  اینکه  علیرغم  کردند. 
عدم  سبب  به  سایپا  و  ایران خودرو 
به  پوشاندن  عمل  جامه  در  موفقیت 
ژ  تیرا فزایش  ا همچون  وعده هایی 
تولید، بهبود کیفیت، کاهش خودروهای 
ناقص و... جای خود را به مدیران جدید 
داند اما تا پایان سال نیز صنعت خودرو 
کشید.  دوش  به  را  مشکالتش  بار 
هرچند سال ۱۴۰۰ برای صنعت خودرو 
چندان خوب نبود و خوب هم تمام نشد 
اما گویا برای سال جاری خودروسازان 
دارند.  نظر  در  مفصل تری  برنامه های 
صدور  از  بی تاثیر  موضوع  این  البته 
جمهور  رئیس  بندی  هشت  فرمان 
کیفی  بهبود  برای  پارسال  اسفند  در 
و کمی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ 

نبوده است.
برگزاری میز پنجم تعمیق ساخت 

داخل
خودرو  برای صنعت   ۱۴۰۰ سال 
ایران با خبر برگزاری میز پنجم تعمیق 
داخل آغاز شد. اواخر فروردین ماه بود 
تعمیق  میز  پنجمین  برگزاری  خبر  که 
خودرو   صنعت  قطعات  داخل  ساخت 
مطرح شد. این در حالی بود که شروع 
سال  تیرماه  از  میزها  این  برگزاری 
۱۳۹۸ آغاز شد و با تشکیل چهار میز 
داشت.   ادامه   ۱۳۹۹ تابستان  اواخر  تا 
مقرر شده بود این میزها ۳۴۱ میلیون 
یورو صرفه جویی ارزی به دنبال داشته 
باشند که تا پایان میز چهارم، حدود ۶5 
درصد آن محقق شد. برنامه ریزی شده 
داخل  ساخت  تعمیق  میز  پنج  که  بود 
در صنعت خودرو تا پایان سال ۱۳۹۸ 
برگزار شود که از این تعداد، سه میز در 
سال ۱۳۹۸ و چهارمین میز در تیرماه 
کرونا  ویروس  شیوع  )به سبب   ۱۳۹۹
و به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر( 
با حضور سرپرست وقت وزارت صنعت، 

معدن و تجارت برگزار شد.
سال  کاری  نخست  روزهای  در 
پایانی  هفته  در  که  شد  اعالم   ۱۴۰۰
تعمیق  میز  پنجمین  ه،  ما فروردین 
صنعت  برای  قطعات  داخل  ساخت 
خودرو برگزار خواهد شد اما اجرای آن 

به  مهر ماه ۱۴۰۰ موکول شد. 
اولین مرحله افزایش قیمت خودرو 

در کارخانه و نارضایتی خودروسازان 
از  پس  ماه  اردیبهشت  اواسط 
بر  بررسی  و  بحث  ماه  یک  حدود 
خودروها،  رسمی  قیمت  افزایش  سر 
سرانجام شورای رقابت در مورد تعیین 
سال  در  خودرو  قیمت  افزایش  میزان 
براساس  و  کرد  گیری  تصمیم   ۱۴۰۰
تورم بخشی یکساله اعالم شده توسط 
بانک مرکزی و پس از کسر تورم های 
و  اول  ماهه  در سه  قبلی  اعمال شده 
از  پس  همچنین  و   ۱۳۹۹ سال  دوم 
بهره وری،  و  کیفیت  متغیرهای  اعمال 
افزایش قیمت محصوالت خودروسازان 
محصوالت  برای  کرد.  تصویب  را 
درصد   ۸.2 متوسط  بطور  ایران خودرو 
و برای محصوالت سایپا بطور متوسط 
محاسبه  قیمت  افزایش  درصد   ۸.۹
مشمول  خودروهای  تمامی  برای  و 
یان  پا تا  قیمت گذاری  لعمل  دستورا

شهریور ۱۴۰۰ اعمال شد.
افزایش  مصوبه  دیگر  سوی  از 
قیمت محصوالت خودروسازان توسط 
شورای رقابت، نارضایتی خودروسازان 
را در پی داشت. علیرغم گذشت حدود 
فزایش  ا مجوز  صدور  ز  ا هفته  دو 
قیمت محصوالت خودروسازان داخلی 
به  مصوبه  این  رقابت،  شورای  توسط 
بود و عالوه  ابالغ نشده  خودروسازان 
تاخیر و تعلل در  این  از  براینکه آن ها 
ابالغ گالیه مند شدند، از میزان افزایش 

قیمت ها نیز رضایت نداشتند.
از  روز  اولین  در  اما  نهایت  در 
فزایش  ا مصوبه   ،۱۴۰۰ دماه  خردا
پس  خودروسازان،  محصوالت  قیمت 
قیمت  جدید  لیست  و  اجرا  روز   ۱۹ از 

محصوالت منتشر شد.
در  خودروسازان  معکوس  دنده 

تیراژ تولید
افزایش  در  خودروسازان  ناکامی 
تیراژ تولید و باال بردن میزان تولید، از 
همان ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شد و تا 
پایان سال هم ادامه داشت؛ به گونه ای 
که تمام زور خودروسازان تا پایان سال 
نهایت تا مرز یک میلیون دستگاه بود و 
فراتر از این میزان نرفت. دو سه سالی 
خودروسازان  تولید  مجموع  که  است 
هم  دستگاه  میلیون  یک  به  سال  در 
نمی رسد و در همین حدود باقی مانده 
است  قرار  که  حالیست  در  این  است. 
تا پایان سال ۱۴۰۴ به گفته سیدرضا 

و  معدن  صنعت،  )وزیر  امین  فاطمی 
میلیون  سه  ساالنه  تولید  به  تجارت( 

دستگاه خودرو برسیم.
 ،۱۴۰۰ سال  ابتدای  همان  در 
ماه  اردیبهشت  در  تولید  آمار  مقایسه 
تولید  که  داد  نشان   ۱۳۹۹ و   ۱۴۰۰
در  سایپا  و  ایران خودرو  در  خودرو 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به طرز عجیبی 
کاهش یافته که حکایت از دنده عقب 
خودروسازان آن هم برخالف شعارهایی 
تولید  افزایش  در  جدی  عزم  بر  مبنی 
گفته  به  که  بود  حالی  در  این  داشت. 
عمق  افزایش  با  خودروسازان  خود 
و  قطعات  و  خودروها  داخلی سازی 
واردات،  به  وابستگی  عدم  همچنین 
بهانه   نمی تواند  هم  تحریم ها  دیگر 

مناسبی برای توجیه افت تولید باشد.
صنعت  ساماندهی  طرح  ارجاع 

خودرو به کمیسیون صنایع مجلس
 ،۱۴۰۰ ماه  تیر  از  روز  اولین  در 
طرح  در  نگهبان  شورای  دات  یرا ا
ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار 
مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس 
به  بیشتر  بررسی  جهت  را  طرح  این 
کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.
کمیسیون صنایع طرح ساماندهی 
دیگر  سوی  از  کرد.  اصالح  را  خودرو 
یاست  ر ه  ر و د سیزدهمین  منتخب 
در  عدالت  رعایت  لزوم  بر  جمهوری 
کل زنجیره قیمت گذاری خودرو با توجه 
به نارضایتی خودروسازان و مشتریان از 
وضعیت موجود تاکید و اعالم کرد که 
احتماال دولت سیزدهم برنامه دیگری 
برای تعیین قیمت خودرو خواهد داشت.
م  ثبت نا ر  د شرط  و  د حذف 

طرح های پیش فروش خودروسازان
خودرو  کمیته  مصوبه  براساس 
و  م  ثبت نا یط  شرا تعیین کننده  که 
فروش  ثبت های  برای  محدودیت ها 
خودروسازان بود، در خرداد ماه ۱۴۰۰ 
رهن  در  لزام  ا شرط  دو  شد  مقرر 
حذف  و  خودروها  سند  یکساله  ماندن 
ممنوعیت ثبت نام و صدور فاکتور نزد 
در  ایران خودرو  و  سایپا  مجموعه های 

۴۸ ماهه گذشته حذف شود.
اما حذف این دو محدودیت تنها 
برای یک دوره از فروش ها اجرایی شد. 
تنها  )محدود(  مرحله  چند  آن  از  پس 
رهن  در  سند  ماندن  گرو  الزام  شرط 
شرط  این  اما  نمی شد،  اعمال  شرکت 
هم مجدد به شروط طرح های فروش 
آبان  در  نهایت  در  اینکه  تا  بازگشت 
اعالم  خودروسازان  گذشته  سال  ماه 
کردند که امکان فک رهن محصوالت 
فروخته شده در قالب فروش فوق العاده 
از موعد  و پیش فروش یکساله، زودتر 
اشاره  که  همانطور  است.  شده  فراهم 
شد این در حالی بود که کمیته خودرو 
در  که  بود  کرده  خردادماه مصوب  در 
مدت  به  خودروها  سند  ماندن  رهن 
فروش  طرح های  شرایط  از  یکسال، 

حذف شود.
جدید  خودروهای  عرضه  وعده 
از سوی دو خودروساز بزرگ چه شد؟

دو  هر   ،۱۴۰۰ د  ا مرد یل  ا و ا
عمومی  مجمع های  در  ز  خودروسا
عرضه  ز  ا نه(  گا جدا )بصورت  خود 
سال  در  بازار  به  جدید  خودروهای 

۱۴۰۰ خبر دادند.
وقت  مدیرعامل  مقیمی-  فرشاد 
ایران خودرو- ضمن اشاره به رونمایی 
از نمونه اولیه کراس اوور ایرانی، گفت: 
اوور  کراس  محصول  تولید  مراحل 
پروژه K۱25آغاز شده و نمونه اولیه این 
خودرو در شهریور ماه رونمایی خواهد 
تولید  ماه  شهریور  در  همچنین  شد. 
گیربکس شش سرعته نیمه اتوماتیک 
)AMT( آغاز می شود و تا آذرماه روی 
خودروهای رانای شش سرعته و سمند 
خودروی  اینکه  ضمن  می گیرد.  قرار 
2۰7 پانوراما با گیربکس شش سرعته 

نیز عرضه خواهد شد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

اتوماتیک را در آبان ۱۴۰۰  اولین تارا 
به حرکت درآورد. عالوه براین در نیمه 
شش  پانوراما   2۰7 گذشته  سال  دوم 
سرعته و گیربکس های نیمه اتوماتیک 
شش سرعته  رونمایی و به بازار عرضه 
تولید  خودروساز  این  همچنین  شدند. 
سر  از   ۱۴۰۰ ماه  آذر  از  را  آریسان 
گرفت؛ البته که تا پایان سال آریسان 

جدیدی به بازار عرضه نشد.
مدیرعامل  سلیمانی-  سیدجواد 
عمومی  مجمع  در  نیز  سایپا-  وقت 
عادی سالیانه این شرکت از ورود سه 
پایان  تا  بازار  به  محصول جدید سایپا 
سال ۱۴۰۰ خبر داد و تاکید کرد: آریا به 
عنوان نخستین کراس اوور کامال ایرانی 
در نیمه دوم سال با گیربکس اتوماتیک 
با  شاهین  خودرو  می شود.  عرضه 
تولید  پاییز  در  نیز  اتوماتیک  گیربکس 
همچنین  می شود.  عرضه  بازار  به  و 
اطلس که یک محصول کراس برپایه 
است،  کوییک  و  ساینا  خودروهای 

جایگزین تیبا خواهد شد.
شاهین  گذشت،  که  سالی  در 
اتوماتیک به بازار عرضه شد اما عرضه 
جایگزین  و  اطلس  و  آریا  خودروهای 
شدن آن با خودرو تیبا به سال ۱۴۰۱ 

موکول شد.
احتمال بورسی شدن خودرو

به دنبال درخواست رئیس سازمان 
معرفی  برای  رقابت  شورای  از  بورس 
 ،۱۴۰۰ مرداد  در  خودرو  قیمت گذاران 
ین  ا یا  آ که  شد  مطرح  سوال  این 
عرضه  احتمال  ند  می توا درخواست 

خودرو در بورس را تقویت کند؟
برای   ۱۴۰۰ سال  در  گرچه 
عرضه  طریق  از  خودرو  قیمت  کشف 
حاصل  قطعی  توافقی  کاال  بورس  در 
اصرار  و  طرح  این  وجود  اما  نشد، 
اجرایی  بر  مجلس  نمایندگان  برخی 
طرح های  که  شد  باعث  آن  شدن 
همچون  خودرو  قیمت گذاری  دیگر 
صنعت  عه  مجمو دی  پیشنها ح  طر
خودروسازی برای آزادسازی قیمت در 
سرانجام  به  زیاندهی  از  خروج  جهت 
خودروسازان  رایزنی  هرچند  نرسد. 
محصوالت  قیمت  آزادسازی  برای 
اما  گرفت  شدت  دوازدهم  دولت  در 
دولت  عمر  به  آن  شدن  تی  عملیا
در  تصمیم گیری  و  نرسید  دوازدهم 
موکول  سیزدهم  دولت  به  آن  مورد 
شود. این موضوع تا پایان سال ۱۴۰۰ 

نرسید. نتیجه   به  هم 
ایران خودرو  فوری  فروش  اولین 

بدون قرعه کشی
ریابی  بازا معاون  آنکه  ز  ا پس 
فروش  ز  ا یران خودرو  ا فروش  و 
و   S7 برای  ابتدای  هایما  محصوالت 
سپس S5 بدون محدودیت  قرعه کشی 
سال  مهرماه  در  وعده  این  داد،  خبر 
تا  و  اجرایی  بار  اولین  برای  گذشته 

پایان سال چهار بار برگزار شد.
رقابت  شورای  مصوبه  زدن  دور 

توسط خودروسازان
)از  یکماه  به  قریب  خودروسازان 
شهریور تا مهر ماه( طرح فروشی برگزار 
شورای  مصوبه  آن  علت  که  نکردند 
رقابت و نارضایتی خودروسازان از این 

مصوبه بود.
ابتدای شهریور ماه، شورای رقابت 
فروش  پیش  طرح  در  که  کرد  اعالم 
گذاری،  قیمت  مشمول  خودروهای 
پرداخت  پیش  که  خودرو  از  سهمی 
آن قبال انجام شده مشمول هیچگونه 
تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد. این 
خودروسازان  که  شد  سبب  موضوع 
برگزار  فروش  طرح  ماه  یک  حدود 
به  اقدام  که  هم  آن  از  پس  نکنند. 
فروش محصوالت خود کردند، از مبلغ 
پیش پرداخت ها کم کردند تا در موعد 
تحویل خودرو، مبلغ بیشتر باقی مانده از 
وجه خودرو مطابق تورم محاسبه شود.
رابطه  این  در  نیز  رقابت  شورای 
تاکید کرد که بهتر است خودروسازان 

تعهدات  و  کرده  عمل  مصوبه  طبق 
خود را انجام دهند و به این هم فکر 
در  مسلط  موقعیت  در  اگر  که  کنند 
بازار قرار دارند، بایستی انصاف را هم 

در نظر بگیرند.
تنها  ماه،  یک  از  پس  نتیجه  در 
تارا دستی به طرح پیش فروش یکساله 

رسید.
منت 2۰۰ میلیون تومانی نشدن 

پراید!
نیمه دوم سال گذشته،  اوایل  در 
رقابت  نظر شورای  تجدید  دبیر هیات 
با بیان اینکه ما در شورای رقابت قیمت 
خودرو را تعیین نمی کنیم، بلکه فرمول 
برای قیمت گذاری داریم، منتی بر سر 
اگر  باشید  مردم گذاشت که »مطمئن 
خودرو  قیمت  نبود،  رقابت  شورای 
بود  امروز  قیمت های  از  بیشتر  بسیار 
و به عنوان نمونه قیمت پراید به 2۰۰ 

میلیون تومان می رسید”.
خودروسازان  اگر  بود  معتقد  او 
مدعی غیر واقع بودن قیمت ها هستند، 
نه  دهند؛  ارائه  جایگزین  فرمول های 
در  خودرو  قیمت گذاری  اصل  اینکه 

شورا را زیر سوال ببرند.
با  خودروسازان  وی،  گفته  به 
زیان ده نشان دادن خودشان می خواهند 
را  بازار  تا  کارخانه  قیمت  مابه التفاوت 
اگر  آن ها  بریزند.  خودشان  جیب  به 
راست می گویند قیمت تمام شده قابل 
اتکا برای محصوالتشان را ارائه دهند.

ستاد  به  خودرو  گذاری  قیمت 
تنظیم بازار واگذار شد

اواخر آبان ماه، وزیر صنعت، معدن 
قیمت  تعیین  واگذاری  از  تجارت  و 
داد  خبر  بازار  تنظیم  ستاد  به  خودرو 
و اعالم کرد که بررسی قیمت گذاری 
سپرده  بازار  تنظیم  ستاد  به  خودروها 
موضوع  این  درباره  ستاد  این  و  شده 
سوی  از  کرد.  خواهد  گیری  تصمیم 
حمل ونقل  معاون  این،  از  پیش  دیگر 
واگذاری  ز  ا نیز  مذکور  رتخانه  وزا
صمت  وزارت  به  خودرو  قیمت گذاری 
خبر داده و گفته بود که موضوع تنظیم 
معدن  صنعت،  وزارت  به  خودرو  بازار 
این  در  است.  شده  واگذار  تجارت  و 
راستا، سازوکاری که برای قیمت گذاری 
خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت 
خودروهایی که از محل افزایش تولید 
خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، 
سود  و  شده  تمام  قیمت  احتساب  با 
خواهد  ناظر  نهاد  تأیید  به  که  قانونی 

رسید، محاسبه خواهد شد.
به دنبال این خبر، این سوال پیش 
آمد که آیا شورای رقابت بطور رسمی 
کنار  خودرو  قیمت گذاری  از  دیگر  بار 
شورای  که  البته  است؟  شده  گذاشته 
رقابت هیچگاه این کنار گذاشته شدن 

را نپذیرفت.
قیمت  افزایش  برگشت  و  رفت 

مصوب خودروها در نیمه دوم ۱۴۰۰
در روزهای ابتدایی دهه سوم آبان 
سال گذشته، پس از اتمام دوره شش 
شورای  قیمت گذاری  آخرین  از  ماهه 
رقابت برای محصوالت خودروسازان، 
ی  ا بر قیمت  یش  ا فز ا ی  مه ها مز ز
جدید  قیمت  اعالم  و  سال  دوم  نیمه 
محصوالت خودروسازان شنیده می شد. 
این در حالی بود که در آن برهه زمانی، 
پایان  به  هم  رقابت  شورای  دوم  دور 
رسیده بود و بایستی اعضای جدید از 
اما  تغییر می کردند؛  جمله رئیس شورا 

خبری از تغییرات نبود.
از سوی دیگر شورای رقابت نیز 
چندان راضی به تصمیم وزارت صنعت، 
مجوز  ئه  را ا برای  تجارت  و  معدن 
افزایش قیمت محصوالت خودروسازان 
اتمام  به  خودروسازان  صبر  اما  نبود 
جدید  قیمت های  فزایش  ا و  رسید 
محصوالت خود را اعمال کردند. براین 
اساس با توجه به اینکه موضوع تنظیم 
بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و 
تنظیم  ستاد  بود،  شده  واگذار  تجارت 

افزایش قیمت محصوالت  بازار مجوز 
خودروسازان را ابالغ کرد و بالفاصله 
با  خودروسازان  فروش  طرح  اولین 

قیمت های جدید آغاز شد.
بابت  قیمت  افزایش  این  از  پس 
تورم بخشی، محصوالت گروه صنعتی 
 ۱۹ تا   ۱5 متوسط  بطور  ایران خودرو 
بطور  درصد و محصوالت گروه سایپا 
متوسط ۱۳ درصد افزایش قیمت پیدا 
شدند  متعهد  خودروسازان  و  کردند 
در  را  عرضه  رشد  و  تولید  رشد  که 
دستور کار قرار داده  و بصورت هفتگی 
طرح های طرح فروش  را اجرایی کنند.

البته که شورای رقابت نیز در این 
مبنی  بیانه هایی  و  ننشست  بیکار  بین 
براینکه بازار خودرو همچنان انحصاری 
توسط  بایستی  قیمت گذاری  و  است 
این شورا صورت گیرد، صادر کرد. اما 
مدیرکل وقت صنایع حمل ونقل وزارت 
صمت، عدم هماهنگی با شورای رقابت 
را کوتاهی خود خواند و اخذ مجوزهای 
را  افزایش قیمت خودروها  برای  الزم 

تایید کرد.
اما این افزایش قیمت محصوالت 
دوام  بیشتر  روز  یک  خودروسازان 
رسمی  عالم  ا ی  ا د فر و  شت  ا ند
رئیس  دستور  به  جدید،  قیمت های 
خودروهای  قیمت  فزایش  ا جمهور 
دستور،  این  طبق  شد.  منتفی  داخلی 
باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای 
رسمی  مصوبه   خودرو  قیمت  افزایش 
صمت  وزارت  بود،  نکرده  ابالغ  را 
قیمت  که  خواست  خودروسازان  از 
محصوالت خود را به قیمت های قبل 

بازگردانند.
بالتکلیفی  و  دولت  اقدام  این 
و  واکنش ها  خودرو،  قیمت  اصالح 
انتقاد فعاالن صنعت خودرو و زنجیره 
تامین آن ها را در پی داشت و از سوی 
دیگر فروش  فوق العاده خودرو را برای 
 ) قیمت ها اصالح  زمان  تا  ( مدتی 

کرد. متوقف 
برای  دولت  اقدام  از  بعد  روز  دو 
قیمت خودروها،  افزایش  منتفی شدن 
وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر 
بر واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد 
ستاد  کرد:  اعالم  و  اشاره  بازار  تنظیم 
در  قیمت ها  اصالح  برای  بازار  تنظیم 
حال تصمیم گیری است. در نهایت پس 
از بالتکیفی قیمت  از قریب به یکماه 
تصمیم گیری  برای  انتظار  و  خودروها 
این حوزه )2۰ آبان تا ۱7 آذر( باالخره 
سایپا  و  ایران خودرو  آذرماه   ۱7 در 
قیمت  محصوالت خود  افزایش  مجوز 
را دریافت و بر این اساس قیمت جدید 

محصوالت را اعالم کردند.
قیمت  یش  ا فز ا یب  تصو با 
ی  جرا ا ن،  ا ز خودروسا محصوالت 
طرح های فروش  فوق العاده محصوالت 
و  آغاز  هفتگی   بصورت  خودروسازان 
افزایش  برای  خودروساز  مدیران  قول 
برنامه های  اجرای  و  عرضه  و  تولید 
فروش عملی شد. براین اساس هریک 
برای  را  روز  یک  خودروساز  دو  از 
در  هفته  در  خود  محصوالت  فروش 
نظر گرفتند. گروه صنعتی ایران خودرو 
هر سه شنبه و گروه خودروسازی سایپا 
)غالبا  هفته  هر  پایانی  روزهای  در 
طرح  یک  پنجشنبه(  یا  رشنبه  چها

فروش را به مرحله اجرا در آوردند. 
سازمان  بازخواست  و  اولتیماتوم 
ی  ا بر ن  ا ز سا و ر د خو به  سی  ر ز با

خودروهای ناقص
دی ماه سال گذشته، نشست های 
دو  از  میدانی  بازدیدهای  و  تخصصی 
و قطعه سازان  بزرگ کشور  خودروساز 
بازرسی صورت گرفت  توسط سازمان 
به  نسبت  سازمان  ین  ا ر  هشدا که 
تکمیل  و  تجاری سازی  روند  پایش 
خودروهای ناقص را در پی داشت. اما 
خودروسازان  برای  چندان  این هشدار 
توجه  با عدم  نتیجه  در  و  نبود  جدی  
بر  مبنی  بازرسی  سازمان  هشدار  به 

تکمیل  و  تجاری سازی  روند  پایش 
دو  ناقص، سازمان مذکور  خودروهای 
برای  را  سایپا  و  خودرو  ایران  شرکت 
ارائه توضیحاتی در خصوص عدم اعتنا 
عدم  و  ناقص  خودروهای  افزایش  به 

تکمیل آن ها فرا خواند.
سپس این فراخواندن جواب داد و 
آمار تولید و فروش خودروسازان بزرگ 
در دی ماه از تولید بالغ بر ۹۰ هزار و 
بر  بالغ  فروش  و  ۱7۰ دستگاه خودرو 
۱۰۹ هزار دستگاه حکایت داشت. این 
سازمان  که هشدار  داد  نشان  موضوع 
را  خودروسازان  حدودی  تا  بازرسی 

تکان داده است.
به  خودروساز  شرکت  دو  اداره 

مدیران جدید واگذار شد
پس از بحث های فراوان پیرامون 
تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ، 
در نهایت سید رضا فاطمی امین- وزیر 
به  تصمیم  تجارت-  و  معدن  صنعت، 
تغییر مدیران عامل ایران خودرو و سایپا 
گرفت. در 22 دی ماه ۱۴۰۰ سیدجواد 
سال  چهار  به  قریب  از  پس  سلیمانی 
مدیریت گروه خودروسازی سایپا و دو 
فرشاد  ماه(  بهمن   ۹( آن  از  بعد  هفته 
مقیمی پس از قریب به دو سال و نیم 
ایران خودرو،  صنعتی  گروه  مدیریت 

جای خود را به مدیران جدید دادند.
پس از مقیمی، مهدی خطیبی و 
تیموری  محمدعلی  سلیمانی،  از  پس 
خودروساز  دو  مدیرعاملی  صندلی  بر 
اصلی کشور نشسته و راهبری این دو 

مجموعه را بر عهده گرفتند.
آخرین خبر مهم صنعت خودرو در 
سال ۱۴۰۰ و تعییِن تکلیف برای سال 
برای  جمهور  رئیس  دستور   ۸ جدید؛ 

بهبود کیفی و کمی صنعت 
۱۱ اسفند سال گذشته، آیت اهلل 
هماهنگ  پیش  ز  ا بصورت  رئیسی 
خط  و  پارکینگ ها  از  سرزده  و  نشده 
تولید گروه صنعتی ایران خودرو بازدید 
جمهور  رییس  بازدید  این  در  کرد. 
انبار  در  موجود  خودروهای  وضعیت 
غیرقابل  بر  تاکید  ضمن  و  بررسی  را 
قبول بودن وجود این حجم از خودرو 
ترخیص  برای  دستورهایی  انبار،  در 
رئیس  بازید  این  کرد.  صادر  خودروها 
در  نزدیک  از  آن  ضمن  که  جمهور 
جریان مشکالت و مسائل این شرکت 
صدور  به  منجر  گرفت،  قرار  تولیدی 
در  تحول  برای  دستور جهادی  هشت 
حوزه خودرو برای کیفی و کمی سازی 

تولید خودرو شد. 
برخی  بازدید  این  با  رابطه  در 
اعتقاد  با  خودرو  صنعت  کارشناسان 
بزرگی همچون  براینکه مجموعه های 
از  دور  چندان  نمی توانند  خودروسازان 
چشم نهادهای نظارتی عمل کنند که 
به  نیاز  آن ها  مشکالت  دیدن  برای 
رئیس  بازید  باشد،  سرزده  بازیدهای 
برای  سیاسی  پیام  نوعی  را  جمهور 
از  فرامین رهبری  اهمیت  نشان دادن 
یک سو و توجه به مطالبات مردمی از 
سوی  از  کشور  خودروسازی  صنعت 

دیگر، تعبیر کردند.
در این رابطه، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ به 
لحاظ سخت افزاری تولید یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق 
است، مشکالت قالب سازی و موتور در 
صنعت خودروسازی را دو گلوگاه اصلی 
صنعت خوانده و تاکید کرد: طبق دستور 
رئیس جمهور برنامه ۱.5 برابری برای 
تولید در سال آتی نسبت به سال ۱۴۰۰ 
بایستی صورت گیرد. باتوجه به اینکه 
تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع  حدود 
شد،  تولید  خودرو  دستگاه  هزار   ۹۰۰
 5۰۰ و  میلیون  یک  به  قریب  تولید 
هزار دستگاهی برای سال ۱۴۰۱ دور 
اساس  براین  و  بود  نخواهد  انتظار  از 
تولید،  5۰ درصدی  افزایش  منظور  به 
خودروسازی  بزرگ  شرکت  دو  برنامه 

را اخذ کرده ایم.



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1990- چهارشنبه 24 فروردین 41401 زمین ایران 

بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
ن  ما ر د یت  یر مد می  عمو
ن  ستا ا عی  جتما ا مین  تا
مدیر  زینلی  رمضان  دکتر   ، گلستان 
ینکه  ا بر  کید  تا با  گلستان  درمان 
وظیفه  مهمترین  شدگان  بیمه  تکریم 
ید  با ه  ر ا همو ما   : د فزو ا  ، ماست 
نهایت  شدگان  بیمه  که  کنیم  تالش 
ما  خدمات  و  رفتار  از  را  رضایتمندی 

باشند . داشته 
ن  ا ر همکا به  همچنین  ی  و
مختلف  سطوح  که  کرد  وری  دآ یا

خور  در  ر  رفتا که  موظفند  خدمت 
و  کرده  رعایت  را  شدگان  بیمه  شان 
بیمه  دقیق  و  راهنمایی درست  ضمن 
خود  به حق  که  کنیم  تالش  شدگان 

یابند. دست 
 : فزود  ا همچنین  زینلی  دکتر 
تحت  هفته  هر  شنبه  سه  روزهای 
عنوان روز مالقات عمومی پذیرای بیمه 
شدگان محترم هستیم و در سایر روزها 
با  یا  و  بودن  نیز در صورت اضطراری 
هماهنگی قبلی در خدمت بیمه شدگان 
هستیم تا مشکالت آنها را حل نماییم

دکتر زینلی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان :

 تکریم بیمه شدگان مهمترین وظیفه ماست
استان  صنعتي  هاي  شهرك  شرکت  سرپرست  دیدار 

مرکزي با نماینده و فرماندار شهرستان خمین
در جریــان بازدیــد از شــهرک هــا و نواحــی صنعتی شهرســتان خمین، 
دکتــر حیــدری تفرشــی، سرپرســت شــرکت شــهرک هــای صنعتی اســتان 

مرکــزی بــا نماینــده و فرمانــدار شهرســتان دیــدار و گفتگــو نمودند.
ــتان  ــی شهرس ــا و نواحــی صنعت ــد از شــهرک ه ــان بازدی  در جری
ــای  ــهرک ه ــرکت ش ــت ش ــی، سرپرس ــدری تفرش ــر حی ــن، دکت خمی
صنعتــی اســتان مرکــزی بــا جنــاب آقــای نظــری، نماینــده محتــرم مردم 
شــریف شهرســتان خمیــن در مجلــس شــورای اســالمی و جنــاب آقــای 
کمانکــش فرمانــدار شهرســتان دیــدار و گفتگــو نمودنــد. در ایــن دیدارهــا 
، گزارشــی از وضــع موجــود زیرســاختهای شــهرکها و نواحــی صنعتــی 
شهرســتان ارائــه و درخواســت تســریع در حمایــت از تولیــد و همــکاری 
دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط و رفــع معضــالت مطــرح گردیــد. برنامــه 
ــد؛  ــری در ســال تولی ــام معظــم رهب ــات مق ــزی جهــت تحقــق منوی ری
دانــش بنیــان و اشــتغال آفرینــی و همچنیــن افزایــش ســطح امکانــات 

شــهرکها و نواحــی صنعتــی، از محورهــای ایــن گفتگــو بــود.

مدیــران دو بخــش از حــوزه شــبکه در مخابرات 
ــدند ــتان معارفه ش ــه گلس منطق

باحضــور مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ، مدیــران دو بخــش از 
حــوزه شــبکه معارفــه شــدند. بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات 
منطقــه گلســتان ، بــا حضور دکتــر غالمعلی شــهمرادی دو تــن از مدیران 
ســتادی درحــوزه شــبکه معرفــی شــدند. مدیــر مخابــرات منطقه گلســتان 
بــا تاکیــد بــر تجربــه همــراه بــا دانــش مدیــران ســابق ، بــر بهــره منــدی 
از ایــن ویژگــی بــارز ســرمایه هــای انســانی در مخابــرات توصیــه کــرد 
و گفــت : مدیــران جدیــد بــا توانمنــدی و ظرفیــت فراوانــی کــه در آنهــا 
وجــود دارد مــی تواننــد هــدف هــای تعییــن شــده را محقــق کــرده و مــی 
ــا تقویــت زیرســاختهای شــبکه مخابراتــی و توســعه آن راه را  بایســت ب
بــرای ارائــه خدمــات و سرویســهای مناســب و مطلــوب همــوار نماینــد. 
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه از تالشــهای ارزنــده مهنــدس محمــد 
عباســی و مهنــدس مهــدی یزادنــی تقدیــر و مهنــدس احمــد ســبحانی 
بعنــوان جانشــین مدیریــت سیســتمهای انتقــال و مهنــدس علــی قــدس 

مفیــدی جانشــین مدیریــت سیســتمهای مخابراتــی معرفــی شــدند.

ــتاهای  ــه روس ــانی ب ــریع گازرس ــر تس ــد ب تأکی
ــه ــرزی مراوه تپ ــتان م ــده شهرس باقیمان

 در نشســت علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان 
ــریع  ــوص تس ــه در خص ــتان مراوه تپ ــدار شهرس ــی فرمان ــان قربان و لقم
ــرزی  ــتان م ــده شهرس ــای باقیمان ــتاها و پروژه ه ــه روس ــانی ب در گازرس
مراوه تپــه تأکیــد شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان 
گلســتان، در ایــن نشســت کــه در محــل فرمانــداری شهرســتان مراوه تپــه 
انجــام شــد لقمــان قربانــی بــا تشــکر از خدمــات شــرکت گاز گفــت: بنــا 
بــه دســتورات اســتاندار پیرامــون گازرســانی بــه روســتاهای اســتان؛ در 
صــورت امــکان ایــن شهرســتان در اولویــت برنامــه توســعه گازرســانی 
قــرار بگیــرد. وی همچنیــن درخواســت داشــت تــا در اجــرای گازرســانی 
بــه بســطام دره و روســتاهای مــرزی، بیشــک تپــه و محلــه قدیــم عــرب 
ــرداری مســیر اســالم آباد و همچنیــن روســتاهای  الله گــون و ترانشــه ب
در طــرح کــوچ بخــش گلیــداغ نیــز تســریع شــود. قربانــی در ادامــه بــا 
اشــاره بــه بعــد مســافت گلیــداغ بــا مرکــز شهرســتان تأکیــد داشــت تــا 
جهــت ســهولت در امــر خدمات رســانی، دفتــر نمایندگــی اداره گاز در مرکز 
بخــش گلیــداغ اســتقرار یابــد. در همیــن رابطــه مدیرعامــل گاز گلســتان 
نیــز ضمــن بیــان گزارشــی از عملکــرد شــرکت گاز در ســطح شهرســتان، 
ــرای ایــن شــرکت  ــه مناطــق محــروم را افتخــار بزرگــی ب گازرســانی ب
دانســته و افــزود: انشــاءا... به محــض جانمایــی روســتاهایی کــه در طــرح 
کــوچ قــرار دارنــد، ایــن شــرکت ســعی می کنــد به عنــوان اولیــن دســتگاه 
خدمــات رســان پــروژه گازرســانی آن هــا را اجــرا نمایــد. طالبــی ضمــن 
ــا شــرکت گاز،  ــه ب ــدار مراوه تپ تشــکر از حســن نظــر و همراهــی فرمان
تــالش داریــم تــا تمامــی روســتاهای شهرســتان کــه قابلیــت گازرســانی 
دارنــد را هــر چــه ســریع تر گازرســانی کــرده و مراوه تپــه نیــز بــه جمــع 

شهرســتان هــای ســبز اســتان مفتخــر شــود.

ــتان  ــتان گلس ــی اس ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــد ــی ش معرف

مدیــرکل جدیــد امــور مالیاتــی اســتان گلســتان امــروز بــا حضــور 
معــاون وزیــر اقتصــاد و رئیــس ســازمان امــور مالیاتی کشــور معرفی شــد.

در مراســمی بــا حضــور معــاون وزیــر اقتصــاد و رئیــس ســازمان امــور 
مالیاتــی کشــور، قربــان حاجی مشــهدی بــه عنــوان مدیــرکل جدیــد امــور 
ــی  ــر هزارجریب ــات علی اصغ ــی و از زحم ــتان معرف ــتان گلس ــی اس مالیات
مدیــرکل پیشــین قدردانــی شــد. حاجی مشــهدی از جوانــان انقالبــی بومــی 
و از کارکنــان اداره مالیــات گلســتان بــوده و پیــش از ایــن رئیــس اداره امور 
مالیاتــی مرکــز اســتان گلســتان بــود. ایــن مراســم بــا حضــور مســئوالن 
اســتانی و مدیــران حــوزه اقتصــادی اســتان گلســتان در گرگان برگزار شــد.

مدیرکل بیمه سالمت ایالم عنوان کرد :
ــارد  ــزار و 100 میلی ــالم 2 ه ــالمت ای ــه س بیم

ــرد ــت ک ــان پرداخ ــرای درم ــال ب ری
 مدیــرکل بیمــه ســالمت ایــالم گفــت: ســال گذشــته بیمه ســالمت 
ــه  ــدگان ب ــان بیمه ش ــه درم ــرای هزین ــال ب ــارد ری ــزار و ۱۰۰ میلی 2 ه
موسســات و مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد در اســتان پرداخــت کــرده 

اســت.
ــگاران اظهــار داشــت:  ــا خبرن نورالدیــن رحیمــی در گفــت و گــو ب
ایــن میــزان پرداختــی ســال ۹۹ حــدود یــک هــزار و ۳۰۰ میلیــارد ریــال 
بــوده کــه امســال ۸۰ میلیــارد ریــال جهــت هزینــه درمــان کرونــا افــزوده 
شــده اســت.وی افــزود: همچنیــن ۴۸۰ میلیــارد ریــال از ابتــدای شــیوع 
ــا تاکنــون بــه مراکــز و موسســات درمانــی طــرف قــرارداد جهــت  کرون
هزینــه بیمــاران کرونایــی تحــت پوشــش ایــن بیمــه در اســتان پرداخــت 

شــده اســت.
رحیمــی ادامــه داد: ۱۴ هــزار و ۶5۴ بیمــه شــده ایــن ســازمان نیــز 
تحــت درمــان کرونــا قــرار گرفتنــد و ســال گذشــته و ایــام تعطیــالت نیــز 
تمــام خدمــات مــورد نیــاز بصــورت حضــوری و غیــر حضــوری بــه بیمــه 
شــدگان اســتان و حتــی افــرادی کــه بــرای تعیطــالت وارد اســتان شــده 
بودنــد ارائــه شــد.مدیرکل بیمــه ســالمت ایــالم گفــت: بیمــه ســالمت 
ماهانــه ۱7۰ میلیــارد ریــال هزینــه درمــان بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی 

در بخــش دولتــی و خصوصــی پرداخــت مــی کنــد.
رحیمــی یــادآور شــد: بــا توجــه مشــکالتی کــه در زمینــه پرداختــی 
هــا در کشــور وجــود دارد امــا پرداختــی هــای ایــن ســازمان بــا توجــه 
ــز  ــی در مراک ــدی خوب ــوده و رضایتمن ــروز ب ــودن ب ــی ب ــه الکترونیک ب
طــرف قــرار داد ایجــاد شــده اســت.وی تصریــح کــرد: ۳7۰ هــزار نفــر از 
جمعیــت ایــالم در قالــب صنــدوق هــای کارکنــان دولــت، بیمــه درمــان 
ایرانیــان، صنــدوق ســایر اقشــار، ســالمت همگانــی روســتاییان و عشــایر 
تحــت پوشــش ایــن ســازمان قــرار دارنــد کــه 22۳ هــزاراز ایــن جمعیــت 
روســتاییان، عشــایر و شــهرهای زیــر 2۰ هزار نفــر هســتند.مدیر کل بیمه 
ســالمت ایــالم اظهــار داشــت: 5۸ هــزار نفــر نیــز تحــت پوشــش بیمــه 
ســالمت همگانــی رایــگان هســتند و بــرای ایــن جمعیت پزشــک خانواده  
و نظــام ارجــاع در نظــر گرفتــه شــده و بــر ایــن اســاس از ظرفیــت بخش 

خصوصــی و نیــز دولتــی اســتفاده مــی شــود.
ــزی  ــیار ناچی ــم بس ــت رق ــه پرداخ ــه زمین ــان اینک ــا بی ــی ب رحیم
بــرای بیمــه شــدگان مهیــا شــده اســت، افــزود: در بخــش بیمــه ســالمت 
همگانــی بیمــه شــدگان خدمــات را بصــورت ارجــاع دریافــت مــی کننــد، 
کــه ایــن خدمــات قبــال در ســطح روســتا بــود امــا هــم اکنــون بــه ســطح 

شــهر نیــز تعمیــم داده شــده اســت.

معاون سالمت آموزش وپرورش استان اصفهان:
گروه بندی یا زوج و فرد کردن کالس ها وجود ندارد

استان  آموزش وپرورش  کل  اداره  سالمت  و  تربیت بدنی  معاون 
ساعت های  تکمیل  برای  مدارس  در  را  دانش آموزان  حضور  اصفهان، 
دستور  این  گفت:  و  دانست  ضروری  تحصیلی،  سال  این  در  آموزشی 
ستاد کرونا است که باید آموزش کاماًل به شکل حضوری انجام شود و 
موضوعی به نام زوج و فرد و گروه بندی کالس ها نداریم.معاون سالمت 
و  پرجمعیت  مدارس  ایمنی  درباره  اصفهان،  استان  پرورش  و  آموزش 
اجرای  گفت:  استان ها،  برخی  در  مدارس  فرد شدن  و  زوج  درخواست 
است؛  غیرممکن  مدارس  در  گروه بندی  یا  فرد  و  زوج  مانند  طرح هایی 
مدیرکل  و  شده  انجام  کرونا  ستاد  تصمیم  با  مدارس  بازگشایی  چون 
آموزش و پرورش در هیچ استانی نمی تواند تصمیمی برای محدودیت 

بگیرد. آموزش حضوری 
وی حضور دانش آموزان در مدارس برای تکمیل ساعت های آموزشی 
در این سال تحصیلی را ضروری دانست و ادامه داد: این دستور ستاد کرونا 
است که باید آموزش کاماًل به شکل حضوری انجام شود و موضوعی به 

نام زوج و فرد و گروه بندی در کالس ها نداریم.
امیرپور با اشاره به اجرای کامل شیوه نامه های بهداشتی در مدارس، 
ستاد  ابالغیه  اساس  بر  که  شده  ذکر  شیوه نامه  این  در  کرد:  خاطرنشان 
کرونا، مدارس به شکل حضوری به فعالیت خود ادامه خواهند دادوی تهویه 
مطلوب هوا را یکی از توصیه های جدی برای پیشگیری از شیوع ویروس 
در فضاهای آموزشی دانست و گفت: با توجه به شروع فصل بهار، مدارس 
می توانند به راحتی و با باز کردن پنجره ها، جریان هوا را در کالس ایجاد 
کنند تا تهویه کافی انجام شود؛ همچنین بیش از ۹5 گروه بازرسی هر روز 

در مدارس بازدید می کنند..

نوروز  در  را  تخلف  پرونده   ۶۷ اصفهان  دامپزشکی 
امسال به مراجع قضایی ارجاع داد

مدیرکل دامپزشکی اصفهان گفت: ۶7 پرونده تخلف از کشتارگاه های 
دام و طیور و واحدهای تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام 
دامی در اجرای طرح نوروزی امسال در استان، تشکیل و به مراجع قضایی 

ارجاع شد.
شهرام موحدی افزود: طرح تشدید نظارت های بهداشتی در نوروز و 
ماه رمضان در کشتارگاه های دام و طیور، واحدهای تولید، توزیع، نگهداری 
و عرضه فرآورده های خام دامی از ۱۴ اسفند سال گذشته  در استان اصفهان 

آغاز شده است.  
مورد   ۶۱۳ و  هزار  چهار  امسال  فروردین   ۱5 تا  اینکه  بیان  با  وی 
شده  انجام  واحدها،  این  از  برداری  نمونه  مورد   ۴۴ و  نظارت  و  بازرسی 
و  مشاهده  غیربهداشتی  مورد  بازدیدها 57۳  این  در  داشت:  اظهار  است، 

تذکر کتبی صادر شد.
وی به نظارت بر کشتار طیور در کشتارگاه ها اشاره کرد و گفت: بر 
ذبح هفت میلیون و 57۶ هزار و ۹۰7 قطعه طیور در مدت مذکور نظارت 

شده است.
هزار   22۳ از  بیش  ذبح  نحوه  بر  مدت  این  در  موحدی،  گفته  به 
راس گوسفند و بز و هفت هزار و ۹۱۳ راس گاو و گوساله نیز نظارت 

شده است.
مدیر کل دامپزشکی اصفهان گفت: مصرف کنندگان مواد خام دامی 
در این استان در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از کشتار غیرمجاز و 
عرضه این مواد به صورت تاریخ گذشته و غیربهداشتی، مورد را جهت بررسی 

با سامانه ۱5۱2 به اداره دامپزشکی شهرستان ها اطالع دهند.
وی، رعایت نکردن موازین بهداشتی در نگهداری، عرضه فرآورده های 
تاریخ مصرف گذشته و فاسد خام دامی گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی و 

تخم مرغ را از جمله موارد غیربهداشتی برشمرد.
مرغ،  گوشت  عرضه  متصدیان  موارد  برخی  در  کرد:  تاکید  موحدی 
اقدام به قطعه بندی و بسته بندی غیر مجاز می کنند که این نیز تخلف 

بهداشتی بشمار می آید.
جایگاه چهارم  بوقلمون،  و  مرغ  تولید گوشت  رتبه نخست  اصفهان 
تولید گوشت قرمز، مقام دوم تولید تخم مرغ، رده نخست تولید شیر خام و 

رتبه سوم تولید عسل در کشور را داراست.

مدیر توزیع برق شاهرود:
شبکه فشارضعیف سیمی 1۶ روستای این شهرستان به 

کابل خودنگهدار تبدیل می شود
راستای کاهش  در  اعالم کرد:  برق شهرستان شاهرود  توزیع  مدیر 
تلفات انرژی الکتریکی و پیشگیری از سرقت خطوط برق رسانی، شبکه 
کابل  به  جاری  سال  در  شهرستان  این  روستای   ۱۶ هوایی  فشارضعیف 

خودنگهدار تبدیل می شود.
جمال فرخ زاده گفت: احداث و بهره برداری از شش دستگاه پست 
هوایی عمومی جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه، بهبود پروفیل ولتاژ و 
ظرفیت سازی تامین برق متقاضیان آتی، بهینه سازی شبکه فشارمتوسط 
زمینی حدفاصل میدان جمهوری تا چهارراه معلم و ایجاد شبکه فشار متوسط 
زمینی برای رینگ پست های زمینی میرابوطالب و ۱7 شهریور و تامین 
برق روستای کالغ زیلی واقع در منطقه خارتوران، از جمله اقداماتی است 

که در طی سال جاری به اجرا درخواهد آمد.
وی با اشاره به این که در طی سال قبل، 5۱۱ پروژه عمرانی برق 
رسانی در سطح شهرستان اجرا و بهره برداری گردیده افزود: مبلغ 2۹۰ 

میلیارد ریال صرف این تعداد پروژه شده است.
وی با اظهار این که برای خدمات دهی به مشترکان جدید و تامین 
برق آنها، 5۹ هزار و ۶۸۳ متر شبکه فشارمتوسط و فشارضعیف و کابل 
خودنگهدار دایر گردیده اضافه کرد: اصالح ۴۴ هزار و ۸۶ متر شبکه توزیع 
برق در راستای افزایش ضریب اطمینان خطوط برق رسانی، توسط واحدهای 

اجرایی این مدیریت به اجرا درآمده است.

فاضالب  و  آب  شرکت  اشتغال  حالت  تغییر  آزمون 
استان بوشهر برگزار شد

راستای  در  گفت:  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  سرپرست 
با  متناسب  فاضالب  و  آب  صنعت  در  شاغل  انسانی  منابع  ساماندهی 
تخصص های مورد نیاز آزمون تغییر حالت اشتغال شرکت آب و فاضالب 

استان بوشهر برگزار شد.
ابوالحسن عالی افزود: پس از اعالم اسامی مرحله اولیه آزمون و تطبیق 
مدارک پذیرفته شدگان جلسات مصاحبه تخصصی برای افرادیکه حداقل 

حد نصاب تعیین شده بود برگزار شد.
وی بیان کرد:در این مرحله پذیرفته شدگان مرحله قبل در هریک از 

شغل محل آزمون با یکدیگر رقابت کردند.

در  سنت  اهل  شهیده  خانواده  با  وزیر  مشاور  دیدار 
بوشهر 

دیدار با خانواده شهیده اهل سنت.JPGمشاور وزیر راه و شهرسازی 
در امور ایثارگران با خانواده شهیده اهل سنت بوشهر در شهرستان بوشهر 

دیدار کرد.
(، حمید  بوشهر   ( راه و شهرسازی  وزارت  پایگاه خبری  به گزارش 
برنامه سفر یک روزه خود به استان بوشهر به دیدار  مردانیان در حاشیه 
خانواده شهیده خدیجه عباسکی در جزیره شیف واقع در شهرستان بوشهر 

و به منزل این شهیده اهل تسنن رفت.
نظام  ارزشمند  ذخایر  را  خانواده های شهداء  دیدار  این  در  مردانیان 

دانست و تکریم آنان را الزم دانست.
وی یاد و خاطر همه شهیدان انقالب اسالمی در دفاع مقدس و بویژه 
شهدای منتسب به اقوام مختلف که دل در گرو انقالب دارند را گرامی داشت.

ایران،  افتخار کشور عزیزمان  تاریخ پر  افزود:  مشاور وزیر همچنین 
بیانگر وجود شیر زنانی است که همواره فرهنگ ایثار و شهادت را سرلوحه 

کار خویش قرار دادند.

و  معدن  رییس سازمان صنعت،   
حمایت  و  مشوق  گفت:  ایالم  تجارت 
های الزم برای سرمایه گذاران در استان 

های محروم باید افزایش یابد.
نشست  در  رحیمی  محمد  رضا 
شرکت  مدیرعامل  معارفه  و  تودیع 
شهرک های صنعتی استان ایالم اظهار 
داشت: استان های محروم باید از ویژگی 
های خاصی همچون بسته های حمایتی 
در امر مشوق سرمایه گذاری برخوردار 

باشند.
قیمت  افزایش  از  انتقاد  با  وی 
زمین در استان بیان کرد: این مسأله 
است  گذاری  سرمایه  موانع  از  یکی 
بخش  باید  ر  گذا سرمایه  یک  زیرا 
صرف  را  خود  یه  سرما ز  ا عظیمی 

زمین کند. خرید 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 

تجارت ایالم تاکید کرد: بحث آب و برق 
از مهمترین چالش های پیش رو صنعت 
درستی  به  باید  آن  مدیریت  که  است 
می  پسماندها  آب  تصفیه  گیرد،  انجام 
تواند کمک کار صنعت در این شرایط 

بحران کم آبی شود.

محمد رحیمی ادامه داد: سبد پروژه 
های سازمان صمت با توجه به چالش 
های مختلف توان و انرژی زیادی الزم 
دارد که نیاز است با همدلی و هم افزایی 

برای رفع مشکالت آن تالش کنیم.
معدن  صنعت  زمان  سا رییس 

پنج   اکنون  گفت:  ایالم  تجارت  و 
ندارد  ایالم شهرک صنعتی  شهرستان 
گذار  سرمایه  جذب  برای  است  نیاز  و 
در بخش صنعت زمین مورد نیاز در این 
شهرستانها از محل منابع ملی در نظر 

گرفته شود.
به  اینکه  بیان  با  محمدرحیمی 
شدت نیازمند تامین زمین برای نواحی 
صنعتی هستیم، افزود: در حوزه انرژی 
دهلران  و  مهران  های  شهرستان  در 
اقدامات خوبی انجام گرفته و باید پروژه 
های مرتبط و پایین دستی که اشتغالزا 

هستند در استان بسرعت توسعه یابد.
وی اضافه کرد: مسایل و مشکالت 
واحدهای تولیدی استان زیاد است و با 
وجود اقدامات و پیگیری ستاد تسهیل اما 
محدودیت های وجود دارد که نیاز است 

اختیارات استان افزایش یابد.

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت ایالم:

مشوق های سرمایه گذاران در استان های محروم افزایش یابد

سال  دومین  خزائیان-برای  علی 
خراسان  گاز  شرکت  نام  به  متوالی 

جنوبی ثبت شد
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
جنوبی از ثبت باالترین میزان گازرسانی 
روستایی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: 
برای دومین سال متوالی بیشترین میزان 
گازرسانی روستایی در بین شرکت های 
گاز استانی به نام شرکت گاز خراسان 

جنوبی ثبت شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز خراسان جنوبی، سید محمود هاشمی 
در تشریح این خبر گفت: گسترش شبکه 
خدمت  در  عدالت  ارکان  از  یکی  گاز، 
امر  این  که  می رود  شمار  به  رسانی 
روستاها و همچنین کاهش  توسعه  در 
دغدغه های روستاییان در مناطق محروم 

نقش مهمی دارد. 
افزود: در سال ۱۴۰۰  ادامه  در  وی 
به  کیفیت  با  خدمات  ارائه  بر  عالوه 
مشترکین و استمرار گازرسانی در سراسر 
استان،خوشبختانه  با یاری پروردگار و تالش 
بی وقفه کارکنان تعداد 2۳2 روستا بالغ بر 
۳۶۰۰ خانوار  در استان خراسان جنوبی تحت 

پوشش گاز طبیعی قرار گرفت.
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل   
جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
۱۶۳۳ روستای استان تحت پوشش گاز 
تا چند  دارند تصریح کرد:  قرار  طبیعی 
ماه آینده تمامی روستاهای دارای قابلیت 
گازرسانی در استان به شبکه گاز طبیعی 
متصل می شوند و پرونده گازرسانی به 
روستاهای فاقد گاز در خراسان جنوبی 

بسته خواهد شد

با گازرسانی به 2۳2 روستا در خراسان جنوبی طی سال ۱۴۰۰

باالترین سهم گازرسانی روستایی 

سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم 
گفت: حدود ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیالت 
مددجویان  به  گذشته  سال  اشتغال 
اداره کل  این  متقاضی شغل مددجوی 

پرداخت شده است.
حسین نورعلیوند در گفت و گو با 
خبرنگاران  افزود: این میزان تسهیالت 
میلیون   5۰۰ سرانه  با  الحسنه  قرض 
ریال به 5۴۹ نفر از مددجویان متقاضی 

پرداخت شده است.
در  اینکه  ذکر  با  همچنین  وی 

طول سال گذشته پنج مورد تسهیالت 
 ۸۰۰ و  میلیارد  دو  مبلغ  به  کارفرمایی 
داد:  ادامه  شده،  پرداخت  ریال  میلیون 
بوده  کارفرمایانی  ویژه  تسهیالت  این 
اداره  این  که مددجویان تحت پوشش 

کل را بکارگیری کرده اند.
تعداد  ایالم  بهزیستی  سرپرست 
خویش  بیمه  از  شده  مند  بهره  افراد 
فرمایی و کارفرمایی را به ترتیب یک 

هزار و ۳۳۰ نفر و ۸۳ نفر اعالم کرد.
نورعلیوند با ذکر اینکه سال گذشته 

واحد   ۳2۸ احداث  در  کل  اداره  این 
مسکونی مشارکت داشته است، افزود: 
در  مسکونی  واحد   22۹ شمار  این  از 
در  نیز  واحد   ۹۹ و  روستایی  مناطق 

مناطق شهری ساخته شد.
بالعوض  کمک  نه  ا سر وی 
 5۰۰ را  مددجویان  این  به  پرداختی 

میلیون ریال عنوان کرد.
جذب  به  همچنین  ند  علیو نور
مشارکت های مردمی این اداره کل اشاره 
و گفت: پارسال در مجموع 2۳ میلیارد 

و ۶5۰ میلیون ریال از طریق موسسه 
های خیریه، مراکز مثبت زندگی و بخش 
غیردولتی جذب که از این میزان هفت 
میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال نقدی و ۱۶ 
میلیارد و ۱5۰ میلیون ریال نیز بصورت 

غیر نقدی جذب شده است.
سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم 
یادآور شد: مشارکت جذب شده در زمینه 
درمانی،  موردی،  کمک های  پرداخت 
مسکن و سایر حمایت های مددجویان 

هزینه شده است.

سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم گفت:

مددجویان جویای شغل ایالم ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند

 2۰ شنبه  روز  که  مراسمی  در 
دکتر  حضور  با   ۱۴۰۱ دین  ر فرو
امیرحسین بنی احمد مدیر درمان ، دکتر 
کاویان معاون خدمات درمانی مدیریت 
و  خوزستان  اجتماعی  تامین  درمان 
ادارات و کارشناسان  از روسای  جمعی 
اسناد پزشکی شد ، خانم مریم حیدریان 
خرید  معاونت  سرپرست  عنوان  به 
از  و  معرفی  پزشکی  اسناد  و  راهبردی 
در  فیلی شوهانی  دکتر صادق  زحمات 

زمان تصدی تقدیر و تشکر گردید 
عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
عی  جتما ا مین  تا ن  ما ر د یت  یر مد

خوزستان :
مدیر  احمد  بنی  امیرحسین  دکتر 
با  خوزستان  اجتماعی  تامین  درمان 
تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
گفت : جا دارد به همه ما تبریک ویژه 
این  دیگر  یکبار  خداوند  که  بگوییم 
را  رمضان  ماه  تا  داد  ما  به  را  فرصت 

درک کنیم .
جتماعی  ا مین  تا درمان  مدیر 
معاونت  این  اینکه  بیان  با  خوزستان 
شدگان  بیمه  درمان  خدمت  خرید  در 
سازمان تامین اجتماعی نقش راهبردی 

دارد افزود :  این مدیریت تا پایان سال 
۱۴۰۰ با بیش از 2 هزار ۳۰۰ موسسه 
استان  در  وخصوصی  دولتی  درمانی 
نیاز  مورد  وخدمات  بود  داد  قرار  طرف 

درمانی بیمه شدگان را خریداری کرد.
دفترچه  حذف  از  همچنین  وی 

های درمانی و تجویز نسخ الکترونیکی 
به عنوان یک  قرارداد  در مراکز طرف 
باتوجه به  نام برد  و گفت:  کار بزرگ 
الزام سراسری طرح نسخه الکترونیک 
از اول دیماه ۱۴۰۰ و اطالع رسانی های 
قبلی و همچنین فعالیتهای انجام شده 

در راستای رفع اشکاالت طرح، از اول 
اردیبهشت ۱۴۰۱ پذیرش، نسخه نویسی 
تامین  شدگان  بیمه  نسخه پیچی  و 
الکترونیک  بصورت  ، صرفًا  اجتماعی  
انجام می گردد و نسخ کاغذی از تاریخ 

یاد شده قابل پرداخت نمی باشد.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی استان خوزستان برگزار شد

از اول اردیبهشت ۱۴۰۱به بعد هیچ گونه نسخه کاغذی 
در اسناد پزشکی قابل پرداخت نیست

شرکت  فاضالب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
آبفای استان بوشهر در بازدید مدیر دفتر نظارت و بر 
تصویب  کمیته  اعضا  و  کشور  فاضالب  بهره برداری 
طرح های فاضالب از طرح های فاضالب با اشاره به 
ارتقاء تصفیه خانه فاضالب گناوه و دیلم اظهار  طرح 
داشت: در راستای تصویب مطالعات طرح ارتقاء تصفیه 
خانه فاضالب گناوه و دیلم این مهم در جلسه نهایی 

روز 2۳ فروردین تصمیم گیری می شود.

روح اله دوانی افزود: با تصویب طرح مذکور و 
در صورت تامین اعتبار اقدامات الزم برای عملیات 
صورت  دیلم  و  گناوه  فاضالب  خانه  تصفیه  ارتقاء 

گیرد. می 
وی تصریح کرد: برای بهره مندی محالت مختلف 
گناوه و دیلم از فاضالب، طرح توسعه و ارتقاء ظرفیت 

تصفیه خانه در دستور کار قرار گرفته است.
شرکت  فاضالب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 

طرح  این  اجرای  در  کرد:  بیان  بوشهر  استان  آبفای 
ضمن اصالح ابزار های تصفیه خانه، وضعیت کانال های 

خروجی و ورودی آن بهبود می یابد.
وی از افزایش ظرفیت اسمی تصفیه خانه فاضالب 
دیلم و گناوه خبر داد و بیان کرد: ارتقا تصفیه خانه و 
شبکه ، احداث کانال پساب، و توسعه شبکه اصلی و 
فرعی از برنامه های طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب 

گناوه و دیلم است.

ظرفیت تصفیه خانه فاضالب گناوه و دیلم افزایش می یابد
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نفت 150 دالری نزدیک است؟
اگرچه برداشت عظیم از ذخایر نفت استراتژیک، قیمت نفت را به پایین ۱۰۰ 
دالر در هر بشکه برد اما کاهش صادرات روسیه و احتماال تحریم ها علیه صادرات 

نفت این کشور، ممکن است قیمت ها را دوباره افزایش دهد.
به نظر می رسد اتحادیه اروپا به پیشنهاد تحریم های مستقیم صنعت انرژی 
روسیه روی خوش نشان داده و برای شروع، واردات زغال سنگ را ممنوع کرده 
است. آمریکا ۱۸۰ میلیون بشکه و چندین عضو آژانس بین المللی انرژی ۶۰ میلیون 
بشکه از ذخایر نفت استراتژیک آزاد می کنند. عربستان سعودی هم قیمت فروش 
نفت برای همه خریداران را افزایش داده است. قیمت های بسیار باالتر ممکن است 

خیلی زود اتفاق بیافتد.
هنگامی که چند ماه پیش تحلیلگران پیش بینی خود از قیمت نفت را باالتر 
بردند، اکثرا به عواملی نظیر عدم تمایل اوپک پالس برای افزایش بیشتر تولید و 

ادامه رشد قوی تقاضا برای نفت اشاره کردند.
اکنون به نظر می رسد همه اخبار، پیرامون جنگ در اوکراین است و عامل مثبت 
برای نفت، پیش بینی ادامه کاهش صادرات نفت روسیه است. این کشور بزرگترین 
صادرکننده نفت و فرآورده های نفتی و صادرکننده بزرگ به اتحادیه اروپاست که 
عدم تمایل این بلوک برای هدف گرفتن مستقیم صنعت انرژی روسیه را توضیح 
می دهد. با این حال فشارهای رو به رشدی روی بروکسل برای اقدام وجود دارد 
و اکنون که زغال سنگ در فهرست تحریم ها وارد شده است، شاید زمان چندانی 
نبرد که نفت به هدف بعدی تبدیل شود، اگر چنین اتفاقی روی دهد، نفت برنت 

ممکن است به باالی ۱2۰ دالر در هر بشکه صعود کند و باالی این قیمت بماند.
در این بین، آمریکا واردات نفت و فرآورده های نفتی روسیه را ممنوع کرده 
است اما این ممنوعیت در 22 آوریل اجرایی می شود و در این فاصله، آمریکا نفت و 

فرآورده های نفتی روسیه را انبارسازی می کند.
طبق آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به 25 مارس، آمریکا 
به طور میانگین ۱۰۰ هزار بشکه نفت و فرآورده های نفتی روسیه را وارد کرد که 

7۰ هزار بشکه در روز باالتر از هفته پیش و واردات صفر در ماه پیش از آن بود.
در حالی که همه این موارد اتفاق می افتد، قیمت های نفت پس از اعالم 
آزادسازی نفت از ذخایر نفت استراتژیک سقوط کردند و حتی وست تگزاس اینترمدیت 
به پایین ۱۰۰ دالر در هر بشکه نزول کرد. با این حال این کاهش موقتی بود و پس 
از واکنش اولیه بازار به تصمیم دولت بایدن برای آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری، 
قیمت ها دوباره به باالی ۱۰۰ دالر صعود کردند.اکنون قیمت ها احتماال درست مانند 
نخستین دور آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا در سال میالدی گذشته، 
به صعود ادامه خواهند داد. در آن زمان قیمت ها پس از انتشار این خبر فورا ریزش 

کرده بودند و سپس با فروکش کردن هیجان بازار، دوباره بهبود پیدا کرده بودند.
این برداشت شامل گریدهای نفتی می شود که از ذخایر استراتژیک آزاد می شوند 
اما شامل گریدهای نفتی مورد نیاز پاالیشگاهها برای تولید سوخت نیستند و نفت آزاد 
شده تنها تاثیر موقتی خواهد شد، بدون این که بتواند مشکل عرضه را واقعا حل کند.
برداشت اخیر نفت از ذخایر نفت استراتژیک در مقایسه با دور قبلی، عظیم خواهد 
بود و به حدود یک میلیون بشکه در روز به مدت شش ماه بالغ می شود. این حجم 
نفت بیش از یک سوم کاهش صادرات نفت روسیه که از سوی آژانس بین المللی 
انرژی پیش بینی شده است را جبران می کند. در واقع شاید معامله گران این نگرانی را 
پیدا کنند که پس از آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری، ذخایر مذکور چگونه جایگزین 

خواهند شد و چه تاثیری روی قیمت های نفت خواهند داشت.
در این بین، در اروپا قیمت های زغال سنگ پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات 
زغال سنگ روسیه، جهش یافت. اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا گفت: 
ما ممنوعیتی روی واردات زغال سنگ از روسیه به ارزش چهار میلیارد یورو در سال 

اعمال می کنیم. این اقدام منبع درآمد مهمی را برای روسیه قطع می کند.
اما این اقدام هزینه های انرژی اروپا را بیشتر افزایش می دهد و این بحث که 
»تحریم های ضد روسیه در واقع به چه کسی ضربه می زند: روسیه یا اتحادیه اروپا؟ 
» داغ است. طبق آمار کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا ۴5 درصد از زغال سنگی که 
مصرف می کند را از روسیه تامین می کند. این میزان برابر با ۴5 درصد واردات زغال 
سنگ است که باید جایگزین شود اما کاهش چشمگیر واردات زغال سنگ ساده نیست.

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

کاهش تولید نفت اوپک پالس درپی اعمال 
تحریم های روسیه

یافته های یک نظرسنجی نشان داد تولید نفت اوپک و متحدانش تحت تاثیر 
تحریمهای اعمال شده علیه مسکو، در مارس برای نخستین بار در یک سال گذشته 

کاهش پیدا کرد و به تشدید کمبود عرضه در بازار دامن زد.
تحریم های غربی روی تولید نفت روسیه که از متحدان اوپک است و همچنین 
اختالالت تولید در قزاقستان و لیبی، تولید نفت اوپک پالس را در مارس پایین تر برد.
تولید نفت اوپک که متشکل از ۱۳ کشور عضو است، در مارس به میزان ۶۰ 
هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد و به 2۸.7۳ میلیون بشکه در روز رسید اما تولید 
این گروه ۱۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۱۳.۹۱  ۹ تولیدکننده متحد 

میلیون بشکه در روز بالغ شد.
با کاهش تولید به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز، شکاف میان تولید و سهمیه 
تولید تعیین شده برای کل اوپک پالس، به رکورد ۱.2۴ میلیون بشکه در روز رسید 

و توانایی این گروه برای تامین تقاضای جهانی رو به رشد را زیر سوال برد.
این نخستین کاهش تولید اوپک پالس از فوریه سال 2۰2۱ است که عربستان 
سعودی با کاهش یکجانبه تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز، تالش کرده بود 

به روند تعادل عرضه و تقاضا در بازار سرعت ببخشد.
اوپک پالس از اوت سال 2۰2۱ با بهبود اقتصاد جهانی، برنامه افزایش تدریجی 
تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ماه را به اجرا گذاشته است اما با فشار رو 
به رشد از سوی آمریکا، هند، ژاپن و سایر کشورهای مصرف کننده نفت برای تسریع 

افزایش عرضه و مهار رشد قیمتها روبرو شده  است.
طبق محاسبات اس اند پی گلوبال، چندین کشور تولیدکننده در ماه های اخیر 
نتوانسته اند به هدف تولیدشان برسند و کمبود تولید مارس باعث شد نرخ پایبندی 
۱۹ عضو این گروه به ۱۴۸ درصد برسد. ایران، لیبی و ونزوئال از مشارکت در توافق 

اوپک پالس معاف هستند.
نگرانی ها نسبت به توانایی تولید اوپک پالس و جنگ میان روسیه و اوکراین 
و احیای تقاضای جهانی برای نفت، قیمت نفت برنت را در هفته های اخیر به حدود 
۱۴۰ دالر در هر بشکه رساند اما هفتم آوریل با اعالم آزادسازی ۱2۰ میلیون بشکه 
نفت از ذخایر استراتژیک از سوی آژانس بین المللی، به ۹۸ دالر و 2۸ سنت در هر 

بشکه نزول کرد.
مقامات اوپک پالس نه عوامل بنیادین بازار، بلکه مسائل ژئوپلیتیکی را مسبب 

نوسان قیمتها می دانند.
دارای  کشورهای  معدود  از  که  سعودی  عربستان  پالتس،  نظرسنجی  طبق 
ظرفیت مازاد تولید قابل توجه است، تولیدش را در مارس در ۱۰.25 میلیون بشکه 
در روز ثابت نگه داشت. آمار کشتیرانی نشان می دهد صادرات این کشور ماه میالدی 
گذشته کاهش پیدا کرد اما تحلیلگران متعدد با اشاره به افزایش تولید پاالیشگاهی، 

گفتند حجم ذخایر نفت این کشور افزایش پیدا کرده است.
تولید نفت روسیه که هدف تحریمهای مالی غربی قرار گرفته است، به ۱۰.۰۴ 
کاالهای  تجارت  معامله گران  از  بسیاری  کرد.  پیدا  کاهش  روز  در  بشکه  میلیون 
روسی را متوقف کرده اند و تحلیلگران انتظار دارند افت تولید در آوریل و مه تشدید 
شود اما بخشی از جریان صادرات روسیه به مشتریان آسیایی تغییر پیدا کرده است.
میلیون بشکه  برای مارس ۱۰.۳۳  تولید عربستان سعودی و روسیه  سهمیه 

در روز بود.
پایانه  به  طوفان  صدمات  دلیل  به  تولید  کاهش  بزرگترین  با  هم  قزاقستان 
به ۱.55  مارس  در  این کشور  تولید  و  روبرو شد  پی سی  لوله سی  بارگیری خط 

میلیون بشکه در روز رسید.
تولید لیبی به دلیل تعطیلی میدان نفتی شراره و الفیل، 5۰ هزار بشکه در روز 

در مارس کاهش پیدا کرد.
بر اساس گزارش پالتس، در میان کشورهایی که تولیدشان ماه میالدی گذشته 
افزایش داشت، عراق بزرگترین افزایش تولید را داشت و ۴.۳۴ میلیون بشکه در روز 
نفت تولید کرد که اندکی پایین تر از سهمیه ۴.۳7 میلیون بشکه در روز برای این 

کشور بود. تولید نفت ونزوئال هم ۴۰ هزار بشکه در روز رشد کرد.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

رشد ۸0 درصد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در موسسه اعتباری 
ملل

قرض  تسهیالت  ملل:  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش   به 
از لحاظ  اعتباری ملل در ۱2 ماه سال ۱۴۰۰  ازدواج در موسسه  الحسنه 
تعداد بیش از ۸۰ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۹2 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 ۱2۹/ 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 ۱۹2 درصد رشد داشته است.
گفتنی است:موسسه اعتباری ملل در اسفندماه سال ۱۴۰۰ تعداد 27۴ 
فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ 2۰۰/ 2۳۳ میلیون ریال به زوجین پرداخت 
پرداخت  نوبت  در  عزیز  جوانان  از  نفر  تعداد 5۸۶  حاضر  حال  در  و  نمود 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج می باشند.

ارزیابی عملکرد سال 1400 مدیریت شعب استان های پست بانک 
ایران

جلسه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ 
مدیریت شعب استان های پست بانک 
ایران بر اساس شاخص های طرح پایش 

و پویش برگزار شد.
پست  عمومی  روابط  گزارش  به 
عملکرد  ارزیابی  جلسه  ایران،  بانک 
استان  شعب  مدیریت   ۱۴۰۰ سال 
اساس  بر  ایران  بانک  پست  های 

شاخص های طرح پایش و پویش ، بعد از ظهر روز یکشنبه 2۱ فروردین 
۱۴۰۱ به ریاست بهزاد شیری و با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران 
ستادی بانک به صورت حضوری و مدیریت شعب استان ها به صورت ویدئو 

کنفرانسی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه زندیه؛ رئیس اداره کل آمار و بودجه ، خلیلی؛  رئیس 
اداره کل پیگیری وصول مطالبات و جوان؛ رئیس اداره کل حسابداری و 
امور سهام گزارش خود را به ترتیب در خصوص مدیریت منابع ، مدیریت 
مصارف )مطالبات غیرجاری( و درآمدها )درآمدهای غیرمشاع( ارائه دادند.

در ادامه این نشست سلمانی؛ سرپرست معاونت مالی و سرمایه گذاری، 
قیطاسوند؛ رئیس اداره کل بازاریابی و توسعه بازار مطالب خود را در خصوص 
مدیریت نقدینگی )چک های عادی واگذاری( و مدیریت خدمات الکترونیکی 

برای حاضران تشریح کردند.
پس از ارائه گزارش های مدیران ستادی، فالح؛ مدیر شعب منطقه 
شرق تهران ، پور رهنما؛ مدیر شعب استان بوشهر و شیردل؛ مدیر شعب 
استان خراسان رضوی به ارائه گزارش های خود در زمینه تجارب موفق ، 

چالش ها و شاخص های ارزیابی سال ۱۴۰۰ پرداختند.
بهزاد شیری در جمع بندی جلسه، ضمن تقدیر از تالش ها و زحمات 
مدیران و کارکنان بانک در سال ۱۴۰۰ در زمینه تحقق برنامه های بانک، 

رهنمودهای الزم را ارائه کرد.
بختیاری؛  الیاسی  طهمورث  از  تجلیل  آئین   ، مراسم  این  پایان  در 
رئیس هیات مدیره بانک برگزار و اصغر جلیلی نیا به عنوان عضو جدید 

هیات معرفی شد.

تخفیفات بیمه میهن به کارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
سالروز  مناسبت  به  میهن  بیمه 
تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
تخفیفات بیمه ای در رشته های آتش 
سوزی، بدنه خودرو و مسئولیت مدنی 
مهندسان ناظر برای کارکنان این نهاد 
شرکت  این  کند.  می  اعمال  انقالبی 
بیمه به مناسبت سالروز تأسیس بنیاد 
رشته  در  اسالمی،  انقالب  مسکن 

بیمه های آتش سوی ۴۰ درصد، بدنه خودرو 2۰ درصد و مسئولیت مدنی 
مهندسان ناظر ۴۰ درصد تخفیف تا پایان فروردین ۱۴۰۱ برای کارکنان 

این نهاد مردمی و انقالبی اعمال می کند.
بر اساس این گزارش، پوشش های بیمه آتش سوزی شامل: سیل، 
طوفان، ضایعات ناشی از سنگینی برف، سرقت، هزینه اجازه اسکان موقت، 
هزینه  سوزی،  آتش  خطر  از  ناشی  همسایگان  قبال  در  مالی  مسئولیت 
بدنه خودرو  پاکسازی، هزینه پزشکی اعضای تحت تکفل؛ پوشش های 
شامل: حادثه، سرقت کلی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار، شکست شیشه 
نوسانات قیمت و  ،مواد شیمیایی و رنگ و بالیای طبیعی، سرقت درجا، 
پوشش های مسئولیت مدنی مهندسان ناظر نیز شامل: خسارت مالی و جانی 

وارده به اشخاص ثالث است.
تاریخی  فرمان  سالروز صدور  سومین  و  چهل   ،۱۴۰۱ فروردین   2۱
حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر افتتاح حساب ۱۰۰ و تاسیس بنیاد مسکن 
و سهامداران عمده  موسسان  از  انقالبی  نهاد  این  است.  اسالمی  انقالب 

شرکت بیمه میهن محسوب می شود.

نماینده بیمه تجارت نو در مشهد: 
برند بیمه تجارت نو به شکل قابل قبولی در مشهد معرفی شده است

یک نماینده شرکت بیمه تجارت نو در شهرمشهد با اشاره به فعالیت 
بیمه تجارت نو در رشته هایی چون بیمه ثالث، اتومبیل، بدنه، مسئولیت و 
باربری گفت: پرتفوی نمایندگی ما در حال حاضر به تفکیک تمام رشته ها 

۹ میلیارد تومان است.
به گزارش  روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ محمد توان پور افزود: در 
ابتدای همکاری با بیمه تجارت نو در مشهد، با بخش بیمه ثالث که جزو بیمه 
اجباری است، شروع کردیم و با رایزنی با بانکهای تجارت شهرمشهد، ۸۰ 
درصد پرسنل این بانک را در بخش بیمه ثالث و بدنه تحت پوشش قرار داریم.

وی، با اشاره به سابقه خدمات دهی بیمه تجارت نو به ۱5 هزارنفردر 
بخش درمان ۱5 کارخانه وابسته به شرکت خوشگوار، افزود: شرکت خوشگوار 
در زمینه بیمه باربری، تاکنون 5/2 میلیارد تومان بیمه صادرکرده و با اتخاذ 
تدابیر بهتر در زمینه نرخ دهی و پرداخت، مطمئنا ظرفیت بیشتری برای این 
بیمه نامه در شهر مشهد مهیا خواهد بود. نماینده شرکت بیمه تجارت نو در 
شهر مشهد با بیان اینکه در زمینه افزایش پرتفوی سال جاری برنامه هایی 
در دست داریم، اظهار داشت: مشهد یک قطب صنعتی و یک کالنشهر 

بوده که بازار بیمه شهر مشهدیک بازار گسترده است.
وی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۱ باچندین شرکت در بخش های بیمه 

درمان، مسئولیت، آتش سوزی در حال مذاکره هستیم.
توان پور گفت: شرکت بیمه تجارت نو با خدمات دهی بهتر می تواند 
در این زمینه موفق شود و مهمترین راهکار برای موفقیت، آموزش شبکه 
نمایندگان است.وی، با اشاره به فعالیت در بیمه های مختلف یادآور شد: 
بیمه تجارت نو بازار خوبی در مشهد ایجاد کرده و خوشبختانه برند این شرکت 

بیمه به شکل قابل قبولی در شهر مشهد معرفی شده است.
محمدتوان پور با قدردانی از هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو، گفت: 
اساسی  اقدامات  شرکت،  مدیرعامل  نوراللهی  دکتر  حضور  با  خوشبختانه 
در بیمه تجارت نو صورت گرفت که با توجه به دوره کوتاه مدیریتی، بی 

سابقه بوده است.

جامع  برنامه  اجرای  منظور  به 
جلسات  و   ۱۴۰۱ سال  عملیاتی 
اولین گردهمایی  ماهانه،  همفکری 
فارس،  های  استان  شعب  روسای 
در  بویراحمد  و  و کهگیلویه  بوشهر 

سال جاری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک 
جلسه محمود  این  در  زمین؛  ایران 
منطقه،  شعب  مدیر  شاهی  حسن 
زمینه  در  بررسی عملکرد شعب  به 
جذب منابع، مصارف، ضمانت نامه، 
گشایش اعتبار اسنادی و بانکداری 
پرداخت   ۱۴۰۰ سال  در  مدرن 
همبستگی  ز  ا نی  قدردا ضمن  و 
پایان  کارکنان خصوصًا در 2 ماهه 
سال اعالم کرد که با همت و تالش 
و  عالی  مدیریت  و  همکاران  کلیه 
بانک  ارشد،  مدیران  یافته  سازمان 
ایران زمین را در سال ۱۴۰۱ بیش از 
پیش در مسیر پیشرفت و شکوفایی 

قرار داده است.
روسای  از  افزود:  پور  حسن 
برنامه  با  رود  می  نتظار  ا شعب 
ریزی دقیق و منسجم و شناسایی 

بازار، عالوه بر دستیابی به اهداف، 
توجه ویژه ای به افزایش سهم بازار 

داشته باشند.
در ادامه مدیر منطقه فارس به 
جهت  شعب  نیازسنجی  و  بررسی 
در  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
و  پرداخت  مختلف  های  زمینه 

بخشنامه  برگزاری جلسات هفتگی 
مسئولین  توسط  شعب  در  خوانی 
شعبه  هر  ضروریات  از  را  شعبه 

اعالم کرد.
مهدی  سید  جلسه  ین  ا در 
فاطمی معاون منطقه منابع انسانی 
متعهد، کارآمد و دلسوز را وجه تمایز 

سایر  به  نسبت  زمین  ایران  بانک 
از مسئولین  بانکها دانست و گفت: 
شعب انتظار می رود با برنامه ریزی 
تمامی  ز  ا استفاده  با  و  منسجم 
راستای  در  موجود،  های  ظرفیت 
تحقق کامل اهداف در سال جاری 

گام بردارند.

اولین گردهمایی روسای شعب منطقه فارس و بوشهر

مسئول تحقق شعار 
سال در بیمه سینا 

منصوب شد

ی  سو ز  ا حکمی  طی 
سینا،  بیمه  شرکت  سرپرست 
به  گنجی  کبر  علی ا مرتضی 
عنوان مسئول تحقق شعار سال 

در بیمه سینا منصوب شد.
بیمه  می  عمو بط  ا و ر
ست  پر سر حکم  ر  د  ، سینا
گنجی  به  خطاب  سینا  بیمه 
از  استفاده  ضمن  است:  آمده 
و  بنیادی  شرکت های  ظرفیت 
و  ستادی  ارکان  با  هماهنگی 
“تولید،  شعار  تحقق  در  شعب 
فرین”  شتغال آ ا ن،  نش بنیا ا د
اصلی  دغدغه های  از  یکی  که 
رهبرمعظم انقالب است، موفق 

و مؤید باشید.

پرداخت ۶۸9۰۰ 
میلیون ریال 
تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج 
در اسفند ماه سال 

۱۴۰۰

خــت  ا د پر ت  ئیــا جز
تهیــه  و  ازدواج  تســهیالت 
جهیزیــه از ســوی بانــک رفــاه 
کارگــران در اســفند مــاه ســال 

شــد. اعــالم   ،۱۴۰۰
روابــط  گــزارش   بــه 
ه  فــا ر نــک  با مــی  عمو
کارگــران، باهــدف تحکیــم 
ــه  ــک ب ــواده و کم ــان خان بنی
راســتای  در  و  آن  تشــکیل 
ــر در حــوزه  ایفــای نقــش موث
ــک  ــی، بان ــئولیت اجتماع مس
رفــاه در اســفند مــاه ســال 
ــهیالت  ــره تس ــته ۸۰ فق گذش
ازدواج و تهیــه جهیزیــه بــه 
ــال  ــون ری ــغ ۶۸,۹۰۰ میلی مبل

پرداخــت کــرده اســت.
براســاس ایــن گــزارش و 
بــر مبنــای اطالعات اســتخراج 
شــده از ســامانه ازدواج بانــک 
 ۱۱,2۸7 تعــداد  مرکــزی، 
ــان روز  ــا پای ــز ت ــی نی متقاض
ــاه  ــن م چهارشــنبه ۱7 فروردی
ســال جــاری در صــف دریافت 
لحســنه  قرض ا تســهیالت 
از  جهیزیــه  تهیــه  و  ازدواج 
ــرار  ــران ق ــاه کارگ ــک رف بان

ــد. دارن
اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
بانــک رفــاه کارگــران در ســال 
۱۴۰۰، تعــداد 5۰,7۸7 فقــره 
لحســنه  قرض ا تســهیالت 
ازدواج و تهیــه جهیزیــه بــه 
مبلــغ بیــش از ۴۳,۴۰۳ میلیارد 
ــرده اســت. ــال پرداخــت ک ری

بانک توسعه صادرات ایران اسامی 
غیر  بدهی  دارای  بدهکاران  از  برخی 

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

اسامی آنها اعالم شد.
برای دریافت این فهرست به بخش 
درباره بانک / فهرست اسامی بدهکاران 

عمده مراجعه فرمایید.

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

یکی از پوشش های مهم بیمه 
سرقت  پوشش  سرمد،  آتش سوزی 

منازل مسکونی است.
به گزارش روابط عمومی بیمه 
ایران  آمار  مرکز  اطالعات  سرمد، 
نشان می دهد آمار سرقت در سال های 
اخیر رشد زیادی داشته است، تا جایی 
که در سال ۱۳۹۸ میزان سرقت از 
ساختمان ها به بیش از ۳2۶ هزار فقره 
رسیده است. آماری که ۸۹5 سرقت 

در روز را نشان می دهد.
ر  ما آ مرکز  ر  ما آ اساس  بر 
ایران، ۳7 درصد سرقت ها از منازل 
مسکونی و ۸ درصد آنها نیز مربوط 
که  آماری  است.  بوده  مغازه ها  به 
و  می کند  توجه  آن  به  کمتر کسی 
موجب نادیده گرفتن چنین ریسک 
بزرگی می شود که می تواند آرامش 

خاطر ما را تا مدت ها از بین ببرد.
راهکارهای زیادی برای کاهش 
از استفاده  خطر سرقت وجود دارد، 
دوربین  و  امنیتی  دستگاه های  از 
ضد  درهای  نصب  تا  مداربسته، 

منیتی.  ا نکات  رعایت  و  سرقت 
این  با  مقابله  راه های  از  یکی  اما 
ریسک، استفاده از بیمه است. بیمه 
آتش سوزی سرمد، عالوه بر پوشش  
پوشش  نیز  را  سرقت  آتش سوزی، 
می دهد و می تواند تکیه گاهی برای 

شما در مواقع سرقت باشد.
نند  ا می تو یز  عز ن  طنا همو
بیمه  نمایندگی  شبکه  طریق  ز  ا
از خدمات  در سراسر کشور،  سرمد 

با  سرمد  بیمه  آتش سوزی  بیمه 
پوشش سرقت استفاده نمایند. شما 
اپلیکیشن  وب  طریق  از  می توانید 
webapp. به آدرس  بیمه سرمد 

sarmadins.ir و در بخش مراکز 
نمایندگی های  نزدیکترین  صدور، 
بیمه سرمد را جستجو و مسیریابی 
نمایندگان  به  مراجعه  با  و  کنید 
سرمد در سراسر کشور این بیمه نامه 

را تهیه کنید. 

یک پیشنهاد بیمه ای برای پوشش سرقت از منزل

دیدار  در  قم  استاندار  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
با سرپرست بانک کشاورزی، از عملکرد این بانک در 
امهال تسهیالت کشاورزان خسارت دیده اظهار رضایت 

و قدردانی کرد.
کشاورزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
شاهچراغی در دیدار با مهدی رضایی سرپرست بانک 
کشاورزی ، از عملکرد این بانک در اجرای بند خ ماده ۳۳ 
قانون برنامه ششم توسعه و امهال تسهیالت کشاورزان 
خسارت دیده در استان قم قدردانی کرد و اظهار داشت: 
بانک کشاورزی با حمایت از فعاالن بخش کشاورزی، 
نقش بسیار مهمی در شکوفایی و رونق اقتصاد کشاورزی، 

اشتغالزایی و امنیت غذایی در کشور دارد.
بر اساس این گزارش، در این دیدار که روز دوشنبه 
2۴ فروردین در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی 
برگزار شد، مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی بر 
گسترش تعامالت و تداوم حمایت های تسهیالتی بانک 
کشاورزی از فعاالن بخش کشاورزی و صنایع وابسته در 

استان قم تاکید کرد.

دیداراستاندار قم با سرپرست بانک کشاورزی

استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
اسفند   25 از  مسافر   ۱۳۳ و  هزار   ۱۴۶ گفت:  مرکزی 
پارسال تا ۱5 فروردین ماه جاری توسط ناوگان حمل و نقل 
مسافری این استان به نقاط مختلف کشور جابه جا شدند.

 »مهرداد جهانی«  افزود: تعداد مسافران جابه جا شده 
توسط ناوگان حمل و نقل مسافری استان مرکزی در این 
مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۸ و ۶ دهم 

درصد افزایش داشته است.
مجموع  از  مسافر  و 7۰2  هزار   72 داد:  ادامه  وی 
مسافران جابه جا شده توسط ناوگان حمل و نقل مسافری 
استان مرکزی در این مدت، به استان وارد و 7۳ هزار و 

۴۳۱ مسافر از استان خارج شدند.
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 

مرکزی خاطرنشان کرد: تعداد مسافران ورودی به استان 
در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱2 درصد 

افزایش داشته است.
جهانی تعداد سفرهای ثبت شده در این مدت را ۶ 
هزار و 2۹۰ سفر عنوان کرد و گفت: مسافران جابه جا شده 
توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان مرکزی توسط 
یک هزار و 7۰ دستگاه ناوگان مسافری به نقاط مختلف 

کشور انجام شده  است.
وی ادامه داد: سه هزار و ۱۳۱ سفر از مجموع سفرهای 
انجام شده در این مدت توسط 25۰ دستگاه اتوبوس، یک 
هزار و 2۱ سفر توسط ۴۶۰ دستگاه مینی بوس و 2 هزار 
و ۱۳۸ سفر توسط ۳۶۰ دستگاه سواری کرایه صورت 

پذیرفته  است.

هزار و ۱۳۳ مسافر توسط ناوگان حمل و نقل مسافری
 استان مرکزی جابه جا شدند
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 واقعیتی تلخ درباره حدادی و تفتیان؛
دوومیدانی مردان در مسیر ناامیدی

دوومیدانـی مـردان در ایـن یکسـال نتوانسـته رکوردهـای جالبـی 
را بـرای ایـران بـه ارمغـان بیـاورد از المپیکـی بـی حاصـل تا مسـابقات 
جهانـی بـی بـازده که هـر کدام عملکـرد مردان ایـران را بـه نحوی زیر 

سـوال مـی برد.
گذشـت  کـه  سـالی  در  مـردان  بخـش  در  ایـران  دوومیدانـی 
درخششـی نداشـت و رکوردهـای قابـل قبولـی هـم ثبـت نشـد. در واقع 
دوومیدانی کارانی که اسـم و رسـمی در ایران داشـتند، نتوانستند انتظارات 
را بـرآورده کننـد. تفتیـان و حدادی با وجود حضور در اردوها و مسـابقات 
آمریـکا و فرانسـه نتوانسـتند عملکـرد خوبـی در المپیـک و رقابت هـای 

جهانی داشـته باشـند.
حدادی فقط در آسـیا مدعی است

احسـان حـدادی پـس از بهبـود مصدومیـت و حضـور در اردوهـای 
خارجـی در المپیـک توکیـو شـرکت کـرد؛ امـا در مرحلـه مقدماتـی ماده 
پرتـاب دیسـک  بـا ثبت رکورد 5۸ متر و ۹۸ سـانتی متر در رده چهاردهم 
گـروه خـود ایسـتاد و حـذف شـد. در این مـاده ورزشـکاران بایـد رکورد 

۶۶ متـر را ثبـت می کردنـد تـا بـه فینال برسـند.
ملی پـوش پرتـاب دیسـک ایـران کـه در المپیـک 2۰۱2 لنـدن بـه 
مـدال نقـره دسـت یافتـه بـود، المپیـک توکیو را بـا این عملکـرد ضعیف 
بـه پایـان بـرد. شـاید با ایـن عملکـرد دیگر نمی تـوان از او توقع داشـت 
تـا رکوردهـای بهتـری در رقابت هـای جهانـی ثبـت کنـد؛ امـا احتمـال 
اینکـه در بازی هـای آسـیایی بـه مدالـی برسـد، وجـود دارد. بهتریـن 
رکورد حدادی در ۱۴ خرداد ۸7 در مسـابقات جایزه بزرگ تالین اسـتونی 

)۶۹.۳2 متـر( ثبت شـد.
تفتیـان و تالش های بی فایده

ورزشـکار دیگـری کـه از او انتظـار مـی رفـت تـا حداقل بـا حضور 
در اردو و مسـابقات داخلـی و بیـن المللـی فرانسـه، رکـورد خوبی از خود 

در سـال گذشـته برجـای بگذارد، حسـن تفتیـان بود.
بـا نگاهـی بـه عملکـرد وی در دوی ۶۰ متـر می تـوان گفـت کـه 
بهتریـن رکـورد او در مسـابقات داخلی تهـران در ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ )۶.5۱ 
ثانیـه( ثبـت شـد. وی در مرحلـه مقدماتـی رقابت هـای دوومیدانی داخل 
سـالن قهرمانـی جهـان در مـاده ۶۰متـر رکـورد )۶.75ثانیـه( را بـه ثبت 
برسـاند و بـا قـرار گرفتن در جایگاه پنجم گروه خود از رسـیدن به مرحله 
نیمـه نهایـی ایـن مسـابقات بازمانـد و رده سـی و پنجـم قـرار گرفـت و 
نتوانسـت پس از آن همه حضور در اردوهای خارجی در فرانسـه عملکرد 
قابـل قبولـی در توکیـو داشـته باشـد. این رکـورد واکنش هاشـم صیامی 
رییـس فدراسـیون دوومیدانـی را بـه دنبال داشـت. وی گفـت: »با توجه 
بـه اینکـه تفتیان در مسـابقات و اردوی فرانسـه شـرکت می کـرد، توقع 

داشـتم تـا رکـورد بهتری ثبـت کند.«
تفتیـان در دوی ۱۰۰ متـر بهتریـن رکـورد خـود را در مسـابقات 
داخلـی فرانسـه در اول شـهریور ۱۳۹۸ )۱۰.۰۳ ثانیـه( ثبـت کـرد. اما او 
در 22 فروردیـن ۱۴۰۰ در مسـابقات بین المللـی جـام امـام رضـا )ع( بـا 
ثبـت رکـورد ۱۰:۴7 ثانیـه به مقام نایب قهرمانی رسـید. هـر چند تفتیان 
عنـوان کـرد دلیـل ثبت ایـن رکورد این بـوده که کفش هـای مخصوص 

ایـن مـاده را پیـش از مسـابقه از وی دزدیـده بودند.
تفتیـان در ۱5 تیـر ۱۴۰۰ در رقابت های بین المللی نانسـی فرانسـه 
بـا ثبـت رکـورد)۱۰.۳۶ ثانیـه( به مقام سـوم رسـید. او حتـی مرحله اول 
مـاده ۱۰۰ متـر المپیـک با زمان ۱۰ ثانیه و ۱۹ صـدم ثانیه در رده چهارم 
گـروه خـود قـرار گرفت و نتوانسـت بهترین رکورد خود را که در فرانسـه 

ثبـت کـرده بـود در ایـن رقابت ها به ثبت برسـاند.
آخریـن رکـورد تفتیـان در مسـابقات لیـگ باشـگاه های کشـور در 
دهـم مهـر ۱۴۰۰ )۱۰.۱7 ثانیـه( بود. او نتوانسـت رکـورد بهتری در این 
سـال ثبـت کنـد و پرونـده اش بـا رکـود و عـدم پیشـرفت بسـته شـد. با 
ایـن نتایجـی کـه در داخـل سـالن و قهرمانـی جهـان در ۶۰ متـر گرفت 
خبـر خوبـی بـرای دو و میدانـی نیسـت تـا در سـال آینده در بـازی های 

آسـیایی در ۱۰۰ متـر نتایـج قابـل توجهی بدسـت آورد.
پیرجهـان و روزهای بی حاصل

مهـدی پیرجهـان ورزشـکار دیگـری اسـت کـه باید در بـازی های 
المپیـک حضـور می یافـت؛ امـا در آسـتانه اعزام با تسـت کرونـای مثبت 
مواجـه شـد و بـه همین خاطر از همراهی سـایر دوومیدانی کاران المپیکی 
ایـران بـاز مانـد. هـر چند مشـخص نبـود که او چـه رکـوردی را در این 
بازی هـا ثبـت می کـرد و آیـا می توانسـت بهتریـن عملکرد خود را نشـان 
دهنـد یـا خیـر. امـا بهتریـن رکـورد او در دوی ۴۰۰ متر با مانـع در دهم 
شـهریور ۱۳۹۸ در مسـابقات بیـن المللـی هنـد )۴۹.۳۳ ثانیه( ثبت شـد. 
آخریـن رکـورد پیرجاهـان در مسـابقات دوومیدانـی لیـگ باشـگاه هـای 
کشـور در دهـم مهـر ۱۴۰۰ )5۰.77 ثانیـه( بـود. بـا ایـن اوصـاف هنـوز 
پیرجهـان محـک جـدی در مسـابقات آسـیایی نخـورده اسـت و او هنوز 

بایـد بـرای بهبـود رکـورد خود زمـان زیادی صـرف کند.
هاشـمی و مسیرهای طوالنی تا رکوردهای بهتر

دوومیدانـی کار دیگـری کـه باید عملکـرد او را ارزیابی کرد، سـجاد 
هاشـمی دونـده ۴۰۰ متـر ایران اسـت. او در جریان مسـابقات بین المللی 
دوومیدانـی ترکیـه، در ۴5 ثانیـه و ۴۰ صدم ثانیه دوید و عالوه بر کسـب 

قهرمانـی مسـابقات، رکـورد ایران را هـم 2۴ صدم ثانیه بهبود بخشـید.
آخریـن رکورد او در ۱7 بهمن ۱۴۰۰ در جریان برگزاری رقابت های 
بین المللـی دو و میدانـی داخـل سـالن ترکیه، ۴۶.۹۶ در  جایگاه نخسـت 
رقابـت مـاده ۴۰۰متـر این مسـابقات قرار گیـرد. با این وجـود این دونده 
بایـد راه درازی تـا کاهـش رکـورد خـود بپیمایـد و بایـد دید که در سـال 

جدیـد چـه رکوردهایی را ثبـت می کند.
مهردالن در ابتدای مسـیر پرتالطم دوومیدانی ایران

شـاهین مهـردالن ورزشـکار دیگری اسـت که بهتریـن رکورد خود 
را در پرتـاب وزنـه در مسـابقات داخلـی در هفتـم تیـر ۱۴۰۰ ثبـت کـرد. 

او 2۰ متـر و ۶۶ سـانتی متـر پرتـاب کرد.
هـر چنـد آخرین رکورد مهردالن در مسـابقات داخل سـالن باشـگاه 
هـای کشـور  2۰ متـر و ۴۰ سـانتی متـر بـود و تنها ورزشـکاری بود که 
توانسـت ورودی مسـابقات داخـل سـالن آسـیا را کسـب کنـد امـا ایـن 

رقابـت هـا بـه دلیـل کرونا لغو شـد.
حـال بـا بررسـی رکوردهای ورزشـکاران مطـرح دوومیدانـی ایران 
دوران  در  ایـران  تنهـا  نـه  کـه  کـرد  نتیجه گیـری  اینطـور  می تـوان 
رکوردهـای طالیـی قـرار نـدارد بلکـه از مسـیر اوج فاصلـه گرفتـه و 
نمی تـوان امیـدوار بـه آینده بـود. مگر آنکـه دوومیدانی کاران بـا تدبیری 

بهتـر و تـالش بیشـتر از سراشـیبی سـقوط نجـات یابنـد.

فان خال: با سرطان کنار می آیم
از  هلند  ملی  تیم  سرمربی 
به  سخن  خود  وضعیت  آخرین 

میان آورد.
سرمربی  خال،  فان  لوئیس 
سرطان  ز  ا که  هلند  ملی  تیم 
پروستات رنج می برد گفته است 

که تمام اقدامات درمانی الزم را انجام داده است. اکنون او به بهبودی 
موفق امیدوار است. این مربی 7۰ ساله همچنین آشکارا در مورد بیماری 

خود صحبت کرد.
سرمربی تیم ملی هلند تمام مراحل درمان سرطان را به پایان رساند. 
این مربی 7۰ ساله عصر دوشنبه در آمستردام گفت که او خوب است. او 
به تلویزیون NOS گفت: »من همه چیز را پشت سر گذاشتم، اکنون باید 
بهتر شوم.« این مربی 25 پرتودرمانی داشت که جواب داد. طبق اظهارات 

خود او در بهمن ماه عمل شده بود.
فان خال گفت تا آنجا که ممکن است به طور عادی با بیماری خود 
کنار می آید. سرمربی هلند در این زمینه گفت:  »این بخشی از زندگی 
است. من از آن رنج می برم، نمی توانم آن را تغییر دهم اما می توانم نشان 
دهم که چگونه با آن کنار می آیم.« این مربی قباًل به صراحت گفته بود 

که امسال در جام جهانی قطر حضور خواهد داشت.
صندلی فان خال پس از جام جهانی به رونالد کومان واگذار خواهد 
شد. کومان از سال 2۰۱۸ تا 2۰2۰ سرمربی تیم ملی هلند بود اما این 
پست را ترک کرد و به بارسلونا پیوست. با این حال، کاتاالن ها تنها یک 

سال بعد راه خود را از او جدا کردند.
مربی هلند گفت که او از بسیاری از نقاط جهان آرزوهای بهبودی 
واکنش های  گذشته  هفته  چند  در  گفت:  خال  فان  است.  کرده  دریافت 
حضور  سابقه  مربی  این  است.  فوق العاده  می کنم  فکر  داشته ام.  زیادی 
در تیم های آژاکس آمستردام، بارسلونا، منچستریونایتد و اف سی بایرن 

مونیخ بوده را دارا بوده است.

مسیر لیورپول و سیتی تا رسیدن به قهرمانی لیگ برتر

عنوان  به  رسیدن  تا  پایاپایی  و  تنگاتنگ  رقابت  لیورپول  و  سیتی 
قهرمانی در لیگ دارند.

پس از تساوی منچسترسیتی و لیورپول، رقابت برای قهرمانی در لیگ 
برتر هم چنان باز است. اکنون هفته های حساسی در راه است. هفته هایی که 
قهرمان لیگ را مشخص می کنند. هم »سیتی« و هم »قرمزها« هنوز در 
سه جام حضور دارند و رقابت دارند. دوئل جذاب این دو تیم در آخر هفته، 
دنیای فوتبال را خوشحال کرد و روزنامه بریتانیایی سان پرسید: »آیا این 
دو تیم نمی توانند هر هفته با یکدیگر بازی کنند؟« شاید این آرزو محقق 
نشود، اما نگاهی به ادامه برنامه نشان می دهد که دو باشگاه برتر در این 
فصل حداقل یک بار دیگر این لذت را برای عالقه مندان به فوتبال رقم 

خواهند زد البته نه در لیگ برتر.
منچسترسیتی با یک امتیاز برتری در رده اول قرار دارد. با این حال، 
تفاضل گل در حال حاضر به سود«قرمزها« است. در صورت مساوی بودن 
امتیازها بعد از بازی هفته سی و هشتم، ابتدا تفاضل گل و سپس تعداد 

گل های زده شده محاسبه می شود.  
منچسترسیتی)صدر جدول، 7۴ امتیاز(

بازی های باقی مانده
یک  مرحله  برگشت  بازی  اروپا،  قهرمانان  )لیگ  مادرید  اتلتیکو 

چهارم نهایی(
لیورپول )جام حذفی، نیمه نهایی(

ولورهمپتون واندررز 
برایتون اند هوو آلبیون 

واتفورد  
لیگ قهرمانان، بازی رفت نیمه نهایی در صورت صعود

لیدز یونایتد 
لیگ قهرمانان، بازی برگشت نیمه نهایی در صورت صعود

نیوکاسل یونایتد
جام حذفی، فینال در لندن/ومبلی در صورت صعود

وستهام یونایتد
استون ویال 

لیگ قهرمانان، فینال در پاریس در صورت صعود 
لیورپول )دوم جدول، 7۳ امتیاز(

بازی های باقی مانده
چهارم  یک  مرحله  برگشت  بازی  قهرمانان،  )لیگ  لیسبون  بنفیکا 

نهایی(
منچسترسیتی )جام حذفی، نیمه نهایی(

منچستریونایتد 
اورتون 

لیگ قهرمانان، بازی رفت نیمه نهایی در صورت صعود
نیوکاسل یونایتد  

لیگ قهرمانان، بازی برگشت نیمه نهایی در صورت صعود
تاتنهام هاتسپر  

استون ویال  
جام حذفی، فینال در لندن/ومبلی در صورت صعود

ساوتهمپتون 
ولورهمپتون واندررز  

لیگ قهرمانان، فینال در پاریس در صورت صعود

جزئیات توافق بارسلونا با لواندوفسکی
شبکه اسکای اسپورت آلمان از جزئیات توافق مهاجم لهستانی بایرن 

مونیخ با بارسلونا خبر داد.
بسیار  بارسلونا   به  لواندوفسکی  رابرت  انتقال  به نظر می رسد که 
جدی شده است. این مهاجم لهستانی بعد از 7 سال حضور در بایرن قصد 
دارد که این تیم را در تابستان پیش رو و بعد از پایان قراردادش ترک کند.

بارسلونا مشتری جدی لواندوفسکی است و طبق اعالم رسانه های 
لهستانی این بازیکن با آبی اناری ها به توافق نهایی رسیده و حتی باشگاه 

بایرن را هم از این تصمیمش خبردار کرده است.
شبکه اسکای اسپورت آلمان هم توافق لواندوفسکی با بارسلونا را 
تایید و اعالم کرد که لواندوفسکی با قرارداد 2 یا ۳ ساله راهی آبی اناری ها 
خواهد شد و حقوق سالیانه او ۳5 تا ۴۰ میلیون یورو خواهد بود این درحالی 

است که او در بایرن 25 میلیون یورو حقوق سالیانه دارد.
لواندوفسکی در فصل جاری رقابت های بوندسلیگا هم نمایشی خیره 

کننده داشته است و با اقتدار در صدر جدول بهترین گلزنان قرار دارد.

لیس  سپو پر ر  ا د ا هو
عصبی است و به دنبال جواب 
می گردد اما چه کسی حقیقت 

ماجرا را می داند؟
به  تا  کنم  می  شروع  بارسا  از 
وضعیتی  با  تیم  دو  برسم.  پرسپولیس 
کامال متفاوت ازهم. یکی در اسپانیا با 
در  عمال  و  رفت  پایان  تا خط  کومان 
میانه فصل قید جام را زد، دیگری در 
اما  بود  جام  اصلی  شانس  ایران  لیگ 

حاال ...
مربی موثر است. بیش از آنکه ما 
می بینیم و حس می کنیم. فراتر از آنچه 
مثل  بازیکنانی  کنیم.  می  تصور  حتی 
دی  لوک  و  آراخوئو  ترشتگن،  دمبله، 
یونگ را در زمان کومان با وضعیت فعلی 
معجزه  این  نکنید  تعجب  کنید.  قیاس 
مربی است که نخست  با اعتماد روی 
سپس  گذارد  می  اثر  بازیکنانش  ذهن 
کار به امور فنی می رسد. تصور کنید 
عقب  لوانته  از  بارسا  کومان،  زمان  در 
می افتاد. داور سه بار به ضررش پنالتی 
می گرفت. لوک دی یونگ مدت ها هو 
می شد. اما حاال یک کاردان در راس 
کار است و حتی رئالی ها هم از دیدن 
این حجم تغییر لذت می برند. هرکس 
به شما آدرس غلط بدهد بتز هم مقصر 
خودتان هستید که باور می کنید. شاید 
در  درصدی   ۶۰ نقش  خوب  گلر  یک 
باشد  داشته  مجموعه  یک  موفقیت 
نقش سرمربی 2۰۰  گویم  اما من می 

درصد است.
است  عصبی  پرسپولیس  هوادار 
چه  اما  گردد  می  جواب  دنبال  به  و 
بهتر  داند؟  را می  ماجرا  کسی حقیقت 
است از لیگ های گذشته شروع کنیم. 
روزهایی که تیم برانکو و یحیی حقیقتا 
خوب نبودند اما کمتر تیمی موفق به باز 
کردن دروازه شان می شد. آنها انقدر در 
5۰ متر زمین خودی مطمئن ظاهر می 
رویای  برابرشان  تیمی  شدند که کمتر 

پیروزی را در سر می پروراند.
بود.  مشخص  کامال  هم  دلیلش 
از ساختن جلوبندی، سراغ  برانکو قبل 
خط دفاع و شاسی تیمش آمد. خریدهای 
درست، انتخاب های اصولی و اعتماد، 
موجب شد که همان شجاع خلیل زاده 
پر اشتباه ناگهان تبدیل به ستون اصلی 
تیم شود. سید جالل با وجود سن باال، 

همچون جواهر ظاهر شد. بعد از برانکو 
را  مسیر  همین  هم  او  و  آمد  کنعانی 
رفت. وقتی یحیی آمد، با رفتن شجاع  
و بیرو، باز هم با وجود سید جالل آماده 
پرسپولیس  وارد،  تازه  لک  و  کنعانی  و 
در  آنها  را حفظ کرد.  ویژه  برتری  این 
نمی  گل  بد  هم  روزهایشان  بدترین 
در  فردی  اشتباهات  از  خبری  خوردند. 

زمین خودی نبود.

روزهای روشن خداحافظ 
متفاوت  کامال  وضعیت  حاال  اما 
نوبت  کنعانی  و  شجاع  رفتن  با  است. 
به آزمون مهم یحیی رسید. او برخالف 
به  اعتماد  نداشت،  را  چیز  یک  برانکو 
آورده است. مگر  بازیکنی که خودش 
هفته   ۳ و  لیگ  هفته   2۴ شود  می 
حذفی، او 2 هفته متوالی یک ترکیب 
ثابت را تست نکند؟  تردید نکنید اگر 
هنانوف از روزی که فیکس شد، ثابت 
اشتباهی  هر  با  و  ماند  می  پستش  در 
یا بدون اشتباه روی نیمکت پرچ نمی 
با  مدافع  یک  پرسپولیس  حاال  شد، 
داشت.  را  استاندارد  نفس  به  اعتماد 
هنانوف از لحاظ فنی، بهترین مدافعی 
بود که یحیی آورد. فرجی و و ابراهیمی، 
هیچکدام در استانداردهای پرسپولیس 
اما اگر هر یک از  موفق ظاهر نشدند 
اینها به هر ترتیبی تا انتها، کنار هنانوف 
این  در  نکنید  تردید  ماند،  می  فیکس 
با  مدافع  دو  آنها  حذفی  و  لیگ  برهه 

اعتماد به نفس عالی داشتند.
هید  خوا می  دستی  دم  نمونه 
ش  و سیا  ، حسینی حسین  همین 

سه  استقالل.  در  مردامند  و  یزدانی 
بازیکنی که فصول گذشته به واسطه 
الزم  نفس  به  اعتماد  زیاد،  تغییرات 
اشتباه  یک  هر  مرتب  و  نداشتند  را 
می کردند چون می دانستند یک نفر 
می  شان  جانشین  که  است  بیرون 
هر  به  فصل  این  مجیدی  اما  شود. 
داد.  را  بودن  ثابت  گارانتی  آنها  سه 
مجیدی  دیدند.  همه  هم  را  نتیجه 
ما  ا کرد  استفاده  نکو  برا لگوی  ا ز  ا
کشف  نبال  د به  مطهری  و  یحیی 
رازهای بزرگ بودند! سادگی فوتبال 
اثبات  خواستند  و  کردند  فراموش  را 
موجب  حتما  ن  شا کشفیات  کنند، 
شود.  می  پرسپولیس  فوتبال  ارتقای 

است. روی شان  پیش  نیتجه حاال 
است؛  ین  ا موفقیت  ول  ا ز  ا ر
به  فوری  و  سریع  خیلی  سرمربی 
بازیکن استانداردش می رسد و سپس 
اعتماد  دادن  دارد،  که  ای  وظیفه  تنها 
به نفس به آنهاست. به غیر از ترابی ، 
امیری و سرلک که حقیقتا می دانستند 
این وضعیت  ثابت هستند،  درهرحالتی 
برای کدام بازیکن وجود داشت؟ یحیی 
که پیشتر در ذوب و پدیده، ده ها جوان 
کرد،  معرفی  ایران  فوتبال  به  ستاره  و 
در  فصل  سه  از  بعد  بپرسد  خودش  از 
کرده  معرفی  را  کسی  چه  پرسپولیس 
است؟ لک که بهترین خریدش بود را 
عمال به واسطه همین اشتباهات، نابود 
کرد. خریدهای خودش را قابل ندانست. 
مهدی عبدی بهترین استعداد خط حمله 
لیگ برتر را ببینید که چگونه یک خط 
در میان خوب و بد می شود و حاال همه 

از او ناامید شدند. پای خبرنگاران را به 
بهانه کرونا بیش از دو سال از تمرین 
بریدند اما آنهایی که گوش و چشم ما 
شریفی،  خوب  عملکرد  از  چقدر  بودند 
عمری و پیشتر سعید حسین  پور گفتند. 

اصال چه شدند آنها؟
اینکه چرا به جوان ها بازی نرسید 
را به حساب ترس یحیی و تکرار تجربه 
اول در پرسپولیس در سال ۹۰ می دانیم 
با  او  متوالی  قهرمانی  دو  واسطه  به  و 
پرسپولیس در این مورد، او را قضاوت 
نمی کنیم. او عقیده دارد برعکس ذوب 
به  پرسپولیس  در  شود  نمی  پدیده  و 
جوان بها داد. اما پرسش این است که 
همان  به  را  الزم  نفس  به  اعتماد  چرا 
هایی که خودش آنها را خرید و انتخاب 

کرد، نداد؟ 
تاکتیک  همه  برخالف  فوتبال 
برای  رازهایش  و  رمز  و  پیچیده  های 
گیری  نتیجه  در  آخر  دست  پیروزی، 
یک بازی ساده است. نباید اشتباه کنی. 
اما پرسپولیس برابر آلومینیوم نه یک بار 
که بیش از چندین مرتبه اشتباه مرگ بار 

در خط دفاعیش داشت.
هواداران قرمز ابتدای دهه ۹۰ را 
به خاطر دارند. هنوز برانکو نیامده بود 
درون  غریبی  و  عجیب  خریدهای  و 
دروازه این تیم دیده می شد. همه هم 
دو  با  راحت  چقدر  ناکام.  استثنا  بدون 
آن  به  طرفه  دو  دریبل  قرمزها  اشتباه 

دوران زدند.
در این برهه این پرسش که یحیی 
بماند یا برود هیچ اهمیتی ندارد، هر که 
سرمربی این تیم در فصل آتی باشد باید 
بداند قهرمانی حاصل نمی شود جز جذب 
پس  امتحان  و  بزرگ  بان  دروازه  یک 
داده و خط دفاعی ای که در طول ۳۰ 
بازی روی هم رفته ۳ اشتباه بزرگ هم 
نمی کند. بله ۶ بازی مهم و سرنوشت 
به  اتفاقات  شاید  و  مانده  لیگ  از  ساز 
گونه ای رقم بخورد که کمتر کسی آن 
پرسپولیس  است  بهتر  اما  دارد.  باور  را 
ریشه  از خوش خیالی که طبیعتا  فارغ 
در خوش شانسی محض دارد، از همین 
امروز، خریدهای بزرگش را شروع کند. 
اگر قهرمان شدند که بهتر اما اگر روند 
بود،  کننده  ناامید  همچنان  تیم  این 
دست کم آن روز زودتر از سایرین فکر 

بازگشت را کرده اند.

حکایت پرسپولیِس یحیی؛

روزهای روشن خداحافظ! 

پیش از هر دلیل و بهانه دیگری، 
رد پای تصمیمات اشتباه فرهاد مجیدی 
مقابل  استقالل  شکست  در  باید  را 

نساجی دید.
فرهاد مجیدی، سرمربی استقالل 
در دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام 
حذفی مقابل تیم نساجی تن به شکست 
داد و وداع زودهنگامی با این مسابقات 
فینال  در  شکست  از  پس  تا  داشت 
سومین  این  مسابقات،  گذشته  دور  دو 
در  استقالل  با  مجیدی  فرهاد  ناکامی 

جام حذفی سه سال اخیر باشد. 
استقالل در شرایطی مقابل نساجی 
خانه به دوش و پر از مشکالت ریز و 
درشت تن به شکست و حذف از جام 
شکست  به  توجه  با  که  داد  حذفی 
حذف  و  آلومینیوم  مقابل  پرسپولیس 
نظر  به  جدی،  رقیبان  و  مدعیان  تمام 
برای  راحتی  مسیر  آبی ها  می رسید 
قهرمانی در بازی ها دارند و از همین رو 
همه تالش خود را به کار می گیرند تا با 
برتری مقابل حریف به نیمه نهایی راه 
پیدا کنند و در مسیر فینال تنها مانعشان 
مس کرمان لیگ یکی باشد که اینطور 
الهامی و  نشد و این فرصت در اختیار 

شاگردانش قرار گرفت. 
اگرچه طبق معمول، عدم نتیجه گیری 

تیم ها در کنفرانس خبری و صحبت های 
کادرفنی و عوامل تیم، اشتباهات داوری 
و مسائلی از این دست عنوان شده ولی 
با نگاهی به تصمیمات فرهاد مجیدی و 
کادرفنی در این دیدار می توان متوجه شد 
دالیلی باالتر از اشتباهات داوری هم برای 
این نتیجه دور از انتظار وجود دارد و آنهم 

ارنج اشتباه کادرفنی است. 
مباحث  وارد  خیلی  نخواهیم  اگر 
که  اشکالی  کمترین  شویم،  تخصصی 
وارد  استقالل  امروز  ترکیب  چینش  به 
در  رضایی  علیرضا  از  استفاده  است، 
به جای حسین حسینی  اصلی  ترکیب 
تعویض وی  از آن عدم  باالتر  است و 

و به میدان آمدن حسینی حداقل برای 
استفاده  با  وی  تا  بود  پنالتی  ضربات 
خوبی  آمار  و  خودش  باالی  تجربه  از 
بتواند  دارد  پنالتی  مهار ضربات  در  که 
شانس استقالل را برای پیروزی در این 

مقطع باال ببرد. 
اتفاقی که رخ نداد تا رضایی جوان 
و بی تجربه عملکرد به شدت ضعیفی 
در ضربات پنالتی از خودش نشان داده 
و هر 5 ضربه را مقابل بازیکنان نساجی 

فریب بخورد و تشخیص اشتباه دهد. 
به خاطر بیاورید فینال جام حذفی 
با  نکونام  جواد  که  را  گذشته  فصل 
رفتار  استقالل  همین  مقابل  فوالد 

مشابهی داشت و از محسن فروزان در 
دقایق پایانی بازی برای ضربات پنالتی 
استفاده کرد و به اتکای همین تعویض 
و درخشش فروزان توانست پیروز شود 
و جام  را باالی سر ببرد. موضوعی که 

مجیدی از آن درس  نگرفت. 
در  مجیدی  اشتباه  تنها  البته  این 
چینش ترکیب تیمش برای بازی امروز 
ارنج  در  هم  دیگری  اشتباهات  و  نبود 
مرور  به  که  داشت  وجود  پست  چند 
زمان رفع خواهد شد ولی هرچه هست 
رد پای شکست مقابل نساجی را بیش از 
هر کسی باید در تصمیمات خود مجیدی 

و کادرفنی دنبال کرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ردپای سرمربی در شکست مقابل نساجی؛

مجیدی جام را از استقالل گرفت!

ترکیب تیم های راه یافته به نیمه نهایی 
جام حذفی برخالف پیش بینی ها بوده است.

از  دیدار  آخرین  گذشته  شب  دوشنبه 
هم  حذفی  جام  نهایی  چهارم  یک  مرحله 
برگزار شد و با شکست استقالل مقابل نساجی 
این  در  تیم  این  و حذف  پنالتی  در ضربات 
مرحله از مسابقات، ترکیب ۴ تیم راه یافته به 
دور نیمه نهایی مشخص شد و این چینش ۴ 
نفره که قرار است دو فینالیست از دل آن بیرون 
بیاید برخالف انتظارات معمول و پیش بینی 
فوتبالدوستان است و ترکیب غافلگیر کننده ای 

محسوب می شود.
نساجی مازندران و آلومینیوم اراک از لیگ 
برتر، مس کرمان از لیگ یک و خلیج فارس 
ماهشهر از لیگ دو تیم های راه یافته به نیمه 
نهایی هستند و باید برای رسیدن به فینال با 
یکدیگر روبرو شوند. این اتفاق در پی حذف 
یک به یک تیم های مدعی و اسم و رسم دار 
و پرستاره لیگ برتری رخ داده که اتفاق نادری 
در فوتبال ایران محسوب می شود و در خاطر 
فوتبالدوستان نمونه مشابه آن که حتی یکی از 
مدعیان اسم و رسم دار در نیمه نهایی حاضر 
نباشند وجود ندارد. به همین بهانه به بررسی 
شرایطی که تا اینجا چنین اتفاقی را رقم زده 

می پردازیم:
حذف سه تیم لیگ برتری در گام نخست

سه تیم لیگ برتری در همان ابتدای راه 
از قطار جام حذفی پیاده شدند. ۱۶ تیم لیگ 

برتری که از مرحله یک شانزدهم نهایی به 
مسابقات جام حذفی اضافه شدند طی قرعه 
کشی به مصاف حریفان رفته و در این میان 
هوادار با شکست مقابل همین خلیج فارس که 
پدیده این دوره از رقابت هاست و تراکتور که 
مغلوب مس کرمان شد و البته فجرسپاسی که 
در همان ابتدای راه با حریف لیگ برتری یعنی 
آلومینیوم برخورد کرده بود کنار رفتند. نکته 
جالب اینجاست که هر سه تیمی که تیم های 
لیگ برتری را حذف کردند در حال حاضر در 

جمع ۴ تیم پایانی نیمه نهایی قرار دارند.
فوالد، سپاهان و گل گهر هم کنار رفتند
در مرحله بعدی رقابت ها بازهم شاهد 
شگفتی بودیم و سپاهان، گل گهر سیرجان 
و فوالد خوزستان که مدافع عنوان قهرمانی 

مسابقات بود کنار رفتند.
گل گهر مقابل نساجی در مرحله یک 
هشتم نهایی تن به شکست داد و فوالد در 
ضربات پنالتی قافیه را به مس کرمان واگذار 
پرستاره هم مقابل  کرد و سپاهان مدعی و 

آلومینیوم تن به شکست داد.
عالوه بر این سه تیم مدعی، صنعت نفت 
مقابل خیبر تن به شکست داد، پیکان مغلوب 
دومین  سلیمان  مسجد  نفت  شد،  استقالل 
قربانی لیگ برتری خلیج فارس بود و شهر 
خودرو مغلوب مس رفسنجان شد. پرسپولیس 
هم سه بر صفر ذوب آهن را شکست داد تا 5 
تیم لیگ برتری دیگر هم کنار بروند تا ۱۱ لیگ 

برتری به یک چهارم نرسند و فقط 5 تیم باقی 
بمانند. استقالل، پرسپولیس، نساجی، آلومینیوم 

و مس رفسنجان
شگفتی در یک چهارم نهایی با حذف 

سرخابی ها
حذف رقبای گردن کلفتی مثل فوالد 
تا  بود  کرده  ایجاد  را  تصور  این  سپاهان  و 
استقالل و پرسپولیس بدون رقیب جدی مسیر 
راحتی به سمت فینال و قهرمانی داشته باشند 
و حتی صحبت از برگزاری دربی پایتخت در 
مرحله فینال جام حذفی مطرح بود. اتفاقی 
که با توجه به چینش مسابقات و قرعه کشی 
را  فکرش  ولی کسی  بود  فراهم  شرایطش 
نمی کرد هر دو تیم حتی رنگ نیمه نهایی 

را هم نبینند.
استقالل مغلوب نساجی شد و پرسپولیس 
هم نتیجه را به آلومینیوم واگذار کرد و در سوی 
دیگر مس رفسنجان هم مقابل خلیج فارس در 
ضربات پنالتی مغلوب شد تا این تیم لیگ دویی 
با حذف سه حریف لیگ برتری یکی از چهار 

تیم نهایی مسابقات باشد.
تقابل لیگ یکی ها میان خیبر و مس 
کرمان هم با صعود کرمانی ها همراه بود تا 
چینش نیمه نهایی یک تیم لیگ یکی، یک 
تیم لیگ دویی و دو تیم از نیمه دوم جدول 
لیگ برتر برای رسیدن به فینال به مصاف هم 
بروند. حاال در نیمه نهایی شاهد تقابل نساجی با 
مس کرمان و آلومینیوم با خلیج فارس هستیم.

قهرمان جدید جام حذفی
چینش غیر منتظره ۴ تیم صعود کرده به 
نیمه نهایی جام حذفی این فصل یک قهرمان 
جدید هم به این رقابت ها معرفی خواهد کرد. 
هیچکدام از این ۴ تیم تا کنون سابقه قهرمانی 
و حتی صعود به فینال جام حذفی را هم ندارند 
و هرکدام جام را باالی سر ببرند یک قهرمان 
جدید به این مسابقات معرفی خواهد شد که 

در نوع خودش اتفاق جالبی است.
سهمیه عجیب ایران در لیگ قهرمانان؟
طبق عرف و قوانین هر ساله، قهرمان 
جام حذفی فوتبال ایران یکی از دو سهمیه 
مستقیم لیگ قهرمانان آسیا را کسب خواهد 
کرد و این اتفاق برای هرکدام از ۴ تیمی که 
شانس قهرمانی دارند، اتفاقی عجیب و غیر 
معمول محسوب می شود. دو تیمی که در نیمه 
دوم جدول لیگ برتر قرار دارند در کنار یک 
لیگ یکی و یک لیگ دویی برای قهرمانی 
و به دنبال آن کسب سهمیه آسیایی تالش 

خواهند کرد.
آسیای  قهرمانان  لیگ  البته سرنوشت 
بعدی کمی متفاوت از هرسال است و با توجه به 
اینکه تقویم AFC برای فصل پیش رو تغییراتی 
دارد و مسابقات دیرتر برگزار می شوند، چندی 
پیش صحبت از بدون سهمیه بودن فصل جاری 
در لیگ قهرمانان آسیا مطرح شد و اگرچه این 
موضوع به طور رسمی هنوز ابالغ نشده باید 

دید تکلیفش چه خواهد شد.

وقتی همه مدعیان کنار رفتند؛

با عجیب ترین نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران آشنا شوید
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی 
و مالکانه آقای شادمان رحمانی را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
2۰۸/۸۰ متر مربع پالک ۹۱7/۹۶۴5 واقع در امام زاده گناوه بخش ۶ بوشهر برابر 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳2۴۰۰۱۰۰۴۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ تایید نموده و آگهی 
موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا آگهی تحدید 
حدود اختصاصی آن به استناد مادتین ۱۴ و ۱5 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 
۱۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت 
قسمت مورد تصرف آقای شادمان رحمانی منتشر و به اطالع متصرف نامبرده 
و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح 
مورخ ۱۴۰۱/2/۱۸ در محل شروع به عمل خواهد آمدلذا بدینوسیله از متصرف 
نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک 
حضور یابند واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت ۳۰ روز پذیرفته می شود معترضین 
نامه  ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده ی ۸۶ آیین  نسبت به حدود و حقوق 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین ثبتی 
مصوب 7۳/۰۳/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره 
ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به 
جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم 

نمایند واال حق انان ساقط می شود. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/2۴ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 
م / الف 57 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تصرفات  به  مالکیت  گناوه  ثبت  در  مستقر  اختالف  هیئت  اینکه  به  نظر 
مفروزی و مالکانه آقای حسن درویشی را نسبت به شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت ۳۳/2۳ متر مربع پالک ۹۱7/۹۶۳5 واقع در امام زاده گناوه بخش ۶ 
بوشهر برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳2۴۰۰۱۰۰۴۴۹۰  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/2۱ تایید 
نموده و آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا 
آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد مادتین ۱۴ و ۱5 قانون ثبت و تبصره 
ذیل ماده ۱۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی 
جهت قسمت مورد تصرف آقای حسن درویشی منتشر و به اطالع متصرف نامبرده 
و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح 
مورخ ۱۴۰۱/2/۱۸ در محل شروع به عمل خواهد آمدلذا بدینوسیله از متصرف 
نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک 
حضور یابند واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت ۳۰ روز پذیرفته می شود معترضین 
نامه  ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده ی ۸۶ آیین  نسبت به حدود و حقوق 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین ثبتی 
مصوب 7۳/۰۳/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره 
ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به 
جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم 

نمایند واال حق انان ساقط می شود. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/2۴ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 

م / الف ۴7 
آگهی تحدید حدود اختصاصی 

نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی 
و مالکانه آقای سید مختار موسوی را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت ۱7۸/۸۰ متر مربع پالک ۹۱7/۹۶۴۶ واقع در امام زاده گناوه بخش ۶ 
تایید  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳2۴۰۰۱۰۰۴۹۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/2۳  برابر  بوشهر 
نموده و آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا 
آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد مادتین ۱۴ و ۱5 قانون ثبت و تبصره 
ذیل ماده ۱۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی 
جهت قسمت مورد تصرف آقای سید مختار موسوی منتشر و به اطالع متصرف 
ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی  نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق 
در صبح مورخ ۱۴۰۱/2/۱۸ در محل شروع به عمل خواهد آمدلذا بدینوسیله از 
متصرف نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل 
وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده 2۰ قانون 
از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت ۳۰ روز پذیرفته می  ثبت 
شود معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده ی ۸۶ 
آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین 
ثبتی مصوب 7۳/۰۳/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به 
اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی 
به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت 

تسلیم نمایند واال حق انان ساقط می شود. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/2۴ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 
م / الف ۶۰ 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
به تصرفات  مالکیت  ثبت گناوه  اختالف مستقر در  اینکه هیئت  به  نظر 
یک  دانگ  به شش  نسبت  را  زارعی  العابدین  زین  آقای  مالکانه  و  مفروزی 
باب خانه به مساحت 2۳۱/۹۰ متر مربع پالک ۹۱7/۹۶۳۹ واقع در امام زاده 
مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳2۴۰۰۱۰۰۴۹۹7 شماره  رای  برابر  بوشهر   ۶ بخش  گناوه 
نامه  آیین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  آگهی  و  نموده  تایید   ۱۴۰۰/۱۱/2۴
اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد 
مادتین ۱۴ و ۱5 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ۱۳قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف آقای زین 
صاحبان  و  مجاورین  و  نامبرده  متصرف  اطالع  به  و  منتشر  زارعی  العابدین 
حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ۱۴۰۱/2/۱۸ در 
محل شروع به عمل خواهد آمدلذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین 
یابند  تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور  دعوت می شود در وقت 
تاریخ تنظیم  از  قانون ثبت   2۰ برابر ماده  ارتفاعی  واخواهی نسبت به حدود 
معترضین  شود  می  پذیرفته  روز   ۳۰ مدت  به  حدود  تحدید  جلسه  صورت 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده ی ۸۶ آیین نامه 
معترضین  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  و  ثبت  قانون 
ثبتی مصوب 7۳/۰۳/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی 
به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق 
گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ 

و به ثبت تسلیم نمایند واال حق انان ساقط می شود. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/2۴ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 
م / الف 5۱ 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی 
و مالکانه آقای غالمرضا جمیلی را نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی 
مشهور به حسن بریمی به مساحت 2۶۴77۴/۴۰ متر مربع پالک ۱۳۸2/255 واقع 
در قریه گمارون گناوه بخش ۶ بوشهر برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳2۴۰۰۱۰۰۴۸۳۰ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ تایید نموده و آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت 
نیز منتشر گردیده لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد مادتین ۱۴ و 
۱5 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ۱۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف آقای غالمرضا جمیلی منتشر 

و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که 
عملیات تحدیدی در صبح مورخ ۱۴۰۱/2/۱۸ در محل شروع به عمل خواهد 
آمدلذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین 
ارتفاعی  یابند واخواهی نسبت به حدود  شده فوق در محل وقوع ملک حضور 
برابر ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت ۳۰ 
روز پذیرفته می شود معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق 
نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین  تبصره ماده ی ۸۶ آیین 
تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 7۳/۰۳/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک 
تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه 

مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند واال حق انان ساقط می شود. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/2۴ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 
م / الف 5۹ 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی 
و مالکانه آقای حسن درویشی را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
۳۳/2۳ متر مربع پالک ۹۱7/۹۶۳5 واقع در امام زاده گناوه بخش ۶ بوشهر برابر 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳2۴۰۰۱۰۰۴۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/2۱ تایید نموده و آگهی 
موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا آگهی تحدید 
حدود اختصاصی آن به استناد مادتین ۱۴ و ۱5 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 
۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت 
نامبرده  به اطالع متصرف  آقای حسن درویشی منتشر و  قسمت مورد تصرف 
و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح 
مورخ ۱۴۰۱/2/۱۸ در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله از متصرف 
نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک 
حضور یابند واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت ۳۰ روز پذیرفته می شود معترضین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده ۸۶ آیین نامه قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 
ثبت  اداره  به  کتبی  عتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف   7۳/۳/25
دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی بهجریان 
دعوی را جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند 

واال حق آنان ساقط می شود 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/2۴

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 
م / الف ۴7 

مفقودی نورآباد
 سند و برگ سبزیک دستگاه پراید۱۳2مدل۱۳۹۰

   به مالکیت جعفر فالحی علی آباد
شماره شهربانی۴۱    ۱۳۸ص5۴

شماره موتور۴5۰۴۴۳۱
S5۴2۰۰۹۰۰۸۶۶۶2شماره تنه

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
حسب پرونده ۰۰۰۰۴۰۰ برابر دادنامه ۱۴۰۰۳۴۳۹۰۰۰۱۹2۴۱5۶ صادره 
از شعبه دوم دادگاه حقوقی ماسال دعوی خانم مژگان صوفی بطرفیت مهدیه 
امیدی-آرمین امیدی-طوبی رمضانی گیاشی-آران امیدی-فاطمه جوازی دایر 
بر فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل بین مالکین مشاع که درهمین راستا 
مال تعرفه شده به حیطه توقیف درآمده و توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: ۱-قطعه اول شامل یک 
قطعه زمین بایر بدون اعیانی فاقد سند رسمی متعلق به مرحوم امیرهوشنگ 

امیدی و خانم مژگان صوفی واقع در شاندرمن-اسطلخ زیر- مجتمع مسکونی 
امیردشت به مساحت حدود ۳۱2۰ مترمربع با حدود اربعه شماال بدون مشخص 
آن  ماورای  و  به حصار  به قطعه دوم شرقا متصل  کننده حد و مرز و متصل 
به حصار  آقای شعبانی جنوبا متصل  و ملک  اصلی شهرک  و  خیابان ورودی 
وماورای آن ملک خانم رحیمی نژاد و غربا متصل به حصار و ماورای ان ملک 
با توجه به نوع  عزت عباسی با در نظرگرفتن قیمت عادله امالک همجوار و 
و همچنین  باغ(  کاربری  با  روستا  هادی  محدوده طرح  در  آن)داخل  کاربری 
سایر عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله شرایط زمانی موقعیت مکانی ملک 
به مبلغ پایه ششدانگ قطعه زمین مذکور به مساحت ۳۱2۰ مترمربع به ازای 
هرمترمربع ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا به مبلغ ۱۸/72۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک 
میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون تومان ارزیابی قیمت گردید. 2-قطعه 
دوم: شامل یک قطعه زمین بایر بدون اعیانی به مساحت حدود ۱۸7۸ مترمربع 
متعلق به مرحوم امیرهوشنگ امیدی و خانم مژگان صوفی فاقد سند رسمی با 
حدود اربعه شماال متصل به حصار و ماورای ان ملک آرمین و سهراب امیدی 
شرقا متصل به خیابان ورودی و اصلی شهرک جنوبا بدون مشخص کننده حد 
و مرز متصل به قطعه اول و غربا متصل به ملک عزت عباسی با در نظرگرفتن 
قیمت عادله امالک همجوار و با توجه به نوع کاربری ان )داخل در محدوده 
طرح هادی روستا با کاربری باغ( و همچنین سایر عوامل موثر در تعیین قیمت 
از جمله شرایط زمانی و موقعیت مکانی ملک مبلغ پایه ششدانگ قطعه زمین 
مذکور به مساحت ۱۸7۸ مترمربع به ازای هرمترمربع ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا 
به مبلغ ۱۱/2۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک میلیارد ویکصد و بیست و شش 
زمین  قطعه  دو  مجموع  گردید  قیمت  ارزیابی  تومان  هزار  وهشتصد  میلیون 
تعرفه شده مذکور به مساحت ۴۹۹۸ مترمربع به مبلغ 2۹/۹۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
معادل دو میلیارد و نهصد و نود و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان ارزیابی 
قیمت گردید. بنابراین مقرر شده مال موصوف از طریق مزایده حضوری در روز 
دوشنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰2/۱۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری ماسال بفروش برسد قبل ازموعد مقرر هریک از شرکت کنندگان 
به دفتر اجرا مراجعه و مبلغ ده درصد قیمت پایه را واریز و رسید دریافت نموده 
و رسید مربوطه را به همراه قیمت پیشنهادی بصورت مکتوب در وقت مقرر 
به دفتر اجرا ارائه نمایند و درخواست افراد بدون پیوست فیش فاقد اعتبار می 
باشد برنده مزایده مجموعا می تواند ده درصد قیمت پیشنهادی خود را تودیع 
و نسبت به الباقی ظرف مدت یک ماه اقدام نماید و چنانچه برنده مزایده ظرف 
مدت یک ماه نتواند باقیمانده را پرداخت نماید ده درصد واریزی پس ازکسر 
هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و 
وجوه واریزی کلیه شرکت کنندگان که در مزایده برنده نشده اند نیز به آنها 
مسترد خواهد شد و همچنین کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند 
می توانند حداقل 5 روز قبل ازبرگزاری مزایده به دفتر اجرا مراجعه تا مقدمات 
بازدید فراهم آید و اولویت نیز با کسانی می باشد که هردو قطعه را همزمان 

در خواست خریدکنند.
سید رحیم مهرجوی –مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری سایپا ۱۳۱SE به رنگ 
سفید روغنی مدل ۱۳۹۴ به شماره انتظامی 2۱۹ ن ۱۱-ایران ۴۶ به 
 NAS۴۱۱۱۰۰F۱۱۶۴7۱۶ شماره موتور 5۴۹7۱7۹ به شماره شاسی

متعلق به جواد احدی نساز مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی نورآباد
برگ سبزیک دستگاه  موتور سیکلت ایران دو چرخ آرشیا مدل۱۳۹۳

   بنام سجاد عزیزیان
شماره شهربانی ۱۱۴۳2-5۴۱

۰۱۴۹NBD5۰۱۰۶۸شماره  موتور
۱5۰A۹۳۰۰۰75***NBDشماره تنه

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

میان  کی  از  نوروزی  مسافرت 
ایرانیان رواج یافت؟ آیا سفر نوروزی 
در همین یکی دو دهه اخیر مرسوم 
در  مستوفی«  »عبداهلل  است؟  شده 
کتاب »شرح زندگانی من« گزارش 
داده که این کار در اواخر دوره قاجار 

و پس از مشروطه رایج شده است.
تا  ایران  در  نوروزی  مسافرت   
دوره قاجار مرسوم نبود و حتی بنا به 
نوشته »عبداهلل مستوفی« در کتاب 
»شرح زندگانی من« این طوری بود 
نوروز  ایام  در  را  خانه اش  که کسی 
دیدن  به  »همه  نمی گذاشت؛  خالی 
تا  محترمین  می رفتند...  همدیگر 
بعد  و  می نشستند  خانه  در  روز  سه 
از سه روز به بازدید می رفتند... اگر 
خانه ای  به  تصادف  برحسب  کسی 
حضور  صاحب خانه  که  می شد  وارد 
نداشت حکماً قایم مقامی از طرف او 
نشسته و از واردین پذیرایی می کرد 
و وقتی صاحب خانه می آمد، گزارش 
می داد که بازدید آنها فراموش نشود«.

در همین کتاب هم می خوانیم 
برگشت  ورق  مشروطه  از  پس  که 
شد.  نهاده  بدعت  تازه  رسمی  و 

»مسافرت  می نویسد:  »مستوفی« 
مشروطه  دوره  که  عید  گردش  در 
وسیله فرار از تکلفات عید شده بود 
در این وقت ]عهد ناصری و مظفری[ 
سعی  مردم  و  نبود  مرسوم  هیچ 
می کردند که اگر سفری هم در پیش 
دارند، طوری ترتیب آن را بدهند که 
قبل  یا  عید  ایام  برگزارشدن  از  بعد 
از  عذرخواهی  گیرد.  صورت  آن  از 

از  خستگی  بهانه  به  عید  پذیرایی 
معمول  مشروطه  از  بعد  که  کارها 
شده است، هیچ رسم نبود. گذاشتن 
کارت و فرستادن نامه و کارت تبریک 
را مردم بلد نبودند. همگی شخصا از 
هم دیدن می کردند و این کار را یکی 
از وظایف اجتماعی خود می دانستند 
و ترک آن را به هیچ بهانه و عنوانی 

جایز نمی شمردند«.

پذیرایی مجبوری!
دوره  در  عید  مراسم  تکلفات 
قاجار که مستوفی در کتابش به آن 
اشاره کرده، بسیار مفصل است و آداب 
و آیین مخصوص دارد، ولی گویا بنا به 
سنتی قدیمی، اعیان و ثروتمندان در 
ایام نوروز تا چند روز مکلف به پذیرایی 
از دیگران بوده اند و شرایط این طوری 
بود: »خان ها در نوروز یا نخستین روز 

سال نو مجبورند هدایایی به محضر 
شاه تقدیم دارند و در منزل خود نیز 
با سفره ای گشاده به مدت یک هفته 

از مردم پذیرایی کنند«.
شرح  باره  این  در  مستوفی 
مفصل تری ارائه می دهد و می نویسد: 
»در شب و روز عید، خانم هر خانواده 
خانه  اهل  برای  را  غذاها  فاخرترین 
خود تدارک می کرد. کمتر خانه ای بود 
که در این دو روزه تحویل و عید حتی 
شب قبل از عید دیگ پلو و ماهی و 
نباشد...  بار  به  پلوش  مرغ  و  رشته 
خانواده  های توانا برای حول و حوش 
و همسایه خود و فقرای آبرودار، برنج 
زکات  و  می فرستادند  عید  روغن  و 
طریق  این  به  را  خود  جشن های 
می پرداختند. مردمان توانا مجلس عید 
خود را خیلی مجلل و باشکوه ترتیب 
سینی های  و  مجموعه ها  می دادند، 
روی  بود،  چیده  اتاق  دور  شیرینی 
میز گوشه اتاق گلدان های شیشه ای 
پنجاه شصت پیازی از نرگس و سنبل 
گذاشته بودند، از صبح تا عصر بساط 
چای و شربت برپا بود، هرکسی وارد 

می شد چای و شربت می دادند«.

سونامی  و  کارمندی  زندگی 
سفرهای نوروزی!

درباره مسافرت نوروزی احتماال 
که  توانا  مردمان  همان  از  برخی 
مستوفی به آنان اشاره کرده در آن 
تاب  را  طوالنی  مراسم  این  روزگار 
نیاورده اند و پس از دوره مشروطه که 
تجددخواهی و نوگرایی هم پرطرفدار 
شد برخی اعیان و ثروتمندان در ایام 
نوروز به مسافرت می رفتند و خالص!

که  هم  بعدی  دهه های  در 
بعد  و  یافت  رواج  شهری  زندگی 
سبک زندگی کارمندی مرسوم شد، 
بالطبع تعطیالت نوروز فرصتی کمیاب 
بود برای مرخصی از کار و فرصتی 
طوالنی برای فراغت و مسافرت. بعد 
آمد و  و  آمد  نوروز  نوروز پشت  هم 
رسید به یک دهه اخیر که با پدیده 
سونامی سفرهای نوروزی مواجهیم، 
اما درباره سفرهای نوروزی واقعا چه 
کسی فکرش را می کرد که ریشه در 

دوره قاجار داشته باشد؟ 
در  که  می دانست  کسی  چه 
رونقی  آنچنان  نوروزی،  سفرهای 
آن  برای  دولت ها  که  شود  ایجاد 
و  بگیرند  نظر  در  اضافه  بنزین 
و  شمال  ز  ا مسافر  کرور  کرور 
بجوشد  غرب،  و  شرق  و  جنوب 
سمت نقاط دیدنی باالخص شمال 
و ساحل زیبای مازندران و گیالن و 
گلستانش و جنوب و ساحل قشنگ 

خلیج فارس.

قدیمیهاهم»مسافرتنوروزی«میرفتند؟

۹ آذر سال ۱2۸5 شمسی، مجلس 
بانک  یک  تأسیس  برای  طرحی  ایران 
مصوبه  این  وقتی  و  کرد  تصویب  ملی 
خیلی  ایرانی ها  شد،  عمومی  اعالن 
داشتند  آرزو  چون  شدند.  خوشحال 
خودشان بانک داشته باشند و پول چاپ 
کنند. البته آن موقع این آرزویشان محقق 

نشد که نشد!
 داستان بانک ملی ایرانی ها از آنجا 
شروع شد که در سال ۱25۸ شمسی یکی 
ناصرالدین  به  تهران  بزرگ  صرافان  از 
ایران یک  برای  داد که  پیشنهاد  قاجار 
بانک ایرانی تأسیس شود که البته موافقت 
نشد. گویا ناصرالدین گمان می کرد چنین 
ایرانی ها  عهده  از  روزگار  آن  در  کاری 
برنمی آید. به جایش چند سال بعد یعنی 
تأسیس  امتیاز  شمسی   ۱2۶7 سال  در 
»بانک شاهی« را داد به »بارون جولیوس 
دو رویتر« بازرگان و سیاستمدار متمول 
انگلیسی. دلیل این کارش هم اینکه بتواند 
هروقت خواست از بانک شاهی برای سفر 

فرنگ وام بگیرد.
قافله  از  اینکه  برای  هم  روس ها 
امتیازگیری عقب نمانند در سال ۱2۶۹ 
شمسی امتیاز تأسیس یک بانک دیگر را 
گرفتند که به »بانک استقراضی روس« 
مشهور شد. با این حال حوزه فعالیت بانک 
انحصاری  بود و حق  شاهی گسترده تر 
تعیین  مهم تر  آن  از  و  اسکناس  چاپ 
قاجار در  ایراِن عهد  پولی  سیاست های 
دست این بانک بود و همین بانک دمار 

از روزگار ایرانی ها درآورد.
برای  قاجار  دوره  ساده  مردمان 
نخستین بار بود که با پدیده بانک مواجه 
می شدند و البته عموم مردم روی خوش 
ندادند؛  نشان  مالی  خدمات  این جور  به 
چون بانک نزول می گرفت که مشکل 
شرعی دارد و البته که به خارجی ها هم 
اصال اعتماد نداشتند. اما بازرگانان بزرگ 
و بعدها کسبه عادی نیز برای انتقال پول 
بانک های  این  با  چاره ای جز همکاری 

نوظهور نداشتند.

اقتصاد ایران قبضه شد
انگلیسی ها پیش از تأسیس بانک 
چاپ  اسکناس  ایران  در  نیز  شاهی 
می کردند. ماجرا این بود که انگلیس با 
اجازه خودش در میدان توپخانه تهران، 
شعبه ای از یک بانک لندنی فعال در هند 
را برپا کرده بود که نامش »بانک جدید 
شرق« بود و اسکنانس هم چاپ می کرد 
برای استفاده در ایران. بعدها که بانک 
شاهی تأسیس شد ساختمان این بانک 
را هم خرید و شد یکه تاز میدان. جالب 
تصویر  با  شاهی  بانک  که  پولی  اینکه 
ناصرالدین قاجار برای ایرانی ها در لندن 
چاپ می کرد، حق تنزیل داشت و اگر از 
شهری به شهر دیگر برده می شد، مقداری 
از ارزش آن کم می کردند و بعد به جایش 

پول نقره رایج می دادند.
بانک شاهی پس از مدتی برخالف 
اصلی  مقر  قاجار،  دربار  با  اولیه  توافق 
بانک را به لندن برد و شد بانکی که تابع 
قوانین بریتانیا بود و این طوری توانست 

ایران  اقتصاد  با  هرکاری که می خواهد 
انجام دهد. نتیجه آنکه اقتصاد ایران قبضه 
شد و قدرت بانک شاهی آن قدر زیاد بود 
که در ایران مشهور شد که دولت ها را 
ساقط می کند؛ کار سختی هم نداشت و 
هر وقت می خواست با تغییر میزان پول 
در گردش یا نرخ تنزیل قیمت ها را باال 
می برد و نارضایتی ایجاد می کرد و شاه 
آشوب  و  مردم  اعتراض  ترس  از  قاجار 

تشکیل  و  دولت  تغییر  دستور  عمومی 
کابینه جدید را می داد.

بانک شاهی تا پایان دوره احمدشاه 
 ۳7 و  داشت  شعبه   2۰ ایران  در  قاجار 
میلیون تومان سرمایه مردم و تجار ایرانی 
دستش بود و صاحب امالک و اراضی 
به عنوان  بود که  ایران شده  در  وسیعی 
ضمانت وام گرفته بود و مصادره کرده بود.
تأسیس بانک به جای دریافت وام!

شمسی،   ۱2۸5 سال  در  وقتی 
مجلس شورای ملی تصمیم گرفت در 
و  مردم  کند،  تأسیس  ملی  بانک  ایران 
شدند.  خوشحال  کسبه  و  تجار  به ویژه 
ناصرالملک،  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
رفع  برای  قاجار  مظفرالدین  مالیه  وزیر 
درخواست  کشور  اقتصادی  مشکالت 
کرد تا اجازه یابد از خارجی ها وام بگیرد 
و نمایندگان مجلس مشروطه برآشفتند 
»نمایندگان ضمن  تاریخ:  گواهی  به   و 
مخالفت، پس از شور و پیگیری... ]به جای 
موافقت با دریافت وام خارجی[ با تأسیس 
بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و 
با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم 
تشکیل  خبر  کردند.  موافقت  کند،  کار 
بانک ملی با سرمایه ۱5 میلیون تومان و 
قابل  افزایش به 5۰ میلیون تومان با وجد 

و شعف عموم ملت روبرو شد«.
البته در نهایت، بانک ملی به دلیل 
 2 اولیه  سرمایه  با  دولت  بودجه  کمبود 
میلیون تومان آغاز به کار کرد و ابتدا همین 

مقدار هم به صورت کامل تأمین نشده بود. 
اولین اسکناس های ایرانی

پس از مصوبه مجلس برای تأسیس 
بانک ملی تا سال ها اتفاقی نیفتاد. انگلیس 
و روسیه تزاری نگذاشتند چنین اتفاقی 
نگذاشتند  و  نگذاشتند  آن قدر  و  بیفتد 
که جنگ جهانی اول شد و ایران اشغال 
شد و کودتا شد و قاجاریه منقرض شد. 
دوباره  شمسی   ۱۳۰۰ سال  از  چه  اگر 
در  ملی  بانک  تشکیل  برای  تالش ها 
ایران باال گرفته بود، ولی باز هم کار به 
جایی نرسید. تا اینکه سال ۱۳۰۶ شمسی 
دوباره مجلس، قانون تشکیل بانک ملی را 
تصویب کرد و یک سال بعد بانک ملی 
متولد شد. البته بانک ملی اولین بانک 
در سال ۱۳۰۴  بانک سپه  نبود؛  ایرانی 
شمسی تأسیس شده بود و امور مالی و 
پرداخت حقوق قشون و نظامیان ایران را 

برعهده داشت.
چند سال بعد هم ایرانی ها باالخره 
به آرزویشان برای چاپ پول رسیدند، ولی 

نه به این آسانی ها. چون امتیاز انحصاری 
شمسی   ۱۳۰۹ سال  تا  اسکناس  چاپ 
همچنان دست بانک شاهی بود، البته بعد 
این طوری شد: »امتیاز حق انحصاری نشر 
اسکناس به مبلغ 2۰۰ هزار لیره انگلیس 
توسط دولت ایران از بانک شاهی خریداری 
شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید و 
اولین اسکناس بانک ملی در اول فروردین 
ماه سال ۱۳۱۱ شمسی منتشر شد«. تا 
۳ ماه پس از آن هم اسکناس های بانک 
شاهی همچنان معتبر بود و در شعب بانک 
ملی قابل تعویض بود و بعد برای اولین بار 
در تاریخ معاصر چاپ پول ملی ایران افتاد 
دست ایرانی ها. خیلی ها نمی دانند که بانک 
ملی تا اواخر دهه ۳۰ شمسی و تا پیش 
از تأسیس بانک مرکزی عالوه  بر چاپ 
بانک  به  مربوط  امور  عمال  اسکناس، 
مرکزی را در ایران انجام می داد؛ بانک 
مهمی بود و نماد تحقق رویای 5۰ ساله 
ایرانی ها برای بانکداری ایرانی و رهایی 

از دست بانکداران بدنام انگلیسی.

آرزوی ایرانی ها برای چاپ پول
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آغاز هزار و یک شب با محمد رحمانیان

پردیس تئاتر شهرزاد در بخشی 
تازه با عنوان هزار و یک شب، میزبان 
محمد  نمایشنامه های  از  رونمایی 
رحمانیان شد.  هزار و یک شب، شهرزاد 
فصلی جدید در مجموعه پردیس تئاتر 
رویدادهایی  میزبان  شهرزاد است که 

نظیر نمایشنامه خوانی آثار جدید، رونمایی از 
آثار چاپ شده جدید، پنل علمی و رخدادهایی ویژه خواهد بود. تئاتر شهرزاد 
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و در ادامه مسیر برنامه ریزی های برگزاری 
رویدادهای جدید در این مجموعه در جهت حمایت ویژه از نمایشنامه نویسان 
حرفه ای و همچنین دانشجویان حوزه ادبیات نمایشی در گام نخست با دعوت 
از محمد رحمانیان، نمایشنامه نویس و کارگردان حوزه تئاتر جهت رونمایی 
و خوانش نمایشنامه های او این رویداد را آغاز کرد و در ادامه نیز با دعوت 

از دیگر هنرمندان ادامه خواهد داد.

اصغر فرهادي و ریاست جشنواره کن

نشریه ورایتی در گزارشی درباره 
از  کن  جشنواره  از  خود  پیش بینی 
در  فرهادی  اصغر  حضور  احتمال 
رویداد مهم  این  داوران  راس هیات 
فهرست  است.  داده  خبر  سینمایی 

دوره  پنجمین  و  در هفتاد  فیلمهای حاضر 
جشنواره فیلم کن روز 25 فروردین در یک 
نشست خبری در فرانسه اعالم می شود و نشریه ورایتی نیز در مطلبی 
پیش بینی خود را از این دوره از جشنواره کن منتشر کرده است. از جالب 
ترین نکات منتشر شده در این گزارش اشاره به حضور احتمالی اصغر 
به عنوان رئیس هیات  اسکار  برنده 2 جایزه  ایرانی  فرهادی کارگردان 
داوران جشنواره کن 2۰22 است. فرهادی که از چهره های محبوب کن 
محسوب می شود سال گذشته با فیلم قهرمان، برنده جایزه بزرگ هیات 

داوران این جشنواره شد.

پیام دهکردي و گویندگي در کتاب کجایي...؟

سروده  کجایي؟  گویای  کتاب 
عارفه لک، با گویندگی پیام دهکردی 
به  کاله بخش  بهنام  آهنگسازی  و 
رونمایی  آن  فیزیکی  نسخه  همراه 
می شود. مراسم رونمایی از این کتاب 

که توسط انتشارات نوین کتاب تولید شده، 
روز پنجشنبه 25 فروردین برگزار می شود. 
بر اساس معرفی ناشر از این مجموعه، کجایی؟ مجموعه شعرهای عارفه 
لک است که محتوایی عاشقانه و گاهی نیز اعتراضی دارد. همچنین، بهنام 
کاله بخش، آهنگساز و نوازنده، آهنگسازی این اثر را متناسب با حال و 
هوای شعرهای آن انجام داده و طراحی جلد و صفحات نسخه فیزیکی 
آن را نیز اردشیر رستمی، بازیگر و تصویرساز، برعهده داشته است. پیام 
دهکردي، چهره شاخص تئاتر نیز گویندگي این اثر را برعهده دارد که به 

صورت فیزیکي در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۳/۱۵

حسین یاري هم وارد بخارست مي شود

سال هاي  در  که  یاری  حسین 
اخیر چهره اي پرکار در شبکه نمایش 
عاشقانه،  سریال هاي  و  بوده  خانگي 
گیسو، نیسان آبي، عالیجناب و نهنگ 
آبي را در این مدیوم داشته حاال بعد 
گشت.  بازخواهد  سینما  به  مدتها  از 

او به تازگي به فیلم سینمایي بخارست به 
جمشیدی،  پژمان  از  پس  است.  پیوسته  اطیابی  سیدمسعود  کارگردانی 
حسین یاری نیز به عنوان بازیگر این فیلم، قرارداد خود را منعقد کرده تا 
زوج هنري جدیدي در این فیلم شکل بگیرد. فیلم سینمایی بخارست به 
تهیه کنندگی علی طلوعی، کارگردانی سید مسعود 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.

ما
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محمد حسین زاده

روزهـاي  ایـن  محبوبیـت  از 
حامـد آهنگـي در بین مـردم هرچه 
بگوییـم، کـم اسـت. او ایـن روزها 
یکي از شـاخص ترین، محبوب ترین 
ي  ه هـا چهر یـن  تر ر ا فد پرطر و 
تلویزیـون و شـبکه نمایـش خانگي 
بـه شـمار مـي رود. چهـره اي کـه 
شـبانه روزي،  تـالش  سـال ها  بـا 
کـرده  طـي  را  موفقیـت  پله هـاي 
و حـاال در اوج بـه سـر مي بـرد. او 
کـه کارش را از زادگاهـش )انزلـي( 
آغـاز کرده بـود از ابتدا هـم نگاهي 
حرفـه اي بـه هنر داشـت و علیرغم 
بـه  بیشـتر  خانـواده اش  در  اینکـه 
فوتبـال پرداختـه مي شـد، ولـي او 
سنت شـکني کـرد و وارد وادي هنر 
شـد و حـاال سـتاره اي اسـت کـه 
قطعـا تمام خانـواده اش به او افتخار 
مي کنند. همسـر او )صفورا آغاسي( 
نیـز از بازیگـران و کارگردانان تئاتر 
مي باشـد کـه درواقـع هنـر باعـث 
و  بـوده  آنهـا  ازدواج  و  آشـنایي 
حاصـل این ازدواج پسـري مسـتعد 
بـه نـام آراد مي باشـد. حامد آهنگي 
در  مخاطبـان  از  بسـیاري  بـراي 
سراسـر ایران با حضـور جذابش در 
خندوانه، شـناخته شـد و بعـد از آن 
بـا حضـور در برنامه هـاي مختلفـي 
شـب هاي  شـب آهنگي،  جملـه  از 
مافیـا، شـام ایرانـي و جوکر به یک 
چهـره دوست داشـتني بدل شـد. با 
او همـراه شـدیم تا درباره مسـیري 
کـه طـي کـرده، خانـواده، فوتبـال، 
بازیگـري و همینطـور اتفاقاتـي که 
ایـن روزهـا پشـت سـر مي گـذارد، 

بدانیم... بیشـتر 

-بسـیاري از جوان هایـي کـه 
در شهرسـتان ها فعالیـت هنـري یا 
ورزشـي دارند، همواره دوست دارند 
راهي پایتخت شـوند تـا بتوانند هم 
از امکانـات بیشـتري بهـره ببرند و 
هـم بیشـتر اسـتعداد و توانایي خود 
را نشـان دهنـد، بـا این حـال براي 
طـي  جوان هـا  ایـن  از  بسـیاري 
و  کـردن چنیـن مسـیري سـخت 
دسـت نیافتني اسـت... حامد آهنگي 
دقیقـا همین مسـیر را طـي کرده و 
از انزلـي بـه تهـران آمده و سـال ها 
تـالش کـرده و حـاال تبدیـل بـه 
سـتاره اي محبـوب در عرصـه هنـر 

است... شـده 
*راسـتش من کار بازیگري را 
خیلي زود شـروع کردم و به واسطه 
عالقه اي که به این حوزه داشـتم و 
همچنین تشـویق هایي که از سوي 
خانـواده، اقـوام، دوسـتان و حتـي 
معلم هـاي مدرسـه انجـام مي شـد، 
بیشـتر به بازیگري عالقمند شـدم. 
 ۱۴-۱۳ حالي کـه  در  و   72 سـال 
سـال بیشـتر نداشـتم، در جشـنواره 
نمایـش  بـا  گیـالن  دانش آمـوزي 
دام؛ حضـور داشـتم کـه برایم فراتر 
از مدرسـه بـود. هرچنـد آن زمـان 
دورنمایـي از ایـن حرفـه نداشـتم و 
نمي دانسـتم قرار اسـت چـه اتفاقي 
رخ دهـد. آن زمـان فوتبـال را هـم 
ادامـه مـي دادم و خیلـي بـه ایـن 
موضـوع فکر نمي کـردم که فوتبال 

برایـم پـول و شـهرت مـي آورد یـا 
بازیگـري! درواقـع همانطـور که به 
واسـطه شـرایط بـه سـمت فوتبال 
ُهـل داده شـده بـودم، همانطور هم 
بـه سـمت بازیگري ُهل داده شـدم 

و هـر دو برایـم جـذاب بود.

اطرافیـان  سـوي  از  -پـس 
؟ ید مي شـد یـت  حما

*بسـیاري از اطرفیانـم معتقـد 
بودند چـون مي توانسـتم یک جمع 
را شـاد و سـرگرم کنـم، بایـد وارد 
فضـاي بازیگـري خصوصـا عرصه 
کمـدي شـوم و خودم هـم با دیدن 
آثـار دوسـتاني چـون زنده یـاد رضا 
گلپیـرا  علـي  همینطـور  و  نظـري 
و دیگـر هنرمندانـي کـه روي مـن 
تاثیر داشـتند و از آنها حس قشنگي 
مي گرفتـم، بیشـتر بـه سـمت کار 
بازیگـري و البتـه کمـدي گرایـش 
پیـدا کـردم. درنهایت هرچـه جلوتر 
کسـب  بیشـتري  تجربـه  و  رفتـم 
کـردم خصوصـا سـال ۸۱ کـه وارد 
شـبکه اسـتاني شـدم، حـس کردم 
کـه مي توانـم بـه پایتخـت بیایم و 
کارم را در شـبکه هاي سراسـري و 
در مدیوم هـاي بزرگتـر دنبـال کنم 
و کم کـم برنامه ریـزي کـردم و خدا 

را شـکر بـه اکثـر آرزوهایـي که در 
ایـن زمینه داشـتم، رسـیدم و حتي 
را  فکـرش  راسـتش  آن.  از  فراتـر 
نمي کـردم که مثال در سـال ۹۴ در 
شـهر کرمان اجرایي داشـته باشـم 
کـه 2هزار نفر بلیـت آن را مي خرند 
یـا همینطـور اجرایـي که در شـهر 
مشـهد داشـتم. این ها برایم بسـیار 
جـذاب بـود و یـک قـدم جلوتـر از 
آرزوهایـم بـود بـه همیـن خاطـر و 
براي اینکه دچار افسـردگي نشـوم، 
دائمـا  خـودم  بـراي  کـردم  سـعي 
آرزوهـاي جدید داشـته باشـم، هم 
در زندگـي شـخصي و هـم در کار. 
دوسـت دارم رسـالتي که خداوند به 
مـن داده تـا بـا توانایي هـاي کمـي 
کـه دارم، باعـث شـاد کـردن مردم 
شـوم را تـا زماني کـه زنده هسـتم، 

بدهم. ادامـه 

-اگـر بازهم به عقـب برگردید 
همین مسـیر را طـي مي کنید؟

*راسـتش همانطور که عرض 
کـردم، اصـال فکـر نمي کـردم کـه 
یـا  دارد  بیشـتري  پـول  فوتبـال 
کـه  خدابیامـرز  پـدرم  بازیگـري... 
سـال ها کارمنـد مخابـرات بـود، به 
مـن اصـرار مي کـرد کـه درسـم را 

ادامـه بدهـم و درنهایـت در همـان 
اداره مخابـرات اسـتخدام شـوم تـا 
هم حقوق داشـته باشـم و هم بیمه. 
بـه هـر صـورت بازیگرها کـه بیمه 
ندارنـد و شـغل ما طوري اسـت که 
ممکن اسـت چندماه سر کار باشیم 
و چنـد مـاه بیـکار خصوصـا در ایام 
کرونـا کـه ایـن موضوع بیشـتر هم 
شـده اسـت با ایـن حـال عالقه اي 
در مـن بـود کـه باعث شـد تـا این 
مسـیر را طـي کنـم و راه بازیگـري 
را انتخـاب کنـم. طبیعتـا اگـر بـه 
عقـب برگـردم، بـا همـان تجربـه 
آن زمـان، شـاید بازهـم بازیگـري 
را انتخـاب مي کـردم ولـي اگـر بـا 
بـه  مي توانسـتم  امـروزم  تجربـه 
گذشـته برگردم، قطعا بازهم بازیگر 
مي کـردم  سـعي  ولـي  مي شـدم 
یکسـري اشـتباهات را تکـرار نکنم 
آسـیب  اشـتباهات  آن  بـا  چـون 
زیـادي بـه خود وارد کـردم، هرچند 
آنهـا هـم تجربیاتـي بود کـه من را 

پخته تـر کـرد.

-برخـي از چهره هاي آثار طنز 
هسـتند که کامال با شخصیت هایي 
کـه بـازي مي کننـد، تفـاوت دارند! 
خودشـان به شـدت آدم هایي جدي 

و بعضـا عصبانـي هسـتند... شـما 
چطور آدمي هسـتید؟

زماني کـه  تـا  مـن  *راسـتش 
نباشـم،  بـودن  بـه جـدي  مجبـور 
چهـره اي شـوخ و شـاد دارم. مثـال 
یـا  کاري  مهـم  جلسـه  یـک  در 
هدایـت یـک کار مثل شـب آهنگي 
کـه کارگردانـي هـم داشـتم و نیاز 
بـود ۴۰-5۰ نفـر را مدیریـت کنم، 
طبیعتـا دیگر نمي توان خیلي شـوخ 
بـه جدیـت  نیـاز  و  بـود  و شـنگ 
در  همیشـه  مـن  هرچنـد  اسـت. 
حـال انـرژي دادن به گروه هسـتم 
همیشـگي ام  انـرژي  و  شـوخي  و 
را دارم امـا بـه موقـع جـدي هـم 
بـودن،  شـوخ  کنـار  در  مي شـوم. 
ذاتـا آدم صبـوري هسـتم و خیلـي 
دیـر عصبانـي مي شـوم ولـي اگـر 
عصباني شـوم، خیلي شـدید اسـت 
بـا این حـال یـادم نمي آیـد آخرین 
بـار چـه زماني عصباني شـده بودم! 
یکـي از دالیلـي هـم کـه از همان 
فصل یـک »جوکر« که احسـان 
علیخانـي از مـن دعوت کـرده بود، 
نمي خواسـتم سـر ایـن برنامه بروم، 
همین اسـت که آدم خوش خنده اي 
بداهه گویـي  بـه  بعضـا  و  هسـتم 
خـودم هـم مي خنـدم و دیدیـد که 
همـان ابتـداي برنامه هـم خندیدم 

)خنده(.

-شـهرت و دیده شـدن با خود 
محدودیت هایـي مـي آورد... درواقع 
شـاید باعـث شـود کـه شـما مانند 
گذشـته در جامعـه احسـاس راحتي 
نداشـته باشـید و دائمـا در محاصره 
باشـد...  رسـانه ها  بعضـا  و  مـردم 
بـه  نسـبت  چقـدر  آهنگـي  حامـد 
گذشـته تغییـر کرده و این شـهرت 
چقدر روي او تاثیر گذاشـته اسـت؟

*نسـبت بـه گذشـته تغییري 
را  مـن  کـه  دوسـتاني  و  نکـردم 
کـه  مي کننـد  تاییـد  مي شناسـند 
مـن 2۰ سـال پیـش هـم همیـن 
همیشـه  هسـتم.  االن  کـه  بـودم 
بـه  دیگـران  بـا  مي کنـم  سـعي 
خوبـي ارتباط برقـرار کنم و هم به 
دیگـران انرژي مثبـت بدهم و هم 
از آنهـا انرژي بگیـرم مخصوصا در 
هنـگام دیدار دوسـتان و مخاطبانم 
بـه صـورت حضـوري. شـاید بـاور 
نکنیـد مثـال 2سـانس روي صحنه 
تماشـاگر  نفـر  هـزاران  برابـر  در 
روي  کـه  انـرژي  و  داشـتم  اجـرا 
اسـتیج مي گذاشـتم یـک طـرف و 
زمانـي طوالني تـر از زمـان اجـرا، 
مي ایسـتادم و با افتخـار و لبخند با 
مخاطبـان عزیـز کـه به مـن لطف 
امـا  مي گرفتـم.  عکـس  داشـتند، 
صادقانـه بایـد بگویم مـن هم مثل 
همـه مردم، گاهـي حوصله ندارم و 
گاهـي بي حـال هسـتم و زماني که 
ناچار هسـتم زا خانه بیـرون بیایم، 
اگـر دوسـتي من را بشناسـند چون 
بـه عنوان یـک چهـره کمدي من 
مـن  بـا  طبیعتـا  مي شناسـند،  را 
شـوخي مي کنـد و انتظـار دارد من 
هـم چنین رفتاري داشـته باشـم و 
مـن هـم همیشـه سـعي مي کنـم 
ایـن توقـع را بـرآورده کنـم چـون 
بـه آنها حـق مي دهم. قطعـا حامد 
آدم هـا  همـه  مثـل  هـم  آهنگـي 

مشـکالتي دارد و اتفاقـات عجیبي 
بـراي آدم رخ مي دهـد ولـي تمـام 
را  ظاهـرم  تـا  کـردم  را  تالشـم 
خـوب حفـظ کنم حتـي وقتي حال 
خوبي ندارم، تـا بتوانم از اطرافیانم 

انـرژي خوبـي بگیرم.

-کمي بیشـتر از خانـواده خود 
برایمـان بگویید...

*خانـواده مـن اصـال هنـري 
نبودنـد و بـرادر وسـطي ام تـا یـک 
داد.  ادامـه  را  فوتبالـش  دورانـي 
عمویـم زنده یـاد اجمـد آهنگـي که 
در اوایـل کرونـا فـوت شـدند مربي 
منتخـب گیـالن و از مریبـان خـود 
فوتبـال بودنـد. یعنـي درواقـع مـا 
بیشـتر فوتبالـي بودیـم مگـر اینکه 
خالفـش ثابـت شـود )خنـده(! من 
سنت شـکني کـردم و بعـد از مـن 
یـک جریانـي راه افتـاد و ۳ تـا از 
بعضـي  همینطـور  و  پسـرخاله ها 
دیگر از اقـوام وارد عرصه بازیگري 
کارگردانـي  تحصیـالت  و  شـدند 
هنـري  حوزه هـاي  دیگـر  و  تئاتـر 
دارند. پدرم چندسـالي هسـت فوت 
شـده و سـعادت نداشـتم اجراهایـم 
را ببینـد و برایـش بیشـتر عجیـب 
مـادرم  برعکـس  جـذاب!  تـا  بـود 
مشـوقم  و  داشـت  دوسـت  خیلـي 
بـود. بـرادر بزرگتـرم و خواهرهایـم 
خیلـي دوسـت داشـتند و دارنـد و 
در  مي کننـد.  دنبـال  را  کارهایـم 
یـک تئاتـر با همسـرم آشـنا شـدم 

و بـا هـم ازدواج کردیـم و صاجـب 
یک فرزند شـدیم. همسـرم هم بعد 
از اینکـه از کیش بـه تهران آمدیم، 
تحصیالتش را ادامه داد و لیسـانس 
کارگرداني تئاتر دارد و قطعا مشـوق 
ادامـه دهـد چـون  او هسـتم کـه 
اسـتعداد زیـادي دارد. پسـرم، آراد 
هـم چـون بـه عنـوان یک کسـي 
کـه موشـکافانه آدم هـا را مي بینیم، 
حـس مي کنـم کـه چقـدر مسـتعد 
یک وقت هـاي  و  اسـت  بامـزه  و 
حرف هایـي مي زنـد و بداهه هایـي 
دارد کـه برایـم جالـب اسـت. ولـي 
بایـد ببینیم در آینده چه مي شـود و 
دوسـت دارم خودش براي آینده اش 
حاضـر  درحـال  بگیـرد.  تصمیـم 
کاراتـه مـي رود، فوتبـال را دنبـال 
مي کنـد و تقریبـا راه مـن را مي رود 
چـون من هـم کاراتـه و دوومیداني 
و فوتبـال را دنبال کردم و بازیگري 
هـم ادامـه دادم و در انتهـا بازیگـر 
شـدم و احتمـال مي دهـم آراد هـم 
همینطور پیـش برود و همواره از او 
حمایـت مي کنـم. به نظـرم خانواده 
بسـیار مهم اسـت. امنیت و آرامش 
در خانـواده کمک مي کند در مسـیر 
کاري ات موفـق باشـي و همسـرم 
ایـن فضـا را برایـم در تمـام ایـن 
سـال ها مهیـا کرد تا بـدون دغدغه 
به سـمت جلو حرکت کنم و بسـیار 

از او ممنـون هسـتم. 

-هنوزهـم به انزلـي مي روید؟ 

شناخته شـده  چهـره اي  کـه  حـاال 
و  انزلـي  مـردم  برخـورد  هسـتید، 

آشـنایان بـا شـما چطـور اسـت؟
*عاشـق انزلي و استان گیالن 
را همـه مي داننـد.  ایـن  و  هسـتم 
مـردم انزلي را بسـیار دوسـت دارم 
و عاشـق تیـم ملـوان انزلي هسـتم 
و همیـن چندوقـت پیـش هم سـر 
تمریـن ایـن تیـم بودم و بـازي اش 
را هـم از نزدیـک تماشـا کـردم و 
مـردم  شـدند.  برنـده  خوشـبختانه 
انزلي خیلي دوست داشـتني هسـتند 
و همیشـه بـه مـن محبـت دارند و 
مـن را شـرمنده مي کننـد و در عین 
حال خوشـحال هسـتند که یکي از 
همشهري هایشـان در سـطح کشور 
و  تشـویق  و  اسـت  شناخته شـده 
حمایـت مي کننـد. البتـه مـن هـم 
وظیفه ام این اسـت که براي شـهرم 
مفیـد باشـم و کاري انجـام دهـم. 
همکالسـي هاي  وقت هـا  بعضـي 
یـادي  کـه  مي بینـم  را  قدیمـي ام 
برایـم  و  مي کنیـم  گذشـته ها  از 

اسـت. جذاب 

-صحبت پایاني شما...
*براي شـما و خوانندگان تان 
آرزوي بهترین ها را دارم. انشـااهلل 
لبخنـد  و  باشـید  شـاد  همیشـه 
بزنیـد. ایـن لبخنـد زدن و انـرژي 
بـه  دادن  عشـق  و  دادن  مثبـت 
بهتریـن  و  مهمتریـن  اطرفیـان، 

کار اسـت.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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