
کارشناس بازار خودرو:

یک تورم عجیب در انتظار بازار خودرو است!
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با بیان 
این که مقررات پوشش دانشجویی برای سه دهه قبل است 
گفت: آیین نامه مدونی درباره پوشش و حجاب در دانشگاه 
از سال ۱۳۷۴ و حتی قبل از آن تدوین شده است و هر چند سال یک 

بار به روزرسانی می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، هادی بهرامی احسان 
در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با عنوان »قانون پوشش« اظهار 

داشت: آخرین مورد ابالغ شده درباره پوشش دانشجویی، مربوط به 
آیین نامه انضباطی ابالغی منصور غالمی وزیر وقت علوم، تحقیقات و 
فناوری در دولت گذشته است.وی با اشاره به الگوهای نامتعارف ناشی 
از سبک زندگی بشر امروز، افزود: حجاب و عفاف را باید با هم دید؛ 
چرا که عفاف یک زندگی و رفتار مبتنی بر قواعد و چارچوب است و 

فرقی نمی کند که برای خانم ها یا آقایان باشد.
صفحه 2

وزیر کشور: 

محدودیت جاده ای 
برای عید فطر وجود ندارد

جلوگیری از گسترش مشاغل کاذب
علی اصالنی، با ابراز خرسندی از افزایش 
آمار بیمه شدگان جدید تامین اجتماعی گفت: 
معتقدم بخشی از این مساله ناشی از افزایش 
دستمزدها و بخشی دیگر صدور مجوزهای کسب و کار 
است. به طور حتم افزایش دستمزد آمار اشتغال را باال می 
برد و از جهت ایجاد انگیزه در نیروهای کار، تاثیر بسزایی 
در بهبود بازار کار می گذارد.وی با اشاره به عوامل تاثیرگذار 
در خروج کارگران از کارخانه ها و تمایل به کار در مشاغل 
کاذب و غیر مولد، اظهار کرد: این بحث که چه چیزی باعث 
شده تا جوانان از کار در کارگاهها و کارخانه ها رویگردان 
شوند و به کارهای کاذب روی آورند عوامل خودش را دارد 
اما به طور حتم افزایش دستمزد جلوی گسترش مشاغل 

کاذب را می گیرد.
صفحه ۳

فروردین ماه با ثبت رکوردهای متعدد برای فوالد مبارکه ماه طالیی شد؛

پایانی شیرین برای گروه فوالد مبارکه 
در نخستین ماه سال

4
صفحه ۹.۴2 میلیون خانوار یارانه بگیر کشور، فقیرند!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پیگیري مشكالت 

رضا رویگري
 آغاز شد

6ورزش
گل محمدی: به یک 

تیم کمک شد تا 
صدرنشین شود

له 5مقا

رئیس سازمان سینمایی اعالم كرد از نزدیک پیگیر مشکالت 
رضا رویگری هنرمند پیشکسوت كشور هستند و این مشکالت 
به زودی مرتفع می شود. روز گذشته ویدیویي از رضا رویگري 
در شبکه هاي اجتماعي منتشر شد كه او در خانه سالمندان 

بستري شده است و...

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: همه تیم ها فهرست 
اما نمی دانم كه چرا فقط در مورد  ورودی و خروجی دارند 
پرسپولیس صحبت می شود در صورتی كه هنوز فهرستی 
وجود ندارد. به یک تیم واقعا كمک شد كه جلوتر از ما است؛ 

از احکام انضباطی گرفته تا روند داوری ها.

موقع  چه  به  ایران  در  تئاتر  سابقه  نیست  مشخص  دقیقاً 
باز می گردد.

و  واقعه كربال  با  پیوند عمیقی  ایرانی  اولیه  تئاترهای  ولی 
سایر وقایع و زندگی پیامبران دارد كه عموماً تعزیه نامیده 

می شود.

آشنایی با تاریخچه 
تئاتر در ایران 

سیر تحول تئاتر

مقررات پوشش دانشجویی برای سه دهه قبل است سایپا و ایران خودرو 
در لیست واگذاری 1401 قرار گرفتند

برگزاری  به   اشاره  با  گفت وگویی  در  فراهانی   امیرآبادی  احمد 
نشست هیئت واگذاری با حضور  احسان خاندوزی در محل وزارت امور 
لیست  نشست   این  در  گفت:  شد،  برگزار  گذشته  روز  دارایی  و  اقتصاد 
شرکت های قابل واگذاری بررسی و مورد تجدید نظر قرار گرفت و در ادامه بسیاری از 
شرکت های دولتی و مقداری از اموال دولت در لیست نهایی واگذاری ها قرار گرفتند.
صفحه 2

تحت  گذشته  روز  که  این  از  پس  نفت  قیمت 
کرونایی  قرنطینه های  ادامه  به  نسبت  نگرانی ها  تاثیر 
سقوط  سوخت  برای  تقاضا  شدن  متاثر  و  چین  در 
چشمگیری را تجربه کرد، در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی 

یافت. بهبود  اندکی 
درصد   ۰.2 معادل  سنت   2۵ با  برنت  نفت  معامالت  بهای 
بهای  رسید.  بشکه  هر  در  سنت   ۵۷ و  دالر   ۱۰2 به  افزایش، 

معادل  سنت   ۱۶ با  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  وست  معامالت 
۰.2 درصد افزایش، به ۹۸ دالر و ۷۰ سنت در هر بشکه رسید.

کاهش  درصد  چهار  حدود  با  دوشنبه  روز  شاخص  دو  هر 
تا  گذشته  روز  معامالت  طی  برنت  نفت  و  بودند  شده  بسته 
هر  در  دالر  شش  تا  اینترمدیت  تگزاس  وست  و  دالر  هفت 

داشت. کاهش  بشکه 
صفحه ۳

نفت به مسیر افزایش قیمت بازگشت
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۱۴۰۱/۰۱   شماره مناقصه:

تمدید مواعید مناقصه خرید دتکتورهای گاز کارخانه دانه بندیموضوع مناقصه :                                                                                                 

                 به میزان : ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالمبلغ تضمین شرکت در  فرآیند ارجاع کار ) مناقصه( :

                 ضمانتنامه بانکي نوع تضمین شرکت در  فرآیند ارجاع کار ) مناقصه(  :

آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران :
آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران:

۱۴۰۱/۰2/۰۸                        
۱۴۰۱/۰2/۱۸                        

      ۱۴۰۱/۰2/۱۹تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی و پاکات الف:

      ۱۴۰۱/۰2/2۶تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی فنی :

                        ۱۴۰۱/۰۳/۰2تاریخ گشایش پاکات مالي “ج” :                                     

 www.setadiran.ir آدرس دریافت اسناد الكترونیك :

ایالم / شهرستان چوار / صندوق پستي ۱۴۴-آدرس پستي مناقصه گزار :
۶۹۳۶۱ / کدپستي ۶۹۳۷۱۷۰۱۱۰ /دبیرخانه کمیسیون 

مناقصات

* مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2۰۷۷ و ۳2۹۱2۸۵۰-۰۸۴ )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس 
حاصل فرمایند.

شناسه اگهی 1305955
روابط عمومي شرکت پاالیش گاز ایالم

آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي

نوبت دوم
شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومي تامین نماید .

  آگهي
 مناقصه عمومی یک مرحله ای

                                                                                                
شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجرای پروژه" ترمیم و بازسازی نوار حفاری مسیرهای اجرایی شبکه جمع آوری فاضالب و مسیرهای اجرایی شبکه 

آب شهر بیرجند" را با مشخصات زیر براساس قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت داخلی شرکت از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط که آمادگی الزم جهت اجرای پروژه را دارند، دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱/۰2/۰۷ لغایت ۱۴۰۱/۰2/۱۱  به سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.
ترمیم و بازسازی نوار حفاری در مسیرهای اجرایی پروژه های آب و فاضالب . ۱
تحویل مسیرهای ترمیم نوارحفاری پس از اتمام عملیات اجرایی تاسیسات آب و فاضالب طی صورتجلسه . 2

به شهرداری بیرجند )بعنوان دستگاه بهره برداری(
حمل خاکهای مازاد و مواد ناشی از کار مرمت آسفالت و زیر سازی به بیرون  شهر و تخلیه در محل مورد . ۳

تأیید سازمان مدیریت پسماند شهرداری بیرجند

مشخصات پروژه ) طبق اسناد پیمان(

شهر بیرجند محل اجرا
اعتبارات داخلی )جاری و سرمایه ای( ،اعتبارات عمرانی شماره طرح 1503002053 و 1503002005 با کد 

پروژه 690001 و شماره طرح 417ج1503003 با کد پروژه 961340 به صورت نقدی خواهد بود. محل تامین اعتبار

124،590،896،100 مبلغ اولیه برآورد  )ریال(
6.230.000.000 مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار )ریال(

12ماه مدت اجرا

گواهینامه صالحیت رتبه 5 در رسته  راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه صالحیت ایمنی 
از وزارت کار و امور اجتماعی )به استثناء شهرداری ها( حداقل رتبه و گواهی مورد نیاز

توضیحات مهم :         
     آخرین مهلت ارسال و ثبت اسناد ساعت۳۰/۱۴ ظهر روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰2/2۱ می باشد-زمان گشایش پیشنهادات روز شنبه ۱۴۰۱/۰2/2۴  ساعت ۹ صبح در محل 

اتاق جلسات شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی )ساختمان شماره یک( برگزار خواهد شد.
پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه و با شماره تلفن های 

۳22۱۴۷۳۵۰۵۶ – ۸ الی۰۵۶۳22۱۴۷۵2 تماس حاصل فرمایند.ضمن اینکه اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می توانند دریافت نمائید.
صرفًا تضمین هایی که براساس بخشنامه شماره ۱2۳۴۰2/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/22 تنظیم شده باشند، قابل قبول خواهد بود.

http://setadiran.ir                    http://iets.mporg.ir                              www.abfa-khj.ir
دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضالب استان خراسان جنوبی

شناسه اگهی ۱۳۰۸۴۳۹

آگهی مزایده عمومی 
موضوع: فروش ضایعات آلومینیومی 
003-01-ILPC-A :شماره مزایده

ایالم در نظر دارد حدود  35 ضایعات آلومینیومی به شرح  شركت پتروشیمي 
جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند. لذا از كلیه واجدین شرایط 
دعوت میگردد در صورت تمایل به شركت در این مزایده )كه بصورت حضوری 
انجام می گردد( با در دست داشتن معرفی نامه رسمی)اشخاص حقوقی( و  ارائه 
كارت شناسایی معتبر در جلسه برگزاری مزایده كه راس ساعت 10:00 روز سه 
شنبه مورخ  1401/02/20 در محل مجتمع پتروشیمی ایالم به آدرس ذیل تشکیل 

میگردد حضور یافته و قیمت پیشنهادی خود را اعالم  نمایند. 
جدول اقالم مزایده:

مقدار تقریبی )تن( شرح ردیف

35 ضایعات آلومینیومی 1

مبلغ تضمین شركت در مزایده 800 میلیون ریال و نوع تضمین، ضمانتنامه بانکی یا فیش 
واریز نقدی به حساب )شماره شبای  IR070180000000001901137788  نزد 

بانک تجارت كد 19010 ( شركت پتروشیمی ایالم می باشد.
www.ilampetro. اسناد مزایده بر روی وب سایت پتروشیمی ایالم به آدرس

com  منوی كمیسیون معامالت زیر منوی مزایده بارگذاری گردیده است.
مزایده گران می توانند جهت بازدید از اقالم موضوع مزایده به مجتمع پتروشیمی 

ایالم مراجعه نمایند.
قیمت پایه مزایده و سایر اطالعات در اسناد مزایده قید شده است.

آدرس:   ایالم- چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایالم 
تلفن:    3839-084     داخلی:  4215-  3003     

تلفکس:   08432723948   
كدپستی:   6936159700 

صفحه ۳
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
سایپا و ایران خودرو در لیست واگذاری 1۴01 قرار گرفتند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست هیئت واگذاری 
با حضور وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: در این جلسه لیست واگذاری ها 
براساس یک روند جدید بسته شده و شرکت های ایران خودرو و سایپا در 

لیست واگذاری ۱۴۰۱ قرار گرفته است.
احمد امیرآبادی فراهانی  در گفت وگویی با اشاره به  برگزاری نشست 
هیئت واگذاری با حضور  احسان خاندوزی در محل وزارت امور اقتصاد و 
دارایی روز گذشته برگزار شد، گفت: در این نشست  لیست شرکت های 
قابل واگذاری بررسی و مورد تجدید نظر قرار گرفت و در ادامه بسیاری از 
شرکت های دولتی و مقداری از اموال دولت در لیست نهایی واگذاری ها 

قرار گرفتند.
و  اموال  به  مربوط  واگذاری ها  این  کرد:  تصریح  قم  مردم  نماینده 
واگذاری  جمله  از  است،  مختلف  وزارتخانه های  با  مرتبط  دارایی های 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، شرکت زیرساخت توسعه و نگهداری 
ورزشگاه ها مانند شیرودی و مجموعه انقالب از زیرمجموعه وزارت ورزش 
و جوانان، شرکت های ایران خودرو و سایپا از زیرمجموعه وزارت صمت، 
شرکت هایی مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از زیرمجموعه 
وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری دیگر از اموال و دارایی های دولتی در 

لیست واگذاری سال ۱۴۰۱ به صورت قطعی قرار گرفت.
رهبری  معظم  مقام  کرد:  اظهار  اقتصادی مجلس  عضو کمیسیون 
کردند،  نارضایتی  اظهار  واگذاری ها  روند  از  نظام  کارگزاران  با  دیدار  در 
بنابراین موضوع روند واگذاری  اموال و دارایی های دولت در جلسه دیروز 
معتقدند،  واگذاری  هیئت  اعضای  اکثریت  گرفت.  قرار  تجدیدنظر  مورد 
بسیاری از واگذاری ها طی سال های اخیر روند درستی را نداشته و بیشتر 
خصوصی سازی ها به سمت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و 

سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری پیش رفته است.
ها  این سال  دولت طی  داشت:  بیان  در مجلس  قم  مردم  نماینده 
یا نفت خارج  اقتصاد  از زیر نظر وزارت  شرکت ها و یا کارخانه هایی را 
کرده و به وزارتخانه دیگری سپرده است و براین اساس مقرر شد، رویه 
جدیدی برای واگذاری ها در سال جاری پیش بینی شود تا ضمن اجرای 
دقیق فرمایشات رهبری انقالب در این خصوص، واگذاری ها به صورت 

اصولی و حقیقی انجام شود.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: البته یک سری احکام بودجه ای نیز 
برای پرداخت بدهی های دولت وجود دارد، مانند پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید به موجب بند )ی( تبصره 

)2( بودجه سال ۱۴۰۱ که باید عملیاتی شود.
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه های دولتی با بیان اینکه در 
بحث واگذاری ها تالش شده تا در سال جاری هیچ شرکتی از لیست نهایی 
هیئت واگذاری خارج نشود، گفت: همه اموال و دارایی های دولتی باید در 

لیست باشند حتی اگر روند خصوصی سازی نسبت به آنها انجام نشود.
وی بیان کرد: سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد به عنوان نماینده 
دولت باید بر روند عملکرد آنها نظارت کند زیرا برخی از این شرکت ها 
زیان ده هستند و باید به سود دهی برسند و از هفته های آینده موضوع 

واگذاری براساس یک روش جدید انجام خواهد شد.

وزیر کشور: محدودیت جاده ای برای عید فطر وجود ندارد
وزیر کشور تأکید کرد:  محدودیت جاده ای و تردد برای تعطیالت عید فطر وجود ندارد؛ 

اما الزم است که رعایت شیوه نامه های بهداشتی در دستور کار قرار بگیرد.
احمد وحیدی در پایان جلسه قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:  در این جلسه 
بررسی در خصوص وضعیت کرونا در کشور انجام شد که خوشبختانه در موقعیت خوبی 
قرار داریم؛ اما این موقعیت خوب نباید موجب عادی انگاری و عدم رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی شود؛ لذا تذکرات الزم داده شد و برای روز قدس نیز که امیدواریم باشکوه هر چه 
بیشتر برگزار شود، به همراه برگزاری نماز عید فطر باید شیوه نامه های بهداشتی به صورت 

کامل رعایت و مراقبت شود که وضع خوب موجود دچار مشکل نشود.
وی افزود: در این جلسه بررسی در مورد وضعیت کرونا در جهان انجام شد. وضعیت 
خاصی نداریم که موجب اتخاذ تصمیم در مورد ترددها شود. به جز در چند کشور، سایر 

کشورها وضعیت کرونا در حال نزول است.
وحیدی ادامه داد:  در مورد تزریق ُدز سوم نیز تأکید شد کسانی که هنوز ُدز سوم را 
دریافت نکرده اند با توجه به موضوع مدیریت هوشمند و مراقبت های مدیریت هوشمند 
هر چه زودتر نسبت به تزریق ُدز سوم اقدام کنند. همچنین اصناف نیز باید برای دریافت 
QR کد اقدام کنند و موقعیت مناسب کنونی نباید باعث شود که این کد را دریافت 
نکنند. بی تردید در راستای مدیریت هوشمند باید نسبت به دریافت QR کد تسریع کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: در حوزه آموزش و پرورش و برگزاری حضوری کالس ها 
نیز ۹2 درصد کالس ها حضوری برگزار شده و گزارش منفی در خصوص وضعیت نامناسب 
در آموزش و پرورش نداشته ایم. در مورد پایانه ها و همچنین تردد خارجی نیز موضوع مورد 
تأکید قرار گرفته تا کسانی که از کشور خارج می شوند و یا به کشور می آیند شیوه نامه های 

بهداشتی را به طور جدی مورد توجه قرار دهند.
وی در خصوص سویه های جدید اُمیکرون نیز گفت: در جلسه امروز سویه XE و 
سایر سویه ها مورد بحث قرار گرفت اما در حال حاضر موضوع خاصی وجود ندارد و نگرانی 
نیز وجود ندارد؛  اما باید دقت الزم در این حوزه صورت بگیرد. بازدید از صنوف به صورت 
مرتب در حال انجام است و حدود ۹۳۶ مورد پلمب داشته ایم. درخواست ما این است که 
رعایت شیوه نامه ها انجام شود تا نیازی به بسته  شدن کسب و کار و فعالیت افراد وجود 
نداشته باشد.وحیدی در خصوص سفرهای عید فطر نیز گفت: محدودیت جاده ای در این 
ایام پیش بینی نشده و سفر آزاد است اما همچنان تأکید ما بر استفاده از ماسک، تزریق ُدز 
سوم و همچنین تهویه در فضاهای بسته است. وضعیت مناسب فعلی پس از لطف الهی 
رعایت هایی بوده که در کشور انجام شده و همچنین تأثیر تزریق واکسن است. برای 
برگزاری نماز عید فطر نیز توصیه بر برگزاری در فضای باز است اما چون در مساجد نیز 

برگزار می شود رعایت شیوه نامه ها، استفاده  از ماسک و تهویه مناسب مورد تأکید است.
لیست تعویض استانداران منتشر شده، تکذیب می شود

وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص لیست منتشر شده درباره جابه جایی 
استانداران نیز گفت:  آنچه که در فضای مجازی به عنوان لیست برای تعویض استانداران 
منتشر شده تکذیب می شود و استانداران شب و روز ندارند و مشمول فعالیت مستمر 
هستند. عنوان شدن این حرف ها کمکی به بهبود وضعیت کشور ندارد. لذا از کسانی که 
عامدانه این اخبار را منتشر می کنند انتظاری نداریم اما افرادی که نادانسته دست به این 
کار می زنند باید از انتشار چنین اخباری جلوگیری کنند چرا که کمکی به کشور نمی کنند.
وی در خصوص برگزاری جلسات کارگروه آسیب های اجتماعی نیز گفت:  موضوع 
آسیب های اجتماعی موضوعی جدی و مهم است که جلسات کارگروه به صورت مرتب 

برگزاری و تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ شده است.
مرز زمینی عراق بدون ویرا و روادید بسته است

وحیدی در پاسخ به سوالی در خصوص برداشته شدن ویزا و روادید برای تردد زمینی 
به کشور عراق نیز گفت: رایزنی ها همچنان ادامه دارد اما در حال حاضر مرز زمینی عراق 
بدون ویرا و روادید بسته است اما دوستان در تالش هستند تا با مذاکره طرف عراقی روادید 

برای تردد زمینی برداشته شود. البته برای تردد هوایی ویزا الزم نیست.
مسائل دوستی دو کشور و دو ملت ایران و افغانستان نباید با سوءتفاهم و سوءبرداشت 

افراد دچار خدشه شود
وزیر کشور در خصوص اتفاقات مرز دوغارون با کشور افغانستان نیز گفت:  آنچه در 
مرز اتفاق افتاده حاصل برخی سوءتفاهم های مسئولین محلی طرف افغانستان بوده که 
تذکرات الزم داده شده است. امیدواریم توجه کنند. مسائل دوستی دو کشور و دو ملت 
نباید با سوءتفاهم و سوءبرداشت افراد دچار خدشه شود. مردم و ملت افغانستان از این 
موضوع ضرر می کنند چرا که تأمین مایحتاج مردم افغانستان از طریق تردد جاده ای انجام 
می شود. بی تردید اگر اقداماتی وجود دارد باید میان دستگاه های رسمی دو کشور مورد 
بحث و حل و فصل قرار بگیرد. بخش دیپلماسی کشور ما تذکرات الزم را داده است. 

امیدواریم مسئولین محلی نیز توجه الزم را داشته باشند.

دسته بندی معیشتی خانوارهای ایرانی اعالم شد؛

۹.۴ میلیون خانوار یارانه بگیر کشور، فقیرند!
معاونت  اعالم  اساس  بر 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  رفاه 
اجتماعی، از مجموع 2۴ میلیون 
و ۹۰۱ هزار و ۶۹۶ خانوار ایرانی یارانه بگیر، 
 ۷ و  متوسط  درصد   ۵۵ فقیر،  درصد   ۳۸
با  سیاستگذار  که  برخوردار هستند  درصد 
تواند سیاست حمایتی  می  آن  از  استفاده 

متناسب با هر یک را به اجرا بگذارد. 
طی دهه های گذشته تمامی دولت ها 
در راستای اجرای قانون اساسی کشور در 
طبقاتی،  شکاف  و  فقر  کاهش  خصوص 
برنامه های حمایتی و رفاهی متعددی را با 
صرف هزینه های بسیار باال اجرا کرده اند 
که به دلیل نبود پایگاه اطالعاتی جامع و 
عدم شناسایی دقیق گروه های آسیب پذیر 
موفقیت  اجرا،  فرایند  نبودن  مشخص  و 
مدنظر  اهداف  به  رسیدن  در  چشمگیری 
سوی  از  بسیاری  انتقادات  با  و  نداشته 
سیاست گذاران حوزه رفاه اجتماعی و عدم 

رضایت عمومی مواجه بوده اند.
اطالعات  پایگاه  راه اندازی  چرایی 
رفاه ایرانیان و چالش های پیش روی آن 

ه  یگا پا که  بود  علت  همین  به 
ضرورت  به  بنا  ایرانیان  رفاه  اطالعات 
تجمیع اطالعات اجتماعی، اقتصادی افراد و 
دهک بندی وضعیت درآمدی و دارایی های 
سنجش  و  راه اندازی   ۹۶ سال  در  آنها 
تخصیص  برای  خانوار  معیشتی  وضعیت 
یارانه های حمایتی و معیشتی در سال های 
اخیر به واسطه اطالعات این پایگاه انجام 
شد؛ اما عدم همکاری دستگاه های مختلف 
برای در اختیار قرار دادن اطالعات برخط 
را می توان از جمله چالش ها و دغدغه های 
پیش روی وزارت رفاه در مسیر ارتقای این 

پایگاه برشمرد. 
تامین  کلی  سیاست های  ابالغ  با 
اجتماعی و امیدهایی که برای تحقق آن 
به وجود آمده است، تکمیل و ارتقای پایگاه 
دستورکار  در  نیز  ایرانیان  رفاه  اطالعات 
اجتماعی  رفاه  تعاون، کار و  جدی وزارت 
قرار گرفته است؛ چرا که یکی از الزامات 
چندالیه،  اجتماعی  تأمین  نظام  استقرار 
شکل دهی پایگاه اطالعات است که تاکید 
شده باید با رعایت مالحظات امنیتی مربوط 
امنیتی  و دستگاه های  نیروهای مسلح  به 

کشور همراه باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
روز چهارم اردیبهشت در همین زمینه گفت 
که » برخی دستگاه ها داده ها و اطالعات 
قرار  پایگاه  این  اختیار  در  را  خود  آماری 
فعال  حاضر  حال  در  سامانه  این  دادند، 
مشخص  را  جامعه  دهک بندی  و  است 
اطالعات  اخذ  دنبال  به  ما  البته  می کند، 
آماری  داده های  ثبت  و  دستگاه ها  سایر 

آنها در سامانه  هستیم.«
همه  که  زمانی  تا   « افزود:  وی 
ایرانیان  رفاه  پایگاه  سامانه  به  دستگاه ها 
به  سیستم  در  دهک بندی  شوند،  متصل 
یعنی  می شود  انجام  محتاطانه  صورت 
ملک،  خودرو،  افراد  که  کردیم  فرض  ما 
حساب بانکی، سهام و سفر خارجی ندارند، 
در  آنها  اطالعات  و  داده ها  که  زمان  هر 
سیستم ثبت شود، دهک بندی ها اصالح و 
تکمیل خواهد شد. ضمانت خوبی در تبصره 
۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شده و 
به موجب این تبصره همه دستگاه ها مکلف 
قرار  اختیار  در  را  خود  اطالعات  تا  شدند 
دهند. تکمیل اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان 
طبیعتًا نیاز به همکاری همه دستگاه ها دارد 
و کمک رسانی به بخش های ضعیف و کم 

درآمد جامعه را تسهیل خواهد کرد.«
آخرین اطالعات آماری منتشر شده 
وضعیت  درباره  وزارتخانه  این  سوی  از 
معیشتی خانوار ایرانی به دوماه گذشته باز 
می گردد؛ مروری بر گزارش »دسته بندی 
معیشتی خانوارهای ایرانی بر اساس پایگاه 
اطالعات رفاهی ایرانیان« که در معاونت 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه 
اجتماعی تهیه و در اسفندماه ۱۴۰۰ منتشر 

شده است، خواهیم داشت:
در مقدمه این گزارش آمده است که 
هدف این گزارش، ارائه یک تصویر کلی 
از وضعیت خانوارهای ایرانی و طبقه بندی 
آن ها به صورت خالصه و مختصر است، 
در حال حاضر سیاست های توانمندسازی 
در  گروه ها  این  از  یک  هر  با  متناسب 
و  کار  تعاون،  وزارت  رفاه  مطالعات  دفتر 
در  که  است  شده  طراحی  اجتماعی  رفاه 
گزارش هایی مجزا در دست انتشار است. 
در این گزارش از پرداختن به چرایی فقر و 
یا سیاست های فقرزدایی اجتناب می شود.

اجرای سیاست های حمایتی به منظور 
بهبود وضعیت معیشت مردم و کاهش فقر، 
نیازمند شناخت دقیقی از وضعیت رفاهی 
بدون  است.  درآمدی  مختلف  گروه های 
داشتن تصویری جامع از وضعیت درآمدی 
سیاست  نمی توان  آنان،  نیازهای  و  مردم 

حمایتی مناسب با درجه ای از اصابت قابل 
قبول به هدف، به اجرا گذاشت. در همین 
راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
راستای وظایف قانونی خود برای شناسایی 
اجرای سیاست های  برنامه ریزی و  فقرا و 
به  اقدام  گذشته،  سال های  طی  حمایتی، 
رفاه  اطالعات  پایگاه  تکمیل  و  راه اندازی 

ایرانیان کرده است.
حمایتی  سیاست های  نیز  تاکنون 
مختلفی براساس اطالعات به دست آمده از 
این پایگاه بر اساس نیاز گروه های مختلف 
پایگاه  این حال  با  است.  گذاشته  اجرا  به 
همواره  و  بوده  تکمیل  حال  در  همچنان 
دقیق تری  دسته بندی  تا  می شود  تالش 
این گزارش  در  گیرد.  خانوارها صورت  از 
خانوارهای  دسته بندی  اجمالی  طور  به 
فقیر«،  »خانوارهای  طبقه  سه  در  ایرانی 
»خانوارهای  و  متوسط«  »خانوارهای 
دسته بندی  این  می شود.  ارائه  برخوردار« 
به روزرسانی  داده های  آخرین  اساس  بر 
ایرانیان  رفاه  اطالعات  پایگاه  در  شده 

صورت گرفته است.
معرفی پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان: 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان را باید عالوه 
بر کاربرد اصلی آن که انجام آزمون وسع 
و شناسایی خانوارها برای طرح های مختلف 
در  چشمگیری  تحول  زمینه ساز  حمایتی، 
زمینه محاسبات مربوط به شاخص های فقر 
و رفاه، به عنوان ابزار کلیدی برنامه ریزی 
پایگاه  این  در  گرفت.  نظر  در  توسعه، 
اقتصادی  با خصوصیات  مرتبط  اطالعات 
خانوار،  بعد  قبیل  از  خانوار  اجتماعی  و 
از  دارایی  بودن،  سرپرست  زن  یا  مرد 
مرتبط  اطالعات  خودرو،  ارزش  خودرو، 
با حساب بانکی از قبیل واریز، برداشت و 
افراد، نوع  از کارت، وضعیت شغلی  خرید 
بیمه و حقوق دریافتی، وضعیت بیمه پایه 
درمان و مواردی نظیر آن گردآوری شده 
سازمان ها  و  نهادها  سایر  همکاری  با  و 
می شود.  به روزرسانی  مرتب  طور  به 
اطالعات موجود در این پایگاه تا حد قابل 
قبولی، درک مناسبی از وضعیت درآمدی 
خانوارهای ایرانی را به دست داده و امکان 
را  درآمدی  لحاظ  به  خانوارها  طبقه بندی 

فراهم می سازد.
 دسته بندی خانوارهای ایرانی

دسته بندی خانوارها به منظور شناخت 
اجرای  برای  گروه  هر  نیازهای  بهتر 
هرگروه  با  متناسب  حمایتی  سیاست های 
صورت می گیرد. در حال حاضر اطالعات 
افراد شامل واریز  بانکی  با حساب  مرتبط 
به کارت، خرید از کارت و مانده حساب در 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان به روزرسانی 
می توان  سو  این  از  بنابراین،  می شود. 
صدک های  یا  دهک ها  در  را  خانوارها 

مختلف درآمدی طبقه بندی کرد.
دهک  که  داشت  توجه  باید  ما  ا
درآمدی مرزبندی مشخصی برای خانوارها 
نبوده و به تنهایی نمی تواند به عنوان مالک 
تمیز دادن خانوارها از یکدیگر مورد استفاده 
کنار  در  است  الزم  بنابراین  گیرد.  قرار 
دهک، برای دسته بندی از سایر ویژگی های 
امکان  کلی  طور  به  برد.  بهره  نیز  خانوار 
و  باالیی  دهک های  دقیق تر  شناسایی 
دهک های پایینی بیشتر از دهک های میانی 
دسته بندی  در  رو  ازاین  است.  امکان پذیر 
برای  می توان  معیاردهک  از  خانوارها، 
شناخت دو سر توزیع درآمد خانوارها یعنی 
پردرآمدترین ها و کم درآمدترین ها استفاده 
از  توزیع،  برای سایر قسمت های  و  کرده 

سایر ویژگی های خانوار بهره برد.
در دسته بندی صورت گرفته توسط 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قیودی 
چون جامع و مانع بودن، مرزبندی مشخص، 
قابلیت تدوین سیاست های حمایتی نقدی 
و غیرنقدی و تناسب با وضعیت درآمدی در 
نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که 
در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، اطالعات 
همه ایرانیان دارای کدملی ثبت شده است. 
تنها ساختار  لحاظ ساختار خانواده،  به  اما 
 ۴۵ نقدی  )یارانه  بگیر  یارانه  خانوارهای 
هزار تومانی ( مشخص است. بنابراین در 
این گزارش، تنها از اطالعات خانوارهای 

یارانه بگیر استفاده شده است.

ایرانیان،  رفاه  اطالعات  پایگاه  در 
جمعیت  از  معیشتی  و  درآمدی  اطالعات 
۷۷٫۴ میلیون نفر یارانه بگیر در کشور جمع 
آوری شده و براساس این اطالعات یک 
دسته بندی از خانوارها صورت گرفته است.

در این دسته بندی خانوارها براساس 
وضعیت درآمدی به سه گروه فقیر، متوسط 

و برخوردار تقسیم شده اند.
در جدول خانوارها بر اساس ترکیبی 
از وضعیت شغلی و درآمدی در گروه های 
فقیر، متوسط و برخوردار طبقه بندی شده 
اند. منطق دسته بندی به این صورت بوده 
ابتدا همه خانوارهای دهک دهم جدا  که 
شده و در گروه برخوردار قرار گرفته اند. همه 
قبیل  از  خانوارها  این  درآمدی  متغیرهای 
درصد برخورداری از خودرو، ارزش خودرو، 
از  میانگین های واریز به حساب و خرید 
کارت )که در پایگاه اطالعات رفاه موجود 
است( نشان می دهد که این گروه تفاوت 
پایین تر  با دهک های  ای  قابل مالحظه 

داشته و بنابراین قابل جداسازی است.
در جدول توزیع نیز، خانوارهایی فقیر 
شناسایی شده اند که دو شرط از سه شرط، 
»بودن در پنج دهک اول«، »تحت پوشش 
نهاد حمایتی بودن« و »فاقد درآمد ثابت 

بودن« را داشته باشند.
طبقه  خانوارهای  بندی  دسته  در 
متوسط نیز ویژگی شغلی مالک قرار داده 
شده است که در ادامه برای هر دسته از 

خانوارها توضیح داده خواهد شد.
خانوارهای فقیر، خانوارهایی هستند 
که دو شرط از سه شرط زیر را داشته باشند؛

-عضو پنج دهک اول
-تحت پوشش نهاد حمایتی

- فاقد درآمد ثابت
میلیون  این سه شرط، حدود ۹٫۳  با 
خانوار فقیر شناسایی شده اند. دسته بندی این 
خانوارها به دو گروه تحت پوشش )شامل 2٫۸ 
میلیون خانوار که ۳۰ درصد از کل خانوارهای 
فقیر را تشکیل می دهد( و فاقد پوشش نهاد 
حمایتی )شامل ۶٫۶ میلیون خانوار و ۷۰ درصد 
از کل خانوارهای فقیر(، این امکان را به دست 
می دهد تا سیاست گذاری متناسب برای هر 

گروه به اجرا گذاشته شود.
نکه  آ وجود  با  ل  مثا ن  عنوا به 
حمایتی  نهاد  پوشش  تحت  خانوارهای 
پایین تری  دهک  در  متوسط  طور  به 
اقتصادی  متغیرهای  سایر  و  داشته  قرار 
فقیر  رهای  نوا خا ز  ا یین تر  پا نیز  نها  آ
ظ  لحا به  ما  ا ست،  ا غیرتحت پوشش 
درمان وضعیت  پایه  بیمه  از  برخورداری 
از این رو اگر قرار است  بهتری دارند و 
گروهی به عنوان اولویت در طرح پوشش 
بیمه همگانی قرار گیرد، خانوارهای فقیر 

هستند. حمایتی  نهادهای  پوشش  فاقد 
نند  ما یی  سیاست ها طورکلی  به 
برخی  معرفی  و  وسع  آزمون  بررسی 
نهادهای  به  پوشش  فاقد  خانوارهای 
حمایتی، پوشش گسترده بیمه پایه درمان، 
حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه، طرح 
اعتباری  نقدی  و حمایت  اشتغال عمومی 
به منظور خرید کاالی اساسی برای گروه 

خانوارهای فقیر پیشنهاد می شود.
در  خانوار  میلیون   ۱۳.۹ شناسایی   

طبقه متوسط 
در مجموع تعداد ۱۳٫۹ میلیون خانوار 
در طبقه متوسط قرار دارند که براساس نوع 
شغل آنها، قابل طبقه بندی بوده و به پنج 

دسته زیر تقسیم می شوند
- کارکنان و مستمری بگیران دولت 
از کل  )2٫2 میلیون خانوار، ۱۵٫۸ درصد 

خانوارهای متوسط(
خصوصی  مشاغل  و  کارگران   -
کل  از  درصد   ۴۳٫۳ خانوار،  میلیون   ۶(

خانوارهای متوسط(
- بازنشستگان ) 2٫۴ میلیون خانوار، 

۱۷٫۳ درصد از کل خانوارهای متوسط(
میلیون   ۳( ثابت  درآمد  فاقدین   -
خانوارهای  کل  از  درصد   2۱٫۷ خانوار، 

متوسط(
- تحت پوشش نهادهای حمایتی ) 
2۷۷ هزار خانوار، 2 درصد از کل خانوارهای 

متوسط(
منطق این دسته بندی به این صورت 

است که به طورکلی کارمندان و مستمری 
شغلی  پایداری  و  امنیت  از  دولت  بگیران 
سایر  از  کمتر  و  بوده  برخوردار  باالتری 
گروه ها تحت تأثیر شوک ها و رکودهای 
اقتصادی قرار می گیرند و به طور معمول 
تحت هر شرایطی حقوق و مستمری ثابت 
را دریافت کرده و سالیانه افزایش در حقوق 
سیاست های  بنابراین  دارند.  دستمزد  و 
سایر  از  متفاوت  گروه،  این  با  متناسب 

گروه ها خواهد بود.
کارگران  دولت،  کارمندان  از  پس 
رسمی  شغل  )که  خصوصی  مشاغل  و 
دارای بیمه دارند،( به لحاظ امنیت شغلی 
قرار دارند. این گروه هرچند از شوک های 
در  حداقل  اما  می شوند،  متأثر  اقتصادی 
صورت از دست دادن شغل می توانند تحت 

پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.
بازنشستگان  جز  )به  بازنشستگان 
دولتی( در مرتبه بعدی قرار دارند. این گروه 
به لحاظ امنیت شغلی وضعیت مناسبی دارند 
اما از یک طرف به علت ویژگی های سنی 
نیازمند برنامه های حمایتی ویژه هستند و 
از طرف دیگر امکان افزایش درآمد در این 
سختی  به  گروه ها  سایر  به  نسبت  گروه 

میسر است.
در مرحله دیگر، فاقدین درآمد ثابت 
قرار دارند. در این گروه هم افراد با درآمد 
نسبتا باال قرار داشته و هم افرادی با درآمد 
پایین تر، اما ویژگی یکسان همه آنها این 
است که به شدت تحت تأثیر شوک های 
اقتصادی قرار داشته و امنیت شغلی بسیار 

پایینی دارند.
د  نها پوششین  تحت  آخر  گروه 
حمایتی  هستند. تعداد اندکی خانوار هستند 
قرار  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت  که 
دارند، اما به نظر می رسد به لحاظ درآمدی 
از  قرار نمی گیرند و  فقیر  جزو دسته بندی 
مجدد  وسع  آزمون  تا  است  الزم  رو  این 

صورت گیرد.
دسته بندی براساس نوع شغل باعث 
از  هریک  با  متناسب  سیاست  تا  می شود 
اجرا  به  است  نیاز  که  مواقعی  در  گروه ها 
راستی  نهایت  در  همچنین  شود.  گذاشته 
آزمایی دسته بندی خانوارها براساس دهک 
که در انتهای این گزارش نیز ارائه شده، 
حسب  بر  بندی  طبقه  که  می دهد  نشان 
شغل تا حد خوبی می تواند وضعیت خانوارها 
را نشان دهد. شایان ذکر است که از همه 
گروه های شغلی، دهک دهم جدا شده و در 

طبقه برخوردار قرار گرفته است.
دهم  بگیردهک  یارانه  خانوارهای   
در گروه خانوارهای برخوردار قرارگرفته اند. 
خانوارهای این گروه به دو دسته کارمندان 
از  درصد   ۱۹ و  خانوار  هزار   ۳2۷( دولت 
غیرکارمندان  و  برخوردار(  خانوارهای  کل 
دولت )۱٫۳ میلیون خانوار و ۸۱ درصد از 
کل خانوارهای برخوردار( تقسیم می شوند. 
از  حذف  گروه  این  با  متناسب  سیاست 
قرار  اولویت  در  و  نقدی  یارانه  دریافت 
درآمد  مجموع  بر  مالیات  پرداخت  گرفتن 

شخصی است.
آزمایی دسته بندی خانوارها   راستی 

براساس دارایی، سفرخارجی و ...
اطالعات  پایگاه  در  دهک بندی 
رفاه ایرانیان براساس شاخص هایی چون 
خارجی،  سفر  بیمه،  حقوق،  دارایی ها، 
واریز  میانگین  و  منزل  و  مالکیت خودرو 
اعضای  و  سرپرست  حساب  به  ساالنه 
تراکنش   ،۹۸ تا   ۹۵ سالهای  در  خانوار 
خرید بانکی در سال های ۹۸ و ۹۹ انجام 
گرفته و براساس آن، جمعیت یارانه بگیرها 
دهک  است.  شده  تقسیم  قسمت   ۱۰ به 
اول ۱۰ درصد جمعیتی است که کمترین 
برخورداری از شاخص های فوق را داشته 
است  جمعیتی  درصد   ۱۰ دهم،  دهک  و 

که باالترین برخورداری را داشته است.
خانوارها  بندی  دسته  که  زمانی 
با  را  درآمدی  و  شغلی  وضعیت  براساس 
نظر  به  دهیم،  می  تطبیق  بندی  دهک 
می رسد که دسته بندی فوق )جدول ۳( 
تفکیک نسبتا مناسبی از وضعیت خانوارها 
بدون  که  نحوی  به  دهد  می  دست  به 
استفاده مستقیم از دهک، دسته بندی شغلی 
خانوارها تطابق مناسبی با دهک آنها دارد.
در جمع بندی این گزارش نیز آمده 
است که در این مطالعه خانوارهای ایرانی 
در سه دسته فقیر، متوسط و برخوردار قرار 
بندی خانوارها، متوسط  گرفتند. در دسته 
 ،2٫۷ فقیر  خانوارهای  درآمدی  دهک 
خانوارهای  و   ۶٫۵ متوسط  خانوارهای 
دسته  این  براساس  است.   ۱۰ برخوردار 
بندی، از مجموع 2۴ میلیون و ۹۰۱ هزار 
و ۶۹۶ خانوار ایرانی یارانه بگیر، ۳۸ درصد 
فقیر، ۵۵ درصد متوسط و ۷ درصد برخوردار 
هستند که سیاستگذار با استفاده از آن می 
تواند سیاست حمایتی متناسب با هر یک 

را به اجرا بگذارد.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران:
مقررات پوشش دانشجویی برای سه دهه قبل است

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با بیان این که مقررات پوشش 
دانشجویی برای سه دهه قبل است گفت: آیین نامه مدونی درباره پوشش و 
حجاب در دانشگاه از سال ۱۳۷۴ و حتی قبل از آن تدوین شده است و هر 

چند سال یک بار به روزرسانی می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، هادی بهرامی احسان در نشست 
پرسش و پاسخ دانشجویی با عنوان »قانون پوشش« اظهار داشت: آخرین 
مورد ابالغ شده درباره پوشش دانشجویی، مربوط به آیین نامه انضباطی ابالغی 

منصور غالمی وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت گذشته است.
وی با اشاره به الگوهای نامتعارف ناشی از سبک زندگی بشر امروز، افزود: 
حجاب و عفاف را باید با هم دید؛ چرا که عفاف یک زندگی و رفتار مبتنی 

بر قواعد و چارچوب است و فرقی نمی کند که برای خانم ها یا آقایان باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران افزود: امروز سبک زندگی 
انسان به دلیل دگرگونی های بنیادینی که خود انسان در آن ایجاد کرده، درگیر 
مسائل و چالش هایی است که جهان پیرامون را به شکل عمیقی تحت تأثیر 
قرار داده است. جهان متحول امروز به شدت تحت تأثیر سبک زندگی نادرست 

برخی افراد است که باید درباره تغییر این سبک زندگی چاره اندیشی کرد.
بهرامی احسان با بیان اینکه مهمترین مأموریت دانشگاه، آموزش زندگی 
سالم است، گفت: این تلقی و تعریف از دانشگاه که جایی برای آموزش دروس 
تخصصی است و دانشجو فقط در آنجا باید یک حوزه تخصصی را فرا گیرد 
و بعد به دنبال شغل خود برود، درست نیست، زیرا این فرضیه دیگر کاماًل 

مردود است.
 مقررات پوشش دانشجویی برای سه دهه قبل است

وی افزود: اگر دانش تخصصی را در سطح عالی بیاموزیم، اما مبانی 
الزم برای یک زندگی سالم را فرا نگیریم، آن تخصص برای این زندگی 
مفید نخواهد بود. در افق تخصص گرایی، نیازمند بازنگری یک زندگی سالم 

هستیم تا بتوانیم برای تغییر و ایجاد یک نگاه مثبت به آینده کمک کنیم.
معاون دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نارسایی های 
فرهنگی در دانشگاه ناظر بر عملکرد مسئوالن فرهنگی است، گفت: دوره 
جدید مدیریتی دانشگاه تهران فعالیت خود را از مهر ماه ۱۴۰۰ با شعار »جهاد 
علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی« 
آغاز کرد. امید است بتوانیم با رویکرد اقناعی و بر طبق آموزه های قرآنی، به 

فهمی مشترک در زمینه موضوعات اجتماعی دست یابیم.
بهرامی احسان افزود: دانشگاه در حوزه فرهنگ و فعالیت های فرهنگی 
کارنامه قابل قبولی نداشته است. برخی مسائلی که امروز دغدغه دانشجویان 
است و از مسئوالن حاضر در دانشگاه سوال می کنند، مربوط به امروز نیست، 
بلکه برای سال های قبل تر است. آیا مسئله حجاب در سال های قبل که آموزش 
حضوری داشتیم، موضوع فرهنگی قابل طرح و بررسی نبود؟ به عنوان یک 
هیات علمی که در سال های قبل نیز در فضای دانشگاه حضور داشته ام، اذعان 

می کنم که کار جدی در حوزه فرهنگ نکردیم.
اقناع سازی  نیازمند  حجاب  رعایت  به  ترغیب  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
است، خاطرنشان کرد: دستیابی به مؤلفه های یک زیست سالم، نه به صورت 

آیین نامه ای ممکن می شود و نه با برخورد قهری به نتیجه می رسد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران خطاب به دانشجویان گفت: 
دغدغه ام برای یک زندگی سالم، فقط موضوع حجاب نیست. بلکه تغییر نگرش، 
تنظیم و تشویق به رفتار عفیفانه و رفتار مبتنی بر زندگی سالم حاصل نمی شود، 

مگر ارتقای مهارت در زندگی با رویکرد اقناعی صورت گیرد.

زن خشمگین همسایه اش را در دهلران کشت
رئیس پلیس آگاهی استان ایالم از دستگیری قاتل فراری در دهلران خبر داد.
اظهار کرد: در هفته گذشته  سرهنگ خداداد رشیدی در جمع خبرنگاران 
در یکی از روستاهای شهرستان دهلران یک فقره قتل به وقوع پیوست که در 
بررسی های کاراگاهان پلیس آگاهی مشخص شد زنی به علت اختالفات شخصی 

ضمن به قتل رساندن همسایه خود از محل متواری می شود.
وی افزود: با تحقیقات تخصصی، علمی و بررسی های انجام شده پلیس، 
مشخص شد که قاتل فراری در این مدت به صورت مخفیانه در یکی از استان های 

جنوبی زندگی می کند.

رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: کاراگاهان پلیس آگاهی با همکاری 
ماموران پلیس آگاهی دهلران مخفیگاه این متهم فراری را شناسایی کردند

سرهنگ رشیدی با اشاره به اینکه متهم با اخذ نیابت قضایی در یکی از 
استان های جنوبی کشور دستگیر شد، تصریح کرد: پلیس با تمام توان و با اشراف 
آرامش و آسایش مردم  ارتکاب جرم،  با  اجازه نخواهند داد مجرمان  اطالعاتی 

را مختل کنند
وی در پایان گفت: متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شده است.

هندوانه های تریاکی به مقصد نرسیدند
در بازرسی از کامیون حامل بار هندوانه 2۹2 کیلو تریاک کشف شد

فرمانده انتظامی استان گفت : دوشنبه شب گذشته ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان  زرین دشت  هنگام کنترل محور های مواصالتی به یک 
دستگاه کامیون حامل بار هندوانه مشکوک شده و در بازرسی از آن  2۹2 کیلوگرم 

تریاک زیر بار هندوانه  کشف کردند.
سردار رهام بخش حبیبی افزود: در این خصوص 2 قاچاقچی دستگیر و برای 

سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند
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کنترل چین بر مواد اولیه، تولید باتری 
خودروهای الكتریكی را در کره جنوبی به 

چالش کشیده است
کره ی جنوبی به دلیل افزایش هزینه های مربوط به مواد خام مورد نیاز 
برای تولید باتری خودروهای الکتریکی که به شدت توسط چین کنترل می شود، 

با چالش هایی مواجه شده است.
کره  اکونومیک دیلی با اشاره به گزارش تجاری تولیدکنندگان عمده ی 
 EcoPro، SK باتری و تأمین کنندگان مواد اولیه کره ی جنوبی ازجمله
On، LGES، BM Posco Chemical و سامسونگ SDI اعالم 
کرده که این پنج شرکت در سال 2۰2۱ درمجموع ۱۶٫۴۹ میلیارد دالر برای 
تهیه ی مواد اولیه ی ساخت باتری هزینه کرده اند. این رقم در مقایسه با سال 

2۰2۰ حدود ۳۴٫۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش DigiTimes، اگرچه بخشی از مبلغ ۱۶٫۴۹ میلیارد دالری 
در بخش تدارکات هزینه شده، افزایش این رقم در سال گذشته بیشتر به دلیل 
افزایش قیمت مواد اولیه بوده است. قیمت هر کیلوگرم لیتیوم در ژانویه 2۰2۰ 
معادل ۵٫۹۵ دالر بوده و در ژانویه 2۰2۱ به ۴۵٫۵۸ دالر افزایش یافت. قیمت 

هر کیلوگرم لیتیوم در اوایل آوریل نیز به ۶۹٫۸۶ دالر رسید.
چین درحال حاضر بر زنجیره ی تأمین جهانی لیتیوم، نیکل، کبالت، منگنز 

و تنگستن تسلط دارد
درحالی که ۶۰ درصد از ذخایر لیتیوم جهان در بولیوی، شیلی و آرژانتین 
است، چین به عنوان پردازنده اصلی ترکیباتی مثل هیدروکسید لیتیوم و کربنات 
تا ۶  با دراختیار داشتن فقط ۵  این کشور  درنتیجه  لیتیوم شناخته می شود؛ 
درصد از ذخایر جهانی لیتیوم، تأثیر زیادی روی قیمت مواد خام باتری دارد.

منابع صنعتی اعالم کرده اند ازآنجاکه فرآوری مواد معدنی یک صنعت 
می تواند منجر به آلودگی جدی شود، چین تنها کشوری است که می تواند مقدار 

زیادی از مواد خام موردنیاز برای ساخت باتری را تأمین کند.
جنوبی  کره ی  در  مستقر  باتری  اولیه ی  مواد  واردکنندگان  از  یکی 
خاطرنشان کرد که شرکت های چینی پردازش لیتیوم درحال تبدیل قراردادهای 
تأمین خود با خریداران کره ی جنوبی از قراردادهای بلندمدت به قراردادهای 
کوتاه مدت هستند. در این بیانه  آمده است که شرکای چینی این شرکت از 
اوایل سال 2۰22 درخواست امضای قراردادهای ماه به ماه عرضه را آغاز کرده اند 

و این شرکت چاره ای جز پذیرش درخواست های آن ها ندارد.
تولیدکننده ی  افزایش قیمت مواد معدنی، شرکت های  روند  ادامه ی  با 
گسترش  را  طبیعی  منابع  در  سرمایه گذاری  نه تنها  جنوبی  کره ی  در  باتری 
با تأمین کنندگان مواد خام مستقر در چین  می دهند، بلکه مشارکت خود را 

نیز بهبود خواهند داد.
 Zhejiang همکاری  با  و  ژجیانگ  در   Posco Chemical
Huayou Cobalt کارخانه های برای مواد کاتدی و پیش سازها که هردو 
الکتریکی محسوب  برای خودروهای  باتری   تولید  در  کلیدی  اجزای  ازجمله 
کارخانه ی  ساخت  همچنین  شرکت  این  است.  کرده  راه اندازی  می شوند، 

تجاری سازی لیتیوم را در ماه مارس در آرژانتین آغاز کرد.
در  سرمایه گذاری  برای  برنامه ریزی   LG Chem درهمین حال، 

پروژه های استخراج خارج از کشور برای تأمین مواد خام را آغاز کرده است.
EcoPro، SK On، Posco Chemical و سامسونگ SDI در 
سال 2۰2۱ درمجموع ۱٫۵۶ میلیارد دالر برای تحقیق وتوسعه مرتبط با باتری 
هزینه کردند که ۷۱٫۹ درصد نسبت به سال 2۰2۰ افزایش داشته است. منابع 
صنعتی می گویند کره ی جنوبی برای افزایش رقابت در بازار، باید راهکارهایی 
الکتریکی و بهبود کیفیت  باتری خودروهای  برای کاهش هزینه های تولید 

باتری آن ها پیدا کند.
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کارشناس  زاوه،  فرید 
است:  معتقد  خودرو  ر  زا با
 ۴۰ تورم  منتظر  باید  امسال 
تا ۶۰ درصدی در بازار خودرو باشیم و 
به دلیل سیاست های پولی کشور و تورم 
وارداتی، حتی آزادسازی واردات خودرو 

هم این روند را متوقف نخواهد کرد.
سال ۱۴۰۰ برای بازار خودرو سالی 
پرتنش و سخت بود. بازار خودرو در این 
سال با وجود همه وعده های مسئولین 
 ۵۰ با  متوسط  طور  به  صنعت،  وزارت 
درصد افزایش قیمت همراه بوده و در 
مجموع تورمی بیشتر از تورم عمومی را 
تمامی  بودیم.  شاهد  خودرو  بخش  در 
وزرای  جمهور،  رییس  که  وعده هایی 
درباره  رقابت  شورای  رییس  و  دولت 
مطرح  خودرو  قیمت  شدن  مناسب 
کردند هیچ کدام حتی نزدیک به اجرا 
هم نرسید و بخش خودرو سالی بسیار پر 
تنش را پشت سر گذاشت. از طرف دیگر 
وعده های وزیر صنعت در مورد افزایش 
انباشت  با  ما  و  نشد  اجرایی  هم  تیراژ 
در  کارخانه ها  در  سرمایه  باالی  بسیار 
شدیم.  مواجه  ناقص  خودروی  قالب 
هم  خودرویی  تولیدات  کیفی  وضعیت 
که بسیار اسفناک است و همه به طور 

کامل از آن مطلع هستند.
وضعیت  نیز  جاری  سال  در  اما 
این صنعت بهتر نخواهد بود و همین 
تکرار  شدیدتر  شکل  به  حتی  اتفاقات 
ما  امسال  زیاد  احتمال  به  خواهد شد. 
حوزه  در  درصدی   ۶۰ تا   ۴۰ تورم  با 
تیراژ  بود.  خواهیم  مواجه  خودرو  بازار 
تولید هم با همه وعده های داده شده 
به احتمال زیاد چندان زیاد نخواهد شد. 
کمی  است  ممکن  که  موضوعی  تنها 
این محاسبات را تغییر دهد آزادسازی 
این  اگر  البته  واردات خودرو است که 
اتفاق رخ دهد ممکن است تا حدودی 
سرعت این تورم بخشی کاهش یافته 
بردارد و  از خرید کردن دست  بازار  و 

بگیرد.  خود  به  کندتری  رود  گرانی 
خودرو  واردات  آزادسازی  حتی  ولی 
نیز نمی تواند جلوی گران شدن خودرو 
آزادی واردات  با  یعنی حتی  بگیرد.  را 
و  قیمت ها  کردن  شناور  با  یا  خودرو 
هم  باز  دست  این  از  تمهیداتی  سایر 

گرانی اتفاق خواهد افتاد.
ن  آ صلی  ا لیل  د که  ا  چر  
عمومی  تورم  و  پولی  سیاست های 
کشور به اضافه تورم وارداتی است. ما 
در سال ۱۴۰۱ دست کم تورم وارداتی 
۱۵ درصدی نیز خواهیم داشت که این 
امر بر قیمت ها اثرگذار است. لذا سال 
من  پیش بینی  داریم.  پیش  در  سختی 
زیاد  احتمال  به  امسال  که  است  این 

بیشینه آمار تولید خودروهای کامل به 
برسد.  دستگاه  میلیون  یک  به  زحمت 
به بیان دیگر امسال انحراف ۵۰۰ هزار 
و  آرزوها  از  ۵۰ درصدی  و  دستگاهی 
داشت.  خواهیم  صنعت  وزارت  آمال 
همین  در  گذشته  مانند  هم  کیفیت 

وضعیت اسفناک باقی خواهد ماند.
نکته دیگر اینکه با وجود برجام یا 
بدون آن در کوتاه مدت تحول شگرفی 
در بخش خودرو رخ نخواهد داد. چراکه 
تحریم ها  بخش  این  چالش  مهم ترین 
حضور  با  هستم  معتقد  من  نیست. 
بیشتری  سهم  عمل  در  جدید  دولت 
داخلی  مدیریت  از  ناشی  مشکالت  از 
است. اگر این مشکالت داخلی را پشت 
سر گذاشته و خنثی کنیم تازه پس از 
آن به موضوع تحریم ها خواهیم رسید. 
بازار  مشکالت  معتقدم  من  بنابراین 
ایران داخلی است. مسائلی  در  خودرو 
هم  آن  اما  دارد  وجود  تحریم  مثل 
زائده تفکر داخلی است. این طرز فکر 
راه دیگری برای کشور باقی نگذاشته 
است و از آنجا که دست اندرکاران بر سر 
دادن شعارهای قدیمی اصرار دارند لذا 
۱۴۰۱ سال سخت تری از سال گذشته 

خواهد بود.

جوایز برندگان مرحله اول قرعه کشی جشنواره کارت خوان 
برنده بانک پارسیان اهدا شد

آیین تقدیر و اهدای جوایز مرحله اول قرعه کشی 
روز  پارسیان«  بانک  برنده  کارت خوان  »جشنواره 
حضور  با  جاری  سال  ماه  اردیبهشت    ۶ سه شنبه 
الکترونیک  تجارت  شرکت  و  بانک  نمایندگان 
پارسیان در محل کار برندگان برگزار شد و رضا اله 
یاری، برنده جایزه یک میلیارد ریالی و حسین دل 

فراز و سودابه شاهپوری دو برنده ۵۰۰ میلیون ریالی این جشنواره، جوایز 
خود را دریافت کردند.

گفتنی است؛ جشنواره کارت خوان برنده بانک پارسیان از بهمن ماه با 
شعار »اگه کارت خوان پارسیان داری، درهرحال برنده ای« با مشارکت بانک 
پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان آغاز و اولین مرحله قرعه کشی 
آن اسفندماه ۱۴۰۰، هم زمان با میالد منجی عالم بشریت )عج( برگزار شد.

یک جایزه یک میلیارد ریالی، ۳ جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی، ۵ جایزه 
2۰۰ میلیون ریالی، ۱۵ جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی و 2۵ جایزه ۵۰ میلیون 
ریالی، جمعًا به ارزش بیش از ۶ میلیاردریال از جوایز نقدی این مرحله از 
قرعه کشی جشنواره کارت خوان برنده بانک پارسیان است که به حساب های 
برندگان خوش اقبال واریزشده و جوایز تعدادی از این برندگان طی این مراسم 

به صورت نمادین به آنان اهدا شد.
این جشنواره تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه داشته و قرعه کشی نهایی 

آن در ابتدای خردادماه برگزار خواهد شد.
فرهنگ  گسترش  و  ترویج  همواره  پارسیان  بانک  است؛  شایان ذکر 
بانکداری الکترونیک در میان اقشار مختلف جامعه را در زمره رسالت های 
خود قرار داده و خلق ارزش افزوده بیشتر برای هم وطنان را هدف گذاری 

کرده است.

از  تسهیالتی  بدهی  تأخیر  جرائم  بخشودگی  طرح  اجرای 
»عید فطر تا عید غدیر« در بانک سپه

بانک سپه به منظور تکریم مشتریان خود از عید 
سعید فطر تا عید غدیر خم، نسبت به بخشودگی ۶ 
درصد جرائم تأخیر تأدیه بدهی مشتریانی که در زمان 
مذکور بدهی خود را تسویه کنند، اقدام خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: همسو 
با برنامه ها و رویکردهای حمایتی بانک سپه در جهت 

تحقق اهداف تعیین شده در حوزه مدیریت مطالبات و نیز در راستای جلب 
رضایت مشتریان،  حمایت از تولیدکنندگان، فعاالن اقتصادی و ایجاد انگیزش 

در مشتریان برای پرداخت بدهی خود، طرح »عید تا عید« اجرا می شود.
در این طرح مشتریانی که به علل مختلف در پرداخت اقساط تسهیالت 
دریافتی تأخیر داشته و مبالغی را تحت عنوان وجه التزام به بانک بدهکار 
هستند، در صورت تسویه بدهی مطابق فرمول تعیین شده، حداکثر تا سقف 

۶ درصد مشمول تخفیف وجه التزام می شوند.
طرح »عید تا عید« از تاریخ ۱2 اردیبهشت ماه همزمان با عید سعید 
فطر آغاز می شود و تا تاریخ 2۷ تیرماه سال جاری همزمان با عید سعید 

غدیر خم ادامه خواهد داشت.
مشتریان محترم بانک سپه می توانند با مراجعه به یکی از شعب سراسر 

کشور، ضمن کسب اطالعات بیشتر از امتیازات این طرح بهره مند شوند.

الیک بانک ایران زمین به همراهی مشتریان
 ۳۸۵ انتشار  با  ایران زمین  بانک  تلگرام  کانال 
را  فعالیت  اول  رتبه  سال،  اول  شش ماهه  در  مطلب 
نظر  از  زمین  ایران  بانک  دارد.  ایرانی  بانک های  بین 
سوم  رتبه  در  اینستاگرامی  کمپین های  پرالیک ترین 

این بررسی قرار دارد.
به گزارش فراسو، تعداد کسانی که در شبکه های 

اجتماعی عضو هستند تا ۳ میلیارد نفر می رسد. که این تعداد می تواند بر توسعه 
و رونق کسب و کارهای دیجیتالی تأثیرات شگرفی بر جای بگذارد. براساس 
توسط   ،۱۴۰۰ آذرماه  در  که  ایران  بانک های  اجتماعی  شبکه های  گزارش 
هماپالس منتشر شد، نگاهی به فعالیت بانک ها در پرکاربردترین شبکه های 
اجتماعی ایران )تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و توییتر( در شش ماهه اول سال 

۱۴۰۰ داشته است.
در این گزارش آمده است که محبوب ترین شبکه اجتماعی میان بانک های 
ایرانی اینستاگرام است؛ در حال حاضر 2۰ بانک در این پلتفرم، حساب کاربری 
دارند. بانک ایران زمین از نظر پرالیک ترین کمپین های اینستاگرامی در رتبه 
سوم این بررسی قرار دارد.کانال تلگرام بانک ایران زمین با انتشار ۳۸۵ مطلب 
در شش ماهه اول سال، رتبه اول فعالیت را بین بانک های ایرانی دارد. کانال 

بانک های پاسارگاد و خاورمیانه نیز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
قائم مقام بانک ایران زمین در شورای مدیران این بانک ضمن اشاره به 
رشد روز افزون استفاده از شبکه های اجتماعی شبکه های اجتماعی را موقعیت 
ایده  عالی دانست که با گسترش فرهنگ بانکداری دیجیتال در بین مخاطبین، 

می توان به سمتی که آینده بانکداری می رود حرکت کرد.
وی هوشمندانه رفتار کردن را با فرهنگ استفاده از بانکداری دیجیتال و 
تغییر رویکرد مردم به استفاده از این نوع بانکداری را آغاز یک حرکت در این 
مسیر عنوان کرد.بانک ایران زمین برای تقویت ارتباط با مخاطبان خود و در 
راستای تحقق بانکداری دیجیتال در ایران زمین برنامه هایی را از جنس ارتباط 

نزدیک، شفاف، سریع و تعاملی اجرا کرده است.
همانطور که قائم مقام بانک ایران زمین گفت؛ شبکه های اجتماعی، راحت 
ترین راه ارتباطی با مخاطبین است و این یک فرصت است تا سطح فکری و 
اطالعاتی مخاطبین را برای ایجاد تحول در بانکداری آماده کرد. مخاطب آینده 
بانکداری، مخاطب دیجیتال است؛ بنابراین باید هم بانک و هم مخاطبان، آماده 
ارائه خدمات در این فضا باشند.به گفته مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین؛ 
مشتریان دیجیتالی دیگر به شعبه مراجعه نمی کنند، اما به لحاظ ارتباطی، رابطه 
آنها با بخش های مختلف بانک ها بیشتر شده است. مشتری در فضای دیجیتال 
منتظر نخواهد بود، در واقع باید در همه حال کنار مشتری در تمامی  کانال هایی 
که او در آن حضور دارد، باشیم. جنس این ارتباط نزدیک باید شفاف، سریع 
و تعاملی باشد.بانک ایران زمین با هدف ایجاد رابطه مستقیم بین بانکداری 
دیجیتال، شبکه های اجتماعی و تجربه مشتری حضور خود را در شبکه های 
اجتماعی گسترش داده تا بتواند سرویس و خدمتی را ارائه بدهد که در واقع 
برداشتی هوشمندانه از روند ارتباط مشتری با بانک و سایر کسب وکارها است.

تقدیرازعملکرد شعب موسسه اعتباری ملل
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل 
حسب تقدیرنامه های واصله از سوی اداره کل بهزیستی شهرستان همدان، 
فرمانداری شهرستان کرمانشاه، اداره کل بهزیستی پاکدشت، شهرداری 
پاکدشت و اداره کل بهزیستی شهرستان شهرکرد از عملکرد شعب و حوزه 
های این شهرها تقدیر به عمل آمد .این تقدیرنامه ها بواسطه حسن ]…[

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری 
ملل حسب تقدیرنامه های واصله از سوی اداره کل بهزیستی شهرستان 
پاکدشت،  بهزیستی  کل  اداره  کرمانشاه،  شهرستان  فرمانداری  همدان، 
شهرداری پاکدشت و اداره کل بهزیستی شهرستان شهرکرد از عملکرد 

شعب و حوزه های این شهرها تقدیر به عمل آمد .
تکریم  و  رضایت  جلب  عملکرد،  حسن  بواسطه  ها  تقدیرنامه  این 
به  مشتریان  به  تسهیالت  اعطای  روند  در  تسریع  همچنین  و  مشتریان 

این شعب و حوزه ها اهدا گردیده است.
گفتنی است پیشتر سازمان بهزیستی استان های آذربایجان شرقی 

و غربی ازعملکرد شعب این حوزه تقدیر بعمل آورده بود.

معاون وزیر نفت خبر داد:
دولت قبل بنزین را ارزان تر از نفتا صادر می کرد

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه در روزهایی مصرف گازوئیل در کشور به 
۱2۰ میلیون لیتر می رسد، گفت: قیمت گازوئیل در ایران در مقایسه با کشورهای 
همسایه یک به ۶۰ است و همین موضوع قاچاق را جذاب می کند و بخشی از 
گازوئیل عرضه شده در شهرک های صنعتی به اسم روغن سوخته قاچاق می شود.
جلیل ساالری در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی طرح احداث 
مخزنگاه شهید نادر مهدوی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مجلس برای 
تحقیق و تفحص از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در دولت 
قبل ورود کرده است، افزود: یکی از موارد برای این تحقیق و تفحص موضوع 

ارزان فروشی در صادرات بنزین است. 
وی با تاکید بر اینکه در دولت گذشته ذخیره سازی در کشور توسعه پیدا 
نکرد، ادامه داد: این موضوع باعث شد تا بنزین را حتی پایین تر از قیمت نفتا صادر 
کنند و در بسیاری از شرکت های پاالیشی قیمت نفتای صادراتی باالتر از بنزین 
بود که انگیزه ای برای افزایش خام فروشی و کاهش تولید بنزین در کشور بود. 
ساالری تاکید کرد: وزیر نفت دولت دوازدهم، ممنوعیت ذخیره سازی فرآورده 
های رنگی را ابالغ کرد و آن ابالغیه منجر شد تا مخزنی در کشور ساخته نشود. 

با ملغی کردن آن مصوبه، ساخت مخزن در کشور آغاز شد. 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به موضوع 
کمبود گازوئیل در برخی نقاط کشور در روزهای گذشته اشاره کرد و افزود: در حوزه 
گازوئیل سهمیه بندی در کل کشور داریم که بر اساس قانون سهمیه گازوئیل بر 

اساس پیمایش به خودروها تعلق می گیرد. 
وی ادامه داد: قیمت گازوییل در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه یک 
به ۶۰ است و همین موضوع قاچاق را جذاب می کند. با این حال برای حل مشکل 
کمبود عرضه گازوئیل در بخشی از مجاری عرضه که محصوالت کشاورزی را 
منتقل می کردند، سهمیه را افزایش دادیم تا چالش پیش آمده را حل و فصل کنیم. 
وی با اشاره به اینکه عرضه گازوئیل در روزهایی به ۱2۰ میلیون لیتر می 
رسید، گفت: این در حالی است که مصرف بخش حمل و نقل کشور حدود ۶۰ 
از گازوئیل عرضه شده در شهرک های  برآورد می شود و بخشی  لیتر  میلیون 

صنعتی به اسم روغن سوخته قاچاق می شود.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه  الگوی پتروپاالیشی تکمیل شده، افزود: مجوز 

شورای اقتصاد را نیاز داریم تا فرآیند انجام شود. 
وی به وجود ظرفیت های گسترده برای سوآپ در شما کشور اشاره کرد و 
ادامه داد: با انجام سوآپ، هزینه ها را کاهش می دهیم زیرا قطب مصرف فرآورده 
های نفتی کشور از تهران به شمال کشور است و می توانیم به موازات آن صادرات 
را در جنوب کشور به انجام برسانیم و برا یاجرای آن با مجموعه شرکت های 

بخش خصوصی وارد مذاکره شدیم.  
مذاکره با صنعت نفت برای تامین مالی 

محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در حاشیه این مراسم در 
جمع خبرنگاران، گفت: بر اساس این تفاهم نامه، یکی از پروژه های بزرگ کشور 
با شرکت پاالیش و پخش با قرارداد bot برای ساخت ۱۸ مخزن به ظرفیت 
۶۰۰ میلیون لیتر اجرا خواهد شد.  وی مجموع سرمایه گذاری برای اجرای این 
طرح را ۹۰ میلیون یورو اعالم کرد و افزود: بانک ملی ایران قصد دارد امسال و 
سال های آتی حضور موثرتری در تامین مالی ارزی و ریالی داشته باشد و در حال 

مذاکره با سایر بخش های وزارت نفت هستیم.
فرزین تاکید کرد: بارها عنوان کردم استراتژی ما خروج از مدیریت بنگاه و 
ورود به خلق بنگاه در بانک ملی است و در این پروژه نیز در ایجاد و خلق مشارکت 

می کنیم و به دنبال بنگاه داری نیستیم.
وی ادامه داد: هر شرکتی که بانک ملی دارد قابل فروش است و می خواهیم 
به خلق نظام مالی کشور کمک کنیم با این حال بسیاری از پروژه های ما بزرگ 
است و پروسه طوالنی برای فروش نیاز داریم. در سال جاری چند شرکت بزرگ 

بانک ملی به فروش خواهد رسید.

در آینده ای نزدیك صورت می گیرد؛
احداث بزرگترین مخزن ذخیره سازی فرآورده های نفتی جنوب 

کشور در بندرعباس
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: بزرگترین مخزن 

ذخیره سازی فرآورده های نفتی جنوب کشور در بندرعباس احداث می شود.
تامین مالی طرح احداث  نامه  آئین امضای تفاهم  احمد مرادی در حاشیه 
مخزنگاه شهید نادر مهدوی بندرعباس، در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در 
این طرح قرار است ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر در روز احداث شود، 
افزود: ۸ مخزن ۴۰۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین، 2 مخزن 2۰ میلیون لیتری 
سقف شناور بنزین، ۴ مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز و ۴ مخزن 2۰ 

میلیون لتری سقف ثابت نفت گاز این مخازن را تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه مخزنگاه شهید نادر مهدوی قرار است جنب پاالیشگاه 
نفت بندرعباس احداث شود و ارزش آن ۸۰ میلیون یورو است، عنوان کرد: تأمین 
مالی این پروژه به صورت BOT از طریق بانک ملی ایران صورت خواهد گرفت 

و اجرای این طرح مدت سه سال به طول می انجامد.
نماینده هرمزگان در مجلس با اشاره به اینکه توسعه انبارهای ذخیره سازی 
و  سلیمانی  شهید  پاالیشگاه  پترو  احداث  برنامه  به  توجه  با  نفتی  های  فرآورده 
پاالیشگاه مهر خلیج فارس عالوه بر پاالیشگاه های موجود از مهمترین اهداف 
این طرح است، تصریح کرد: افزایش ظرفیت ذخیره سازی راهبردی کشور، ایجاد 
بزرگترین مرکز ذخیره سازی فرآورده های نفتی در سواحل کشور، تکمیل زنجیره 
صادرات دریایی و زمینی فرآورده نفتی و استمرار تولید و امنیت عرضه فرآورده 

های نفتی کشور از دیگر اهداف این طرح ذکر شده است.

کارشناس بازار خودرو:

یک تورم عجیب در انتظار بازار خودرو است!
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زیر نظر: محمد امامی

نفت به مسیر افزایش قیمت بازگشت
نسبت  نگرانی ها  تاثیر  روز گذشته تحت  این که  از  نفت پس  قیمت 
ادامه قرنطینه های کرونایی در چین و متاثر شدن تقاضا برای سوخت  به 
جهانی  بازار  سه شنبه  روز  معامالت  در  کرد،  تجربه  را  چشمگیری  سقوط 

اندکی بهبود یافت.
بهای معامالت نفت برنت با 2۵ سنت معادل ۰.2 درصد افزایش، به 
بهای معامالت وست تگزاس  ۱۰2 دالر و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید. 
اینترمدیت آمریکا با ۱۶ سنت معادل ۰.2 درصد افزایش، به ۹۸ دالر و ۷۰ 

سنت در هر بشکه رسید.
بسته شده  با حدود چهار درصد کاهش  روز دوشنبه  دو شاخص  هر 
بودند و نفت برنت طی معامالت روز گذشته تا هفت دالر و وست تگزاس 

اینترمدیت تا شش دالر در هر بشکه کاهش داشت.
نفت اکنون عمده رشد قیمتی که از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین 
در اواخر فوریه به دست آورده بود را از دست داده است. آمریکا و انگلیس در 
واکنش به این جنگ، واردات نفت روسیه را تحریم کردند و اکنون اتحادیه 

اروپا سرگرم بررسی اقدام مشابه است.
 ۱۹ کووید  شیوع  با  مقابله  برای  شانگهای  در  کرونایی  قرنطینه های 
به چهارمین هفته رسیده است و فرمان انجام تست انبوه کرونا از جمله در 
بزرگترین مرکز خرید پکن، باعث نگرانی ها نسبت به اعمال قرنطینه های 

مشابه شانگهای شده است.
نوشت:  یادداشتی  در   OANDA شرکت  ارشد  تحلیلگر  مویا،  ادوارد 
قرنطینه های کرونا روی بیش از یک میلیون بشکه در روز تقاضا برای نفت 
تاثیر می گذارد و انجام تست کرونا در ۱2 منطقه در پنج روز آینده، حرکت 
مهم بعدی را برای قیمتهای نفت مشخص خواهد کرد. نگرانیهای مربوط به 
عرضه، موضوع اصلی مورد توجه معامله گران انرژی نیستند و اکنون افزایش 

ارزش دالر هم به فشار بر قیمت همه کاالها افزوده است.
بر اساس گزارش رویترز، دالر آمریکا روز دوشنبه به باالترین حد دو سال 
گذشته صعود کرد و باعث شد نفت برای خریداران غیرآمریکایی گران تر شود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی مطرح کرد؛
جلوگیری از گسترش مشاغل کاذب با 

افزایش حقوق کارگران
و  حقوق  افزایش  اینکه  بیان  با  کار  اسالمی  شوراهای  عالی  کانون  عضو 
اقدام  و  ابتکار  گیرد،  را می  مولد  غیر  و  دستمزد جلوی گسترش مشاغل کاذب 
دولت در کاهش زمان صدور مجوزها را موجب رفع موانع از پیش روی کسب 

و کارها دانست.
تامین  جدید  بیمه شدگان  آمار  افزایش  از  ابراز خرسندی  با  اصالنی،  علی 
اجتماعی گفت: معتقدم بخشی از این مساله ناشی از افزایش دستمزدها و بخشی 
آمار  دستمزد  افزایش  حتم  طور  به  است.  کار  و  کسب  مجوزهای  صدور  دیگر 
اشتغال را باال می برد و از جهت ایجاد انگیزه در نیروهای کار، تاثیر بسزایی در 
بهبود بازار کار می گذارد.وی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در خروج کارگران از 
کارخانه ها و تمایل به کار در مشاغل کاذب و غیر مولد، اظهار کرد: این بحث که 
چه چیزی باعث شده تا جوانان از کار در کارگاهها و کارخانه ها رویگردان شوند 
و به کارهای کاذب روی آورند عوامل خودش را دارد اما به طور حتم افزایش 

دستمزد جلوی گسترش مشاغل کاذب را می گیرد.
از  خارج  مسیر  اینترنتی یک  تاکسی  با  دوبار  که  داد: کسی  ادامه  اصالنی 
تهران را می رود و برمی گردد و وقتش آزاد است و۳۰۰ هزار تومان گیرش می 
آید، چرا باید در یک کارگاه یا کارخانه ۸ تا ۹ ساعت کار مداوم و طوالنی داشته 
باش لذا معتقدم که افزایش حقوق باعث شد تا جوانان به کار در کارخانه ها امیدوار 
شوند، قید کار در تاکسی های اینترنتی در گرما و بدون بیمه را بزنند و در بنگاهها 

بمانند.عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار خاطرنشان کرد:در بحث آمار جدید 
بیمه تامین اجتماعی، کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار که از شش ماهه 
دوم سال گذشته به جریان افتاد، موجب شد تا بسیاری از کارآفرینان و صاحبان 
مشاغل در کمترین زمان ممکن و فارغ از بروکراسی های اداری و دست و پاگیر 

کسب و کار خود را راه اندازی کرده و به جذب نیروی کار بپردازند.
از  یکی  رفتند  ایران  از  کار  و  کسب  دلیل  به  که  کسانی  اکثر  گفت:  وی 
دالیلش بحث مجوزها بود. فردی که می خواهد کارگاه کوچکی راه اندازی کند 
چرا باید چند ماه برای آن دوندگی کند وقتی در کشوری دیگر 2۴ ساعته مجوز 
می گیرد؟ در حال حاضر همه نمی توانند کارمند دولت شوند لذا باید کسانی که 
را در کوتاه ترین  تا کسب و کار خود  ایده و سرمایه هستند حمایت کنیم  دارای 

زمان ممکن راه اندازی کنند.
اصالنی متذکر شد: طبق آمارها در شش ماهه دوم سال گذشته نزدیک به 
۷۵۰ هزار نفر از ایرانیان در ترکیه خانه خریدند. فردی که کسب و کارش را به 
خارج می برد طبیعتا باید زندگی و خانواده اش را هم ببرد و اگر پول و سرمایه 
الزم را داشته باشد آنجا خانه می خرد به این ترتیب سرمایه ها به جای آنکه در 

داخل کشور سرمایه گذاری شوند به کشورهای دیگر می رود.
به گفته این مقام کارگری، با ابتکار و اقدام موثر دولت در کاهش زمان صدور 
مجوزها، موانع از پیش روی کسب و کارها برداشته و روند ایجاد اشتغال تسهیل شد.

رئیس شورای عالی کانون صرافان 
گفت: معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور، 
از  یکی  که  است  هوشمندانه ای  اقدام 

خود تحریمی های داخلی را شکست.
سازمان امور مالیاتی هفته گذشته 
مالیاتی  معافیت  بخشنامه ای،  با صدور 
ورود ارز به کشور را از طریق گمرکات 
ورودی جهت اجرا به ادارات امور مالیاتی 

سراسر کشور ابالغ کرد.
در ابالغیه داود منظور، خطاب به 
کشور  سراسر  مالیاتی  امور  کل  ادارات 
آمده است: با عنایت به مصوبه مراجع 
قانونی ذیربط، ورود ارز )اعم از اسکناس 
و حواله( معاف از مالیات است. براساس 
این مصوبه، هر شخص حقیقی و حقوقی 
گمرکات  در  ارز  اظهار  با  تواند  می 
به  ارز  اسکناس  میزان  هر  به  ورودی، 
کشور وارد کند و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و سایر دستگاه های ذیربط مکلف 
مکلف هستند ترتیبی اتخاذ کنند تا ورود 
ارز تسهیل شود و فعاالن در این حوزه 
نگران موضوع مالیات و واکاوی منشا 

سرمایه نشوند.
پیش از این معافیت مالیاتی ورود 
ارز به کشور منوط به ارائه اسناد مبنی 
مالیات  پرداخت  و  خارجی  منشا  بر 

تحریم های  وجود  با  که  بود  مبدا  در 
به  فعاالن  برای  را  مشکالتی  ظالمانه 

وجود آورده بود.
ابالغ این مصوبه از جهات مختلف 
اقتصادی  فعاالن  و  است  اهمیت  حائز 
آن را شکسته شدن یکی از تحریم های 
داخلی در حوزه ارز می دانند، زیرا معتقدند 
زمانی که کشور با تحریم های بانکی و 
ورود ارز به کشور مواجه است، نباید این 
موضوع در داخل تشدید و تحریم داخلی 

اعمال شود.
به  ارز  واردکننده  ابالغیه،  این  با 
کشور به هر میزان اسکناسی که وارد 
به  آنها  اظهار  صورت  در  کند،  کشور 

گمرک، از مالیات معاف خواهد بود.

رفع  از  صرافان  کانون  استقبال 
خود  کشور/  به  ارز  ورود  محدودیت 

تحریمی داخلی ارزی شکسته شد 
شورای  رئیس  لواسانی«  »احمد 
درباره  کشور  صرافان  کانون  عالی 
اهمیت این مصوبه، گفت: این مصوبه 
بسیار هوشمندانه است و در شرایط فعلی 
خواهان  افراد  و  شرکت ها  از  بسیاری 
هستند،  خود  واردات  برای  ارز  واردات 

اما با دو مشکل مواجه بودند.
وی افزود: یکی از معضالت مربوط 
پولشویی  با  اقتصاد و مبارزه  به وزارت 
امور  سازمان  به  مربوط  دیگر  و  است 
و  شفاف  نظرات  که  است  لیاتی  ما

روشنی نداشت.

اکنون  اظهار داشت: هم  لواسانی 
باالدستی  نهادهای  که  تالش هایی  با 
رت  ا وز و  مرکزی  بانک  همچون 
اقتصادی، واردات ارز از طریق گمرک 
یا  ایرانی  شهروند  هر  و  شده  تسهیل 
از  را  ارزی  مبلغ  هر  بخواهد  خارجی 
مبادی ارزی وارد کشور کند، به سهولت 
و در کمترین زمان ممکن می تواند این 

کار را انجام دهد.
نون  کا لی  عا ی  ا ر شو ئیس  ر
صرافان گفت: افراد می توانند ارز خود 
فعالیت های  در  و  کنند  کشور  وارد  را 
اینکه  یا  استفاده قرار دهند  خود مورد 
با عرضه در بازار تبدیل به ریال کرده 
و در بانک ها سپرده گذاری کنند یا در 
پروژه های مورد نظرشان سرمایه گذاری 

کنند.
افراد  اگر  حتی  کرد:  بیان  وی 
پروژه هایی  در  را  منابع  این  بخواهند 
سرمایه گذاری  معاونت  بگیرند،  کار  به 
مناسب  مشاوره  ارائه  با  اقتصاد  وزارت 

به این افراد کمک می کند.
بخشنامه  این  داد:  ادامه  لواسانی 
یکی از پیگیری های کانون صرافان بود 
و با ابالغ آن یکی از خودتحریمی های 

داخلی در حوزه ارز برطرف شد.

رئیس شورای عالی کانون صرافان:

معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور، اقدام هوشمندانه ای است

قتصادی  ا کمیسیون  سخنگوی 
شش  پو ل  و ا حله  مر ر  د  : گفت
با  اولویت  عدالت  سهام  جاماندگان 
تحت پوششان کمیته امداد، بهزیستی 
و رزمندگان است که دولت باید در فاز 
اول تا پایان سال این اقشار را صاحب 

کند. سهام 
غالمرضا مرحبا درباره تصمیمات 
دولت و مجلس برای جاماندگان سهام 
عدالت اظهار داشت: طبق احکام قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ باید جاماندگان سهام 
عدالت پوشش داده شوند و دولت موظف 
و مکلف به اعطای سهام به جاماندگان 

تا پایان سال جاری است.
بندی  اولویت  به  اشاره  با  وی 
پوشش سهمیه جاماندگان سهام عدالت 
ادامه داد: در مرحله اول اولویت با تحت 
و  بهزیستی  د،  امدا کمیته  پوششان 
رزمندگان است و دولت باید در فاز اول 

این اقشار را صاحب سهام عدالت کند.   
با  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
اولویت  در  نفر  میلیون   ۵ اینکه  بیان 
گفت:  هستند،  عدالت  سهام  دریافت 
قرار  اولویت  در  که  آنهایی  به  امسال 
و  می گیرد  تعلق  عدالت  سهام  دارند، 
سال  پایان  تا  باید  افراد  این  نام  ثبت 

جاری انجام شود.         
شورای  مجلس  فزود:   ا مرحبا 
شش  پو ی  ا بر حی  طر می  سال ا

مرحله  در  عدالت  سهام  جاماندگان 
همزمان  اما  داشت  نهایی  آماده سازی 
بودجه  الیحه  در  موضوع  این  بحث 
طرح  رو  این  از  شد،  مطرح   ۱۴۰۱
مجلس درباره تعیین تکلیف جاماندگان 
سهام عدالت متوقف ماند تا به صورت 
مورد  موضوع  این  دولت  با  همکاری 
پایان  تا  باید  و  بگیرد  قرار  رسیدگی 
سهام  از  جامانده ها  از  بخشی  امسال 

عدالت را پوشش دهد.

وی گفت: البته تا به امروز آیین نامه 
دولت  سوی  از  نیاز  مورد  شیوه نامه  و 
نوشته نشده است. و هرچه سریع تر دولت 
نسبت به تدوین آیین نامه اقدام کند و 
اگر مجلس این روزها دغدغه جاماندگان 
سهام عدالت را دارد به این دلیل است 
که دولت به انجام اقدامات تعریف شده 

سرعت ببخشد.     
قتصادی  ا کمیسیون  سخنگوی 
سهام  تامین  منابع  به  اشاره  با  درباره 
قانون  طبق  داشت:  اظهار  لت  عدا
محل  از  است  مکلف  و  موظف  دولت 
دارایی هایی که مشمول اصل ۴۴ قانونی 
اساسی هستند، برای جاماندگان سهام 
تا  باید دید دولت  و  تامین کند  عدالت 
پایان امسال چه سهامی را برای پوشش 
جاماندگان تعیین می کند. به هر حال تا 
مشمول  باید  جاماندگان  امسال  پایان 

سهام عدالت شده باشند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی: 

5 میلیون جامانده تا پایان امسال سهام عدالت می گیرند
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به گزارش روابط عمومی 
و  طبیعی  منابع  کل  داره  ا
آبخیزداری خوزستان سرهنگ 
عزیز قالوند  در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: در سال گذشته ۷۳ 
فقره آتش سوزی به وسعت ۶۶۵ هکتار 
داده  رخ  خوزستان  طبیعی  منابع  در 
 ۱۵۴ آمار  این   ۹۹ سال  در  که  است، 
فقره آتش سوزی به مساحت 2 هزار و 

۸۰۰ هکتار بوده است.
وی افزود: آتش سوزی ها در سال 
گذشته به نسبت مدت مشابه سال ۹۹، 
از نظر تعداد ۵2 درصد و از نظر سطح 

۷۶ درصد کاهش داشته است.
پارسال  حریق های  عمده  قالوند 
و  ایذه  اندیکا،  شهرستان های  در  را 
 ۹۷ گفت:  و  کرد  عنوان  اندیمشک 
و  بوده  مراتع  در  آتش سوزی ها  درصد 
که  نرسیده  جنگل ها  به  زیادی  آسیب 
یک  مراتع  زیرا  دارد  امیدواری  جای 
ساله هستند و با بارندگی احیا می شوند.
منشاء  پارسال  اینکه  بیان  با  وی 
همه آتش سوزی ها عامل انسانی بوده، 
اضافه کرد: حدود ۱۴ درصد از این آتش 
اختالفات  دلیل  به  و  عمدی  سوزی ها 
قومی و یا اختالف بر سر مراتع بوده که 
آنها پرونده قضایی تشکیل شده  برای 

اما بخش عمده آتش سوزی ها به دلیل 
خطای انسانی ناشی از سهل انگاری در 
زدن  آتش  یا  و  آتش  نکردن  خاموش 

مزارع بوده.
کاهش  علت  مهمترین  قالوند 
حریق در جنگل ها را نتیجه بهره گیری 
از دیده بان های محلی دانست و اظهار 
داشت: در سال های اخیر در مناطق و 
با دیده بان های محلی  فصول بحرانی، 
مشاهده  محض  به  که  بستیم  قرارداد 

حریق اعالم کنند.
وی ادامه داد: در راستای پیشگیری 
منابع  نیروهای  بر  عالوه  حریق،  از 
شرکتی  نیروی  نفر  یکصد  با  طبیعی، 
به  نیز  نفر   ۳۷ و  شده  منعقد  قرارداد 
عنوان دیده بان محلی در مناطق بحرانی 

بکارگیری شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی 

آغاز  به  اشاره  با  همچنین  خوزستان 
در  حریق  اطفای  پایگاه   2 احداث 
استان در بهبهان و باغملک، گفت: این 
پیشرفت  درصد   ۳۰ حدود  در  پایگاه ها 
دارند اما به دلیل کمبود اعتبار، تجهیز 
تقریبا  مکان  البته  نشدند،  تکمیل  و 
فرود  امکان  بالگرد  و  آماده سازی شده 

دارد.
پایگاه  سه  درخواست  افزود:  وی 
اطفای حریق دیگر نیز در شمال استان 
)دزفول یا اندیمشک(، مسجدسلیمان و 

حمیدیه ارائه شده است.
با  پارسال  کرد:  اضافه  قالوند 
در  بود  شده  انجام  که  هماهنگی هایی 
اعزام بالگرد و هلی برد نیروها مشکلی 
حریق ها  اینکه  به  توجه  با  و  نداشتیم 
زود اطالع رسانی شده بود، در ساعات 

اولیه اطفا شد.

وی با اشاره به اقدامات فنی برای 
ایجاد  از  اعم  آتش سوزی  از  پیشگیری 
به منظور کاهش  تعلیف دام  آتش بر و 
دستور  به  داد:  ادامه  گیاهی،  پوشش 
رییس سازمان منابع طبیعی، پارسال و 
امسال تجهیزات انفرادی و فنی مناسبی 
به استان اختصاص یافته که در اطفای 

حریق تاثیر بسزایی داشته است.
قالوند در ادامه ضمن درخواست از 
شهروندان برای اطالع رسانی تخلفات 
شهروندان  گفت:  آتش سوزی ها،  و 
سامانه  به  را  خود  گزارشات  می توانند 
۱۳۹ مستقر در سازمان منابع طبیعی و 

یا شماره ۱۵۰۴ ارائه دهند.
گزارش، خوزستان  این  اساس  بر 
و  جنگل  هکتار  میلیون  یک  از  بیش 
وسعت  دارد.  مرتع  هکتار  میلیون   2.۵
هزار   ۹۰۰ زاگرس  طبیعی  جنگل های 
هکتار است که در شمال و شمال شرق 

استان قرار دارند. 
بخشی از این جنگل های باارزش 
تحت نظارت اداره کل منابع طبیعی و 
حفاظت  مناطق  عنوان  به  نیز  بخشی 
حفاظت  کل  اداره  پوشش  تحت  شده 
محیط زیست است. این استان همیشه 
با مشکل آتش سوزی جنگل ها و مراتع 

دست به گریبان است.

کاهش ۵۲ درصدی آتش سوزی منابع طبیعی در خوزستان بیـش از 13هـزار کیلومترخطـوط تغذیه، شـبکه 
گاز  انشـعاب درسـال1۴00 در شـرکت  و  توزیـع 

اسـتان مرکـزی نشـت یابی شـد
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان مرکـزی از نشـت یابـی ۱۳هـزارو۵۵ 
کیلومتر خطوط تغذیه، شـبکه توزیع و انشـعاب توسـط واحد بازرسـی فنی 

این شـرکت در سـال گذشـته خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گازاسـتان مرکزی،محمدرضـا 
سـمیعی بـا اشـاره بـه گسـتردگی شـبکه هـای گازرسـانی،تجهیزات و 
تأسیسـات موجـود در اسـتان مرکـزی و بـا تأکید بـر اهمیت فرآیند نشـت 
یابـی در شناسـایی وکنتـرل نقـاط مخاطـره آمیـز بـه منظـور جلوگیری از 
هدررفـت انـرژی گفـت: از مجموع۱۳هزارو۵۵کیلومتر نشـت یابی صورت 
پذیرفتـه کـه در برگیرنـده کلیه خطوط تغذیه، شـبکه توزیع و انشـعاب گاز 
اسـتان مـی باشـد، هفـت هـزار و۳۱۰کیلومتر مربوط به شـبکه هـای پلی 
اتیلـن و سـه هـزار و۶2۴کیلومتـر مربوط بـه خطوط فلزی می باشـد و نیز 
نشـت یابـی تعـداد ۳۰۳هـزار 2۹ عـدد انشـعاب،که بـه صورت مسـتمر و 
بـر اسـاس برنامـه ریـزی دقیـق و مدون صـورت پذیرفتـه و همچنین این 
شـرکت بـا موفقیـت نشـت یابـی دور دوم در شـهرهای بـزرگ و پرتراکم 
را بـه پایـان رسـانده و در برخـی از شـهرها نیز در دور سـوم انجـام گردید.

وی در ادامـه، بـا اشـاره بـه اهمیت ایسـتگاه هـا و شـیرهای خطوط 
گازدار افـزود: در سـال ۱۴۰۰ عـالوه بـر نشـت یابـی شـبکه و انشـعابات، 
تعـداد ۹۴۵ مـورد ایسـتگاه هـای تقلیل فشـار و انـدازه گیـری و همچنین 
یکهـزارو۷۷۵ مـورد شـیر شـبکه های پلـی اتیلـن و فـوالدی نیـز مـورد 
بازرسـی قـرار گرفتـه کـه نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل با رشـد قابل 

مالحظـه ای همـراه بوده اسـت.

 شـهردار اهـواز: افتتاح پـروژه ها بهانـه ای برای 
ارتباط مسـتقیم و تعامل با شـهروندان اسـت

رضا امینی شـهردار اهواز صبح امروز در جمع مدیران شـهری عنوان 
کرد: ما در شـهر اهواز هفت ورودی داریم و به دنبال زیباسـازی و نوسـازی 

آنها هسـتیم و پروژه های بسـیار دیگری نیز در دسـت اقدام داریم.
وی افـزود: مناطـق چندگانـه اهـواز بایـد در هـر هفتـه یـک پـروژه 
شـاخص بـرای افتتـاح داشـته باشـند.  مـا باید تـالش کنیم تا نـگاه مردم 

بـه مجموعـه شـهرداری اهـواز مثبت باشـد.
شـهردار اهـواز  علـت برگـزاری افتتاحیـه پـروژه هـا در شـهر اهـواز 
را در ابتـدا ارتبـاط مسـتقیم بـا مـردم و سـپس ایجـاد فضـای گفتگـو بین 
مجموعه شـهرداری و شـهروندان دانسـت و ادامه داد: شـهرداری اهواز به 
دنبـال ایـن اسـت تـا کلیـه پروژه هـای برزمیـن مانـده در این شـهر را به 
سـرانجام برسـاند. مـا بایـد بـه هـر بهانـه ای که شـده به مناطـق محروم 

برویـم و از نظـرات مـردم الگـو بگیریم.
امینـی گفـت: افتتـاح پـروژه هـای مختلـف باعـث می شـود تا حس 
رقابـت در بیـن شـهرداران مناطـق چندگانه ایجاد شـود و بـه صورت کلی 
همـه ایـن مـوارد باعـث می شـود تـا کم کم قطار توسـعه شـهر اهـواز به 

حرکـت در بیاید.
وی گفـت: مشـاهده حضـوری مشـکالت مـردم باعـث مـی شـود 
تـا بـا اولویـت بنـدی مناسـب بـه دنبـال پیگیـری پـروژه هـای کوچک و 

باشـیم. بزرگ 

استاندار خوزستان در دیدار با معاون وزیر صمت:
مشـکالت صنایـع در سـتاد رفـع موانـع تولیـد 

می شـود بررسـی 
اسـتاندار خوزسـتان با اشـاره به فعالیت یک هزار و ۸۹۰ واحد صنعتی 
در بخـش صنایـع کوچـک در اسـتان گفت: در جلسـات سـتاد رفـع موانع 
تولیـد مشـکالت صنایـع دسـته بندی و بـر اسـاس اولویت بررسـی و برای 

حـل آن هـا کمک می شـود.
به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری خوزسـتان، امروز دوشـنبه 
پنجم اردیبهشـت ماه علی مهدی پور سرپرسـت جدید شـرکت شهرک های 
صنعتـی خوزسـتان، اخـالق محمدیـان مدیرعامـل قدیم، نظـری مدیرکل 

صمت اسـتان و علی رسـولیان
معـاون وزیـر صمـت و مدیـر عامـل سـازمان صنایـع کوچـک و 
شـهرک های صنعتی ایران با اسـتاندار خوزسـتان دیدار و گفت وگو کردند.

اسـتاندار خوزسـتان در ایـن دیـدار با اشـاره بـه اول بودن کشـاورزی 
اسـتان در کشـور و ظرفیـت منابـع نفت و گاز اظهار کـرد: در بخش صنایع 

کوچـک نیـز یک هـزار و ۸۹۰ واحد در اسـتان فعالیـت می کنند.
وی بـا بیـان اینکـه ۵۰۰ واحـد غیـر فعـال و نیمـه فعـال در اسـتان 
داریـم، افـزود: بایـد در کنار یکدیگر و بـا هم افزایی از ظرفیت های اسـتان 

در جهـت راه انـدازی ایـن واحد هـا اسـتفاده کنیم.

مدیرکل کمیته امداد؛
پویش ملی»نیکوکاری به عشـق علـی »ع« در ایالم 

شد اندازی  راه 
مدیـرکل کمیتـه امداد ایالم از راه اندازی پویـش ملی »نیکوکاری به 

عشـق علی »ع« همزمان با سراسـر کشـور در استان خبر داد.
رضـا طاهـری بـا اعـالم ایـن خبر اظهـار داشـت: این پویـش که در 
راسـتای طـرح اکـرام ایتـام ایـن نهاد شـکل گرفته مـردم نیکوکار اسـتان 
مـی تواننـد با روشـهای گوناگون سرپرسـتی از کودکان یتیـم و نیازمند در 

ایـن اسـتان را بر عهـده بگیرند.
وی افـزود: پویـش ملی » نیکوکاری به عشـق علی »ع« با همکاری 
کمیته امداد ، رادیو سراسـری و جمعیت امام رضایی ها از آغاز ماه مبارک 

رمضـان آغـاز و تا پایان ماه مبـارک رمضان ادامه دارد.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان ایـالم به روشـهای مشـارکت در این 
پویـش بـه منظـور سرپرسـتی از کـودکان یتیـم مـورد حمایـت ایـن نهاد 
اشـاره کـرد و گفـت: مراجعـه حضـوری به دفاتـر و ادارات کمیتـه امداد در 
 ،ekram.emdad.irسراسـر اسـتان، مراجعـه به پایگاه اطـالع رسـانی
ارسـال عـدد یـک به شـماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۴، تمـاس با شـماره تلفن ۰۸۴ 
۳22۳2۱۴۹از جملـه روش هـای مشـارکت در پویش نیکوکاری به عشـق 

علـی»ع« و سرپرسـتی از ایتام این اسـتان اسـت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم خبر داد :
1۸ مجتمع آبرسـانی روسـتایی در ایـالم در حال 

اجرا اسـت
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان ایـالم گفـت: ۱۸ مجتمع 

آبرسـانی روسـتایی در ایـالم در حـال اجرا اسـت.
 پرویـز ناصـری در نشسـت با فرماندار شهرسـتان سـیروان، به نحوه 
تامیـن و توزیـع آب شـرب، طرح هـا و پروژه های آبرسـانی در حـال اجرا و 
محدودیت هـای منابـع تامیـن مالـی بـرای تکمیـل اجرای طرح هـا در این 
شهرسـتان پرداخـت و افزود: مجموعه شـرکت آب و فاضـالب ایالم برای 
تمامی شهرسـتان های اسـتان و نیازهای مشـترکان برنامه های هدفمندی 
را تدویـن و بـرای نیـل بـه هـدف و امـر خدمات رسـانی از هیـچ تالش و 

کوششـی دریـغ نخواهد کرد.
وی بـا بیـان اینکه ایجـاد تعامل و همراهی بـا ادارات از جمله اهداف 
شـرکت آب و فاضالب اسـت یادآور شـد: در قالب طرح محرومیت زدایی، 
آبرسـانی به روسـتاهای محروم، وزارت نیرو با همکاری قرارگاه امام حسن 
مجتبی )ع( کار عمرانی در ۱۸ مجتمع و ۳۶ روستای اصلی و به طور کلی 
۱2۸ روسـتا بـا اعتبـاری باِلـغ بر پنج هزار میلیـارد ریال را آغـاز کرده و در 

ایـن زمینه حوزه شهرسـتان سـیروان نیـز از این طرح بهره مند می شـوند.
مدیرعامـل شـرکت آبفـا ایـالم تأکیـد کـرد: آگاه سـازی در خصوص 
مدیریـت آب ضروری اسـت و همه باید برای حـل بحران آب کمک کنند.

فرمانـدار سـیروان نیـز بـا بیـان اینکه از مجمـوع ۶۳ روسـتای حوزه 
سـیروان حـدود 22 روسـتا بـا تنـش آبـی مواجـه هسـتند، خواسـتار رفـع 
مشـکالت حوزه آب در سطح شـهر و روستاهای این شهرستان و بازسازی 

شـبکه آبرسانی روسـتاها شد.

رشد 7۵ درصدی تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی 
استان لرستان در سال گذشته

مدیر شعب بانک کشاورزی استان لرستان گفت : مجموع تسهیالت 
پرداختی این بانک در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۹ هزار و ۷۷2 میلیارد ریال می 
باشد که نسبت به رقم ۱۱ هزار و ۳۰۵ میلیارد ریال سال قبل از ۷۵درصد 

رشد برخوردار بوده است.
بانک کشاورزی  از   روابط عمومی  اقتصاد به نقل  به گزارش آوای 
استان لرستان، علی جهانی میر مدیر شعب بانک کشاورزی استان لرستان 
در تشریح برخی از فعالیت های بانک کشاورزی استان در سال ۱۴۰۰ گفت:

 شعب  این بانک در سال ۱۴۰۰تعداد 2۵هزار و۴2۰ فقره تسهیالت 
به مبلغ بیش از ۱۹هزار و۷۷2 میلیارد ریال به کشاورزان و مشتریان بانک 
کشاورزی در استان لرستان پرداخت کردند که به منظور تامین مالی و حمایت 
از بخش کشاورزی استان حدود ۹۱.2درصد این تسهیالت به بخش کشاورزی 

و فعالیت های وابسته پرداخت شده است .
 وی افزود: بیشترین تسهیالت ، در بخش دام و طیور به مبلغ بیش از 
۷ هزار و ۹۳2 میلیارد ریال و در بخش زراعت بالغ بر ۳هزار و ۵۳۷ میلیارد 

ریال پرداخت شد. 
مدیر شعب بانک کشاورزی استان لرستان با اعالم رشد ۷۵ درصدی 
مبلغ پرداخت تسهیالت بانک کشاورزی استان خاطر نشان کرد: رشد ۷۵ 
درصدی پرداخت تسهیالت بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان 
سال گذشته ، نمایانگر پاسخگویی بانک کشاورزی به نیاز های مالی مشتریان 
و تزریق منابع مالی بیشتر به بخش کشاورزی در راستای حمایت و پشتیبانی 

از رشد تولید و توسعه اقتصادی استان می باشد.
پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی

جهانی میر پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون را جزء اولویت های اعتباری 
بانک کشاورزی عنوان کرد و افزود:  با پرداخت ۱۰۸۰ میلیارد ریال تسهیالت 
ابزارهای  و  آالت  ماشین  دستگاه   ۱۰۳۹ تعداد  کشاورزی،  مکانیزاسیون 
کشاورزی شامل۴۷۱ دستگاه تراکتور، 2۰ دستگاه کمباین و ۵۴۸ دستگاه 
انواع ادوات و دنباله بندها در اختیار کشاورزان استان قرار گرفت  که نقش 
بسیار موثری در افزایش و ارتقای کمی و کیفی تولیدات کشاورزی وجهش 

تولید در بخش کشاورزی استان دارد.
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج*

وی با اشاره به رشد بیش از سه برابری پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج توسط  شعب بانک کشاورزی استان لرستان در راستای حمایت از 
سنت پسندیده ازدواج گفت: در سال ۱۴۰۰در شعب این بانک ۹۸۳ فقره 
تسهیالت ازدواج به مبلغ ۸۵2 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

صدور دامدار کارت و کشاورز کارت
جهانی میر با اشاره به خدمت جدید دامدار کارت با هدف کمک به رفع 
چالش نقدینگی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز دامداران برای خرید 
نهاده های دامی مورد نیاز اعالم کرد: شعب بانک کشاورزی استان لرستان 
در سال گذشته مبلغ ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیالت در قالب دامدار کارت به 

تعداد ۱۱۸۸  نفر از دامداران استان پرداخت کردند.
 وی در ادامه صدور کشاورزکارت را نیز اقدامی برای حمایت از کشاورزان 
دانست و با اشاره به مزیت های کشاورزکارت برای تامین بخشی از هزینه 
های تولید در فصل کاشت گفت : شعب  این بانک در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۱۱۹ 
فقره کشاورزکارت به مبلغ  ۶۹۸ میلیارد ریال برای کشاورزان صادر کردند.

کیفیت و سالمت آب در اولویت اقدامات امور آب و 
فاضالب شهرستان محالت قراردارد

حامـد نـوروزی : عبـاس قلـي پـور فاضلي مدیـر امـور آب و فاضالب 
شهرسـتان محـالت از تـالش هـاي مسـتمر و مدیریت دقیق بـراي حفظ 
کیفیـت و سـالمت آب ایـن شهرسـتان توسـط ایـن امور در سـال گذشـته 

داد. خبر 
 بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت آب و فاضالب اسـتان مرکزي 
وي در تشـریح اقدامـات صـورت گرفتـه براي حفظ سـالمت و کیفیت آب 
در شهرسـتان محـالت اظهـار داشـت : باتوجـه به کاهش کیفیت آب  سـد 
کوچـري بـه دلیـل بـارش هـاي کـم در سـال گذشـته ایـن امور اقـدام به 
حداقـل رسـاندن برداشـت آب  بـه منظـور ارتقاء و حفظ کیفیت و سـالمت 
آب شـرب شهرسـتان محـالت از ایـن سـد نمـود و ، با برنامـه ریزي هاي 
صـورت گرفتـه از جملـه اسـتفاده حداکثـري از ظرفیـت برداشـت آب از 
سرچشـمه درفصـول پاییـز و زمسـتان و بهینـه سـازي تصفیه خانـه آب با 
تخلیـه فیزیکـي لجـن و ارتقاء بازدهي آن توانسـتیم کیفیت و سـالمت آب 

را در ایـن شهرسـتان حفـظ نماییم .
 وي افـزود :در راسـتاي سـند راهبـرد ملي کیفیت آب شـرب و برنامه 
ایمنـي آب کـه درشـهرهاي اراک، محالت و تفرش در حال اجرا مي باشـد 
گامهـاي دهگانه برنامه ایمني آب در شـهر محالت اجـرا و عملیاتي گردید 
و چندیـن مرحلـه هم توسـط دسـتگاه هـاي نظارتي ممیزي شـد که نتایج  

ارزیابـي ها موفق بوده اسـت.
 مدیـر امـور آب و فاضـالب شهرسـتان محـالت از اجراء پـروژه هاي 
عمرانـي بـه صورت اماني و با اسـتفاده از ظرفیت داخلـي به منظور کاهش 
هزینـه هـا خبـر داد و عنـوان کـرد: این اقـدام منجر به کاهـش هزینه  ۱۵ 

میلیارد ریالی در سـال گذشـته شـده است .
 وي بـا اشـاره بـه اجـراي طـرح آب رسـاني  بـه روسـتاي قالوریـن  
بـه صـورت امانـي بیـان داشـت : آبرسـاني بـه روسـتاي قالورین بـا اجراء 
۳کیلومتـر خـط انتقـال آب از انتهاي شـبکه توزیع آب نیم ور تا این روسـتا 

، منجـر بـه افزایـش سـطح کیفـي آب ایـن در این منطقـه گردید.
عبـاس قلـي پور فاضلي ، آبرسـاني به پـروژه ماهیـان زینتي محالت 
بـا اجـراء ۳کیلومتـر خـط انتقال و شـبکه توزیـع و  نصب 2۴ فقره انشـعاب 

فرعـي  را از دیگـر اقدامـات صورت گرفته در سـال گذشـته عنـوان نمود.
وي در ادامـه بـه برگـزاري 22 فقـره مانـور پیمایـش درسـطح 2۵ 
روسـتاي شهرسـتان محـالت  خبـر داد و گفـت : در ایـن مانور هـا ۳ هزار 
و ۷۵۰  فقـره انشـعاب آب پیمایـش گردیـد و ضمـن شناسـایي انشـعابات 
غیـر مجـاز ، ایـن امـور اقـدام بـه رفـع نواقص و شکسـتگي هـا و تذکر به 

مشـترکین پـر مصـرف نمود.

اردبیل  استان  صنعتي  هاي  شهرك  شرکت  مدیرعامل 
خبر داد:

سال  در  غیرفعال  و  راکد  صنعتي  واحد   3۲ احیای 
مشکالت  و  تولید  موانع  رفع  برای  تالش   /  1۴00

واحدهای تولیدی
مدیرعامل شـرکت شـهرک هاي صنعتي اسـتان اردبیل گفت: تالش 
بـرای حـل مشـکالت حوزه اشـتغال و صنعـت و احیای واحدهـای راکد، از 
مهمتریـن اهـداف این شـرکت در سـال گذشـته بـود که این برنامـه ها در 

سـال جدیـد نیز با شـتاب هرچه بیشـتری ادامه خواهـد یافت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت شـهرک هـاي صنعتـي اسـتان 
اردبیـل، محمـد اهلـي در جریـان بازدیـد از شـهرک صنعتـی اردبیـل2 
ضمـن اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: برنامه هـای حمایتـی مختلفـي از 
سـرمایه گذاران در شـهرک هـاي صنعتـي انجـام مـي شـود کـه بـا ایـن 
برنامـه هـای حمایتـی تـالش شـده حجـم ورودی سـرمایه گـذاري ها در 

یابد. افزایـش  اسـتان 
مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـاي صنعتـي اسـتان اردبیـل از تالش 
تمامـی مسـئوالن بـراي برطـرف کـردن موانـع تولیـد و اشـتغال و حـل 
مشـکالت واحدهـاي تولیـدی خبـر داد و افـزود: بـا اقدامـات انجـام شـده 
در سـال گذشـته، ۳2 واحـد راکـد و غیرفعـال در شـهرک هـاي صنعتي به 
چرخـه تولیـد بازگشـته انـد کـه بـا احیـای ایـن واحدهـاي تولیـدي، برای 

بیـش از  ۴۰۰ نفـر اشـتغال مجـدد ایجـاد شـده اسـت.
اهلـی با بیان اینکه با تسـهیل شـرایط سـرمایه گـذاری، زمینه حضور 
سـرمایه گذاران در اسـتان فراهم شـده است، خاطر نشـان کرد: در شهرک 
هـای صنعتـی تـالش می شـود با واگـذاری زمین به صورت شـرایط نقد و 
اقسـاط و همچنیـن ارائـه مشـوق های سـرمایه گذاری بالعـوض، حمایت 

هـای همه جانبـه ای از واحدهای تولیدی انجام شـود.

این  اعالم  با  عموزاده  آذرنوش 
خبر اظهار داشت: با توجه به ادامه روند 
خشکسالی و تقاضای متعدد دامداران و 
مسئولین استانی مبنی بر اجرای خرید 
دام عشایر، خوشبختانه با مساعدت مقام 
حذفی)صرفًا  دام  خرید  با  وزارت  عالی 
پیش  الشه  صورت  به  عشایر  میش( 

سرد؛ موافقت شده است.
وی افزود: این الشه ها بدون دنبه 
به قیمت هر کیلوگرم ۸۵۰ هزار ریال 
دامدار  به  شده  تمام  مبلغ  و  خریداری 

تحویل خواهد شد.
جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 

هماهنگی  و  توافق  طی  گفت:  ایالم 
به عمل آمده؛ اداره کل امور عشایری، 
دامداران  اتحادیه  و  دام  امور  پشتیبانی 
نسبت  وقت  اسرع  در  موظفند  عشایر 
به جمع بندی و خرید دام مازاد عشایر 
استان به اولویت شهرستانی و تحویل 
آن به کشتارگاه استان، اقدامات الزم را 
به عمل آورند. وی تصریح کرد: با توجه 
وزیر  با  آمده  عمل  به  های  رایزنی  به 
محترم و سازمان عشایری کشور، تنها با 
استانهای خراسان رضوی و استان ایالم 
جهت خرید دام مازاد عشایر به صورت 

الشه ای موافقت شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی ایالم خبر داد:

 آغاز خرید دام مازاد عشایر استان

فوالد  تولید  عرصه  جهادگران 
طالیی  ماه  به  را  فروردین ماه  مبارکه، 
تولید مبدل ساختند و با ثبت رکوردهای 
غرورآفرین، کارنامه درخشانی از تولید را 

به ارمغان آوردند.
معاون  محمدی  اکبری  عباس 
به  اشاره  با  مبارکه  فوالد  بهره برداری 
ثبت رکوردهای ماهیانه تولید در نواحی 
مختلف این شرکت اظهار کرد: با عنایت 
به اینکه شعار سال از سوی مقام معظم 
رهبری مزّین به نام »تولید، دانش بنیان، 
فوالدمردان  گردیده،  اشتغال آفرین« 
شرکت فوالد مبارکه با برنامه ریزی های 
دقیق، موفق شدند همچون سال های قبل 
با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و 
در راستای تحقق شعار سال، در ارتقای 

تولید کشور افتخارآفرینی کنند.
توسط  که  اقداماتی  با  افزود:  وی 
تالشگران عرصه تولید در سال گذشته 
برای تعمیرات و آماده سازی خطوط تولید 
و هماهنگی میان نواحی مختلف جهت 
تحقق هم افزایی هرچه بیشتر برای بهبود 

شرایط فرایندها و آماده کردن مواد اولیه 
مورد نیاز برای تولید حداکثری با بیشترین 
شاهد  فروردین ماه  در  شد،  انجام  توان 
اکثر نواحی  رکوردشکنی های متعدد در 
تولیدی شرکت و خلق حماسه ای کم نظیر 
بودیم.معاون بهره برداری شرکت فوالد 

مبارکه خاطرنشان کرد: با ثبت رکوردهای 
سال  ابتدای  در  تولید  ماهیانه  و  روزانه 
تولید  افزایش  در  بلندی  گام  جاری، 
در حقیقت  و  برداشته شد  فوالد کشور 
افزایش  پیام آور  ثبت شده  رکوردهای 
موجود  از ظرفیت های  استفاده  با  تولید 

در شرکت است. فوالد مبارکه با تالش 
برای ثبت رکوردهای جدید در تولید نشان 
داد که می شود با افزایش بهره وری، حتی 
ظرفیت  مضاعف،  سرمایه گذاری  بدون 
تولید را افزایش داد و کشور را از واردات 

محصوالت بی نیاز کرد.

فروردین ماه با ثبت رکوردهای متعدد برای فوالد مبارکه ماه طالیی شد؛

پایانی شیرین برای گروه فوالد مبارکه در نخستین ماه سال

سرپرست شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با اشاره به اینکه تولید 
منبع  یک  به عنوان  فاضالب  پساب 
داشت:  اظهار  می رود  به شمار  پایدار 
امید می رود با استفاده از این پساب، 
و  تولیدی  طرح های  اجرا  ضمن 
اشتغال زایی زمینه تامین آب صنایع 

آب بر فراهم شود.
واگذاری  از  عالی  ابوالحسن 
شهرک های  به  فاضالب  پساب 
و  داد  خبر  ویژه  منطقه  و  صنعتی 
شد  مقرر  استاندار  دستور  به  گفت: 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
همکاری الزم برای در اختیار گذاشتن 
یک هزار مترمکعب پساب فاضالب 
به شهرک های صنعتی و منطقه ویژه 

انجام دهد.

مجوزهای  اینکه   بیان  با  وی 
حال  در  طرح  این  محیطی  زیست 
پیگیری است خاطر نشان کرد: برای 
اجرایی شدن استفاده پساب فاضالب 
در شهرک های صنعتی و منطقه ویژه 
اقتصادی بوشهر پیش بینی الزم برای 
تصفیه و انتقال این حجم از پساب 
مجوزهای  و صدور  انجام  فاضالب 

زیست محیطی پیگیری می شود.
وی مزیت استفاده از این پساب 
شرب،  آب  مصرف  مدیریت  در 
شبکه  از  استفاده  در  صرفه جویی 
آبرسانی را مهم دانست و بیان کرد 
اجرا طرح پساب فاضالب و استفاده 
بودن  صرفه  به  ضمن  صنایع  در 
مدیریت  در  مهمی  نقش  اقتصادی 

مصرف آب دارد.

انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب بوشهر
 به شهرك های صنعتی و منطقه ویژه بوشهر

کل  اداره  نقل  و  حمل  معاون 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
اصفهان  گفت:  این استان سهم ۱۰ 
درصدی حمل و نقل کاال کشور را 
به خود اختصاص داده است و براین 
اساس۵2 میلیون تن انواع کاال سال 
گذشته از طریق ناوگان حمل و نقل 

این استان جابه جا شد.
کل  اداره  نقل  و  حمل  معاون 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
اصفهان اظهار داشت:این استان سال 

گذشته رتبه اول کشور را در مجموع 
تناژ حمل شده، رتبه اول تناژ درون 
استانی و رتبه اول تناژ برون استانی 
را کسب کرد.وی با اشاره اینکه استان 
اصفهان سال گذشته رتبه اول سفر 
آورد  بدست  را  کشور  استانی  درون 
اضافه کرد: همچنین رتبه دوم کشور 
را در زمینه تناژ بار وارد شده به استان، 
ناوگان باری  رتبه دوم مجموع سفر 
کشور، رتبه دوم سفر برون استانی و 
رتبه دوم سفر وارد شده به استان را در 

سال ۱۴۰۰ بدست آورده است.
کل  اداره  نقل  و  حمل  معاون 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
اصفهان،  از  پس  افزود:  اصفهان 
و  میلیون   ۹ با  مبارکه  شهرستان 
درصدی،   ۱۷ سهم  و  تن  هزار   2۷
شهرستان لنجان با پنج میلیون و ۵۶ 
هزار تن و سهم ۱۰ درصدی، شاهین 
شهر و میمه با چهار میلیون و ۶۶۰ 
هزار تن و سهم ۹ درصدی، نایین با 
2 میلیون و ۵۰۵ هزار تن و سهم پنج 

درصدی و کاشان با 2 میلیون و یک 
هزار تن و سهم چهار درصدی از بار 
این استان را حمل کرده اند. صلواتی 
اصفهان  استان  باری  ناوگان  افزود: 
دارای  ۳۵ هزار و ۹۰۴ دستگاه کامیون 
سنگین، نیمه سنگین و نیمه سبک 
عمر  میانگین  داد:  ادامه  وی  است. 
ناوگان حمل ونقل باری این استان در 
بخش سنگین حدود 2۰ سال، نیمه 
سنگین ۳۰ سال و نیمه سبک ۱۹.۶ 

سال است.

معاون حمل و نقل راهداری استان:

52 میلیون تن کاال پارسال در اصفهان جابه جا شد
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آشنایی با تاریخچه تئاتر در ایران 

سیر تحول تئاتر

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۱۴۴۱۹۰۱۳۰۰۰۰۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱2/۰۷ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم عارفه صفی پور فرزند عنایت اله به شماره شناسنامه ۳۱2۰۱۳۰۶۶۴ صادره 
از بافت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۹/۸۰ متر 
مربع قسمتی از پالک ۱۸۸2 اصلی قطعه یک بخش ۴۰ کرمان واقع در بلوار 
امام حسین کوچه شماره ۹ خریداری از مالک رسمی خانم سیما پرنده غیبی مع 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  الواسطه محرز گردیده است 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
محمد محسن قزوینی

رئیس ثبت اسناد وامالک
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱/2۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/2/۷ 

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

مورخ ۱۴۰۰/۱2/۰۷ هیات  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۳۰۰۰۶۷۱   برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اسماعیل صفی پور فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۱۰  صادره 
از بافت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۹/۸۰ متر 
مربع قسمتی از پالک ۱۸۸2 اصلی قطعه یک بخش ۴۰ کرمان واقع در بلوار 
امام حسین کوچه شماره ۹ خریداری از مالک رسمی خانم سیما پرنده غیبی مع 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  الواسطه محرز گردیده است 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
محمد محسن قزوینی

رئیس ثبت اسناد وامالک
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱/2۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/2/۷ 

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳2۴۰۰2۱۵۹ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
برازجان صرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای محمد صباح فرزند مصطفی به 
شماره شناسنامه ۱2۷2 و شماره ملی ۳۵2۰۴۱۸2۶۶ صادره از دشتستان در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2۶۹۰۰ متر مربع قسمتی از پالک – فرعی 
از ۳۵۴۴ اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان اراضی روستای سرکره 

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

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰2/۰۷ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان 
م /الف ۱۱

آگهی حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به   ۶۶۳ شماره  شناسنامه  دارای  زینالی  توفیق  آقای 
کالسه ۰۱۰۰۱2۵ ش ۵/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل زینالی به شناسنامه ۳۶۸ مهاباد در تاریخ 
۱۴۰۱/۱/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه 

منحصر است به 2 پسر ۵ دختر زوجه 
۱- توفیق زینالی فرزند اسمعیل به ش ش ۶۶۳ پسر متوفی 
2- احمد زینالی فرزند اسمعیل به ش ش ۵۶۴ پسر متوفی 

۳- زینب زینالی فرزند اسمعیل به ش ش ۵۹۵ دختر متوفی 
۴- گوهر زینالی فرزند اسمعیل به ش ش ۶۶2 دختر متوفی

۵- ستاره زینالی فرزند اسمعیل به ش ش 2۸۶۰۰۷۷۶۳۴ دختر متوفی
۶- فاطمه زینالی فرزند اسمعیل به ش ش 2۵۷ دختر متوفی

۷- هاجر زینالی فرزند اسمعیل به ش ش ۹ دختر متوفی
۸- ریحان کالنتری فرزند مصطفی به ش ش ۷2۴ زوج متوفی 

نوبت یک  در یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان مهاباد 

پاسخگویی به داوطلبان آزمون استخدامی بانک شهر
بانک  استخدامی  آزمون  شرایط  تشریح  و  رضایت  جلب  هدف  با 
طریق  از  بانک  این  انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  امور  مدیر  شهر، 
صفحه اینستاگرام بانک پاسخگوی سواالت احتمالی داوطلبان خواهد بود.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک شهر، محمد علی 
دهاقین در راستای صیانت از حقوق شهروندی و با هدف راهنمایی و 
پاسخگویی نظام مند و سریع در خصوص آزمون استخدامی بانک شهر 
آدرس:  به  اینستاگرام  طریق صفحه  از  و   ۱۵ ساعت  از  شنبه  سه  روز 

shahrbankofficial پاسخگوی مخاطبان خواهد بود.
به اطالع می رساند، بانک شهر به منظور تامین و تکمیل بخشی 
از نیروی انسانی مورد نیاز شعب خود در سمت بانکدار )متصدی دریافت 
و پرداخت – تحویلدار(، بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه داخلی 
خود، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط، پس از کسب موفقیت 
در آزمون کتبی و اعالم پذیرفتگان چند برابر ظرفیت، با انجام مصاحبه 
های تخصصی، عمومی و طی مراحل اداری، در نهایت تعداد ۱۳۰ نفر 
را با انعقاد قرارداد خرید خدمت با مدت معین و بیمه و بازنشستگی تامین 

اجتماعی به کارگیری می کند.
افرادی که در آزمون کتبی موفقیت الزم را کسب کنند، برای انجام 

مصاحبه های عمومی و تخصصی دعوت خواهند شد.

میلیارد ریال  بیمه آرمان 3۵  بیمه گزار کرمانی؛  به یک 
دیه پرداخت کرد

 ۳ معادل  ریال  میلیارد   ۳۵ رانندگی  حادثه  یک  در  آرمان  بیمه 
کرمان  استان  در  مشتریان  از  یکی  به  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 

غرامت پرداخت کرد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، مجید قلی 
پور مدیر عامل بیمه آرمان با اعالم این خبر گفت: شرکت بیمه آرمان 
در راستای تحقق یکی از سیاست های خود در خصوص لزوم مشتری 
اتومبیل،  پرونده خسارت  در یک  گذاران  بیمه  آرامش  تامین  و  مداری 

۳۵ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.
بر پایه این گزارش،  این خسارت بابت دیه یکی از زیان دیدگان 
و طبق  مطالبات  مدیر وصول  کاظمی  توسط غالمعلی  رانندگی  حادثه 

توافق صورت گرفته به خانواده وی در استان کرمان پرداخت شد.
گفتنی است طبق سیاست پیش رو، پرداخت خسارت های معوقه در 

دستور کار اکید مدیریت شرکت بیمه آرمان قرار گرفته است.

شرایط تمدید مدت دوره مشارکت تسهیالت اعطایی توسط 
شعب پست بانک ایران از منابع صندوق توسعه ملی اعالم شد

بر اساس بخشنامه ابالغی شماره ۰۱/۱۵/ب مورخ ۱۴۰۱/۰۱/2۷ 
اداره کل بررسی و نظارت برطر ح های پست بانک ایران، شرایط تمدید 
قرارداد دوره مشارکت تسهیالت اعطایی سر رسید شده شعب پست بانک 
ایران از محل منابع صندوق توسعه ملی اعالم شد. به گزارش کیوسک 
خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس ]…[

بر اساس بخشنامه ابالغی شماره ۰۱/۱۵/ب مورخ ۱۴۰۱/۰۱/2۷ 
اداره کل بررسی و نظارت برطر ح های پست بانک ایران، شرایط تمدید 
قرارداد دوره مشارکت تسهیالت اعطایی سر رسید شده شعب پست بانک 

ایران از محل منابع صندوق توسعه ملی اعالم شد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی پست 
بانک ایران، بر اساس این بخشنامه، شعب عالوه بر نظارت مستمر بر 
اتمام سررسید  از  قبل  ماه  مالی طرح، حداقل یک  و  فیزیکی  پیشرفت 
دوره قرارداد مشارکت با توجه به حدود اختیارات نسبت به بررسی موضوع 
با رعایت شرایط مقرر در چارچوب سیاستها و ضوابط  اتخاذ تصمیم  و 
اعتباری، شیوه نامه های ابالغی برای قراردادهای صندوق توسعه ملی، 
صرفه و صالح بانک اقدام کنند.شعب باید در این بازه زمانی یک ماهه، 
دوره  مدت  از طرح طی  برداری  بهره  عدم  بر  مبنی  موجه  باید دالیل 
مشارکت،اخذ تعهد کتبی از شریک مبنی بر آگاهی از عدم تعلق یارانه 

سود تسهیالت بابت تسهیالت اعطایی از محل بند
)الف) تبصره ۱۸، حصول اطمینان از اتمام دوره قرارداد مشارکت 
این مدت، طرح و تصویب  افزایش  با  برداری  پروانه بهره  اخذ  طرح و 

درکمیته اعتبارات استان یا منطقه را ارائه دهند.
کمیته  مشارکت،  قرارداد  دوره  افزایش  با  گزارش،  این  اساس  بر 
نسبت  تواند  می  اختیارات  حدود  به  توجه  با  منطقه  یا  استان  اعتبارات 
به کاهش دوران تنفس و بازپرداخت اقساط، مشروط به اینکه مجموع 
دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت از سقف زمانی در قرارداد منعقده 
بیشتر  ابالغی  نامه های  شیوه  و  ملی  توسعه  صندوق  و  بانک  فیمابین 

نشود تصمیم گیری کند.

مبنای  ایران:  بانک  پست  الملل  بین  و  اعتباری  معاونت 
شعب  به  را  کارگزاری  های  شرکت  به  تسهیالت  قرارداد 

سراسر کشور ابالغ کرد
ایران، بخشنامه مبنای  بانک  الملل پست  بین  اعتباری و  معاونت 
بانک مرکزی جمهوری  به شرکت های کارگزاری  قراردادی تسهیالت 
اسالمی ایران را به مدیریت شعب استان ها و مناطق تهران ابالغ کرد.

بانگ خبر، به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، 
کل  مدیریت   ۰۷/۱2/۱۴۰۰ مورخ    ۳۶۸۴۰۰/۰۰ بخشنامه  اساس  بر 
ج.ا.ا،  مرکزی  بانک  پولشویی  با  مبارزه  و  بانکی  مجوزهای  مقررات، 
در  را  تسهیالت  وکالت،  قرارداد  قالب  در  می توانند  اعتباری  موسسات 
اختیار شرکت کارگزاری قرار  دهند تا آن شرکت زمینه مشارکت موسسه 
اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم کند. در 
این روش، شخص دریافت کننده تسهیالت، معادل تسهیالت اعطایی 
موسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته 

در سهام خریداری شده، با موسسه اعتباری شریک می شود.
همچنین شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل موسسه اعتباری و 
از سوی دیگر، وکیل شخص دریافت کننده تسهیالت )خریدار سهام( 

محسوب شده و می تواند به خرید و فروش سهام اقدام کند.
بر اساس این بخشنامه، اعطای تسهیالت به شرکت های کارگزاری 

در قالب قرارداد مرابحه نیز امکان پذیر است.
بخشنامه  پیرو  بخشنامه،  این  ابالغ  با  گزارش،  این  اساس  بر 
۵۷/۰۰/با مورخ ۱2/۰۳/۱۴۰۰ با موضوع اعظای تسهیات به شرکت های 
کارگزاری، سرمایه گذاری هلدینگ بانک مرکزی ج.ا.ا صادر شده است.

 اعظم امامی جزنی

دقیقًا مشخص نیست سابقه تئاتر 
در ایران به چه موقع باز می گردد.

پیوند  ایرانی  اولیه  تئاترهای  ولی 
با واقعه کربال و سایر وقایع و  عمیقی 
تعزیه  عمومًا  که  دارد  پیامبران  زندگی 

نامیده می شود.
روپایی  ا مدرن  و  جدید  تر  تئا
همچون بسیاری دیگر از مظاهر غربی 

در زمان ناصرالدین شاه به ایران آمد.
تا قبل از سفرهای سه گانه شاه به 
اروپا تئاتر غیرتعزیه ای ایران تنها به یک 
سری نمایش های سبک کوچه بازاری 
خالصه می شد. روحوضی و تقلیدکاری 

نمونه ای از آن بود.
اشخاصی چون شیخ شیپور، شیخ 
تئاترهایی  شیره ای  کریم  یا  و  کرنا 
و خاطر شاه  اجرا می کردند  فی البداهه 
به  شاه  سفر  ولی  می گردید.  منبسط 
اروپا و دیدن عظمت و شکوه اپراها و 
سالن های نمایشی آنجا دل شاه را برد.

و  بود  وی که شیفته ظاهرسازی 
را برای اجرای  از آن تکیه دولت  قبل 
اجرای  برای  بود،  کرده  تأسیس  تعزیه 
سالنی  تأسیس  به  فرمان  مدرن  تئاتر 

در تهران داد.
“الول  گفته  به  دیگر،  سوی  از 
نضج  به  که  کسی  اولین  نیز،  ساتن” 
کمک  ایران  تئاتر  نهضت  پیدایش  و 
در  که  بود  قاجار  شاه  ناصرالدین  کرد، 

سال ۱2۹۰ هجری که وی سفری به 
فرنگستان کرد.

او تئاتر اروپایی را اندکی دیده بود 
و چون به ایران بازگشت، مسبب تحولی 
در اجرای تعزیه های درباری شد. در این 
دوره بود که تکیه دولت ساخته شد و 
بدعت دیگر، وجود تعزیه گردان بود که 
است.  رژیسور  یا  نمایش  ناظم  معادل 
نخستین  که  بود  احوال  این  مقارن 
به  مذهبی  غیر  های  نمایش  از  رشته 

زبان فارسی نوشته و بازی شد.
چندین نمایش کوچک که موضوع 
آنها، اوضاع اجتماعی ایران بود از قلم 
نیز  و  کرد  تراوش  خان”  ملکم  “میرزا 
لنکران  خان  وزیر  مشهور  ترجمه های 
که   - افکن  خرس  دزد  حکایت   -
اصل ترکی آنها را فتحعلی آخوند زاده 

نوشته بود.
شخص  ر  ستو د به  همچنین 
ناصرالدین شاه قاجار بود که در محل 
دارالفنون زیر نظر میرزا علی اکبر مزین 

الدوله نقاش، تئاتری دایر گردید.

ایران  در  مشروطیت  طلوع  با    
جوش  قمری،  هجری   ۱۳2۴ سال  به 
و  ادبیات  زمینه  در  عجیبی  خروش  و 
مانند  تئاتر   و  آمد  وجود  به  فرهنگ 
و  ادبی  شعب  از  دیگری  شعبه  هر 
بهره مند  عظیم  تحول  این  از  ذوقی، 
گردید. جماعات هنرپیشگان و تئاترهای 

متعددی در این دوره پدید آمد.
تحول  مسیر  ایجاز  رعایت  براي 
شدن تئاتر را فهرست وار درج مي کنیم:

سیاسي  هیتهاي  سفرهاي  ۱ـ 
محصلین  اعزام  نیز  عربي،و  و  ایراني 
هنر  با  غرب  در  که  خارج  به  ایراني 
را  اطالعاتي  و  آشنا مي شدند  نمایش 
به صورت سوغات به ایران مي آوردند 
از عوامل عمده ورود تئاتر به ایران شد. 
از طرفي سفرا و تجار غربي نیز در دوران 
اقامت خود در ایران، براي سرگرمي و 
گفتن نمایش هایي را بر پا مي کردند 
و در باریان و صاحب منصبان را دعوت 
مي کردند. این رفت و آمدها و مراودات 
و  واژگان  گرفتن  شکل  به  بتدریج 
فرهنگ نمایش در ایران کمک رساندند 

تا بعد کاملتر و بومي تر شوند.
پایگاهي  مهمترین  دارالفنون  2ـ 
به  را  ایران  در  ترجمه  باب  که  بود 
در  چه  اگر  گشود.  آکادمیک  صورت 
دارالفنون بیشتر ترجمه آثار علمي مورد 
توجه بوده، اما به هر حال در اینجا بود 
که هنر ترجمه همچون یک وسیله پر 
اهمیت آموزشي تلقي شد. از اینجا بود 
و  علم  اهل  ي  زمره  در  مترجمان  که 
جامعه ي  در  و  رفتند  بشمار  فرزانگان 
فرهنگي و حتي در دربارهایشان نشان 

و منزلتي یافتند.
۳ـ یکي دیگر از مراحل تئاتر در 
ناصر  سفرهاي  که  بود  نتایجي  ایران 
الدین شاه به غرب، روسیه پدید آورد. 

شاه  الدین  ناصر  مکرر  دیدارهاي 
به  که  موجب شد  غربي  تئاتر هاي  از 
تقلید از سبک معماري اپرت هاي لندن 
را  دولت(  )تکیه  ،در سال ۱2۹۰قمري 
بنا کند، تا اوهم متقاباًل با نمایش هاي 
ایراي از مهمانهاي خارجي پذیرایي کند، 
با کشورهاي غربي به رقابت  یا الاقل 
بپردازند. تکیه دولت که به منظور اجراي 
نمایشهایي به شیوه غربي شاخته شده 
بود، به علت مخالفت مردم و روحانیون 
آن دوره به محل اجراي تعزیه خواني و 

تکیه هاي مذهبي تبدیل شد.
تبعات  و  مشروطیت  انقالب  ۴ـ 
آن را باید مهمترین انگیزه هاي تحول 
تئاتر در ایران به شمار آورد که هم خود 
نهضت و هم شیوه هاي بروز آن تحت 
تاثیر غرب بوده است. به نظر مي رسد 
قشر  الاقل  مشروطیت  جریان  در  که 
برده  پي  تئاتر  اهمیت  به  تحصیلکرده 
،انجمن  گروهها  تاسیس  با  و  بودند 
ي  جامعه  به  را  تئاتر  که  کوشیدند  ها 
بیدار شده ایراني معرفي کنند و اگر این 

امروز  تئاتر  کرد  مي  پیدا  ادامه  جریان 
وضع دیگري پیدا کرده بود.

۵ـ تاسیس انجمنها و شرکتها یکي 
اند.  بوده  تئاتر  پیشبرد  عوامل  از  دیگر 
انجمن اخوت که در سال ۱۳۱۷قمري 
تاسیس شد و از اولین گروه هایي بود 
کنسرت  نظیر  فعالیتهایي  به  که دست 
انجمن  از  پس  است.  زده  نمایش  و 
اخوت تاسیس )شرکت فرهنگ(را مي 

توان نام برد.
نخستین  ۱۳2۹قمري  سال  در 
به  ایران  در  نمایش  مستقل  مکان 
از  پیش  تا  شد.  دایر  ملي«  »تئاتر  نام 
تاسیس »تئاتر ملي« انجمنها و مراکز 
مختلف تحت عناوین گوناگون از تئاتر 
براي پیشبرد هدفهاي سیاسي و تبلیغاتي 
خود استفاده مي کردند ،اما »تئاتر ملي« 
که ریاست آن را عبدالکریم خان محقق 
الدوله به عهده داشت امکانات و بودجه 

و  آموزش  خیریه  محل  از  را  خود  ي 
پرورش تامین مي کرد مستقاًل در اختیار 
نمایش و اجراي تئاتر قرار گرفت. فعالیت 
هاي چند ساله »تئاتر ملي«موجب شد 
که تئاتر همچون هنري مستقل که حتي 
تامین  را  خود  مالي  نظر  از  است  قادر 
مردم   و  رسمي  مقامات  طرف  از  کند 
شناخته شود و شوق و شوري در میان 
انگیخته شود.  بر  تئاتر  به  مردم نسبت 
حتي عده اي از دانش جویان که براي 
بودند در رشته  رفته  به خارج  تحصیل 
پر  دستهاي  با  و  کردند  تحصیل  تئاتر 
علمي و هنري به ایران بازگشتند و بناي 

تئاتر نوین ایران را طرح ریزي کردند.
جریان  در  که  دانست  باید  ۶ـ 
مشروطیت مردم ایران به حقوقي واقف 
شدند که پیش از آن از وجود آن آگاه 
 ، مختلف  حزبهاي  ما  کشور  نبودن.در 
هر چند به شیوه ي سنتي وجود داشت 
گمان  به  ،لذا  نداشت  وجود  تئاتر  ،اما 
عده اي از منور الفکرها ،تاسیس تئاتر 
،گذشته از ارزشهایي که بر قفس نمایش 

مرتبت بود،نمادي از ترقي و رشد فکري 
تلقي مي شد.

لها  سا در  یران  ا تر  تئا یط  شرا
)۱۳2۰-۱۳۳۷(

فاصله سالهاي ۱۳2۰ تا ۱۳۳۷ را 
شماري پژوهندگان به سبب گستردگي 
)دوران  تئاتر  رشد  و  صحنه  اجراي 
دلیل  به  دوران  این  اند  صحنه(نامیده 
استقبال جامعه تماشاگران و مخاطبان 
از تئاتر صحنه به یاد ماندني است.در آن 
سالها تولیدات سینماي ایران به لحاظ 
کیفي و کمي در حدي نبود که بتواند 
باشد.تلویزیون  مخاطبان  پاسخگوي 
هنوز به ایران نیامده بود.رادیو به میزاني 
که باید در دسترس مردم قرار نداشت.

 به دلیل در صد باالي بي سوادي 
در کشور از مطبوعات استقبال چنداني 
فعالیت  از  دلیل  همین  به  و  شد  نمي 

هاي نمایشي استقبال بالنسبه مناسبي 
به عمل مي آمد.انگیزه هاي تماشاگران 
متفاوت بود و گروهي به قصد صرفًا سر 
گرایشهاي  دلیل  به  شماري  و  گرمي 
نمایشهاي مورد نظرشان  سیاسي خود 
کردند. مي  انتخاب  تماشا  براي  را 
تئاتر و جو  از  شکلهاي پذیرش جامعه 
سیاسي حاکم بر کشور ،زمینه اي براي 
انتخاب و اجراي آثار نمایشي بود.تئاتر 
در این دوره ظرفیتي بالقوه براي تبلیغ 
سوي  به  افراد  جذب  و  رایج  سیاسي 
دلیل  همین  داشت.به  پا  نو  احزاب 
هاي  فعالیت  از  مهمي  بخش  که  بود 
ـ  اجرا  و  نگارش  و  ترجمه  ـ  نمایشي 
ملهم از خطوط سیاسي رایج آن روزگار 
شد.وباالخره یکي از مهمترین اتفاقهاي 
تئاتر  ،»گروه  گیري  شکل  دوره  این 
ملي«با هدف دستیابي به نمایشهاي با 
ایراني بود.سر پرست این گروه  هویت 
»شاهین سرکسیان «بود و کساني چون 
»عباس جوانمرد«و »علي نصیریان« در 
پایه گزاري این گروه به او پیوستند و 

چهر  »رقیه  چون  سابقه  پر  بازیگراني 
گروه  این  صفوي«با  »عصمت  آزاد«و 
با  گروه  این  کردند.تشکیل  همکاري 
ادبي  و  روشنفکري  محافل  استقبال 

روبرو مي شود.
از  موجود  فهرستهاي  مقایسه  با 
نمایشهاي چاپ شده ایراني و ترجمه آثار 
خارجي و اجراي نمایشنامه هاي خارجي 
و ایراني ،مشاهده مي شود که کفه آثار 
اجرایي به ویژه نوشته هاي فارسي بسیار 
سنگیني چاپ شده است.دلیل عمده این 
میزان  و  ایراني  آثار  تقاضاي  رشد  امر 
تماشاگران است که براي برآورده شدن 
تماشاخانه  آنان،مدیران  هاي  خواسته 
ها ناگزیر از عرضه تعداد بالنسبه زیاد و 
سفارش و نگارش و ترجمه به )شکل 
بازي و تطبیق داده شده و آداپته(بودند 
که به سرعت آماده شود و در حد و اندازه 
پسند مخاطبان عام باشد.کمدي از اقسام 
پر طرفدار نمایش در آن دوران بود زیرا 
در شماري از آنها مسایل روز مطرح و 
از آن انتقاد مي شد.اما کمدیهاي سبک 
و سرگرم کننده مشتري بیشتري داشتند.

۱۳۳۷تا  سالهاي  در  تئاتر  شرایط 
۱۳۵۷

نمایش  بر  تاکید  دوره  این  در 
نامه نویسي ملي با تفاوت عمده:کسب 
تجربه بیشتر دست اندرکاران ملي،تربیت 
نیروي انساني ورزیده در تمامي عرصه 
ها به مدد مراکز آموزش عالي نمایشي 
جهان  هنرمندان  هاي  تجربه  ،درک 
انها  ترجمه شده  آثار  بررسي  از طریق 
براي  خارجي  استاد  چند  از  دعوت  و 
تدریس تئاتر در ایران بود. در این دوره 
براي  افراطي  پرستانه  میهن  تاکید  آن 
نگاشتن نمایشهاي ملي گرایانه ،تاریخي 
و حماسي توام با تعصب وجود ندارد.آثار 
نمایش نامه نویسان صاحب نام ایراني با 
توجه به محتوا ،ساختار و شکل ارائه شان 

در سه گروه جاي مي گیرد:
۱ـ واقع گرا به استفاده از ساختار 
ساخت  خوش  به  معروف  نمایشي 
مثل  نویسندگاني  آثار  از  پیروي  به 
ایسبن کورکي ،خچوفشا و…بیشتر به 
موضوعهایي اجتماعي مي پرداختند.آثار 
»اکبري رادي« برخي آثار غالمحسین 
ساعدي و خسرو حکیم رابط و ابراهیم 
ملکي در این گروه قرار مي گیرد.این آثار 
به لحاظ ساختار و شخصیت پردازي و 
نمایشنامه  از  ملهم  رساني  پیام  شیوه 
ضمن  در  اما  بودند  شده  ترجمه  هاي 
مسائل سیاسي و اجتماعي روز ایران را 
مورد بررسي قرار مي دادند.اصواًل این 
دغدغه  از  ،فارغ  نویسندگان  از  دسته 
ایجاد فرم ویژه تئاتر ایراني با پذیرش 
این مطلب که تئاتر پدیده اي وارداتي 
است )مثل رادیو ،تلویزیون(تنها راه پیوند 
آن با جامعه ایراني را پرداختن به مسایل 

روز کشور مي دانستند.
مي  نویسندگان  که  ملي  2ـ 
میراثهاي  از  جویي  بهره  با  کوشیدند 
نمایشي پیشینیان ـ مثل تعزیه ـ تخت 
حوضيـ  نقالي و پرده خوانيـ  آیینهاي 
،کوسه  نوروزي  میر  چون  ـ  نمایشي 
همچنین  و  برنشین  ،کوسه  گردي 

باد  و  زار  مراسم  نظیر  ـ  آییني  مراسم 
ایرانیان  هاي  باور  و  رسوم  و  آداب  و 
تیپهاي  باالخره  و  ـ  مختلف  مناطق 
سرزمین  این  مردم  خاص  اجتماعي 
محتواي  با  متناسب  ملي  موضوعات 
ملي ایجاد کنند از جمله این نویسندگان 
مي توان به بهرام بیضایي ،علي نصریان 
و بیژن مفید و علي حاتمي اشاره کرد 
نویسندگان  این  انتخابي  موضوعهاي 
سیاسي  روز  مسایل  از  و  بوده  متنوع 
و اجتماعي گرفته تا مسایل همیشگي 

فلسفي در آنها مطرح شده بود.
۳ـ مدرن :که نویسندگان فعال در 
این شیوه با توجه به گرایشهاي سیاسي 
،اجتماعي فلسفي و نمایشي خود گستره 
متنوعي از سبک ها و نویسندگان معاصر 
غرب ـ از برتولت برشت با تئاتر پیک 
)یونسکو( )بلکت(و  تا  گرفته  )روایي(او 

اکسپید  نویسندگان  رویکرد)ایزورد(و  و 
سیوسنیت ـ را سر مشق خود قرار داده 
و با نفي قراردادهاي تئاتر ارسطویي و 
خلق  ساخت(به  نمایش)خوش  اصول 

متون نمایش خود پرداختند.

آشنایی با تاریخچه تئاتر در ایران 
اولین اینها، تئاتر فرهنگ بود که 
می داد.  نمایش  مسعودیه  عمارت  در 
یعنی بنایی بود که به اسم مسعود میرزا 
بعدها شد  و  بود  السلطان معروف  ظل 

وزارت فرهنگ.
بعضی از اعضای تئاتر فرهنگ در 
رشته های دیگری شهرت پیدا کردند که 
از آن جمله بودند: محمد علی فروغی، 
عبداله مستوفی ، علی اکبر داورفر، فهیم 
الملک و سید علی نصر یعنی کسی که 

او را پدر تئاتر ایران نامیده اند.
نام داشت  تئاتر ملی  تئاتر دومی، 
که از قضا سید علی نصر نیز عضو آن 
بود. این تئاتر را سید عبدالکریم محقق 
الدوله در سال ۱۳2۹ هجری قمری بنا 
کرد. مرکز فعالیت این گروه، در محل 
هتل فاروس در الله زار بود و شاید بتوان 
گفت که الله زار، مرکز فعالیت های تئاتر 

تهران شد.
قمری،  هجری   ۱۳۳۴ سال  در 
از سفر  بازگشت  سید علی نصر ضمن 
اروپا، کمدی ایران را تاسیس نمود که 
ده سال باقی بود و این موسسه، اولین 
موسسه منظم تهران به شمار می رفت 
به  را  تئاتر  این  ایران،  تئاتر  وزارت  و 

رسمیت شناخت.
بسیاری از هنر پیشگان نامی آن 
دوران در این تئاتر، فن هنرپیشگی را 
فرا گرفتند که از آن جمله اند: بهرامی، 
رفیع حالتی، فضل اهلل بایگان، غالمرضا 

فکری، علی اصغر گرمسیری.
کمدی ایران، در تاریخ تئاتر ایران 
نیز اهمیت به سزایی دارد، زیرا بسیاری 
جدید  عمارت  در  را  خود  نمایشات  از 
التاسیس” گراند هتل” در خیابان الله 
زار، عرضه داشت و همین عمارت بود 
تهران  تماشاخانه  به  مبدل  بعدها  که 
به  در سریال  شد.)مرحوم علی حاتمی 
یاد ماندنی “هزار دستان” از این عمارت 

در ساخت سریال، استفاده کرد(.
بیست  یا   ۱۵ طول  در  تئاترهایی 
وجود  عرصه  به  پا  این،  از  بعد  سال 
این  به  اجمال  به  می توان  که  نهادند 

نمایش ها اشاره کرد:
ارباب  دست  به  که  نکیسا،  تئاتر 
خود  و  گردید  ایجاد  شاهرخ  افالطون 
تاریخی  نمایشهای  افالطون،  ارباب 

چندی را نوشت.
مهرتاش  ابراهیم  را  باربد  جامعه 
به وجود آورد که به تکامل و پیشرفت 
صنعت تئاتر ایران، کمک شایانی کرد 
و پاره ای از مظاهر ذوقی باستانی ایران 

و فولکلور را زنده نمود.
هر دو تئاتر، یعنی نکیسا و باربد، 
به منزله مدرسه ای بود که در آن هنر 
دو  یافتند.  تربیت  فراوانی  پیشگان 
الدین  میرسیف  نام های  به  دیگر  نفر 
نیز  بیگی  دریا  علی  و  کرمانشاهی 
هنرپیشگی  مدارس  پیدایش  مسئول 

در ایران بودند.
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عملكرد کشتی آزاد ایران در ادوار قهرمانی آسیا؛
 پیشتازی در الهور و تهران با ۸ مدال طال

کشتی آزاد ایران در ۳۵ دوره حضور در رقابت های قهرمانی آسیا با کسب 2۹ 
عنوان قهرمانی تیمی، موفق به کسب ۱۴۳ مدال طال شده که پرافتخارترین نتایج 
در 2 دوره رقابت های آسیایی الهور و تهران با کسب ۸ مدال طال بدست آمده است.
کشتی آزاد ایران به عنوان قدرت سنتی کشتی جهان تاکنون با حضور در ۳۵ 
دوره رقابت های قهرمانی آسیا، با بر جای گذاشتن رکوردی بی نظیر موفق به کسب 
2۹ عنوان قهرمانی شده و نشان داده قاره کهن با همه بزرگی و وسعتی که دارد 

برای کشتی ایران کوچک است.
تیم ملی کشتی آزاد ایران نخستین بار در سال ۱۹۷۹ در جوتاندارو در هند با 

۴ طال، 2 نقره و ۳ برنز بر سکوی نخست آسیا ایستاد.
در این رقابت ها برادران محبی، مهدیون و سوخته سرایی برای ایران طال 
گرفتند، حسینی و عبدلی به نقره رسیدند و روحی، عبدالباقر و سلیمانی نیز به ۳ 

مدال برنز دست یافتند.
تیم ملی کشتی آزاد ایران آخرین بار چند روز پیش با کسب ۶ مدال طال، 
یک نقره و یک برنز موفق به فتح سکوی آسیا در 2۰2۰ اوالنباتور مغولستان شد.

کشتی آزاد ایران در مجموع حضور در ۳۵ دوره رقابت های قهرمانی آسیا موفق 
به کسب ۱۴۳ مدال طال، ۴۵ نقره و ۶۵ برنز شده است.

کشتی آزاد ایران در ۳۴ دوره این رقابت ها موفق به کسب مدال طال شده و 
تنها در رقابت های آسیایی 2۰۰۰ در چین نتوانست به مدال طال برسد. ایران در این 
دوره با کسب 2 نقره و ۳ برنز به عنوان نایب قهرمانی آسیا رسید. محمد اصالنی 
و مهدی برائتی برای ایران به مدال نقره رسیدند و مسعود جمشیدی، محمدجواد 

راسخی و علیرضا رضایی مدال برنز گرفتند.
اما بیشترین مدال طال در تمامی ادوار رقابت های آسیایی در سال های ۱۹۸۱ 

الهور پاکستان و ۱۹۸۳ تهران از آن ایران شده است.
 ایران در دومین حضور خود در رقابت های آسیایی در سال ۱۹۸۱، با کسب 
۸ مدال طال، یک نقره و یک برنز مقتدرانه بر سکوی نخست آسیا ایستاد. در این 
رقابت ها یعقوب نجفی جویباری، مرحوم سیدرسول حسینی، احمد رضایی، حسن 
حمیدی، محمدحسین و محمدحسن محبی، هاشم کالهی و مرحوم علیرضا سلیمانی 

برای ایران به مدال طال رسیدند.
ایران در دوره بعد که دو سال یکبار برگزار می شد، در رقابت های آسیایی ۱۹۸۳ 
تهران نیز برای دومین مرتبه پیاپی به ۸ مدال طال دست یافت، مجید ترکان، یعقوب 
نجفی جویباری، عسکری محمدیان، خسرو پیشرو، عزیز واگذاری، محمدحسین 
و محمدحسن محبی و مرحوم علیرضا سلیمانی برای ایران به مدال طال رسیدند، 

محسن کاوه و حسین گالبی نیز به مدال های نقره دست یافتند.
ایران سپس در سال های ۱۹۹۱ دهلی نو و 2۰۱۹ چین به ۷ مدال طال رسید 
و در سال های ۱۹۸۸ الهور، 2۰۱۴ قزاقستان و 2۰22 مغولستان در هر دوره موفق 

به کسب ۶ مدال طال شد.
با توجه به آمار بدست آمده می توان گفت کسب ۶ مدال طال توسط آزادکاران 
ایران در مغولستان را می توان در ردیف سوم پرافتخارترین نتایج ایران در ادوار 
رقابت های آسیایی دانست، نتیجه ای قابل قبول که با تکیه بر قانون و انتخاب 

نفرات برتر رقابت های قهرمانی کشور بدست آمد.

خطر یخ  زدگی و وسواس؛
جاودانگي بدون تاج و تخت محال است

ه  پیچید ی  پیگیر
در  قهرمانی  برای  منچسترسیتی 
حسادت،  کینه،  با  قهرمانان  لیگ 
سوء ظن و دوگانگی همراه است. 
تبدیل شدن  برای  آنها  رویای  اما 
بزرگ  قدرت های  ابر  از  یکی  به 
فوتبال تا زمانی که لیگ قهرمانان را 
به دست نیاورند، برآورده نخواهد شد.
یک  ناپذیر  خستگی  تالش 
باشگاه برای کسب عنوان قهرمانی 

به ویژه در لیگ قهرمانان، این روزها یک گستاخی عاشقانه است. شیفتگي جنون آور. 
عطش سیري ناپذیر. جایی که بی محابا انتخاب نهایی خود را اعالم و بدون فکر کردن 
به عواقب آن، ابراز میکنی؛ »تو را می خواهم«. عروج و اوج . قیام می کنی و خود را 
در قله احساس می بینی. تصاحب آنچه که هیچ گاه نداشتی و خیال می کنی فقط و 
فقط به تو تعلق دارد. طلب یاري هستي که همیشه در یک قدمي در آغوش دیگري 
به آرامش رسیده است. تصاحب عنوان قهرماني لیگ قهرمانان، چنین رسالت پر 

افتخار و در عین حال رمانتیکي محسوب مي شود.
بازیکنان بیش از هر چیز دیگری آرزوی رسیدن به این عنوان را دارند. لمس 
مدال، آویختن آن به گردن های افراشته و ثبت در ویترین جوایز و گوشه چشمی 
دائمی و با افتخار به آن. چیزی که حتی به بازیکنانی که پیش از این و در چشمان 

ما عادی تلقی می شدند، بزرگي و احترامی یگانه می بخشد. 
چه بخواهیم، چه نخواهیم، این جامی است که ما را مجبور می کند رئال مادرید 
را به عنوان بزرگترین باشگاه جهان بپذیریم و لیورپول را به عنوان پرافتخارترین 

باشگاه بریتانیا.
این جام در بطن خود، جاودانگی را اعطا می کند و به تیم هایی چون سلتیک، 
ناتینگهام فارست، استون ویال، مارسی، بلگراد، بخارست و… نام و تصویری ازلی 
ابدی بخشیده است. گویی بردن جام اروپا، یک باشگاه و تاریخ آن را کامل می کند، 
ماندني و ابدي. از مربی بزرگی چون آرسن ونگر و تیم تماشایی و یگانه آرسنالش 
بپرسید. با همه موفقیت های بسیار، بدون جام قهرمانان اروپا گویی همه چیز نیمه 

کاره ماند. و چقدر حیف.
رابطه دوسویه سیتی در اروپا و بی اعتنایی هوادارانش نسبت به هیئت حاکمه 

اروپا مشخص است
کسب عنوان قهرمانی اروپا در دنیای توپ گرد »جاه طلبی«  هر تیمی را 
تا پایان  ارضا می کند. از “دی ماتئو« بپرسید که به عنوان مربي موقت چلسي 
عمر بر روي صندلي گهواره وار خود به آهستگي تاب مي خورد و لبخندي دائمي 

از رضایت بر لب دارد.
بعد از ایستادن در رفیع ترین نقطه جهان فوتبال، احتماال فقط پرواز در آسمان 

بی انتهای جام جهانی است که باقي مي ماند.
با درخشش این جام در بهترین جاي ممکن در قفسه  جوایز باشگاه، عضویت در 
تاریخ همیشگی خواهد بود. وارد شدن به معبد اشراف زادگاني که تعدادي از آنها حتي 
نیت و نقشه هاي خودخواهانه ای هم براي دنیاي ما و فوتبال، در سر داشتند. محفل 
بزرگاني چون؛ بایرمونیخ، آژاکس، آ.ث میالن، بارسلونا، یوونتوس، منچستر یونایتد و…

از این رو پیگیری و سماجت منچسترسیتی برای کسب جام قهرماني در لیگ 
قهرمانان، و بازی برابر رئال مادرید در مرحله نیمه نهایي که از همین االن دهان 
هر فوتبالدوستي را آب مي اندازد، براي همان کارت عضویت گرانبها و پر قیمت 
است، مکاني ثابت میان سردمداران. جایگاهي میان دالوران میزگرد. اما تالش بي 
شائبه سیتي و گواردیوال و شیخ عرب بدون عارضه هم نیست. هدف و مقصودي 
که هر چیزی را در البالي خود گنجانده است. الیه ای مخلوط از ستیز و لبریز از 
کینه، بي اعتمادي و سوظن، غبطه و حسادت، به تیر و تخته کوبیدن، مملو از ضد 

و نقیض و دوسوگرایی  است.
شیخ منصور و امارات پیروز اصلي خواهند بود اگر تیمشان بتواند جام قهرمانی 

را ببرد
این عارضه و دوگانگي به خوبي با برخورد طرفداران سیتي در دیدارهاي اروپایي 
عیان است، زماني که هواداران در زمان پخش سرود یوفا، در عین هو کردن، پشت 

خود را به زمین مي کنند. ارسال پیامي کامال متفاوت.
پیدا  حتم  تا  کند  مي  ایجاد  ذهنم  در  انگیزي  وسوسه  تصور  این خصومت 
کنم، این امر بدون شک به شکست های مکرر و غافلگیرکننده باشگاه در رقابت  

قهرمانان باز مي گردد.
در طول سالیان گذشته، هواداران سیتی و یک به یک اعضاي باشگاه، از کلید 
دار تا مالک عرب احساس مي کنند که به انواع و انحای مختلف در بازي هاي 
اروپایی قرباني شده اند. ظلم و جور، علني و پنهان. باید گفت از جهاتی هم، شاید 
کمي سخت است که آنها را سرزنش کنیم. سایر اعضای معبد برندگان، از زمانی 
که سیتی توسط ابوظبی در سال 2۰۰۸ خریداری شد، با پیوستن سیتي به کالب و 
گروه خود مخالفت کردند. سیتی و حامیانش بین دو دنیا گیر کرده اند. نادیده گرفتن 
خیمه شب بازی ها و عدم احترام، اما همزمان حرص پذیرش و ولع برنده شدن و 

حق عضویت و قبولي در سیتزن ها مي غلد.
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در استادو فرانس در 2۸ می، اگر آنها از سد 
مادرید در نیمه نهایي و سپس لیورپول یا ویارئال در فینال عبور کنند، تنها تصاحب 
یک جام دیگر محسوب نمي شود. پیامدهاي پیروزی نهایی وراي آن است، بسیار 

فراتر و گسترده تر از آنچه من و شما، تصورش را در ذهن داریم. 
از چشم مالکان و هواداران سیتی، لمس جام، تصاحب و ادعاي مالکیت آ، دودی 
کور کننده و اشک آور در چشمان باشگاه هاي پرقدمت و قدیمي و دالوران میزگرد در 
معبد از ما بهتران اروپایی خواهد بود. نمایشي آتشین در مقابل مال و منال، ثروت، 
شان، منزلت و جایگاه و نشیمن صدارت و همه آنچه آنها به ارث برده اند و به یقین 

و باورهایشان، ارثیه پدري و تاریخي است و حق مسلم آنها. 
ناکامی پپ گواردیوال در لیگ قهرمانان از زمان ترک بارسلونا یک شکاف 

عمیق در میراث اوست.
 Financial fair/الیحه مالی اجرایي بنام؛ “قانون عادالنه و منصفانه مالي
play” به شکلي طراحی شده تا با چالش و قدرت باشگاه های ثروتمند و تازه به 
دوران رسیده مانند منچستر سیتی و پاری سن ژرمن، بي وقفه برخورد داشته باشد،  
راه را به روي آنها مسدود کند و مسیرهاي متعدد را به هر شکلي ببندد تا از این 
طریق، موقعیت  ممتاز و جایگاه ویژه اشرافیان همیشه مستقر در راس را حفظ کند. 
همچنین این بزرگترین و شاید عظیم ترین نماد مشروعیت بخشیدن به پروژه 
شهری مجلل ابوظبی و میلیاردها پوندی است که شیخ منصور در طول این سال ها 

با لوله هاي نفتي و غیره به باشگاه صادر کرده است.
در زمانی که با خرید نیوکاسل یونایتد توسط عربستان سعودی و بن سلمان، 
شست و شوی پول از راه ورزش در اذهان جاي باز کرد و آگاهی عمومی در 
با  را،  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  قهرماني  سیتی،  است،  یافته  گسترش  باره  این 
نابغه  مربي  یا  مربی  نابغه  چون؛  فوتبالي،  فریبنده  البته  و  زیبنده  و  زیبا  مارک 
پپ گواردیوال و فوتبال منحصر بفرد سیتي به خوردمان خواهد داد، اگرچه در 
پایان پیروزي اصلي براي شیخ منصور و امارات متحده عربي خواهد بود. یک 

کودتاي روابط عمومی بي نظیر!
بنابراین اجازه ندهید کسی به شما بگوید قدرتمندان سیتی به لیگ قهرمانان 

و پیروزي و کسب جام اهمیتی نمی دهند.
در مورد اینکه آیا لیگ قهرمانان جامی است که دار و دسته سیتي بیش از 
هر چیز آرزویش را دارد، شک نکنید. این آخرین چیزی است که برای کامل کردن 
به آن نیازمندند. روح بخشیدن به تاریخ خود. در رستاخیز سیتی به عنوان یکی از 
باشگاه های پیشرو انگلستان،  این تنها چیزي که از دست رفته است، تنها چیزي 

که در چنگال قدرتمند آنها به دام نیافتاده است.
این یکی از دالیلی بود که گواردیوال به بازیکنان زیادی برای بازي نیمه نهایی 
هفته گذشته جام حذفی مقابل لیورپول استراحت داد که طي آن سیتی در همان نیمه 
اول ۳-۰ در هم شکست و در پایان ۳-2 غائله را برابر رقیب درجه یک پنج سال 
گذشته باخت. گواردیوال به خاطر انتخاب ترکیب تیم در آن روز، از طرف برخی مورد 

انتقاد قرار گرفت، اما این فقط نشانه ای از اولویت های او بود.
نه تنها مالکان و هواداران سیتي بلکه برای گواردیوال نیز بطور حتم کسب جام 
لیگ قهرمانان از اهمیت بسزایي برخوردار است. او به ظاهر، اهمیت آن و غرور و 
افتخار شخصی را نادیده مي گیرد. افزودن سومین قهرمانی به دو پیروزی فینال لیگ 

قهرمانان اروپا که با بارسلونا در سال های 2۰۰۹ و 2۰۱۱ به دست آورد.
قهرمانان  لیگ  در  سیتی  براي  قهرماني  بگوید  شما  به  ندهید کسی  اجازه 

اهمیتی ندارد!
خریدار این ادعا نیستم، او فقط نقش بازي می کند. آنچه امثالي مانند او، کلوپ، 
فرگوسن و مربیان بزرگ را به جلو ُهل مي دهد همین انگیزه است، به آغوش کشیدن 
جایزه غایي. ناکامی او در کسب این جام از زمانی که نیوکمپ را ترک کرد، بیش از 

یک دهه پیش، شکافی عمیق در میراث ماندگار اوست.

فوتبال  تیم  سرمربی 
پرسپولیس گفت: همه تیم ها 
خروجی  و  ورودی  فهرست 
دارند اما نمی دانم که چرا فقط در مورد 
پرسپولیس صحبت می شود در صورتی 
به یک  ندارد.  که هنوز فهرستی وجود 
تیم واقعا کمک شد که جلوتر از ما است؛ 
از احکام انضباطی گرفته تا روند داوری ها.
آغاز  از  پیش  یحیی گل محمدی 
تمرین روز گذشته)سه شنبه( تیم فوتبال 
پرسپولیس اظهار داشت: بعد از شکست 
حذفی،  جام  در  اراک  آلومینیوم  برابر 
تمرینات مان را انجام دادیم و یک بازی 
دوستانه برگزار کردیم. با نیرو زمینی بازی 
دوستانه داریم. بازیکنان بعد از بازی با 
آلومینیوم پر انرژی بودند. بازیکنان ما از 
نظر بدنی و تاکتیکی شرایط خوبی دارند. 
یک هفته تا بازی با پیکان فرصت داریم.

بازی خیلی حساس  افزود: ۶  وی 
در پیش داریم. مهم ترین بازی هم بین 
این مسابقات بازی با پیکان است که باید 
تالش کنیم تا با کسب ۳ امتیاز همچنان 

مدعی قهرمانی باشیم.
سرمربی پرسپولیس در مورد کنار 
رفتن از جام حذفی گفت: ما سال قبل هم 
از جام حذفی کنار رفتیم. مقابل آلومینیوم 
یک نیمه فوق العاده داشتیم . با اشتباهات 
خودمان باختیم. به هر حال جام حذفی 
است و اشتباهات می تواند جبران ناپذیر 
از آن دیدار به  باشد. خودمان هم پس 
شدت اذیت شدیم که مقابل هواداران مان 
این اتفاق افتاد. کادر فنی و بازیکنان هم 
خیلی ناراحت بودند. هواداران هم اذیت 
شدند. در لیگ شرایط امتیازی ما بد نبوده 
اما هنوز ۶ بازی داریم. استقالل ۶ امتیاز 

بیشتر دارد اما ما امید داریم.
وی تاکید کرد: هر روز به بازیکنان 
گوشزد می کنم که نباید ناامید شویم. باید 
با همدلی، اتحاد و تمرینات بیشتر کار را 
برای امتیازات کامل بازی ها پیش ببریم.
سرمربی پرسپولیس افزود: با توجه 
بازیکنان  به  داشتیم  که  تمریناتی  به 
خاطر  به  قهرمانی ها  این  امیدوارم. 
هواداران بوده و ما وسیله بودیم. امیدواریم 
این بازی ها را با خوبی و خوشی پشت سر 
بگذاریم. باید امید داشته باشیم استقالل 
بازیکنان گفتم  به  از دست دهد.  امتیاز 
باشد  باید تمرکزمان روی کار خودمان 
انرژی که  تا جواب زحمات هواداران و 

دادند را بدهیم. امیدوارم در نهایت شرمنده 
آنها نشویم.

گل محمدی در مورد مشکالت مالی 
همیشه  مالی  مشکالت  گفت:  تیمش 
االن  هست.  هم  االن  و  داشته  وجود 
دوست ندارم راجع به این مسائل صحبت 
کنم. کمترین دریافتی را نسبت به همه 
تیم های لیگ داشتیم. تا االن تنها پنجاه 
درصد گرفتیم. البته میزان دریافتی من 
۶۵ درصد بوده است. آن هم به خاطر 
بحثی  فعال  بود.  من  قراردادی  شرایط 
راجع به این مسائل نداریم و تمرکز روی 
کار فنی است . با توجه به کار خوبی که 
در خصوصی سازی رخ داده، فکر می کنم 
مشکلی نداشته باشیم. بازیکنان هم تا 
در   هستیم  امیدوار  کردند.  تحمل  االن 
وجود  بهتری  شرایط  باقیمانده  بازی   ۶

داشته باشد.
وی در خصوص فهرست بازیکنان 
کردم  اعالم  باشگاه  به  گفت:  تمدیدی 
کم  مربی  کند.  تمدید  را  ملی پوشان 
تجربه ای نیستم. االن ۶ هفته حساس 
پیش رو داریم . هیچ لیستی به باشگاه 
ندادم. االن ۱۶ تیم لیگ برتری وجود دارد 
اما نمی دانم چرا فقط راجع به پرسپولیس 
صحبت می شود نه تیم های دیگر. این 
مسائل بو دار است و هدفی جز بر هم زدن 

تمرکز تیم ما پشت آن نیست.
وی تاکید کرد: باید به موقع راجع به 

این مسائل صحبت کرد. االن اصال موقع 
این صحبت ها نیست. ۱۵ تیم لیگ برتری 
هستند که ورودی و خروجی دارند. چرا 
یک کالم راجع به آنها صحبت نمی شود. 
من دیدم برخی سایت ها خودشان لیست 
تراوشات  از  و  دارند  خروجی  و  ورودی 
چرا  می کنند.  استفاده  خودشان  ذهنی 
فقط پرسپولیس؟ آیا تیم های دیگر نقل 

و انتقاالت ندارند؟
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 
مورد مصدومیت وحید امیری و عیسی 
را  نرم دوی  امیری  وحید  گفت:  آل کثیر 
شروع کرده و باید ام آرای بدهد تا ببینیم 
نیز دوست  شرایط چه می شود. عیسی 
داشت بعد از مصدومیتش به ما کمک 
کند. از او تشکر می کنم اما او اذیت شد 
و سرانجام به این نتیجه رسید که عمل 
کند. انتظار داریم باشگاه هم برای عمل 

به او کمک کند.
نی  یا پا هفته های  گفت:  وی 
سرنوشت  روی  تاثیرگذار  هفته های 
تیم ها است. امیدوارم داوران با اتفاقات 
خوب، این هفته ها را پشت سر بگذارند. 
گل محمدی تاکید کرد: من گفتم 
اما  بدهند  نظر  تا  بگذارید  داور  چند 
نظر  در  من  برای  را  جرایم  شدیدترین 
گرفتند. مثال آوانتاژهایی که سیدمهدی 
سیدعلی در دربی نداد. تیم ما موقعیت 
نیز  بازی  اوایل  زد.  او سوت  اما  داشت 

داور خطای نعمتی را گرفت. سیلوا باید 
حداقل یکبار اخراج می شد اما او یک بار 
هم کارت نگرفت. آن کسی که یک سال 
هم در فوتبال بوده، می داند چه قضاوتی 

انجام شد.
وی در مورد اینکه هنوز زوج خط 
دفاعی تیمش را انتخاب نکرده، اضافه 
کرد: برخی از تغییرات به سیستم و برخی 
به مصدومیت نفرات بستگی داشت که 
نتوانستیم زوج دفاعی را پیدا کنیم. تالش 
برخی  اما  کنیم  بیشتر  را  ثبات  کردیم 

حرف ها اجازه نداد.
وی در مورد اینکه خریدهای وی 
گفت:  است،  نبوده  تاثیرگذار  تیم  برای 
پارسال احمد نوراللهی، حسین کنعانی و 
شهریار مغانلو در حد تیم  ملی بودند و در 
۱۶ روز آنها را از دست دادیم. همچین 
پول و امکاناتی نداشتیم که بازیکنان را 
بگیریم. در 2 سال اخیر ۸ الی ۹ بازیکن 
این  جذب  دادیم.  دست  از  ملی پوش 
زمان هایی  ما  است.  هزینه بر  بازیکنان 
برسد  نداشتیم چه  پول آب معدنی  بود 
بازیکن ملی پوش. نیم فصل صحبت هایی 
همین  اما  شد  بیرانوند  و  نیازمند  برای 
احمدگوهری رضایتش را نمی گرفت او 
را هم نمی توانستیم بگیریم. از دو سال 
پیش هر بازیکنی گرفتیم همان نفرات 
آسیا  فینال  به  و  کردند  قهرمان  را  تیم 
رسیدیم. پارسال شرایط سخت شده بود. 
علی نعمتی و فرشاد فرجی خانه خود را 
فروختند، پول رضایت دادند و آمدند. با 
هنوز  شکر  را  خدا  مشکالت  این  همه 
در کورس قهرمانی هستیم. هنوز برای 
قهرمانی امید داریم و پا پس نمی کشیم. 
تا آخرین روز برای قهرمانی می جنگیم. 
پوشیدن این پیراهن برای همه این نفرات 
افتخار است. به یک تیم واقعا کمک شد 
که جلوتر از ما است؛ از احکام انضباطی 

گرفته تا روند داوری ها.
وی گفت: شاید قول دادن در فوتبال 
با  می دهم  قول  اما  نباشد  درست  زیاد 
تمام وجود بجنگیم. هیچ وقت در فوتبال 
قطعیت وجود ندارد اما قول می دهم با 
تمام وجود در ۶ هفته باقیمانده زحمت 

بکشیم و امیدوار به آینده هستیم.
حامد  بازگشت  خصوص  در  وی 
لک به تمرینات اضافه کرد: خوشبختانه 
مشکل حامد برطرف شد. شرایط او خوب 
بود و الزم باشد از او استفاده خواهیم کرد.

6 بازی خیلی حساس در پیش داریم؛
گل محمدی: به یک تیم کمک شد تا صدرنشین شود

آخرین نامه ارسال شده به فدراسیون 
فوتبال ایران که به امضای روسای فیفا 
و AFC رسیده بر خالف برخی اخبار و 
شایعات مطرح شده در روزهای گذشته 

هیچ نشانی از تهدید و یا تعلیق ندارد.
مشترک  نامه  در   AFC و  فیفا 
به  فوتبال  فدراسیون  با  خود  اخیر 
البته  که  کرده اند  اشاره  مهمی  موارد 
مطرح  حدیث های  و  حرف  برخالف 
شده، نشانی از تعلیق و تشکیل کمیته 

عادی سازی ندارد. 
و  فیفا  نامه،  بخش  نخستین  در 
جام  به  ایران  صعود  ششمین   AFC
همچنین  و  گفته اند  تبریک  را  جهانی 
به  ایران  فوتبال  پیاپی  صعود  سومین 
و  ایران  فوتبال  پیشرفت  و  رشد  نشانه 
عالقه مردم ایران به محبوب ترین رشته 

ورزشی جهان ارزیابی کرده اند.
در پاراگراف دوم این نامه به موضوع 

اهمیت ثبات و پایداری مدیریت فدراسیون 
فوتبال اشاره شده و آمده است:«انتصاب 
شما )میرشاد ماجدی( مطابق با اساسنامه 
فدراسیون بوده و با اصول حاکمیتی فیفا و 

AFC مطابقت دارد.”
نامه  در  اشاره  مورد  سوم  موضوع 
و  فدراسیون  استقالل  ضرورت  فیفا، 

عدم مداخله فرد ثالث در اداره امور این 
مجموعه است که این مسئله به عنوان 
عضو  های  فدراسیون  تعهدات  از  یکی 
همچنین  دارد.  قرار  فیفا  پذیرش  مورد 
تنها  که  کرده اند  اعالم   AFC و  فیفا 
عنوان  به  را  ایران  فوتبال  فدراسیون 
متولی و مسئول اداره فوتبال در کشور 

به رسمیت می شناسد.
فیفا و AFC در بخش دیگری از 
این نامه ابتدا از تالش های فدراسیون 
ایران در راستای توسعه فوتبال  فوتبال 
حضور  زمینه  نمودن  فراهم  و  بانوان 
بانوان در ورزشگاه ها قدردانی کرده و بر 
همین اساس پیشنهاد نموده کارگروه سه 
جانبه ای با حضور نمایندگان فدراسیون 
ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا  فوتبال 
منظور  به  فوتبال  جهانی  فدراسیون  و 
یافتن راه حل های مناسب در این بخش 

تشکیل شود. 
بر این اساس، در نامه ارسال شده 
در 2۳ فروردین هیچ نشانه ای از خطر یا 
حتی تهدید تعلیق دیده نمی شود. فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم چنین روند 
انتصاب سرپرست جدید و ادامه تعامل و 
فوتبال  فدراسیون  با  نزدیک  همکاری 

ایران را مورد تاکید قرار داده اند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

رییس فدراسیون بدنسازی خبر داد:
 اولین المپیاد ورزش های قدرتی برگزار میشود

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان و به نقل از روابط عمومی فدراسیون 
با حضور  که  بدنسازی  فدراسیون  نشست  در  اندام،  پرورش  و  بدنسازی 
عبدالمهدی نصیرزاده رییس، نسرین شاه محمدیان نایب رییس، ناصر امیری 
سرپرست دبیری، علی حبیب اللهی سرپرست سازمان لیگ، محمد دیوساالر 
رییس کمیته انضباطی، مسعود حیدرزاده سرپرست کمیته همگانی، مصطفی 
شکوهی مسئول امور اداری، حسین جمشیدی مدیر روابط عمومی فدراسیون و 
مهدی رحیمی نژاد برگزار گردید، در خصوص برنامه های فدراسیون در بخش 

ورزش همگانی در سال ۱۴۰۱ بحث و گفتگو صورت گرفت.
رییس فدراسیون بدنسازی با تاکید بر سیاست وزارت ورزش و جوانان 
مبنی بر توسعه ورزش همگانی و همچنین استقبال عمومی از برنامه های 
کمیته همگانی در سال ۱۴۰۰ گفت: برگزاری المپیاد ورزش های قدرتی در 
رده های سنی پایه اتفاق بزرگی در تاریخ فدراسیون بدنسازی خواهد بود که 
با همکاری همه کمیته ها و استان ها در ماههای آینده صورت خواهد گرفت. 
تقویت مسابقات در رده های سنی نوجوانان و جوانان می تواند باعث کشف و 
پرورش استعدادها در رشته های مختلف شده و به نقطه قوت فدراسیون تبدیل 
شود. بدون شک آموزش در زمینه هایی همچون عدم استفاده از داروهای نیروزا 

می تواند در سنین پایه، ورزشکاران را در مسیر درست قرار دهد.
بعد از بحث و بررسی های صورت گرفته مقرر شد اولین المپیاد ورزش 
های قدرتی در تیرماه و در دو بخش دختران و پسران و در رشته هایی همچون 
مچ اندازی، فیتنس اسپرت، فیتنس چلنج، فیزیک، پرس سینه، تک لیفت، 
پاورلیفتینگ، کاردیو هیت و استریت لیفتینگ در دو رده سنی نوجوانان)۱۳ تا 

۱۷ سال( و جوانان)۱۷ تا ۱۹ سال( برگزار گردد.
تفکیک برگزاری مسابقات در رشته ها و رده های مختلف به شرح 

زیر اعالم شد:
نوجوانان آقایان: فیتنس چلنج، مچ اندازی، کاردیو هیت

جوانان آقایان: استریت لیفتینگ، کاردیو هیت، تک لیفت، پاورلیفتینگ، پرس 
سینه، فیتنس چلنج، فیتنس اسپرت، مچ اندازی، فیزیک، فانکشنال فیتنس

نوجوانان بانوان: فیتنس چلنج، کاردیو هیت
جوانان بانوان: پاورلیفتینگ، پرس سینه، مچ اندازی، استریت لیفتینگ، کاردیو 

هیت، تک لیفت، فانکشنال فیتنس

زیر نظر: مجید احمد میرمحمدعلی
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نامه مشترك فیفا و AFC چه می گوید؟

خبری از تعلیق و تهدید نیست!

گل  که  ر  حید میثم  ال  حا
مشهد  رمضان  جام  در  رنگین کمانی اش 
حسابی در اینستاگرام سر و صدا به پا کرده، 
احتمال می دهد به خاطر این گل در امتحان 

دانشگاه پاس نشود!
با او در حالی صحبت کوتاه و جالبی 
داشتیم که از مشهد خبر رسیده که سرمربی 
لبنان به دنبال شماره میثم حیدر  تیم ملی 
با  جذابی  گفتگوی  بهانه  همین  به  است. 
می کنیم  پیشنهاد  که  دادیم  ترتیب  میثم 
اصال فرصت خواندن آن را از دست ندهید.

*میثم چه می کنی با توجهاتی که به 
تو جلب شده؟

- اصال نمی دونم خودم شوکه هستم. 
فردا امتحان دارم ولی همه حواسم رفته به 
جواب دادن به دایرکت ها و پیام ها. گوشیم 

داره منفجر می شه
* چه امتحانی داری؟

دانشجوی  من  خانواده.  پزشکی   -
ترم ۱۱ هستم.

* این گل مربوط به چه روزیه؟
- سه شنبه هفته قبل

* لهجه مشهدی هم گرفتی کامل؟
قاطی  عربی م  لهجه  با  یکم  آره   -

شده)می خندد(
حضور  رمضان  جام  بازی های  در   *

دارید هنوز؟
- دیشب بازی داشتیم که ۰-2 باختیم 
اما چون تیم حریف به جای دو بازیکن، سه 
بازیکن جدید وارد لیست کرده بود به احتمال 
زیاد حذف می شن و ما جاشون رو می گیریم.

نشون  ینستاگرامت  ا پست های   *
بازی  حرفه ای  هم  لبنان  توی  که  می داد 

کردی.
- بله من از 2۰۱۱ حرفه ای بازی کردم 
و در تیم االهب لبنان حضور داشتم که حتی 
قهرمان ای اف سی کاپ آسیا هم شد. من در 

فینال لیگ لبنان روی نیمکت نشسته بودم. 
 ACL تیم ملی لبنان هم دعوت شدم ولی
پاره کردم و موفق به حضور نشدم و بعد از آن 
هم که به ایران آمدم چون از فوتبال خیلی 

در لبنان کسب درآمد ممکن نبود.
به  نیاز  ایران  در  خواندن  پزشکی   *
اول در  از  تو  دارد.  از مطالعه  زیادی  سطح 
پیگیری  هم  با  را  ورزش  و  درس  لبنان 

می کردی؟
پیشنهاد  پایین  خیلی  سن  از  من   -
داشتم ولی پدرم اجازه نمی داد در نهایت به 
شرط معدل باال اجازه داد بروم. شاگرد اول 

شدم و دیگر فوتبال را رها نکردم.
* االن چندساله هستی؟

- 2۵ سال.
کسی  با  لبنان  فعلی  بازیکنان  از   *

همبازی بودی؟
- با محمد قدوح شماره ۱۱ تیم ملی 
االن  که  بودیم  هم تیمی  سال  پنج  لبنان 
یا  بازیکنان  بیشتر  می کند.  بازی  الزورا  در 

هم تیمی ام بودند یا جلوی آنها بازی کردم.
لبنان  در  ویدیو  این  انتشار  *بازتاب 

چطور بود؟
تبریک می گویند  زیاد. همه  - خیلی 
و صحبت هایی مبنی بر دعوتم به تیم ملی 
یکی  را  شماره ام  و  شد  انجام  هم  فوتسال 
به  انتقال  برای  لبنان  فوتبال  از خبرنگاران 
سرمربی تیم ملی گرفت ولی خب کماکان 

منتظر تماس او هستم.
* تو فوتسال حرفه ای بازی کردی؟

- نه هیچ وقت، فقط تیم دانشگاه. یک 
اعترافی هم بکنم یک بار تقلبی برای یک تیم 
در مسابقات استانی مشهد بازی کردم )می خندد( 
بازیکن  نمی داد  اجازه  مسابقات  قانون  چون 
خارجی در تیم ها بازی کنند و من به جای یک 

بازیکن ایرانی که عماد بود بازی کردم.
* چندسال پیش؟

پنج  و  چهار  ترم  پیش.  چهارسال   -
بودم.

ر  د ت  تحصیلی ا وضعیت  *میثم 
دانشگاه چطوره؟ معدلت چنده؟

است  معدلم ۱۷  عالیه.  - خداروشکر 
ولی فکر کنم با مردودی امتحان فردا افتضاح 

بشه همه چی!
* فکر می کنی بعد از پخش شدن این 
گل، توی مشهد پیشنهاداتی دریافت بکنی؟
- اگر بیاد استقبال می کنم ولی بعید 
که  می دن  ترجیح  معموال  چون  می دونم 
باشگاه های  کنن  جذب  باتجربه  بازیکنای 

ایران.
* از نظر فیزیکی آمادگی کامل داری؟
- آره اوکی هستم. اضافه وزنی ندارم 

خداروشکر.
* اهل کدوم شهر لبنانی؟

- من بیروت زندگی می کنم ولی اصالتا 
اهل شهر جبیل هستم.

ایران می ری؟  * چندوقت یک بار به 

این مدت حضوری درس خواندی یا آنالین؟
- من فقط یک ترم از آنالین استفاده 
کردم. باقی ترم ها ایران بودم. چهار ماه در 
کارآموزی  االن  ولی  خواندم  آنالین  لبنان 
شده و دیگه نمی تونم غیرحضوری بخونم.
* بازی ایران لبنان رفتی ورزشگاه؟

از  ماه  و هفت  نه چون یک سال   -
رفتنم به لبنان گذشته بود عید رو برگشتم 

لبنان و ایران نبودم.
* به نظرت تیم ملی لبنان مشکلش 

چیه؟ مربی باید عوض کنید دوباره؟
بیشتر  نداریم.  مربی  مشکل  ما  نه   -
فوتبال  به  مسئوالن  ندادن  اهمیت  بخاطر 
ازیکنان  بسکتبال  در  مثال  ضعفیم.  دچار 
فوتبال  به  خب  ولی  داریم  خوبی  خیلی 
اهمیت نمی دهند و بیشتر زمین های چمن 
کشور ما مصنوعیه و دو سه تا زمین طبیعی 
بیشتر نداریم. بازیکنامون تا مصدوم می شن 
دیگه رسیدگی ای بهشون نمی شه. حتی تو 
بازی ایران لبنان هم دیدید چمن ورزشگاه 
وضعیت  بود.  زرد  و  نبود  سبز  کشورمون 

شرم آوری بود.
* وقتی ایران اومدی استقبال چطور 

بود؟ هزینه های تو در ایران به عهده کیه؟
و  شدنم  اول  شاگرد  بخاطر  من   -
بورسیه  لبنان  دولت  طرف  از  باال  نمرات 
شدم. مردم ایران خیلی استقبال خوبی از من 
داشتند و برخورد بسیار خوبی باهام داشتند.

* در پایان حرفی با مخاطبا داری؟
اینکه  و  می کنم  تشکر  شما  از   -
که  اشاره کردم  زیادی  کامنت های  در  من 
اینکار  دلیل  نیستم،  ایرانی  و  لبنانی هستم 
خدای نکرده بی احترامی به ایران نبود. ایران 
وطن دوم منه و واقعا اغراق نیست اگر بگم 
از کشور خودم بیشتر دوستش دارم اما چون 
پاسپورت لبنانی دارم و شهروند ایران نیستم، 

گفتم که لبنانی ام که دروغ نگفته باشم.

بازتاب گلزنی دانشجوی خوش تكنیك ترم یازدهمیثم حیدر؛

 فالكائوی لبنانی در مشهد پزشكی می خواند!
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اروپایی  و  ایرانی  مینیاتورهای 
از نظر خصوصیات معنایی و صوری 
و کیفی با هم تفاوت دارند. منظور 
از مینیاتورهای اروپایی همان نقش 
گوتیک  مذهبی  های  دوره  های 
مینیاتور  ی  واژه  است.  بیزانس  و 
نگردان  جها توسط  ر  با نخستین 
اروپایی و سپس خاور شناسان سده 
کار  به  ایرانی  نقاشی  برای   ۱۹ ی 
برای  ایرانی  هنرمندان  ولی  رفت. 
نقاشی سنتی ایران لفظ »نگارگری« 
ایرانی  فرهنگ  در  دارند.  قبول  را 
نگاشتن(  و  نگار)نگاریدن  ی  واژه 
و  نقش  چون  متعددی  معانی  در 
نقاشی؛ نقشی که از حنا بر دست و 
پای محبوب کنند، تحریر، بت، صنم، 

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

صورت تذهیب ،
سازی، جدول  حاشیه   ، تشعیر 

کشی و گل و مرغ و..... ببینیم.
و  ابداع  ایرانی  نگارگری  در 
را  ها  زیبایی  بیشتر  چه  هر  تجسم 
ابداعات  این  ببینیم، که  توانیم  می 
هنرمند  ل  خیا ر  د تجسمات  و 
که  چیزی  آن  است.  بسته  نقش 
می  لهام  ا آن  از  ایرانی  نگارگر 
این  با  ولی  است  گیرد،»طبیعت« 
حال از آن تقلید نمی کند بلکه آنچه 
را که الزم است از آن برداشت میکند 
و براساس اعتقادات خود، مجسم و 
در  تفاوت  بنابراین  کند.  می  مصور 
خصوصیات معنایی، صوری و کیفی 
و فنی آنها با مینیاتورهای سده ی 
میانه ی اروپا تا اندازه ای است که 
عنوان  یک  با  را  دو  هر  توان  نمی 
بررسی کرد. متوجه غرب به طبیعت 
عنوان  به  جسمانی  زیبایی های  و 
نمادی کامل از زیبایی و در مقابل آن 
توجه شرق مخصوصا هنر چین به 
طبیعت و کوچک شمردن انسان در 
مقابل آن و بی اهمیتی انسان در کنار 
پرتگاه های بلند و مرتفع و قلل مه 
آلود شاهد این مدعاست. اما اندیشه 
ی هنرمند ایرانی تعادلی میان این 
انسان،  است)میان  کرده  برقرار  دو 
کردار او، طبیعت و پدیده های آن(.

اندیشه  ز  ا یرانی  ا نگارگری 
ایرانی  وح  با  که  عرفانی  فلسفی 

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

دوره  در  و  یافت  ها  زمینه  سایر  و 
های مختلف به گونه سبکی خاص 
انسجام و  متبلور شد. گاهی قدرت 
زمانی ظرافت و زیبایی به اوج رسید 
و این روند تا اواخر قرن گذشته ادامه 
دگرگونی  با  زمان،  این  در  داشت. 
و  اجتماعی  اقتصادی،  مناسبات  در 
نقطه ی عطفی در مسیر  فرهنگی 
به  ایرانی  اصیل و طبیعی هنرهای 

وجود آمد.
تاریخچه:

هنرمند ایرانی را باید در طول 
هزاره بررسی و پیگیری نمود. آغاز 
در  توان  می  را  ایران  نگارگری 
مسیح  میالد  از  پیش  های  هزاره 
به  آثار  نقاشی،  آثار  اولین  یافت. 
انسانها  سکونت  محل  از  مانده  جا 
مهمترین  باشد.  می  ها  نحاره  در 
تصویرهایی این دوران را می توان در 
نحار»میرمیالس۱ « یافت، پس از 
آن نیز می بینیم که هنرمند آن زمان 
سعی در نشان دادن جوهر اشکال و 
اشیاء داشته و کال به طبیعت وفادار 
نمی  اهمیت  جزئیات  به  و  نبوده 
ی  دوره  از  که  آثاری  است.  داده 
هخامنشی به دست ما رسیده، بسیار 
کم است. اگر به آجرهای لعابداری 
های  کاخ  دیوارهای  تزئین  در  که 
هخامنشی به کار رفته توجه کنیم، 
می توانیم عالقه به رنگ های تند 
و ذوق به ریزه کاری را که اساس 
کار هنر ایرانی بوده و هنوز هم شاهد 

آن هستیم، در آن ببینیم.
ی  نمونه  مهمترین  و  بهترین 
آثار نقاشی دوره ی اشکانی مربوط به 
یک قلعه یا قصر اشکانی معروف به 
کوه خواجه هست که نشان دهنده ی 
تلفیق هنر ایرانی و یونانی است. که 
تصاویری از چهره ی زنان و مردان 
را به ما نشان می دهد. از آثاری که 
وجود  و  گواه  ساسانی  ی  دوره  در 
طرحها  به  توانیم  می  است  نقاشی 
دیوار  در  مناسب  رنگ  و  شکل  و 
نگاره ها)پنج کنت2 ( که داستانهای 
کهن و باستانی ایرانی مثل شاهنامه 
موزائیک  و  دارد  بر  در  را  فردوسی 
کاخ  و  کازرون  بیشاپور،  در  کاری 
فرش، ظروف  و  پارچه  اول،  شاپور 
زرین و سیمین و هنر کتاب سازی 
و تزئین آن که نقاشی های دیواری 
واقع در»تورفان « اشاره کنیم. دورۀ 
اسالمی اوج شکوفایی هنر نگارگری 
است در این دوران به دلیل اهمیت 
به کتاب هنر کتاب آرایی رواج یافت 
که از آن جمله می توان به تذهیب و 
تشعیر و جدول کشی و جلد سازی.....

کتابهای  دوره  این  در  کرد.  اشاره 
اهمیت  ادبی  و  مذهبی  علمی- 
داشت که از کتابهای ادبی می توان 
به شاهنامه ی فردوسی- خمسه ی 
نظامی و کلیله و دمنه اشاره کرد که 
از معروفترین کتابهای ادبی هستند 

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

نگارگری« می شناسیم.
مکاتب نگارگری ایرانی در دوره 

ی اسالمی:
این  در  عباسی:  بغداد-   -۱

دوره ما شاهد شباهت چهره ها به 
نژاد سامی هستیم، چین و چروک 
ضخیم و سنگین در لباسها به شیوه 
بودن  اجمالی  بیزانس،  نقاشی  ی 
رنگ زمینه و شبیه بودن آثار به آثار 
یونانی و ارتباط نگاره ها با متن به 
زبان دیگر»نگاره ها مکمل و جزئی 
از متن بودند«. از کتابهای این دوره 
می توان به کلیله و دمنه، فی معرفت 
الخیال هندسیه و مقامات حریری، 
خواص عقاقیر و رسایل اخوان الصفا 
دوره  این  هنرمندان  از  کرد.  اشاره 
می توان به»عبیداهلل بن فضل« که 
مشهورترین نقاش این دوره بوده و 
کتاب خواص عقاقیر را مصور کرده 
و»ابن بختیشوع« که کتاب»رسایل 
اخوان الصفا« را مصور کرده است.

2- سلجوقی: در آثار این دوره 
تزئینات  و  ها  نقش  که  بینیم  می 
برروی متن رنگ آمیزی شده پدیدار 
چشم  دارای  ها  چهره  است.  شده 
های  نگاره  از  متأثر  بادامی»  های 
چینی« شکل است. نقوش اسلیمی 

و خطائی در آثار دیده می شود. شاهد 
لباس ها  کم شدن چین و چروک 
سفال  نقوشی  با  ها  نگاره  هستیم. 
دارند.  مشابهت  تقریبًا  لعابدار  های 
به»  میتوان  دوره  این  مهم  آثار  از 
کتاب خطی جالینوس« و»شاهنامه 
ترین  قدیمی  از  که   » کاکا  ی 
شاهنامه  های  نسخه  ومعروفترین 
می  است  شده  شناخته  تاکنون  که 
باشد. از نگارگران معروف این دوره 
می توان به »ابو تراب« و»فخرالدین 

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

موت«  ی  شاهنامه  به  معروف 
و»کلیله ودمنه« هستند و کتب ربع 

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

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

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

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

سفر کردند.
ی  دوره  در  تبریز  مکتب 

دوم)صفویه(:
شاه اسماعیل در سالهای ۹۰۶-
۹۱۶)هجری قمری( در سن چهارده 
سالگی به سلطنت رسید در این زمان 
آذربایجان بغداد،خوزستان و سرانجام 
هرات را تصرف کرد و به دلیل جد 
و  اردبیلی(  الدین  صفی  شاه)شیخ 
علی  حضرت  را  خود  وی  خاندان 
را  کشور  تمام  دادند  می  نسبت 
را تکیه  شیعه کرد و دولت صفویه 
بر مذهب شیعه بنیاد نهاد این دولت 
اولین دولت منسجم ایرانی بود که 
پس از اسالم بر این کشور حکمرانی 
می کرد. پایتخت صفویان تبریز بود. 
شاه اساعیل برای ایجاد تحول هنری 
مختلفی  امور  و  داشت  کمی  زمان 
چون جنگها و امور حکومتی باعث 
شد که کمتر به هنر بپردازد. با وجود 
این، کارگاههای هنری آق قویونلو 
سبک  و  بود  فعال  وی  زمان  در 
شاه  داشت  رواج  چنان  ترکمن هم 

نیز دستور مصور کردم نسخه ی
شاه  داد.  را  شاهنامه  از  جدید 
جنگ  در  از شکست  بعد  اسماعیل 
فعالیتهای  ی  دامنه  بر  چالدران 
تأسیس  دستور  و  افزود  فرهنگی 
تبریز  در  را  ای  کتابخانه  کارگاه- 
صادر کرد و بسیاری از هنرمندان و 
خوشنویسان را به تبریز دعوت کرد 
یکی از این هنرمندان بهزاد بود که 
قباًل در مکتب هرات کار می کرد 
کتابخانه ی  رئیس  دوره  این  در  و 
مکتب تبریز شد. سبک کار بهزاد با 
بقیه ی هنرمندان تفاوت داشت که 
نمایان  او  کار  شیوه  در  تفاوت  این 
است. تحولی اساسی از زمان فرزند 
تهماسب شروع شد.  اسماعیل  شاه 
هرات  به  خردسالی  از  تهماسب 
اهمیت  به  توجه  با  و  شد  فرستاده 
شاه اشماعیل به ترتیب شاهزادگان 
چون  هنرمندان  بهترین  نزد  باید 
شاید  و  باشد  دیده  آموزش  بهزاد 
همین امر موجب شد که تهماسب 
در سنین نوجوانی عالقه ی زیادی 
به نقاشی و خوشنویسی نشان دهد.

زیادی  نقاشان  دوران  این  در 
اصفهان،  شیراز،  تبریز،  هرات،  در 
مشهد، سیزوار، سیستان به آفرینش 
آثار مشغول بودند در کنار این مراکز 
داخلی، نیز دستاوردهایی در ادامه ی 
سیر نقاشی ایرانی به جهان عرضه 
کردند. ارتباط مراکز داخلی و خارجی 

در  کتابی  گاه  که  بود  ای  گونه  به 
از  بخشی  شود  می  نگاشته  تبریز 
نگارگری آن در هرات صورت می 
گرفت. پس از بهزاد ریاست کتابخانه 
ی سلطنتی به»سلطان محمد« می 
رسد که از بر جسته ترین نگارگران 
بسیاری  و  است  بوده  دوره  این 
او  پرستی  سر  به  تبریز  نقاشان  از 
این مکتب  معروفترین شاهنامه ی 
را  طهماسبی«  ی  نام»شاهنامه  به 
نقاشانی چون شیخ  مصور ساختند. 
مهدی، آقا میری، خواجه عبدالعزیز، 
میرمصور،  علی،  میرزا  زاده،  شیخ 
دوست  علی،  سید  میر  علی،  مظفر 
محمد، خواجه عبدالصمد در آفرینش 

این آثار هنری شرکت داشتند.
سلطان محمد:

مکتب  این  هنرمندان  از  یکی 
سلطان محمد اراکی یا عراقی است 
قزلباش  ی  شیوه  او  از  پیروی  که 
بهزاد  استاد  که  ای  شیوه  و  است 
ز  ا یکسری  شدن  نمایان  باعث 
دوره  در  تبریز  مکتب  خصوصیات 

خصوصیات  این  شد.  صفوی  ی 
زره ها،  لباسها،  نگاره هایی که  در 
سپرها، و اسبها به شیوه ی قزلباش 
کار می شده و تلفیق موفق اسلوب 
هنری هرات با شیوه تغزلی ترکمنی 
است. وجود تنوع رنگی در رنگهای 
شاد و نزدیک به رنگهای فام دارد 
حتی  و  تأثیر  بر  گواه  ها،  نگاره  در 
بهزاد  با  محمد  سلطان  رقابت- 
است. در نگاره های این دوره می 
توان عنصر بافت که حاصل تزئین 
تمام قسمتهاست را دید که سطح پر 
تحرکی را بازدهی می کند و شاخص 
و  اثر  در  مهم  شخصیتهای  سازی 
تأکید  برای  رنگهای مکمل  کاربرد 
عنصر  وجود  است.  مسئله  این  بر 
بر  گواه  ها  نگاره  این  در  معماری 
ترکمنی  ی  شیوه  درخشان  حضور 

در این مکتب می باشد.
آقا میرک:

یکی از هنرمندان این دوره آقا 
میرک است. وی متولد اصفهان بوده 
و به او»میرک مصور« نیز می گویند. 
شیوه ی اولیه کار او به سبک بهزاد 
نزدیک بود. او در آثارش شیوه های 
مختلفی را آزمایش کرد. برای نمونه 
کار  پر  او صحنه های  آثار  بین  در 
دیده می شود-در حالی که صحنه 
هایی با دو فیگور نیز از او به جای 
مانده که در سالهای بعد در مکتب 
اصفهان نگاره هایی با همین روش 

ادبیات  میرک  آقا  آثار  در  شد.  کار 
گر  جلوه  دیگر  ای  گونه  به  ایرانی 
شد و به نظر نمی رسد که در آثار 
باشد.  شده  مصور  خاصی  شعر  او 
این شیوه ها باعث شد که توجه آقا 
روزانه جلب  به موضوعهای  میرک 
شود و در پش زمینه ای بی تکلف 
بدون  و  ساده  لباس  با  ای  نگاره 
تزئینات نمایان شود. با این حال وی 
توانایی و مهارت خود را در پرداختن 
به جزئیات نشان می دهد. در نگاره 
ی»دوشاهزاده ی جوان« این مسئله 
کامال مشهود است و هنرمند با نشان 
و  مثل»خنجر  زینتی  وسایل  دادن 
غالف جواهر نشان« در این نگاره 
شیوه ی کارش را معرفی می کند.

های  نگاره  کلی  ی  مشخصه 
صفوی در مکتب تبریز:

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

نگارگری در خراسان:
و  هرات  صفوی،  ی  دوره  در 
سیاسی-  رقابت  دلیل  با  خراسان 
آرام  نا  ازبکان  و  صفویان  مذهبی 
گونه  به  بود،  نبرد  های  صحنه  و 
ای که شهرها پی در پی دست به 
دست می گردید؛ از این رو، از شمار 
نقاشی های پرکار و عالی کاسته شد؛ 
اما در کنار بخارا، در زمان عبیداهلل 
قمری(  هجری   ۹۴۶-۹۱۴ خان)
زاده ی شیبانی خان، کارگاه  بهزاد 
کتاب آرایی در آن راه اندازی شده 
نماند:  بی نصیب  هم  خراسان  بود 
کتاب  به  توان  می  نمونه  برای 
مهدومشتری اشاره کرد که احتماال 
در حدود سال ۹۴۹ هجری قمری 

برای دوستدار کتابی مصور شد.
مکتب قزوین:

قمری  هجری   ۹۵۵ سال  در 
انتقال  قزوین  به  تبریز  از  پایتخت 
سیاسی-  بسامان  نا  اوضاع  یافت. 
اجتماعی قزوین هرگز مجال ایجاد 
را  زیاد  دستاوردهای  با  مکتبی 
برای  این،  با وجود  فراهم نساخت. 
اصفهان  مکتب  هنر  درست  درک 
تر  دقیق  مکتب  این  آثار  به  باید 
نیمه  در  طهماسب  شاه  کرد.  نگاه 
دوری  هنر  از  حکومتش  پایانی  ی 
جست و با اعمال فرمان تأمین بری 
مذهبی  غیر  گناه وضع هنرهای  از 
بینی و گوش  اعمالی چون قطع  و 
نقاشی  استادان  از  عبدالعزیز)یکی 
خود(، باعث خالی شدن پایتخت از 

نقاشان و هنرمندان شد.
در کتاب عهد تحقیق یاد شده 
است. این نقاشی در حدود سالهای 
۹۸2-۹۸۳ هجری قمری در دربار 
اسماعیل دوم به نقش در آمده است 
و نشان می دهد که امنیتی حاصل 
اثر  شده که موجب به وجود آمدن 
از  نگاره  این  است.  شده  ای  تازه 
جهت افقی دارای سه سنجش مجزا 
است که به وسیله درختها، انسانها و 
دیوها به هم پیوند می خورد. آسمان، 

کادری طال اندازی شده مشاهده می 
شود که روی آن اشعار فردوسی در 
نوشته  نستعلیق  خط  با  قالب  چهار 
شده است: امتداد این کادر با خطوط 
محو به کادر زیر منظره می پیوندند 
و تأکید نقاش بر نقش بودن نقاشی 
را بیشتر نشان می دهد. درخت سر 
برافراشته از باالی کوه چنان نشسته 
است که شاخه های آن را از باالی 
که  ای  پرنده  رود.  می  فراتر  قاب 
کنار  در  است  نشسته  درخت  روی 

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

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

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

از تعادلی متحرک بهره مند است.

پی نوشت: 
۱-غارها- غارمیرمیالس استان 

لرستان و نگارخانه میرمیالس.
2- شهری در تاجیکستان

اندیشه عرفانی در نگارگری ایرانی

امروزه بیش از هر زمان دیگری، ارزش هنر های اصیل 
ایرانی بر همگان نمایان شده است و بشر امروز بیش از 
گذشته، پی به هنر و بهای این سازه های دست ساز زیبا 
برده است. منبت  کاری روی چوب ، یكی از ارزشمندترین 
هنر های اصیل ایرانی است که از دیرباز، در کشور ما رواج 
داشته است. هنر منبت کاری ، بر روی زمینه های مختلفی 
از جمله چوب، سنگ، استخوان، فلز و غیره انجام می شود، 
اما منبت کاری روی چوب ، نوع شناخته شده آن محسوب 
می شود که بخش عظیمی ازین هنر را به خود اختصاص 

داده است.

آن چه امروز به عنوان هنر نگارگری مطرح می شود، 
تا چندی پیش به نقاشی هایی گفته می شد که حدود اوایل 
قرن حاضر مورد توجه محققان و هنر غرب و شرق قرار 

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

می شده است.
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عشق روزهاي کرونا با محمد رحمانیان

روزهای  عشق  تئاتر  کنسرت 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  کرونا، 
محمد رحمانیان در جزیره کیش روی 
که  نمایشی  اثر  این  می رود.  صحنه 
نام آن برگرفته شده از رمان گابریل 
با  اپیزود   ۶ در  است،  مارکز  گارسیا 

روزهای  در  تهران  هوای  و  حال  به  توجه 
کرونایی نوشته شده است.

 احترام برومند، مهتاب نصیرپور، مهدی ساکی، میترا حجار، اندیشه 
فوالدوند، نرگس محمدی، علی اوجی، شکیب شجره، سعید توکلی، نوشین 
اعتماد، کسری کندری، راحیل زمانی، الناز ابراهیمی در این نمایش به ایفای 
نقش می پردازند و رضا یزدانی خواننده این اجراست. سردار سرمست با 
نوازدگی پیانو این گروه را همراهی می کند و تهیه کنندگی این اثر را علی 

اوجی برعهده خواهد داشت.

سعید آقاخاني و شروع سریال نون خ

از  نون.خ۴  سریال  تهیه کننده 
مجموعه  این  تصویربرداری  آغاز 
و  داد  خبر  تابستان  اواسط  از  طنز 
مجموعه  این  چهارم  فصل  گفت 
پخش  رمضان ۱۴۰2  و  نوروز  برای 

روزها  این  که  آقاخاني  سعید  شد.  خواهد 
نمایش خانگي  را در شبکه  بقا  راز  سریال 
به عنوان کارگردان و بازیگر در خال پخش دارد به زودي مراحل اولیه 
تولید چهارمین فصل از نون.خ را آغاز خواهد کرد تا این سریال جذاب و 

محبوب براي سال ۱۴۰2 آماده پخش شود. 
چهره هاي  ثابت،  بازیگران  بر  عالوه  فصل  این  در  مي شود  گفته 
که  افشاري  بهرام  از  می شوند.  ملحق  گروه  به  جدیدی  سرشناس 
همکاري هاي موفقیت آمیزي با سعید آقاخاني داشته، به عنوان یکي از 

گزینه هاي اصلي نام برده مي شود.

پیگیري مشكالت رضا رویگري آغاز شد

اعالم  سینمایی  سازمان  رئیس 
از نزدیک پیگیر مشکالت رضا  کرد 
کشور  پیشکسوت  هنرمند  رویگری 
زودی  به  مشکالت  این  و  هستند 
مرتفع می شود. روز گذشته ویدیویي 

اجتماعي  شبکه هاي  در  رویگري  رضا  از 
منتشر شد که او در خانه سالمندان بستري 
بوده  پیگیر مشکالت وي  شده است و حاال رئیس سازمان سینمایي 
آقای  معالج  پزشک  تاکید  بنابه  و  همسرشان  گفته  به  کرده  اعالم  و 
مشکالت  پاره ای  دلیل  به  منزل  در  وی  نگهداری  امکان  رویگری، 
و  مساعدت  با  و  نداشت  وجود  وجه  هیچ  به  جسمی  اختالالت  و 
منتقل  مطلوب  شرایط  در  و  کهریزک  آسایشگاه  به  پزشک  همکاری 
براي  بهتري  شرایط  و  برطرف شده  زودي مشکالت وي  به  و  شده 

او مهیا خواهد شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  43/15

علي نصیریان و اکران مردمي المینور

فیلم  مردمی  اکران  نخستین 
ساخته  تازه ترین  المینور،  سینمایی 
برگزار  امروز  مهرجویی  داریوش 
حواشي  با  که  فیلم  این  شود.  می 
مجوز  تا  شد  موفق  باالخره  فراوان 
اکران دریافت کند، یکي از فیلم هاي 

امروز  از  آن  اکران  پربازیگر سینماست که 
آغاز خواهد شد. داریوش مهرجویی، علی نصیریان، علی مصفا، پردیس 
احمدیه و کاوه آفاق چهره هایي هستند که در اولین اکران این فیلم حضور 
خواهند داشت. از دیگر بازیگران این فیلم مي توان به ،سیامک انصاری، 
بیتا فرهی، مهرداد صدیقیان، بهناز جعفری، امراهلل صابری، رضا داودنژاد، 
دیبا زاهدی و فریماه فرجامی اشاره کرد. این فیلم با نویسندگی مشترک 
وحیده محمدی فر و داریوش مهرجویی به تهیه کنندگی رضا درمیشیان 

ساخته شده است.
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در اندروني ناصرالدین شاه چه خبر است!؟

از مهدعلیا و ملك زاده تا تاج الدوله و جیران
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محمد حسین زاده

در  مخاطبي  هر  که  چیزي 
ابتداي این سریال انتظارش را داشت 
میان  عشق  ببیند،  مي خواست  و 
البته  و  بود  جیران  و  شاه  ناصرالدین 
حسن  اما  شاه.  حرمسراي  به  نگاهي 
یک  خلق  با  سریال  این  در  فتحي 
سیاوش  نام  به  نیمه خیالي  عاشق 
مسیر  از  تنها  نه  فتحي(  )امیرحسین 
این  تاریخي  و  واقعي  داستان  اصلي 
و  سریال  این  بلکه  شد،  دور  اتفاق 
این همه ستاره ریز و درشت را کنار 
تصویر  به  را  پسرش  تا  داد  قرار  هم 
بکشد. درواقع جسن فتحي که پیش 
به  شهرزاد،  عشقي  مثلث  با  این  از 
موفقیت دست پیدا کرده بود، این بار 
در شکل دادن مثلث عشقي اش ناکام 
ماند و چیزي که نصیب مخاطب شد، 
از  طوالني  و  پرتعداد  سکانس هاي 
سیاوش و عشق نافرجامش است که 
جذابیت چنداني ندارد. با این حال ما 
قصد داریم در این مقاله به حرمسراي 
شاه و زنان حاضر در آن بپردازیم. از 
و  زارعي(  )مریال  مهدعلیا  شاه،  مادر 
خواهر شاه، ملک زاده )غزل شاکري( 
تا زنان عقدي شاه یعني گلین خانوم 
)رعنا  تاج الدوله  حسن پور(،  )سمیرا 
آزادي ور(، شکوه السطنه )الهام نامي(، 
جیران  و  دشتي(  )نهال  خانوم  ستاره 
در  ناصرالدین شاه  ایزدیار(.  )پریناز 
و  عقدی  زن   ۸۵ خود  حیات  طول 
صیغه اي اختیار کرد. زن های عقدی به 
ترتیب گلین خانم دختر شاهزاده احمد 
دختر  تاج الدوله  خانم  خجسته  میرزا، 

شاهزاده سیف اهلل میرزا، شکوه السلطنه 
فتحعلی  نوه  و  مظفرالدین شاه  مادر 
نوادگان  از  تبریزی  خانم  ستاره  شاه، 
لقب  و جیران خانم که  فتحعلي شاه 

فروغ السلطنه داشت

به  معروف  خانم  جهان  ملک 
مهدعلیا

به  ملقب  نم  خا ن  ملک جها
مهدعلیا که مادر ناصرالدین شاه بود، 
از قدرتمندترین زنان در دوران قاجار 

به شمار مي رود. او زاده ۱22۰ قمري و 
درگذشته ۱2۹۰ قمری است. او همسر 
محمدشاه و مادر ناصرالدین شاه قاجار 
بود، بعد از به قدرت رسیدن ناصرالدین 
شاه او با تحریک شاه، میرزا تقی خان 
اعظم  صدارت  مقام  از  را  امیرکبیر 
دستور  غیرمستقیم  طور  به  و  برکنار 
قتل وي را صادر کرد و بزرگترین ضربه 
منفي را به مملکت وارد کرد. او، آخرین 
زنی بود که ملقب به مهدعلیا شد. وي 
دختر امیرمحمد قاسم خان قاجار قوانلو 

جان  بیگم  و  ظهیرالدوله(  به  )ملقب 
)دختر دوم فتحعلی شاه قاجار( بود. در 
۱۶ سالگی او را به عقد پسردایی اش 
محمدمیرزا )محمد شاه( که آن زمان 
ولیعهد بود درآوردند. حاصل ازدواج او 
با محمدشاه، ۵ فرزند پسر به نام های 
محمود  سلطان  میرزا،  ملک  سلطان 
میرزا، کشور خانم، ناصرالدین میرزا و 
عزت الدوله بود که ۳ فرزند نخست در 
کودکی درگذشتند. او در 2۵ سالگی، 
 ۳۰ در  و  میرزا  ناصرالدین  پسرش 
سالگی، دخترش، ملک زاده )ملک نسا 
با  محمدشاه  آورد.  دنیا  به  را  خانم( 
اینکه ناصرالدین میرزا را از ۵ سالگی 
کرده  معرفی  جانشین خود  عنوان  به 
دیگرش  پسر  کرد  قصد  چندبار  بود، 
عباس میرزا )پسر خدیجه کردستانی 
نقشبندیه  شیخ های  به  نسبش  که 
سال  در  کند.  ولیعهد  را  می رسید( 
۱2۶۴ قمري که محمدشاه درگذشت، 
مهدعلیا پسرش را که در تبریز بود به 
به کمک  نیز  خود  و  فراخواند  تهران 
برای  انگلیس  سفارت  و  هوادارانش 
۴۵ روز امور مملکت را به دست گرفت 
و آرامش شهر را حفظ کرد. مهدعلیا 
بسیار باهوش بود. بر ادبیات فارسی و 
و  با موسیقی  بود،  زبان عربی مسلط 
آواز آشنا بود و خط ریز و خط درشت 
می نوشت. شعر می گفت و در سخنانش 
استفاده  زیادی  روایات  و  مثل ها  از 
می کرد. او قرآن را به صورت دودانگ 
در آهنگ حجاز می خواند. مهدعلیا به 
ساختن و نوسازی بناها مانند باغ مادر 
شاه در مرقد شاه عبدالعظیم، مدرسه 
 ،) مهدعلیا مدرسه  یا  ( حکیم باشی 

خاتون،  زبیده  بقعه  و  بارگاه  ساختن 
تعمیر و اتمام مسجد امیرقاسم خان، 
توجه  شاه(  مادر  مسجد  )یا  پدرش 

داشت.

ملک نسا خانم معروف ملک زاده 
خاتون

به  ف  و معر نم  خا ملک نسا 
دختر  خانم  ملک زاده  یا  عزت الدوله 
محمدشاه و مهدعلیا و همسر امیرکبیر 
بود. او خواهر ناصرالدین شاه محسوب 
می شد. به ابتکار ناصرالدین شاه، او به 
علقه  مگر  تا  درآمد  امیرکبیر  ازدواج 
خویشاوندی و محرمیت این رابطه را 
اصالح کند. مهدعلیا با ازدواج دخترش 
با یک آشپززاده )امیرکبیر( مخالف بود 
کند.  مقاومت  نتوانست  حال  این  با 
ملک زاده با وجود ناخرسندی مهدعلیا 
و البته نارضایتي خودش به همسری 
عاشق  آنقدر  ولي  درآمد  امیرکبیر 
تا  از مرگ وي  بعد  که  امیرکبیر شد 
پایان عمر خود را عزادار معرفي کند. 
امیرکبیر  با  ملک زاده  ازدواج  حاصل 
و  تاج الملوک  نام های  به  دختر   2
با  ترتیب  به  که  بود  الملوک  همدم 
میرزا  مظفرالدین  خود  پسردایی های 
مسعود  و  بعدی(  شاه  )مظفرالدین 
نمودند.  ازدواج  )ظل السلطان(  میرزا 
نوه  لحاظ  این  به  شاه  محمدعلی 
و  امیرکبیر  ناصرالدین شاه،  مشترک 
ملک زاده بوده است. پس از عزل امیر 
و قتل فجیع وی، ملک زاده که هنوز در 
مرگ شوهر سیاهپوش بود، به فرمان 
نظام الملک  کاظم  میرزا  با  مهدعلیا 
)پسر میرزا آقاخان نوری( و سپس با 
انوشیروان خان عین الملک و بعد از آن 
با یحیی خان مشیرالدوله ازدواج نمود. 
در واقع ملک زاده که عروس میرزاآقا 
خان نوري شده بود پس از عزل میرزا 
به  خانواده اش،  و  او  تبعید  و  آقاخان 
این  از  شد.  جدا  همسرش  از  اجبار 
ملک زاده  طالق  که  می شد  گفته  رو 
شرعی نیست و همسران بعدی بر او 

حرام بوده اند!

عقدي  همسر  اولین  خانم  گلین 
شاه

عقدی  همسر  اولین  خانم  گلین 
ناصرالدین شاه بود. او دختر احمدعلی 
فتحعلی شاه  پسر  نوزدهمین  میرزا 
به  گرجستان  اهل  مادری  از  و  بود 
بود.  آمده  دنیا  به  خانم  زیباچهر  نام 
به  ۱۵  سالگی  سن  در  خانم  گلین 
عقد ناصرالدین شاه درآمد. او دارای ۴ 
میرزا  فرزند شد فخرالملوک، محمود 
درگذشت،  ماهگی   ۱۱ سن  در  که 
 ۹ در  که  محمدمیرزا  و  افسرالدوله 
ماهگی درگذشت. نام اصلي او ام سلمه 
بود که به گلین خانم مشهور شد. وی 
را از خوشنویسان عصر قاجار گزارش 
کرده اند که در قرن سیزدهم هجری 
فعالیت های هنری داشت. زین العابدین 
آموزش  در  او  استادان  از  اصفهانی، 
خوشنویسی بود. او در خط نسخ مهارت 
بسیار داشت و چندین اثر از وی به جا 
بر خوشنویسی  او عالوه  مانده است. 
داشت  سررشته  نیز  شعر  صنعت  در 
و شهرت او در صنعت شعر، عصمت 
اطالعات  جهت  به  وی  است.  قاجار 
رجوع  محل  مختلف،  امور  در  وسیع 

سواالت شاهزادگان دربار بود.

سیاست  که  زني  لدوله،  تاج ا
مي دانست

معروف  خجسته خانم جهانبانی 
میرزا  سیف اهلل  دختر  تاج الدوله،  به 

قاجار  شاه  فتحعلی  نوه  جهانبانی، 
ناصرالدین  عقدی  همسر  دومین  و 
سلطنت  شروع  از  پس  که  بود  شاه 
میرزا  معین الدین  آمد.  دربار  به  وي 
به  که  بود  پسرش  ند  فرز ولین  ا
 ۶ در  اما  شد  منصوب  والیت عهدی 
او  مي شود  گفته  درگذشت.  سالگی 
بود  ولیعهد  پسرش  اینکه  واسطه  به 
به  مادر شاه شود،  روزي  بود  قرار  و 
شدت سیاست را دنبال مي کرد و در 
براي  و  بود  زیرک  زني  حال  عین 
رسیدن به اهدافش از هیچ کوششي 
او در  دریغ نمي کرد. شایعاتي درباره 
از  برخي  قتل  که  دارد  وجود  تاریخ 
اندروني،  زنان  حتي  و  شاه  فرزندان 

به دستور او صورت مي گرفت!

مظفرالدین  مادر  السطنه،  شکوه 
شاه

 ۱2۵2 متولد  لسلطنه  ا شکوه 
قمري   ۱۳۰۹ درگذشته  و  قمري 
عقدي  همسر  سومین  او  مي باشد. 
است  جالب  و  بود  شاه  ناصرالدین 
از دیگر زنان شاه،  در حالي که کمتر 
نجام  سرا بود،  سیاست  دنیال  به 
جانشین  شاه(  )مظفرالدین  او  پسر 
فتح اهلل  پدرش  شد.  شاه  ناصرالدین 
فتحعلی  پسر  السلطنه  شعاع  میرزا 
شهربانوخانم  مادرش  و  قاجار  شاه 
بود.  قوانلو  قاجار  خان  ابراهیم  دختر 
ناصرالدین  به عقد  او در ۱2 سالگی 
شاه درآمد. حاصل این ازدواج 2 فرزند 
بود، نخست مظفرالدین میرزا و دیگر 
 ۹ در  که  زینت الدوله  نام  به  دختری 
السلطنه،  شکوه  درگذشت.  ماهگی 
زني آرام بود ولي از زنان مقتدر دربار 
مي رفت  شمار  به  شاه  ناصرالدین 
نفوذ  صاحب  او  اندروني  خدمه  و 
ناصری  اندروني  در  گرچه  او  بودند. 
در تهران زندگی می کرد، اما بر امور 
نظارت خاص  تبریز  در  ولیعهد  دربار 
او  آنفلونزا،  بیماری  شیوع  با  داشت. 

به این بیماري مبتال شد و درگذشت.

و  آرام  تبریزي،  خانم  ستاره 
سرخوش

ناصرالدین  عقدي  زن  چهارمین 
مي باشد  تبریزي  خانم  ستاره  شاه، 
که  بود  شاه  فتحعلي  نوادگان  از  که 
در تبریز متولد شد و بعد از به قدرت 
رسیدن تاصرالدین شاه، توسط مهدعلیا 
به تهران فراخوانده شد و به عقد شاه 
اعالم  خاطراتي  در  مهدعلیا  درآمد. 
کرده بود که انتخاب او اشتباه بود چرا 
که مهدعلیا انتظار داشت در رسیدن به 
اهدافش از زنان عقدي شاه بهره ببرد 
ولي ستاره خانم آنقدر آرام و سرخوش 
بود که به چیزي به جز زندگي در کنار 
شاه فکر نمي کرد و از این رو نتوانست 
مهدعلیا را در رسیدن به اهدافش یاري 
کند. ملک شاه میرزا، پری سلطان خانم 
و اختر الملوک دختران او بودند و او 

هرگز پسري به دنیا نیاورد.

ر  با ر د سوگلي  تنها  ن،  ا جیر
ناصرالدین شاه

که  یشی  تجر نم  یجه خا خد
و  می شود  شناخته  جیران  نام  با 
ز  ا یکی  رد،  دا لقب  لسلطنه  فروغ ا
سوگلی  تنها  و  محبوب  همسران 
ناصرالدین شاه بود. او دختر یک نجار 
اهالی  از  تجریشی  نام محمدعلی  به 
نزدیکی  در  تجریش  کوهسار  قریه 
این  از  پس  او  بود.  تهران  شمیران 
به  کرد،  ازدواج  ناصرالدین شاه  با  که 
توسط  بزرگ،  چشمان  داشتن  دلیل 
شاه، جیران، خوانده شد. جیران عالوه 
بر یک خواهر، صاحب برادری به نام 
اسداهلل تجریشی بود که پس از ازدواج 
و  درآمد  فراشان  زمره  در  شاه،  با  او 
پس از آن پیشخدمت ناصرالدین شاه 
شد. عالوه بر آن گفته می شود که او 
پیش از مالقات ناصرالدین شاه با فرد 
دیگری نامزد کرده بود که در نتیجه 

به هم خورد.  او  از  شاه  خواستگاری 
در مورد نحوه آشنایی ناصرالدین شاه 
دارد.  وجود  متفاوتی  عقاید  جیران  و 
ابتدا  جیران  امانت،  عباس  نوشته  به 
به  آواز  و  رقص  یادگیری  جهت  به 
حرمسرای شاهی آورده شد و نخستین 
پس  اندکی  را  او  ناصرالدین شاه  بار 
مالزمان  جمع  در  امیرکبیر  قتل  از 
بست.  دل  و  ا به  و  دید  مهدعلیا 
در  )اعلم السلطان(  دانشور  تقی  اما 
خاطرات خود، آشنایی آنها را مربوط 
از سفرهای شکاری شاه به  به یکی 
دانسته  تجریش  اطراف  روستاهای 
این  جیران  درباره  جالب  نکته  است. 
)پزشک مخصوص  است که پوالک 
حیات  زمان  در  که  شاه(  ناصرالدین 
او  و  می برد  سر  به  ایران  در  جیران 
شمایل  و  شکل  درباره  بود،  دیده  را 
جیران نوشته که او نه زیبایی خاصی 
داشت و نه لطف و مالحتی، و بر گونه 
چپ هم سالکی بزرگ داشت. با وجود 
پیدا  بسیاری  نفوذ  شاه  بر  اینها  همه 
کرد و مردم این نفوذ را در اثر سحر 
شیفته  جیران  می دانستند!  جادو  و 
رفتار  این  و  بود  سوارکاری  و  شکار 
جسورانه اش که برخالف رفتار معمول 
زنان حرم سرا بود، او را بیش از پیش 
اولین  می داد.  قرار  شاه  توجه  مورد 
داشت  نام  محمدمیرزا  جیران،  فرزند 
تولد، درگذشت. دومین  از  بعد  که ۸ 
از  بود که بیش  پسرش، قاسم میرزا 
اندازه مورد توجه ناصرالدین شاه قرار 
داشت،  سال   ۵ که  زمانی  و  گرفت 
به  و  داد  امیرنظام  لقب  او  به  شاه 
فرماندهی کل قشون ایران منصوب 
شد اما چندماه بعد و درحالي که هنوز 
بود، درگذشت.  نرسیده  ۶ سالگي  به 
جیران 2 فرزند دیگر هم داشت و پس 
از آنکه هر ۴ فرزند خود را در سنین 
دیگری  از  پس  یکی  بودند،  کودکی 
از دست داد، مبتال به بیماری سل شد 

و از دنیا رفت.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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