
اخطار یک عضو کمیته علمی کرونا؛

کرونا تمام نشده؛ ماسک ها را کنار نگذارید!

به دنبال اخطارهای داده شده، از امروز سه شنبه؛ 
17 خردادماه، انشعاب ادارات شهر تهران که مصرف برق 

خود را کاهش نداده اند قطع خواهد شد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ 
همزمان با افزایش دمای هوا و به دنبال ابالغ مصوبه هیات وزیران مبنی 
بر لزوم کاهش مصرف برق ادارات و دستگاه های اجرایی، از روز سه 
شنبه؛ 17 خردادماه برق ادارات، نهادها و دستگاه های اداری و دولتی 

عمومی شهر تهران که اقدام به کاهش مصرف برق نکرده اند قطع 
خواهد شد. “کامبیز ناظریان« مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر 
گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران تمامی دستگاه های اجرایی، بانک 
ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی موظفند در ساعات اداری حداقل 
30 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و در ساعات غیراداری به 

میزان 60 درصد، مصرف برق خود را کاهش دهند.
صفحه 2

تغییر وضعیت برخی برندگان اول ایران خودرو به رزرو؛

ایران خودرو: مشکل از وزارت صمت است!
 وزارت صمت: ما فقط ناظریم!

متروپل های بالقوه ای که ممکن است آوار شود!
بعد از هر زلزله، آتش سوزی، سیل، ریزش 
ساختمان و حوادثی نظیر آنچه که در متروپل آبادان 
رخ داد، تازه یادمان می آید که ساختمان هایمان 
سازه هایمان  ایمنی  ندارند،  را  کافی  استحکام 
قابل اطمینان نبوده و امکانات مدیریت بحران  کافی نیست و 
بیمارستان هایمان که باید در خطر و بحران پناه مردم باشند، 
آن  درباره  ایمنی  کارشناس  یک  که  موضوعی  فرسوده اند، 

صحبت کرده است.
بعد از ریزش »متروپل« باز هم بحث ایمنی ساختمان ها 
از بحران های این چنینی  داغ شد؛ موضوعی که همواره بعد 
برایمان تبدیل به اولویت شده و مدتی بعد بازهم آن را فراموش 
می کنیم. درست مانند زمانی که پالسکو در آتش سوخت و 
فروریخت، درست مانند زلزله هایی که بیمارستان های تازه ساز 
را که در آستانه افتتاح بودند، ویران کرد و حاال مانند متروپل 

که زندگی های زیادی در زیر آوارش مدفون شد.
صفحه 2

بمناسبت آغاز دهه کرامت:

 افتتاح چندین پروژه مخابراتی 
در شهرستان علی آباد کتول

4
فرهنگ و هنر ایران با صنایع دستی خورده است

صفحه 7

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نشست سينمایي ها با مسئوالن سازماني سينمایي...

وضعيت سينماي کشور
 با گفتمان و همفکري بهبود 

خواهد یافت

6ورزش

نشست مشترک هیات مدیره، مدیرعامل، روسا و نمایندگان اصناف 
خانه سینما با محمد خزاعی )رئیس سازمان سینمایی( در باغ  زیبا 
تهران برگزار شد. در این نشست که توسط کامران ملکی )مشاور 
امور اصناف رئیس سازمان سینمایی( اداره می شد، مدیرعامل 
خانه سینما، اعضای هیات مدیره، روسا و نمایندگان صنوف، رئیس 

سازمان سینمایی و کلیه معاونین وی حضور داشتند.

برای  زیادی  پیشنهادات  اینکه  بیان  با  دبیر  علیرضا 
داشته  المپیک  کمیته  ریاست  انتخابات  در  حضور 
و  پوشیدن کت  با  که  نیستم  گفت: من کسی  است، 

شلوار کمیته المپیک را اداره کنم.

هيچ انگيزه ای برای 
ریاست بر کميته 

المپيک ندارم!

تحریم ها، دسترسی به فناوری  برق دستگاه های پرمصرف از امروز قطع می شود!
برای حفظ محیط زیست را محدود کرده است!

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
بهبود وضعیت محیط زیست و ارتقای سطح کیفی آن در راستای 
اهداف توسعه پایدار در کشور نیازمند تکنولوژی های پاک و دوستدار 
محیط زیست است اما اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه ایران، دسترسی به 

چنین فناوری هایی را با محدودیت جدی مواجه کرده است.
صفحه 2

سیه  و ر نفت  یم  تحر ل  نبا د به  نفت  قیمت 
به  و  کرد  حفظ  را  خود  صعودی  روند  اروپا  توسط 
توجه  با  و  بازگشت  بشکه  هر  در  دالر   120 باالی 
رکوردشکنی  و  نفت  قیمت  افزایش  تقاضا،  و  عرضه  سطح  به 

نیست. انتظار  از  در  آن 
که  کرد  آغاز  را  خود  هفتگی  معامالت  حالی  در  نفت  قیمت 
نگرانی ها نسبت به پایداری عرضه با توجه به تحریم نفت روسیه 

توسط اتحادیه اروپا در حال افزایش است.
اقتصاد جهانی با کنترل کرونا در جهان به دنبال بازسازی خود 

است و برای این بازسازی نیازمند انرژی است.
با توجه به این موارد، تقاضا برای نفت در جهان در حال افزایش 
است با این حال، اروپا به دنبال تنش نظامی بین روسیه و اوکراین، 

واردات نفت از روسیه را تحریم کرد.
صفحه 2

رکورد قيمت طالی سياه می شکند!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش معمولی

 ) نوبت دوم (
موضوع مناقصه :   تامین بخشی از خدمات مورد نیاز جابجایی دستگاههای حفاری مستقر در اقصی نقاط کشور اعم از خشکی و جزایر

   مشخصات مناقصه :

مبلغ برآورد ) ریال (شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار

000ر000ر300ر2001093985000258365شرکت ملی حفاری ایران
 

روش ارزیابی 

بر اساس حداقل امتیاز پنجاه )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان 
شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد .

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

دریافت و تحویل  اسناد

  از    1401/03/18   لغایت   1401/03/28تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد

تاریخ شروع و پایان تحویل
استعالمهای ارزیابی کیفی

  از    1401/03/29   لغایت   1401/04/11

دریافت  جهت  گزار  مناقصه  آدرس 
اطالعات

پایگاه  ایران - ساختمان  – شرکت ملی حفاری  فرودگاه  میدان  از  باالتر   – پاسداران  بلوار   – اهواز   – آدرس 
عملیاتی – طبقه اول – پارت  A - اداره قراردادها 
 شماره تلفن کارشناس پرونده  :  061-34146524

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

مبلغ تضمین
یازده میلیارد ودویست و شش میلیون )000ر000ر206ر11( ریال

انواع تضامین قابل قبول

1- ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 50659/123402  هـ تاریخ 
1394/09/22 و اصالحات بعدی آن .

2- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  و شماره شبا    
350100004001114006376636IR نزد  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز   وجوه 

سپرده شرکت ملی حفاری ایران

 90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت  ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام می شود .

  کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران    
www.nidc.ir                                          http://sapp.ir/nidc_pr

شناسه اگهی 1326939

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای شماره 401-2 

نوبت اول
 

شرکت تولید نیروی برق آذربایجان در نظر دارد پرده های متحرک ردیف های اول، سوم 
)هر کدام یک ست( و چهارم )دو ست( و پره های ثابت ردیف های اول و چهارم )هر کدام یک 
ست( توربین گازی BBC-GT9 نیروگاه گازی ارومیه )جمعا شش ست( را از طریق مناقصه 
www. الکترونیکی  آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  و سامانه  ای  مرحله  دو  عمومی 
setadiran.ir از تولید کنندگان و تامین کنندگان داخلی واجد شرایط خریداری و تامین نماید. 

موضوع مناقصه: 
خرید با آزمایش پره های متحرک ردیف های اول، سوم )هر کدام یک ست( و چهارم 
)دو ست( و پره های ثابت ردیف های اول و چهارم )هر کدام یک ست( توربین گازی 

BBC-GT9 نیروگاه گازی ارومیه )جمعا شش ست( 
 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

 بر اساس مصوبه شماره 123402/ت 50659 مورخ 1394/09/22 هیات وزیران به مبلغ 
13/100/000/000 ریال  (به حروف سیزده میلیارد و یکصد میلیون ریال( به صورت 
ضمانت نامه بانکی )معتبر تا سه ماه از تاریخ مناقصه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر( 
و یا واریز به حساب شماره 4001100706375705 نزد بانک مرکزی به نام شرکت 

تولید نیروی برق آذربایجان 
 محل دریافت اسناد مناقصه:

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی 
- زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

مناقصه گران می توانند تا ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 برای 
دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir مراعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
- محل تحویل )بارگذاری( اسناد مناقصه:

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مناقصه:

 تا ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 
زمان و مکان بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه:

 ساعت 11:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 دفتر شرکت تولید نیروی برق 
آذربایجان 

اطالعات: 
جهت اخذ هرگونه اطالعات بیشتر شرکت کنندگان در مناقصه می توانند با شماره 
تلفن ثابت 33690092-041 )داخلی 129 اطالعات بازرگانی و داخلی 128 اطالعات فنی( 

تماس حاصل فرمایند. 
شناسه 1330811

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران 
گفت: بعد از اصالح نظام یارانه ای قیمت لبنیات حدود 80 درصد 
افزایش نرخ را تجربه کردند این در حالیست که افزایش قیمت 

سبد محصوالت لبنی نسبت به تورم پایین تر است.
به  لبنی  های  فرآورده  صنایع  انجمن  خبری  نشست 
مناسبت روز جهانی شیر با حضور هیات مدیره این انجمن 

برگزار شد.
در ابتدای نشست حسین چمنی مشاور انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی با بیان اینکه چالش مصرف شیر همواره 
در کشور مطرح بوده است، گفت: کاهش قدرت خرید مصرف 
کنندگان و کاهش ارزش ریال باعث تغییر رفتار مردم شده 
است. و تاثیرات منفی خود را در هرم غذایی و سبد غذایی 

مردم گذاشته است.

وی کاهش مصرف شیر در 4 سال اخیر را حدود 40 
درصد خواند و افزود: تبعات کاهش مصرف شیر در گرسنگی 

سلولی غیر قابل جبران است.
چمنی با بیان اینکه کاهش مصرف شیر به 3 گروه متضرر 
می کند، گفت: دولت بزرگترین وظیفه آن ایجاد فرصت شغلی 
است و صنعت لبنی برای بیش از 2 میلیون نفر به صورت 
پاره وقت و تمام وقت فرصت شغلی ایجاد کرده است و این 
فرصت شغلی از سوی بخش خصوصی ایجاد شده و اگر کاهش 
مصرف ادامه داشته باشد فرصت های شغلی نیز از بین می رود.

وی با اشاره به بیمار محور بودن نظام سالمت در کشور، 
خاطر نشان کرد: کاهش مصرف شیر  باعث خواهد یک جامعه 
بیمار تحویل بگیریم و اینگونه هزینه های درمانی بیشتری به 
دولت تحمیل می شود این در حالیست که توسعه با انسان های 

سالم اتفاق می افتد.
مشاور انجمن صنایع فرآورده های لبنیات با بیان اینکه 
کاهش مصرف شیر به صنعت زیان وارد کرده است، افزود: 
مصرف شیر از مدارس باید آغاز شود و در عادت غذایی فرزندان 
باید گنجانده شود از این رو طرح شیر مدارس باید به عنوان 

فرهنگ در مدارس جا بیفتد.
ناقص  به صورت  مدارس  شیر  طرح  کرد:  تاکید  وی 
مصوب و اجرا شده است و 5 تا 6 درصد از نیاز کودکان به 
شیر را تامین می کند و اگر پیوست فرهنگی این کار بدرستی 
انجام می شد عادت مصرف شیر در کودکان ایجاد و نهادینه 
می شد. میانگین مصرف لبنیات در اتحادیه اروپا غربی حدود 
260 کیلوگرم در سال است و این در حالیست که سرانه مصرف 

در ایران کمتر 90 کیلوگرم است.

یک مقام مسئول خبر داد؛

افزایش ۸0 درصدی قیمت لبنیات!

صفحه 2



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2030- سه شنبه 17 خرداد 21401 معه جا

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس:
اختالل در سخنرانی یادگار امام حاصل بداخالقی و خشونت در 

تربیون های رسمی است
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به تالش برخی برای ایجاد اخالل 
در سخنرانی روز گذشته یادگار امام گفت: معلوم نیست که این بداخالقی ها فقط 
برای عده خاصی باشد، یعنی فقط در صحبت سید حسن آقای خمینی رقم بخورد، 
این رفتار اگر توسعه پیدا کند فردا می تواند دامن خیلی ها را بگیرد و از این هم 

غلیظ تر شود و دیگر کنترل آن هم سخت شود.
اسالمی،  شورای  مجلس  مستقلین  فراکسیون  رئیس  نوری  غالمرضا 
اختالل  و  امام خمینی  در حرم  گذشته  یکشنبه  روز  »اتفاقات صبح  درخصوص 
در سخنرانی سیدحسن خمینی که پیش از این نیز بارها تکرار شده و همینطور 
تکرار این رفتار با دیگر شخصیت ها از جمله برهم زدن سخنرانی علی الریجانی 
در 22 بهمن سال 91 به ویژه علیرغم تذکر و نهی صریح رهبری«، گفت: ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و عظیم الشان، باید عرض کنم که این حادثه 
و حوادث مشابهی که در سال های گذشته در این مراسم اتفاق افتاده یا حوادثی 
که مشابه این اتفاق در فضاهای دیگر و برای افراد دیگر رقم می خورد را از چند 

منظر می توان مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: نخست از منظر جایگاهی که اخالق عمومی و اخالق سیاسی 
در جامعه ما دارد، می توان گفت که ریشه این اتفاق به رواج پرخاشگری، خشونت 
می افتد،  اتفاق  کشور  غیررسمی  و  رسمی  تریبون های  در  که  بداخالقی هایی  و 
مرتبط است. اینطور نیست که عده ای کامال خودسر و بدون هیچ پیش زمینه ای 

بیایند و این کارها را انجام دهند.
در  عده ای  یک  کرد: صحبت های  بیان  ادامه  در  بستان آباد  مردم  نماینده 
تریبون های رسمی کشور یا موضع گیری ها و رفتار آن ها باعث می شود که این 
افراد هم جری تر شوند و بروند به سمت همین بداخالقی ها و این رفتارها در کشور 
اتفاق بیفتد که واقعا برازنده کشور، فرهنگ، تمدن و نظام جمهوری اسالمی نیست.

وی افزود: تاکید می کنم که این ها فقط همان افراد نیستند، بلکه این افراد 
برون زدگی و نمای بیرونی این جریانات فکری هستند که در چنین مجامعی دیده 
می شوند، عده ای هم هستند که این ها را ترغیب و تشویق می کنند، روی ذهن شان 

کار می کنند و این ها را اینگونه بار می آورند.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس ادامه داد: از منظر دیگر می توان به عمق 
توسعه یک سری افکار بنیادگرایانه اشاره کرد که در جامعه رسوخ پیدا می کند و 
ما می بینیم که در حرم امام)ره( علیه نوه امام شعار می دهند. این مسیر یک مسیر 
خطرناکی است و مسیری که این گروه ها در پیش گرفته اند برخالف وحدت ملی 
بوده که از افراطی گری شروع شده و به تندروی های بیشتر منتهی خواهد شد. 
خیلی جالب است که در مراسم سالگرد امام)ره( و در حرم حضرت امام)ره( برای 
نوه امام این رفتار را انجام دادند، چه عنوان تاریخی برای این گروه غیر از خوارج 

نهروان می توان ذکر کرد؟
وی همچنین تصریح کرد: شکل گیری این افکار در جامعه برای آینده کشور 
و برای جامعه خطرناک است. حتما باید یک جایی این ها کنترل شوند، البته عرض 
کردم که ریشه این موضوع هم ریشه عمیقی است یعنی فقط چندتا جوان هوچی گر 
نیستند که آنجا سروصدا کنند. این ها در یک جاهایی تغذیه فکری می شوند، روی 
افکار این ها کار می شود و متاسفانه این ها را به این مسیرهای انحرافی هدایت 
می کنند تا اینکه در عمل برون زدگی و نمود آن چنین اتفاقاتی می شود که دیروز 

مشاهده شد.
نوری در ادامه با اشاره به عقبه فکری و جایگاه این گروه در بخشی از قدرت 
خاطرنشان کرد: اما این ها یک عقبه و ریشه دارند که در جامعه حضور دارند و 
احتماال در بخشی از قدرت هم حضور دارند و از امکانات آن برای اهداف شان 
سوءاستفاده می کنند. موضع گیری ها و رفتار نخبگان آن ها و مواضع سیاسی که 
دنبال می کنند از جمله راهبرد خالص سازی  را که امروزه خیلی روی آن تأکید دارند 
و از این داستان ها، نمودخیابانی یا کوچه بازاری اش می شود همین سروصدایی که 

در مراسمات اتفاق می افتد.
وی اضافه کرد: از منظر دیگری که این موضوع می تواند مورد تحلیل باشد 
اوال سابقه آن است که عرض کردم متعدد اتفاق افتاده و در جاهای دیگر هم رخ 
داده است و نحوه برخورد مسئوالن امنیتی مربوطه با این موضوع و موضوعات 

مشابه است.

معاون سازمان حفاظت محیط  زیست:
تحریم ها، دسترسی به فناوری برای حفظ محیط زیست را محدود 

کرده است!
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بهبود 
وضعیت محیط زیست و ارتقای سطح کیفی آن در راستای اهداف توسعه 
پایدار در کشور نیازمند تکنولوژی های پاک و دوستدار محیط زیست است 
اما اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه ایران، دسترسی به چنین فناوری هایی 

را با محدودیت جدی مواجه کرده است.
مسعود عالیخانی در گردهمایی محیط زیست، دیپلماسی منطقه ای، 
مدیریت تغییر اقلیم، آب ، مقابله با گرد و غبار افزود: تغییر اقلیم تهدیدی 
جدی برای ساکنان کره زمین است و برخی مناطق نظیر خاورمیانه به دلیل 
قرار گرفتن در مناطق خشک و نیمه خشک آسیب پذیرتر است. پیامدهای 
تغییر اقلیم  همچون خشکسالی و گرمای شدید و تغییر کیفیت هوا در اثر 
الشعاع  این منطقه را تحت  افزایش ریزگردها زندگی مردم  بیابان زایی و 

قرار می دهد. 
روزهای  تعداد  شدن  زیاد  و  هوا  دمای  میانگین  افزایش  افزود:  وی 
گرم می تواند خاورمیانه را به منطقه سخت به لحاظ سکونت جهان تبدیل 
کند، همچنین یکی از چالش های مهم در جهان رقابت برای دسترسی به 
منابع آب است کمبود منابع آب در منطقه خاورمیانه منجر به تشدید اثرات 

تغییرات اقلیم شده است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: 
آب مایه حیات همه موجودات زنده و یکی از اساسی ترین عوامل در توسعه 
کشاورزی، امنیت غذایی، افزایش سطح رفاه و توسعه پایدار است. کمبود 
منابع آبی و آلودگی آن و افزایش خسارات ناشی از سیل و خشکسالی ها 
در جهان و به ویژه در کشورهای منطقه افزایش یافته است. تشدید دخالت 
بشر در طبیعت و همچنین تغییر اقلیم فشارهای فزاینده ای را بر کمیت و 
کیفیت منابع محدود آب وارد کرده است. از میان 17 کشور جهان که با 
بیشترین تنش آبی روبه رو هستند، 12 کشور در منطقه خاورمیانه و شمال 

آفریقا واقع شده اند.
و  زیستی  منابع  مدیریت  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  وی 
تعالی و بالندگی استفاده از سرزمین، برخوردار از مترقی ترین اصل قانون 
اساسی متبلور در اصل پنجاهم است. در عین حال جرم انگاری تخریب و 
آلودگی محیط زیست یک راهبرد اساسی در برخورد قضایی با متخلفان و 

هنجارشکنان محیط زیستی است.
عالیخانی ادامه داد: بهبود وضعیت محیط زیست و ارتقای سطح کیفی 
آن در راستای اهداف توسعه پایدار در کشور نیازمند تکنولوژی های پاک 
و دوستدار محیط زیست است، اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه ایران، 
دسترسی به چنین فناوری هایی را با محدودیت جدی مواجه کرده است و 
علی رغم تالش و ظرفیت های علمی و فنی، بهبود و ارتقای محیط زیست 

به دلیل تحریم ها با کندی مواجه شده است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اظهارداشت: 
ایجاد روحیه همبستگی و همکاری و هم افزایی بین کشورهای همسایه می 
تواند مولفه تهدیدآمیز تغییر اقلیم را به فرصتی برای ایجاد ثبات و تامین 
امنیت تبدیل کند. تالش و هم افزایی کشورهای منطقه در راستای تحقق 
اهداف توسعه پایدار و مقابله با چالش های محیط زیستی به بهبود و ارتقای 

وضعیت محیط زیست منطقه ای و تاب آوری منجر می شود.

اخطار یک عضو کمیته علمی کرونا؛

کرونا تمام نشده؛ ماسک ها را کنار نگذارید!
کرونا  علمی  کمیته  عضو 
رعایت  ادامه  لزوم  بر  تاکید  با 
بیماری  کنترل  برای  پروتکل ها 
کرونا در کشور، گفت: برگزاری 
جشن  کنار گذاشتن ماسک در صدا و سیما 
که  کند  ایجاد  کاذبی  اعتماد  یک  می تواند 
افراد به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی 
در معرض عفونت قرار گیرند و این درحالی 
است که تصور می کنند کرونا خاتمه یافته، 

در حالی که چنین نیست.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر احمد 
با تاکید بر اینکه کرونا به اتمام  طباطبایی،  
نرسیده است، گفت: هنوز به صورت تک گیر 
بیماران را مشاهده می کنیم و گاهی اوقات 
چند نفر از اعضای یک خانواده به فرم های 
می شوند.  مبتال  امیکرون  با  بیماری  خفیف 
گاهی اوقات هم در برخی مواقع می بینیم که 
هنوز عده ای عالئم کرونای دلتا دارند بنابراین؛ 

نمی توان کرونا را خاتمه یافته تلقی کرد.
او درباره برگزاری جشن کنار گذاشتن 
ماسک در برنامه تلوزیونی پر بیننده خندوانه، 
از نظر علمی در مراکزی که  تصریح کرد: 
مجامع  در  دارد،  حضور  زیادی  جمعیت  
سر  فضاهای  جشن ها،  مساجد،   عمومی، 
بسته، محیط های درمانی و بیمارستان ها و ... 
به هیچ وجه توصیه نمی شود که افراد ماسک 
را کنار بگذارند. البته اگر افراد در یک فضای 

باز با فاصله زیاد از یکدیگر قرار بگیرند و از 
عدم ابتالی یکدیگر به کرونا مطمئن باشند 
می توانند بدون ماسک حضور داشته باشند 
اما این حصول اطمینان تقریبا میسر نیست. 
بنابراین توصیه همچنان استفاده از ماسک 

در فضاهای عمومی است.
چنین  برگزاری  ر  ثا آ ره  با در وی 
تصریح  ملی،  رسانه  فضای  از  برنامه هایی 
کرد: این دست اتفاقات می تواند یک اعتماد 
عدم  دلیل  به  افراد  که  کند  ایجاد  کاذبی 
رعایت مسائل بهداشتی در معرض عفونت 
تصور  که  است  درحالی  این  و  گیرند  قرار 
می کنند کرونا خاتمه یافته در حالی که چنین 

نیست. پس چنین برنامه هایی نباید اجازه این 
اقدامات را به خود بدهند.

به  اشاره  با  عضو کمیته علمی کرونا 
اینکه روند رعایت پروتکل ها در کشور بسیار 
کاهش یافته است، اظهار کرد: به دلیل اینکه 
صدا و سیما هم اعالم می کند که آمار مرگ 
بستری ها  تعداد  و  شده  رقمی  تک  میر  و 
یک  در  را  خود  مردم  است،  یافته  کاهش 
کرانه امنیت تصور می کنند و فکر می کنند 
که می توان مانند قبل زندگی کرد درحالی که 
برخی کشورها مانند چین و برخی کشورهای 
اروپایی با یک افزایش بیماری مواجه هستند.
او درخصوص روند بیماری طی ماه های 

زود  پیش بینی  برای  هنوز  کرد:  بیان  آتی،  
است. از نظر افزایش شیوع بیماری مقداری 
از  بعد  و  فروردین  انتهای  در  بیماران  تعداد 
مسافرت ها افزایش یافته بود؛ اما از آنجایی 
که ماهیت بیماری خفیف تر بود برخی اصال 
یا  و  نمی کردند  مراجعه  درمانی  مراکز  به 
حتی در صورت مراجعه کارشان به بستری 
نمی کشید. در کل به نظر می رسد هنوز الزم 
باشد رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده 
از ماسک، شست وشوی دست و... انجام شود.

تزریق  روند  اینکه  بیان  با  طباطبایی 
است،   یافته  کاهش  واکسن  یادآور  ُدزهای 
گفت: به دلیل کاهش یافتن شدت و شیوع 
امنی تصور  را در کرانه  بیماری مردم خود 
می کنند و این سبب می شود که برای تزریق 

ُدز سوم و چهارم مراجعه نکنند.
کلینیک های  تاسیس  ره  دربا وی 
پساکرونا، اظهار کرد: موضوع کرونای طول 
که  است  چیزی  کرونا  عوارض  یا  کشیده 
طی دو سال و نیم اخیر همیشه به عنوان 
زنگ خطر برای پزشکان مطرح بوده است. 
مشکالت  سندروم ها،   عالئم،   از  بسیاری 
دستگاه تنفسی و گوارشی، عصبی، غدد و...
در برخی افراد با ابتال به کرونا گزارش شده 
است. شاید نتوان اظهار نظر قطعی کرد اما، 
منطقی  پساکرونا  کلینیک های  شکل گیری 

به نظر می رسد.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل مطرح کرد:
ثبت بیش از 12 هزار درخواست نقل و انتقال دانشجویان

سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل گفت: درخواست نقل و انتقال 
بیشترین درخواست  یافته است و  افزایش  از صد درصد  دانشجویان بیش 

دانشجویان برای نقل و انتقال به دانشگاه های تهران بوده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، ثبت نام میهمانی 
و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی 1402-1401 از اول اردیبهشت ماه 
در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان آغاز شد و تا 31 اردیبهشت ادامه 
داشت که بر اساس درخواست دانشجویان تا 6 خرداد ماه تمدید شد. »ابوالفضل 
و  اخبار  جدیدترین  درمورد  دانشجویان  امور  کل  اداره  سرپرست  دانشور« 
آخرین آمار درخواست نقل و انتقاالت دانشجویان برای سال تحصیلی جدید 
و سال های گذشته گفت: دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، 
کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ای مجاز به ثبت نام در سامانه سجاد سازمان 
امور دانشجویان به منظور درخواست میهمانی و انتقال بوده اند که بر اساس 
آخرین آمار، 12 هزار و 579 نفر از این مقاطع در سامانه سجاد ثبت نام کرده اند. 
او در پاسخ به این سوال که هر مقطع تحصیلی چه تعداد از 12 هزار و 
579 نفر را به خود اختصاص داده است، توضیح داد: بر اساس آمار موجود 643 
دانشجو از مقطع کاردانی، 11 هزار و 501 دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته 
و 125 نفر از مقطع کارشناسی ناپیوسته به منظور درخواست نقل و انتقال 
در سامانه سجاد ثبت نام کردند. امسال از مقطع دکتری حرفه ای دانشجویی 

درخواست میهمانی و انتقال نداده است. 
دانشور در مورد اینکه چه تعداد از این دانشجویان خانم و چه تعداد آقا 
هستند، گفت: از تعداد 12 هزار و 579 نفر، 6 هزار و 998 نفر خانم و 5 هزار 
و 581 نفر از ثبت نام کنندگان آقا هستند که از این تعداد 10هزار و 694 نفر 

مجرد و یک هزارو 885 نفر متاهل هستند. 
بیشترین  اینکه  مورد  در  داخل  دانشجویان  امور  کل  اداره  سرپرست 
درخواست دانشجویان برای انتقال و مهمانی به کدام شهر بوده و آیا آمار دقیقی 
از تعداد درخواست ها به دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی وجود دارد یا خیر، 
اظهار کرد: بیشترین درخواست دانشجویان برای نقل و انتقال به دانشگاه های 
تهران بوده است. از این میزان 11 هزار و 590 نفر از دانشگاه های دولتی، 
204 نفر از دانشگاه های غیرانتفاعی و 785 نفر از آموزشکده فنی درخواست 

نقل و انتقال داده اند. 
او ادامه داد: از تعداد کل دانشجویان ثبت نام کننده در سامانه سجاد، یک 
هزار و 848 نفر دانشجوی روزانه و یک هزار 522 نفر دانشجوی شبانه هستند. 
دانشور درمورد افزایش یا کاهش میزان درخواست نقل و انتقال برای 
سال 1401 نسبت به سال های گذشته عنوان کرد: در سال 98 و 99 با وجود 
شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن دانشگاه ها همچنان تعداد درخواست ها 
باال بود به طوری که تعداد این درخواست ها در سال 98.10 هزارو 812 نفر 
و در سال 99.11 هزار و 150 نفر بوده است. اما در سال 1400 این تعداد به 
6 هزار نفر کاهش یافت. برای سال تحصیلی جدید ما با رشد بیش از صد 
درصدی مواجه هستیم یعنی درخواست نقل و انتقال دانشجویان بیش از صد 

درصد افزایش یافته است. 
در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه های مبداء از همان زمان که مهلت 
ثبت درخواست در سامانه سجاد پایان یافت شروع به بررسی موارد ارسالی 
کردند و تا 15 تیر ماه مهلت دارند کلیه موارد را مورد بررسی قرار دهند. پس 
از اتمام این فرصت، دانشگاه های مقصد نیز از 15 تیر ماه تا پایان مرداد ماه 
با توجه به موافقت هایی که دانشگاه های مبدا انجام داده اند، فرصت دارند 

درخواست های ارسال شده دانشجویان را بررسی کنند.

پایان تلخ پرونده گم شدن کودک 10 ساله در دماوند
فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: در پی اعالم مفقودیت یک پسر 
بچه 10 ساله توسط والدینش در شهرستان دماوند، عملیات میدانی و علمی پلیس 

برای پیدایش این کودک بصورت جدی آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس،سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق 
استان تهران در تشریح این خبر گفت:حدود 3 روز پیش با طرح شکایت والدین 
یک کودک 10 ساله مبنی بر مفقودیت فرزندشان به مراجع انتظامی شهرستان 
دماوند ، اقدامات فنی و تخصصی پلیس از همان لحظات اولیه آغاز و سرنخ های 

مبهمی مبنی بر وقوع احتمالی آدم ربایی بدست آمد.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه با تالش شبانه روزی ماموران پلیس 
آگاهی در نهایت جسم بی جان این کودک در بیابان های گیالوند پیدا شد تصریح 
کرد: با هماهنگی مراجع قضایی جسد این کودک به پزشکی قانونی منتقل شد.

رئیس پلیس شرق استان تهران خاطر نشان کرد: پلیس با بررسی شواهد 
و دالیل متقن به یک جوان 19 ساله که طرح دوستی با این کودک ریخته بود 
مظنون و با اقدامات فنی با هماهنگی بازپرس پرونده ضمن دستگیری متهم پرده 
از یک جنایت گشود.وی افزود: متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اقدامی در 
این رابطه بود که در مواجهه با ادله پلیس لب به اعتراف گشود و به جرم خود 

که منجر به قتل شد اقرار کرد.

سردار عزیزی خاطر نشان کرد: تحقیقات پلیس در خصوص انگیزه متهم و 
علت تامه وقوع قتل ادامه دارد.فرمانده انتظامی شرق استان تهران در خاتمه از 
شهروندان خواست در نگهداری از کودکان خود در خارج از منازل هنگام بازی و 

تنها بودن انها نظارت مستقیم و حساسیت بیشتری داشته باشند.

دستگیری اعضای باند 12 نفره شرکت هرمی در پردیس
نفری  باند 12  اعضای  از دستگیری  تهران  استان  انتظامی شرق  فرمانده 

شرکت هرمی خبر داد.
با  پردیس  مأموران کالنتری 14فاز 11  سردار »کیومرث عزیزی« گفت: 
دریافت اطالعاتی و مراجعه حضوری فردی مبنی بر تبلیغات گسترده یک شرکت 
هرمی در فاز 11 پردیس که در زمینه بازاریابی شبکه ای غیرمجاز فعالیت می کند، 

بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران محل دقیق فعالیت شرکت هرمی را در شهر پردیس 
)فاز یازده( شناسایی و پس از تشکیل یک تیم عملیاتی و هماهنگی قضائی وارد 
مخفیگاه شده و 12 نفر اعضای باند شرکت هرمی را دستگیر و جهت بررسی و 

تحقیقات به کالنتری انتقال دادند.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس در بازرسی از محل 
موفق به کشف پک های آموزشی، کیس، مانیتور، کتابچه و جزوه های آموزشی 

در خصوص فعالیت اعضای باندهای شرکت های هرمی شدند.
سردار »عزیزی« تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات پلیسی 
جرم خود را قبول داشته و در ادامه اذعان داشتند برای عضوگیری و اعتمادسازی 
عضوها، کار خود را قانونی جلوه می دادند، که با هوشیاری پلیس شناسایی و پس 
از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.فرمانده 
انتظامی استان در پایان گفت: که شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه 

موارد مشکوک با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس حاصل نمایند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R15 و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی 8100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،760 دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

سیل،  آتش سوزی،  زلزله،  هر  از  بعد 
ریزش ساختمان و حوادثی نظیر آنچه که در 
متروپل آبادان رخ داد، تازه یادمان می آید که 
ندارند،  را  کافی  استحکام  ساختمان هایمان 
و  نبوده  اطمینان  قابل  سازه هایمان  ایمنی 
و  نیست  کافی  بحران   مدیریت  امکانات 
بیمارستان هایمان که باید در خطر و بحران 
که  موضوعی  فرسوده اند،  باشند،  مردم  پناه 
صحبت  آن  درباره  ایمنی  کارشناس  یک 

کرده است.
بعد از ریزش »متروپل« باز هم بحث 
که  موضوعی  شد؛  داغ  ساختمان ها  ایمنی 
همواره بعد از بحران های این چنینی برایمان 
تبدیل به اولویت شده و مدتی بعد بازهم آن 
را فراموش می کنیم. درست مانند زمانی که 
پالسکو در آتش سوخت و فروریخت، درست 
مانند زلزله هایی که بیمارستان های تازه ساز 
را که در آستانه افتتاح بودند، ویران کرد و 
حاال مانند متروپل که زندگی های زیادی در 

زیر آوارش مدفون شد.
یمنی   ا بحث  ه  ر با و د هم  ال  حا
ساختمان های کشور مطرح شده و حتی در 
تهران نیز اعالم شد که 129 ساختمان در 
وضعیت ناایمن قرار دارد. ساختمان هایی که 
گرچه اسامی شان به طور رسمی اعالم نشده 
است، اما از گوشه و کنار و از میان اظهارات 
فهمید  می توان  مسئوالن  از  برخی  گذشته 
که نام چند بیمارستان و مرکز درمانی هم 
در میانشان دیده می شود. موضوعی که عمق 
چراکه  می دهد؛  نشان  را  بالقوه  فاجعه  یک 
بیمارستان هایی که باید در بحران پناه مردم، 
بیماران و مصدومان باشند، ممکن است درپی 
کوچکترین حادثه طبیعی یا غیرطبیعی خود به 
بحرانی نظیر متروپل، پالسکو یا ... بدل شود.

مدیرگروه  استادتقی زاده-  عباس 
علوم  دانشگاه  بالیا  و  حوادث  در  سالمت 
فرسودگی  وضعیت  درباره  تهران،  پزشکی 
مطالعات  گفت:  کشور،  در  بیمارستان ها 
بیمارستان ها  ایمنی  بحث  درباره  متعددی 
انجام شده که برخی از آن ها برای شهر و 
دو سال  اما طی  است،  بوده  استان خاصی 
مطالعه جامعی از سوی وزارت بهداشت بر 
روی ایمنی بیمارستان ها در کل کشور انجام 
گذشته  سال های  طی  که  طوری  به  شد. 
ایمنی  میزان  »بررسی  عنوان  با  سامانه ای 

بیمارستان ها« یا HSI ایجاد کردند.
2 مطالعه بررسی ایمنی بیمارستان های 

کشور
در  یک بار  مطالعات  این  افزود:  وی 
ارزیابی  بیمارستان   224 روی  بر   1392
وضعیت  داده  نشان  که  شده  انجام  ایمنی 
شاخص های ایمنی در حد متوسط و کمتر از 
40 درصد بوده است. در این مطالعه بررسی ها 
بر روی سه قسمت اصلی انجام شده است که 
شامل بررسی ایمنی سازه ای، بررسی ایمنی 
غیرسازه ای شامل کل تجهیزات و امکانات 
بیمارستان و ایمنی عملکردی بیمارستان که 
مدیریت  ساختارهای  و  برنامه  وضعیت  به 

بحران در داخل بیمارستان می پردازد، بود.
ابزارهای  البته  گفت:  زاده  استادتقی 
از  برخی  متفاوتند.  ایمنی  میزان  سنجش 

برخی هم  دارند و دقت  باالیی  آن ها دقت 
آنقدرها باال نیست. همچنین برخی ابزارهای 
سنجش ایمنی به صورت کامال کمی ارزیابی 
می کنند و برخی هم به صورت کیفی ایمنی را 
ارزیابی می کنند. هرچقدر بخواهیم به سمت 
کمی شدن حرکت کنیم، وقت، امکانات، منابع 

و اطالعات  زیادی نیاز دارد.
استاد تقی زاده ادامه داد: مطالعه دوم در 
سال 1395 با همان ابزار روی 421 بیمارستان 
آن  در  که  آنجایی  از  که  شد  تکرار  مجددا 
سال ها بحث ایمنی بیمارستان ها به صورت 
جدی پیگیری می شد، مقداری وضعیت بهتر 
تقریبا  بیمارستان ها  ایمنی  میانگین  و  شده 
افزایش داشته و  این مطالعه 10 درصد  در 
به نزدیک 50 درصد رسیده بود. البته عمده 
بر روی سازه  انجام شده،  اقداماتی هم که 
نبوده است. یعنی درصد ایمنی سازه ای تفاوت 
چندانی نداشته و بیشتر بر روی بحث های 
مربوط به تجهیزات و امکانات؛ یعنی قسمت 
غیرسازه ای و عملکردی بیمارستان ها اقدامات 

و بهبودهایی انجام شده است.
مدیرگروه سالمت در حوادث و بالیا 
دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بعد 
از سال 1395 متاسفانه مطالعه جامعی بر روی 
بحث ایمنی بیمارستان ها انجام نشده است، 
گفت: بر این اساس در حال حاضر نمی توانیم 
بررسی کنیم که در شرایط کنونی که در سال 
1401 هستیم، آیا وضعیت مان از نظر ایمنی 
بیمارستان ها در همان حد 40 تا 50 درصد 
است یا خیر. البته یک مطالعه دیگری درباره 
تاب آوری بیمارستان ها به صورت پایلوت در 
به همین  دادیم که شبیه  انجام  یزد  استان 

نتایج را به دنبال داشت.
حد متوسط ایمنی بیمارستان های کشور
استادتقی زاده گفت: بر این اساس به 
طور کلی می توان گفت که وضعیت ایمنی 
بیمارستان ها در حد متوسط است؛ نه خیلی 
بد هست و نه خیلی شرایط عالی دارد، اما از 
آنجایی که بیمارستان ها جزو اماکن حیاتی 
و حساس محسوب می شود و اگر حادثه ای 
رخ دهد، باید فعال باشد و بتواند به بیماران 
این  انتظارمان  طبیعتا  دهد،  ارائه  خدمات 
است که وضعیت بیمارستان ها بهتر از این 
باشد و بتوانیم ایمنی را به 70 تا 80 درصد 
که وضعیت مطلوبی است، برسانیم. تا جایی 
مطالعه   1395 سال  از  بعد  دارم  اطالع  که 
ایران  کل  بیمارستان های  روی  بر  جامعی 

انجام نشده است.
که  ی  ز سا نو ی  ن ها ستا ر بیما

فرومی ریزند!
وی با بیان اینکه طبیعتا بیمارستان هایی 
که قدیمی ساز هستند و عمر 60 تا 70 ساله 
کشور  فرسوده  بیمارستان های  جزو  دارند، 
محسوب می شوند، افزود: باید توجه کرد که 
وضعیت ایمنی بیمارستان ها وابسته به نوع 
سازه ای است که در آن استفاده شده است و 
بستگی دارد که شرایط ساخت بیمارستان به 
چه صورتی باشد. ما در زلزله اهر- ورزقان 
بیمارستانی داشتیم که کامال نوساز بود و هنوز 
افتتاح نشده بود، اما در برابر زلزله تاب نیاورد. 
ساختمان نوساز بود، اما از آنجایی که کیفیت 

ساخت خوبی نداشت، تاب نیاورد.
لزوم توجه بیشتر به ایمنی بیمارستان ها 

ریفرال
کالنشهرها  در  گفت:  استادتقی زاده 
هم باتوجه به جمعیت زیاد آن ها و از طرفی 
باتوجه به اینکه بیمارستان های کالنشهرها 
به  ریفرال هستند.  و  مرجع  بیمارستان های 
بیمارانی  کشور  همه  از  که  تهران  در  ویژه 
برای درمان به بیمارستان های مرجع مراجعه 
توجه  نیازمند  بیمارستان ها  این  می کنند، 

بیشتری از نظر ایمنی  هستند.
اجرا  که  ساختمان ها  ایمنی  مقررات 

نمی شوند!
کردن  ایمن  راهکارهای  درباره  وی 
بیمارستان ها در کشور باتوجه به حادثه خیز 
بیشترین  می کنم  فکر  گفت:  ایران،  بودن 
و مهمترین مشکلی که داریم، عدم جدیت 
در اجرای قانون است. ما قانون کم نداریم. 
برای  را   2800 آیین نامه  حاضر  حال  در 
به  هم  بیمارستان ها  که  داریم  ساختمان ها 
طور اختصاصی در آن آیین نامه دیده شده اند. 
آیین نامه 2800 که از سوی وزارت مسکن و 
شهرسازی ارائه شده است، میزان خطرپذیری 
لرزه ای کشور را در هر منطقه مشخص کرده 
زلزله  بروز  احتمال  منطقه چقدر  در هر  که 
وجود دارد و بر اساس آن اعالم کرده که به 
عنوان مثال اگر می خواهید در منطقه با خطر 
باال بیمارستان بسازید باید یکسری شرایط را 
داشته باشد و اگر در منطقه با ریسک متوسط 
بیمارستان سازی در حال انجام بود، باید قواعد 
دیگری مورد توجه قرار گیرد. بنابراین قوانین 
زیاد هستند. حتی در سال 1396 یک مصوبه 
خیلی جدی را با عنوان »کاهش آسیب پذیری 

که  گرفتیم  وزیران  هیات  از  کالن شهرها« 
بیمارستان ها هم در آن وجود  ایمنی  بحث 
داشت، اما اکنون این سوال را باید پرسید که 
چقدر از این آیین نامه ها و دستورالعمل ها و 

مصوبات اجرایی شده است؟.
لزوم پایش برنامه ها و قوانین مربوط به 

ایمنی ساختمان ها
استادتقی زاده ادامه داد: در کشور قوانین 
را مصوب می کنیم، برنامه مصوب می کنیم و 
... اما باید به بحث پایش اجرای برنامه ها و 
مصوبات توجه نداریم. ما حتما به سامانه های 
پایش اجرای برنامه نیاز داریم. اگر در هیات 
دولت، وزارت مسکن و شهرسازی و ... قانون 
یا برنامه ای مصوب می شود و برای آن پول 
کرد  بررسی  باید  می شود،  گذاشته  اعتبار  و 
که چند درصد این برنامه اجرا شده و نقاط 
ضعف و قوتش کجا بود؟. اگر اجرا نشد، چرا 
اجرا نشد و چه کسی آن را اجرا نکرد؟. گاهی 
شما برنامه می نویسید تا سازمانی آن را انجام 
دهد، اما منابع در اختیارشان قرار نمی دهید. 
این مدیر که نمی تواند با دست خالی قوانین 
را اجرا کند. در حال حاضر در شهر تهران 
بیمارستان  عنوان  به  را  بیمارستان هایی 
که  است  قرار  حال  کردند،  اعالم  فرسوده 
بازسازی  یا  مقاوم سازی  ایمن سازی،  این ها 
شود و برای این اقدامات باید منابع در اختیار 
وزارت بهداشت یا هر جایی که قرار است این 

کار را انجام دهد، قرار بگیرد.
ریسک  ارزیابی  در  جامع نگری  لزوم 

ساختمان ها
مدیریت  و  یمنی  ا کارشناس  ین  ا
بیمارستان های  درباره  باید  گفت:  بحران 
فرسوده کشور بر اساس میزان ریسک شان 
تصمیم گیری شود. مدل های ارزیابی خطر 
آتش نشانی  سازمان  وقتی  است.  متفاوت 
عمدتا  می دهد،  نجام  ا ریسک  رزیابی  ا
مهم  برایش  ساختمان  ایمنی  بحث های 
کم  برایش  لرزه ای  مسائل  شاید  و  است 
اهمیت تر باشد. ما اگر می خواهیم ارزیابی 
ایمنی،  ببینیم.  جامع  باید  کنیم،  ریسک 
ارزیابی لرزه ای، سازه و ... را باهم ببینیم. 
که  داریم  پالسکو  مانند  ساختمان  ک  ما 
ممکن است به دلیل آتش سوزی بریزد و 
دلیل  به  متروپل  مانند  دیگری  ساختمان 
ضعف پی و زمین بریزد و در عین حال یک 
اینکه  دلیل  به  ساختمان هم ممکن است 
روی گسل یا در حریم گسل ساخته شده،   
بریزد بنابراین ارزیابی ها باید جامع باشد و 
روساخت ها  زیرساخت ها،  زمین،  بحث  از 

و... در آن دیده شود.
از  بسیاری  در  گفت:  تقی زاده  استاد 
فقط  که  باشد  نیاز  شاید  ایمن سازی  موارد 
سازه را مقداری تقویت کنید. مثال بیمارستانی 
مانند امام خمینی )ره( که امکان تخریبش 
مانند  جایی  کنارش  در  باید  ندارد،  وجود 
صورت  در  تا  شود  ساخته  مهدی کلینیک 
متوقف  خدمات  آن  بازسازی  یا  جابجایی 
که  می کنم  فکر  اساس  همین  بر  نشود. 
می توان از بسیاری از بیمارستان های فرسوده 
با مقاوم سازی استفاده کرد. هرچند که برخی 

از آن ها هم باید تخریب شوند.
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متروپل های بالقوه ای که ممکن است آوار شود!
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تهیه و تنظیم: 
مجتبی کاشی

ز  ا ی  ر بسیا
ز  ا دوره  ولین  ا در  مشارکت کنندگان 
طرح فروش و تخصیص خودرو بصورت 
یکپارچه که تحت نظارت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( اجرایی شد، پس 
از اعالم نتایج اولیه در سامانه جزو »برنده 
اول« طرح بوده اند، اما حال که می خواهند 
برای واریز وجه اقدام کنند با پیام »شما 
هستید«  قرعه کشی  رزرو  منتخبین  جزو 

روبه رو شده اند.
 27 ( پیش  هفته  و  د سه شنبه 
در  خودرو  فروش  اولین  ماه(  اردیبهشت 
خودرو  تخصیص  یکپارچه  سامانه  قالب 
خودروساز  شش  محصوالت  عرضه  با 
هفته  یک  مدت  به  خصوصی  و  دولتی 
پس  شد.  اجرایی  خرداد(   3 سه شنبه  )تا 
از پایان مهلت ثبت نام متقاضیان در این 
طرح، قرعه کشی آن دوشنبه هفته گذشته 
)9 خردادماه( انجام و با تاخیر قریب به 30 

ساعت نتایج اعالم شد.
افراد  از  تعدادی  اخیر  روز  دو  طی 
تماس  در  سامانه  این  در  شرکت کننده 
مشترک  موضوعی  از  خبرگزاری،  این  با 
پس  افراد،  این  گفته  به  کرده اند.  گالیه 
از اعالم نتایح در روز 11 خرداد )پیش از 
تعطیالت( اسامی آنان به عنوان منتخبان 
اول )اصلی( اولین فروش خودرو در قالب 
اعالم  خودرو  تخصیص  یکپارچه  سامانه 
واریز  برای  می خواهند  که  حال  اما  شد 
اقدام  علی الحساب  مبلغ  یا  خودرو  وجه 
کنند، موفق به واریز نمی شوند؛ چرا که با 
پیام »شما جزو منتخبین رزرو قرعه کشی 
این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو  

هستید« مواجه شده اند.
بایستی  افراد  این  اساس  این  بر 
منتظر بمانند تا چنانچه برندگان اصلی در 
مهلت تعیین شده برای پرداخت وجه که 
تا پایان )ساعت 24 سه شنبه 17 خرداد( 
در نظر گرفته شده بود، پرداخت وجه انجام 
ندادند، از لیست رزروی ها جایگزین شوند.
شایان ذکر است بیشتر افرادی که 
مشتریان  شده اند،  مواجه  مشکل  این  با 
صنعتی  ه  و گر محصوالت  ضی  متقا

ایران خودرو هستند.
در  این مشتریان می گوید،  از  یکی 
روز اولی که نتایج اعالم شد، برنده یک 
دستگاه تارا اتوماتیک در طرح پیش فروش 
شدم. طی این چند روز پس از آنکه مبلغ 
علی الحساب خودرو را فراهم کردم، دوباره 
به سامانه برای واریز وجه مراجعه کردم 
اما امکان ثبت نام ندارم؛ چراکه در لیست 
با  امروز  صبح  گرفته ام.  قرار  رزروی ها 
شرکت ایران خودرو تماس گرفتم که در 
ما  جانب  از  مشکل  کردند  اعالم  جواب 

نیست و تاکنون 1500 نفر با امور مشتریان 
این شرکت تماس گرفته اند. بر این اساس 
شماره ای مرتبط با امور سامانه به من داده 
شد که به سبب هجوم تماس ها موفق به 

برقراری ارتباط نشده ام.  
یکی دیگر از مشتریان نیز که موفق 
با وزارت صمت شده  ارتباط  به برقراری 
یک  که  کردند  اعالم  می گوید:  است، 
این  و  بوده  قرعه کشی  متولی  شرکت 

وزارتخانه تنها ناظر ماجرا بوده است.
آن طور که مشخص است، مشکل 
پیش آمده به عدم تفکیک برندگان اصلی 

از منتخبان رزرو مربوط می شود.
مسئوالن  نیز  این  از  پیش  البته 
بودند  تاکید کرده   وزارت صمت  ذی ربط 
فروش  بر  ناظر  تنها  وزارتخانه  این  که 
آنان،  گفته  به  بود.  خواهد  تخصیص  و 
بخش نظارت از بخش اجرایی کامال جدا 
شده و دولت به هیچ عنوان دخالتی در کار 
بنگاه های خصوصی(  فعالیت  در  )به ویژه 
نخواهد داشت. اجرای کار با خودروسازان 
است و دولت نظارت خواهد کرد که کارها 

به درستی انجام شود.
موضوع را از خودروسازان و وزارت 

صمت مورد پیگیری قرار دادیم.
ایران خودرو اختالل ایجاد شده را از 
سوی وزارت صمت دانسته و اعالم کرد: ما 
لیست منتخبان را از وزارت صمت دریافت 
کرده ایم و دخالتی در این کار نداشته ایم. 

بسیاری از مشتریان 
با این شرکت تماس گرفته اند؛ اما با 
توجه به اینکه مشکل از سوی ما نیست، 

اطالعات دقیقی هم در دست نیست.
سایپا نیز اعالم کرد که هنوز تماسی 
که دال بر این مشکل باشد، نداشته و در 
که  کرد  اعالم  نیز  وزارت صمت  نهایت 

موضوع در دست پیگیری است.
****

ازسرگیری خرید و فروش غیرقانونی 
حواله خودرو!

در حالیکه هنوز یک هفته از اعالم 
نتایج طرح فروش خودرو در قالب سامانه 
فروش  نگذشته،  رچه  یکپا تخصیص 
سایت ها  در  خودروها  حواله  غیرقانونی 
است  حالی  در  این  است!  شده  آغاز 
و  فروش  یکپارچه شدن  با  بود  قرار  که 
عرضه  خودرو، نقش دالالن و سودجویان 

کمرنگ  شود.
روز  چند  تنها  خودرو  بازار  دالالن 

پس اعالم نتایج اولین دوره طرح فروش 
یکپارچه تخصیص خودرو، برای خرید و 
فروش حواله ها دست به کار شدند. این در 
حالی است که یکی از شرایط قید شده در 
این طرح، ممنوعیت واگذاری حواله خرید 

خودرو به غیر ذکر شده است.
تا پیش از آنکه فروش و تخصیص 
خودرو به شیوه یکپارچه و تحت نظارت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  و 
طرح های  در  بیاید،  در  تولیدکنندگان 
قبلی که توسط خود خودروسازان برگزار 
می شد، حتی افرادی که توان مالی برای 
جذابیت  سبب  به  نداشتند،  خودرو  خرید 
بخت آزمایی،  این  در  شرکت  باالی 
شانس خود را امتحان و اقدام به ثبت نام 
می کردند که در صورت برنده شدن، به هر 
تحویل  را  نمی خواستند خودرو  اگر  دلیل 
بگیرند، حواله  آن را به صورت غیرقانونی 
می فروختند. عمده این افراد در قرعه کشی 
شرکت می کردند و برنده هم می شدند، اما 
چون پول کافی برای تکمیل وجه نداشتند 
از  به فروش حواله خود می کردند.  اقدام 
میلیون  چند  حواله  فروشنده  طریق  این 
تومان به جیب می زد و خریدار حواله هم 
در نهایت صاحب خودرو صفر کیلومتر با 
خیلی  اما  کارخانه  از  بیشتر  کمی  قیمتی 

پایین تر از بازار آزاد می شد.
طرح  صمت  وزارت  که  نی  زما
قالب  در  خودرو  تخصیص  و  فروش 
به  را  خود  نظارت  با  و  یکپارچه  سامانه 
جهت  در  اهدافش  از  یکی  آورد،  میان 
فروش  و  خرید  همین  حذف  شفافیت، 
حواله ها و حذف دالل ها و واسطه ها بود، 
داغ  می شود،  دیده  دوباره  که  آنچه  اما 
شدن بازار خرید و فروش حواله هاست. 
می  تما ینکه  ا به سبب  ینکه  ا ضمن 
تحویل  آزاد  سند  صورت  به  خودروها 
در  آن  سند  نیست  قرار  و  شد  خواهند 
رهن شرکت خودروساز باقی بماند، کار 
حواله  فروشندگان  و  خریداران  برای 

راحت تر هم شده است.
طبق قوانین، خرید و فروش حواله 
خودرو قانونی نیست و در صورتی که این 
ابطال  اجازه  خودروساز  دهد،  رخ  اتفاق 
دیگر  سوی  از  دارد.  را  فروش  قرارداد 
باتوجه به اینکه برخی دفترخانه های اسناد 
رسمی )پیش از راه اندازی سامانه تخصیص 
یکپارچه خودرو( برای خرید و فروش این 

حواله ها وکالت نامه صادر می کردند، معاون 
اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
همان موقع اعالم کرد که »دفاتر اسناد 
فروش خودروهای  و  اجازه خرید  رسمی 
حواله ای را ندارند و چنانچه دفترخانه ای 
اقدام به این کار کند، طبق قانون با آن 
از  اما  حال  این  با  شد«؛  خواهد  برخورد 

تب وتاب این بازار کاسته نشده است.
برندگان  از  تعدادی  رابطه  این  در 
طرح اخیر فروش یکپارچه که قصد دارند 
حواله خودرو خود را بفروشند، ابراز کرده اند 
به سبب اینکه نمی توانند تا روز سه شنبه 
)17 خرداد ماه/ آخرین مهلت واریز وجه 
از  کنند،  وجه  تامین  به  اقدام  خودرو( 
درصدد  و  شده   منصرف  خودرو  دریافت 

فروش حواله خود برآمده اند.
که  هد  می د ن  نشا سی ها  ر بر
فضای  در  حواله ها  این  از  زیادی  تعداد 
و    206 پژو  می شوند.  آگهی  مجازی 
207 و دناپالس )پیش فروش( در ردیف 
این  حواله  و  پرطرفدارند  خودروهای 
خودروها جزو حواله های پرفروش است. 
قیمت این حواله ها بسته به موعد تحویل و 
نوع خودرو متفاوت بوده اما متوسط قیمت 

آنها بین 30 تا 65 میلیون تومان است.
توزیع رانت و دالل بازی ها همچنان 

ادامه دارد...
خرید و فروش حواله خودروها نشان 
می دهد علیرغم اینکه یکی از بزرگترین 
چنین  ایجاد  از  صمت  وزارت  اهداف 
تخصیص  و  دالالن  حذف  سامانه ای، 
خودرو به مصرف کننده واقعی بوده است، 
اما همچنان خودرو به مصرف کننده واقعی 
نمی رسد و برخی افراد با ثبت نام و شرکت 
در قرعه کشی، بدون پرداخت هیچ وجهی، 
درآمد چند میلیون تومانی کسب می کنند. 
این  اصلی  ریشه  می رسد  نظر  به 
قیمت  باالی  اختالف  همچنان  موضوع 
خودرو در بازار آزاد نسبت به کارخانه  است. 
قرعه شکی  در  که  خوش شانس ها  برخی 
برنده می شوند، وجه خودرو را واریز و آن 
را تحویل می گیرند تا از آن استفاده کنند 
یا در بازار به قیمت  آزاد بفروشند. از آن 
سو بسیاری هم ثبت نام می کنند و پس از 
برنده شدن در قرعه کشی، حواله آن را چند 

میلیون تومان می فروشند.
شرایط  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
ثبت نام  محدودیت های  و  فروش  جدید 
تغییر چندانی نسبت به شیوه های فروش 
قبلی ندارد و تغییری در نحوه قرعه کشی 
و توزیع ایجاد نشده، بعید به نظر می رسد 
که طرح جدید هم بتواند چاره ساز مشکل 
باشد. اینها در حالی است که وزارت صمت 
بارها اعالم کرده که با برنامه های درنظر 
گرفته شده قرار است قرعه کشی خودروها 

به مرور حذف شود.

بانک سینا اعالم کرد:
سهامداران برای دریافت سود سهام در سامانه سجام ثبت 

نام کنند.
نسبت  از سهامداران خود خواست  سینا  بانک 
به ثبت نام در سامانه سجام برای دریافت سود سهام 

سنوانی اقدام کنند.
پیرو  کرد:  اعالم  سینا  بانک  روابط عمومی 
اطالعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه مبنی بر الزام ناشران ثبت شده نزد 

سازمان بورس و اوراق بهادار جهت پرداخت سود سهام از طریق سامانه 
از کلیه سهامداران محترم  جامع اطالعات مشتریان )سجام(، بدین وسیله 
درخواست می شود نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام کنند تا امکان 

پرداخت سود سهام سنواتی از طریق سامانه مذکور فراهم شود.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون؛
رویکرد توسعه و تعالی آموزش بانک در برنامه های آموزش 

برجسته و مشهود است
سرپرست بانک توسعه تعاون رویکرد توسعه و 
تعالی آموزش بانک در استراتژی ها و برنامه های 

آموزش را برجسته و مشهود دانست.
شیخ حسینی اهتمام به تعالی آموزش در بانک 
را شایسته تقدیر ذکر کرد و افزود توسعه سرمایه 
پرورش  و  تخصصی  و  ای  حرفه  مسیر  از  انسانی 
کارکنان خبره و کارآمد، مسیر توسعه پایدار بانک 

توسعه تعاون، نظام بانکی و کشور را هموار می نماید.
سرپرست بانک توسعه تعاون تقویت و حمایت از رویکرد اهتمام به 
تعالی آموزش در بانک توسعه تعاون را مقوله ای مهم قلمداد و تشریح 
همواره  کشور  سطح  در  آموزش  شرکای  میان  در  آموزش  حوزه  نمود 
و  حمایت  با  کرد  امیدواری  اظهار  و  داشته  متمایز  و  برجسته  حضور 
استمرار روند موجود، در آینده نزدیک به برندی شناخته شده در سطح 

ملی مبدل خواهد شد.
گفت:  تعاون  توسعه  بانک  آموزشی  رویکرد  تبیین  در  ایشان 
آموزشی  نظام  مدیریت  در  ای  حرفه  اصول  به  توجه  و  استانداردسازی 
بانک، از معیارهای اصلی مورد توجه در چندسال اخیر بوده و زیرساخت 
های سخت افزاری و نرم افزاری مطلوبی در پیاده سازی نظام آموزش 

مورد توجه قرار گرفته است. 
را  ای  حرفه  شرکای  با  اثرگذار  و  هدفمند  تعامالت  برقراری  وی 
و  خواند  تعاون  توسعه  بانک  پژوهش  و  آموزش  مرکز  مستمر  راهبرد 
اشاره نمود کاربست رویکرد مذکور ظرفیت ها و استعدادهای متعددی 

را برای تسهیل حرکت بانک در مسیر اهداف فراهم خواهد ساخت.
بانک  اطالعات  وفناوری  ریزی  برنامه  معاون  زاده  شیخ  ایرج 
به  اهتمام  سبب  به  تعاون  توسعه  بانک  آموزش  تقدیر  تعاون  توسعه 
را ویژگی  انسانی  برتر در زمینه توسعه سرمایه  آموزش و تجربه  تعالی 
برنامه  و  گذاری  سیاست  با  افزود:  و  خواند  تعاون  توسعه  بانک  متمایز 
ریزی مطلوب و کسب افتخارات و دستاوردهای آموزشی، مسیر تقویت 
و ارتقای برند دانش محور و توسعه گرایی بانک توسعه تعاون هموارتر 
کشور  توسعه  با  همسو  بنیان  دانش  های  فعالیت  از  حمایت  نگرش  و 
اعتال خواهد یافت. معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات در خصوص 
ملی  کنفرانس  نهمین  در  گفت:  تعاون  توسعه  بانک  آموزش  از  تقدیر 
اساتید  کلیه  مشارکت  و  با حضور  که  انسانی  توسعه سرمایه  و  آموزش 
دانشگاه ها، مدیران، کارشناسان، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه 
آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان ها، شرکت ها، دستگاه ها و 
دانشگاه های کشور در سطح ملی برگزار شد از اهتمام اداره کل آموزش 
و  تقدیر  آموزش  تعالی  به  تعاون  توسعه  بانک  وپژوهش  آموزش  مرکز 
در بخش تجربیات برتر، اداره کل آموزش با ارایه تجربه »طرح توسعه 
سرمایه انسانی« جزو برترین ها قرار گرفت. وی تشریح نمود دستیابی 
به موفقیت و خلق افتخار برای بانک مرهون دو مولفه اساسی حمایت 

مدیران و تعامل و هم افزایی همکاران است.

 رشنوادی: افزایش سرمایه شرکت بیمه سرمد به ثبت رسید
افزایش  گفت:  سرمد  بیمه  شرکت  مدیرعامل 
سهامداران  دارایی  به  و  ثبت  شرکت  این  سرمایه 

اضافه شد.
بیمه سرمد، یعقوب  به گزارش روابط عمومی 
رشنوادی با اعالم این خبر گفت: به استناد صورتجلسه 
مجمع فوق العاده شرکت بیمه سرمد و مجوز سازمان 
بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران، سرمایه این شرکت از مبلغ 2500 میلیارد ریال به مبلغ 4800 میلیارد 
ریال افزایش یافت.

تجدید  محل  از  سرمایه  افزایش  این  افزود:  سرمد  بیمه  مدیرعامل 
ارزیابی دارایی های شرکت صورت گرفته و در سازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور به ثبت رسیده است.
رشنوادی درباره روند افزایش سرمایه این شرکت نیز گفت: در مجمع 
به 7500  ریال  میلیارد  از مبلغ 2500  افزایش سرمایه  فوق العاده شرکت، 
دارایی ها، مطالبات حال شده  ارزیابی  مازاد تجدید  از محل  ریال،  میلیارد 
سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته، در دو مرحله مورد موافقت صاحبان 

سهام قرار گرفت.
وی افزود: مراحل اجرایی بخش اول افزایش سرمایه بیمه سرمد به 
مبلغ 4800 میلیارد ریال انجام و به ثبت رسیده است و در مرحله بعدی 
نیز، از از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته، 

سرمایه شرکت به 7500 میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

پرداخت سود سهامداران موسسه اعتباری ملل از طریق سجام

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری 
ملل: این موسسه به منظور تسریع و تسهیل پرداخت سود سهامداران 

محترم از طریق سامانه سجام اقدام می نماید.
این گزارش می افزاید: بنابر الزام سازمان بورس و اوراق بهادار 
سهامداران محترم می بایست برای دریافت سود سهم موسسه اعتباری 
ملل در سامانه سجام ثبت نام نمایند و سود متعلقه را به صورت اینترنتی 

و از طریق ابزارهای بانکداری الکترونیکی دریافت نمایند.
گفتنی است سهامداران محترم می توانند از طریق نرم افزار فام 
موسسه اعتباری ملل نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام نمایند.

تداوم رشد قیمت نفت با تحریم نفت روسیه؛
رکورد قیمت طالی سیاه می شکند!

قیمت نفت به دنبال تحریم نفت روسیه توسط اروپا روند صعودی خود را 
حفظ کرد و به باالی 120 دالر در هر بشکه بازگشت و با توجه به سطح عرضه و 

تقاضا، افزایش قیمت نفت و رکوردشکنی آن در از انتظار نیست.
قیمت نفت در حالی معامالت هفتگی خود را آغاز کرد که نگرانی ها نسبت 
در حال  اروپا  اتحادیه  توسط  روسیه  نفت  تحریم  به  توجه  با  پایداری عرضه  به 

افزایش است.
اقتصاد جهانی با کنترل کرونا در جهان به دنبال بازسازی خود است و برای 

این بازسازی نیازمند انرژی است.
با توجه به این موارد، تقاضا برای نفت در جهان در حال افزایش است با 
این حال، اروپا به دنبال تنش نظامی بین روسیه و اوکراین، واردات نفت از روسیه 

را تحریم کرد.
بر اساس این تصمیم، واردات نفت اروپا از روسیه تا پایان سال جاری میالدی 
تا 90 درصد کاهش پیدا می کند. اگرچه اروپا به دنبال جایگزین کردن نفت خود 
از سایر تولیدکنندگان است، اما این کار هزینه تامین انرژی را افزایش خواهد داد.
داد  هشدار  روسیه  نخست وزیر  معاون  نواک  الکساندر  رابطه  همین  در 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه واردات نفت از روسیه، ممکن است به کمبود قابل 

توجه نفت و فرآورده های نفتی در اروپا منجر شود.
مصرف کنندگان  نخست،  وهله  در  تصمیمات،  این  نتیجه  در  گفت:  نواک 
اروپایی آسیب خواهند دید. ما شاهد افزایش قیمت نه تنها نفت، بلکه فرآورده های 

نفتی هستیم.
در کنار تحریم نفت روسیه توسط اروپا، اوپک پالس نیز در نشست بیست و 
نهم خود که در روز پنجشنبه )12 خرداد( برگزار شد اگرچه تا حدی توافق کاهش 
تولید را تسهیل کرد اما همچنان موضع روشنی نسبت به تحوالت بازار نفت نگرفت.
تا پیش از برگزاری این نشست برخی از معافیت روسیه از اجرای این توافق 

صحبت می کردند.
بر اساس تصمیم اعضای اوپک پالس، ادامه توافق کاهش تولید به جای 
آنکه تا ماه سپتامبر )شهریور( ادامه داشته باشد، تا دو ماه آینده به پایان می رسد.

با توجه به این عوامل، قیمت نفت برنت در معامالت امروز با رشدی 0.6 
درصدی به 120 دالر و 40 سنت در هر بشکه رسید.

نفت شاخص آمریکا نیز 0.7 درصد گران شد و 119 دالر و 70 سنت در 
هر بشکه قیمت خورد.

پیش از این روسیه اعالم کرده بود در صورت تحریم نفت خود، تولید را تا 
30 درصد کاهش می دهد تا با قیمت های باالتر، کسری تولید را جبران کند. با 
این اقدام باالرفتن قیمت طالی سیاه بیش از قیمت های فعلی و حتی رکوردشکنی 

آن نیز دور از انتظار نخواهد بود.

گروه بازرگانی نفت ویتول اعالم کرد؛
ایران خواهد  نفت  بیشتر  به روی صادرات  را  آمریکا چشم خود 

بست!
گروه بازرگانی نفت ویتول اعالم کرد آمریکا حتی بدون توافق هسته ای 

ممکن است اجازه دهد نفت بیشتری از ایران به بازارهای جهانی وارد شود.
ویتول که بزرگترین شرکت بازرگانی نفت مستقل جهان است، اعالم کرد 
واشنگتن با نزدیک شدن انتخابات میان دوره ای و ضرورت کاهش قیمت بنزین، 

ممکن است چشم خود را به روی نفتی که از ایران صادر می شود، ببندد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مایک مولر، مدیر امور آسیایی گروه ویتول در 
پادکستی که توسط گروه تحقیقاتی گلف اینتلیجنس مستقر در دوبی تهیه شد، 
گفت: عمو سام ممکن است اجازه دهد نفت بیشتری از سوی ایران صادر شود. 

واشنگتن درباره این تحلیل هنوز اظهارنظری نکرده است.
مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهان برای احیای احیای توافق هسته ای 

سال 2015، از مارس پیشرفتی نداشته است.
به گفته تحلیلگران انرژی، ایران با وجود تحریمها، امسال صادرات نفت را 
افزایش داده است و عمده این نفت به مقصد چین می رود. احیای توافق هسته 
ای، عرضه نفت به بازارهای بین المللی را 500 هزار تا یک میلیون بشکه در روز 

افزایش می دهد که برای تاثیرگذاری روی قیمتها کافی خواهد بود.
بانک بارکلیز روز دوشنبه پیش بینی خود از قیمت نفت را با اشاره به ادامه 
به میزان 11 دالر در هر  اروپا  اتحادیه  اختالل عرضه روسیه درپی تحریمهای 
بشکه باال برد و اکنون انتظار دارد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت امسال و 
سال آینده به 111 دالر و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به 108 دالر می رسد.

به  پایان سال 2022  تا  روسیه  نفت  تولید  اعالم کرد  انگلیسی  بانک  این 
میزان 1.5 میلیون بشکه در روز رشد می کند و انتظار ندارد ذخایر در مدت مورد 

اشاره، عادی شوند.
سران اتحادیه اروپا هفته گذشته با کاهش واردات نفت از روسیه به میزان 
90 درصد تا پایان سال میالدی جاری موافقت کردند. اروپا مقصد نیمی از صادرات 

نفت و فرآورده های نفتی روسیه پیش از جنگ در اوکراین بود.
سیتی ریسرچ هم روز دوشنبه با اشاره به طوالنی شدن مذاکرات هسته ای و به 
تاخیر افتادن بازگشت نفت ایران به بازار، پیش بینی خود از قیمت نفت را باالتر برد.

تغییر وضعیت برخی برندگان اول ایران خودرو به رزرو؛

ایران خودرو: مشکل از وزارت صمت است! وزارت صمت: ما فقط ناظریم!
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش قیمت نفت به دلیل تاخیر در لغو 
تحریم های ایران

سیتی بانک پیش بینی سه ماهه خود از قیمت نفت در سال جاری و 
میانگین سال آینده را افزایش داد و دلیل آن را به تاخیر طوالنی در افزایش 

عرضه نفت ایران نسبت داد.
به گزارش العربی جدید؛ سیتی بانک امروز پیش بینی سه ماهه خود از 
قیمت نفت در سال جاری و میانگین سال آینده را افزایش داد و دلیل آن را 

به تاخیر طوالنی در افزایش عرضه نفت ایران نسبت داد.
سیتی ریسرچ، واحد تحقیقات این بانک، تأخیر در لغو تحریم ها علیه 
ایران را عامل اصلی پیش بینی عرضه های محدود اعالم کرد. این بانک اکنون 
انتظار دارد که کاهش تحریم های اعمال شده علیه ایران را در سه ماهه اول 
سال آینده آغاز کند که در ابتدا 0.5 میلیون بشکه در روز و سپس 1.3 میلیون 

بشکه در روز در نیمه دوم سال به بازار اضافه خواهد شد.
این بانک پیش از این انتظار داشت که با کاهش تحریم ها علیه ایران، 

عرضه  در اواسط سال جاری افزایش یابد.
سیتی بانک پیش بینی خود را برای قیمت نفت خام برنت در سه ماهه 
دوم سال 2022 با 14 دالر به 113 دالر در هر بشکه و قیمت آن در سه ماهه 
سوم و چهارم را به ترتیب با 12 دالر به 99 و 85 دالر در هر بشکه افزایش 
داد. این بانک تخمین زد که میانگین قیمت هر بشکه در سال 2023، 75 
دالر خواهد بود که نسبت به پیش بینی قبلی 16 دالر افزایش یافته است.

افزایش  بشکه  هر  در  دالر   120 نزدیکی  به  برنت  آتی  قیمت های 
پس  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  وست  خام  نفت  آتی  قیمت های  و  یافت 
از رسیدن به باالترین سطح سه ماهه در روز دوشنبه به 119 دالر در هر 

بشکه افزایش یافت.
با وجود کاهش تولید و صادرات نفت روسیه، سیتی بانک اعالم کرد 
که انتظارات برای کاهش تولید روسیه بین دو تا سه میلیون بشکه اغراق 

آمیز است.
سیتی بانک توضیح داد که تغییر مسیر عرضه به آسیا احتماال به این 
معنی است که تولید و صادرات روسیه احتماال تا این حد کاهش نیابد، اما 

ممکن است بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
این بانک رشد ضعیف تر تقاضای نفت را به میزان 2.3 میلیون بشکه 
در روز در سال 2022 پیش بینی کرد که به دلیل آن تاثیرات منفی اقتصادی، 

تعطیلی در چین و قیمت های باالتر بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

آخرین اخطار به ادارات پایتخت؛

 برق دستگاه های پرمصرف از امروز 
قطع می شود!

به دنبال اخطارهای داده شده، از امروز سه شنبه؛ 17 خردادماه، انشعاب 
ادارات شهر تهران که مصرف برق خود را کاهش نداده اند قطع خواهد شد.

به گزارش دنیای جوانان از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ همزمان 
با افزایش دمای هوا و به دنبال ابالغ مصوبه هیات وزیران مبنی بر لزوم کاهش 
مصرف برق ادارات و دستگاه های اجرایی، از روز سه شنبه؛ 17 خردادماه برق 
ادارات، نهادها و دستگاه های اداری و دولتی عمومی شهر تهران که اقدام به 

کاهش مصرف برق نکرده اند قطع خواهد شد.
“کامبیز ناظریان« مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر گفت: بر اساس 

مصوبه هیات وزیران تمامی دستگاه های اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح و 
اداری حداقل 30 درصد نسبت به مدت  نهادهای عمومی موظفند در ساعات 
مشابه سال گذشته و در ساعات غیراداری به میزان 60 درصد، مصرف برق خود 

را کاهش دهند.
وی افزود: در حال حاضر تمامی ادارات شهر تهران دارای کنتور هوشمند 
برق  کارشناسان  توسط  ای  لحظه  به صورت  ادارات  این  برق  و مصرف  بوده 

پایتخت از راه دور پایش می شود.
وی ادامه داد: پیش از این با مراجعه حضوری گروه های ارزیاب، راهنمایی 
های الزم به این ادارات داده شده است و در راستای مدیریت بار شبکه و جلوگیری 
از بروز هرگونه اختالل در تامین برق هموطنان، برق اداراتی که اقدام به کاهش 

مصرف نکنند با اخطار قبلی قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تصریح بر این که هیچ 
گونه مماشاتی در برخورد با دستگاه های عمومی پرمصرف نخواهد شد تاکید کرد: 
سامانه های سرمایشی تمامی اداراتی که با تالش کارشناسان این شرکت، مجهز 
به سامانه های کنترلی مبتنی بر اینترنت اشیا شده اند نیز در صورت افزایش 
بار شبکه، از راه دور قطع خواهد شد.“ناظریان« در ادامه با بیان این که رصد 
مصارف ادارات طی روز دوشنبه؛ 16 خردادماه نشان دهنده بی توجهی برخی از 
دستگاه های اجرایی به ضرورت کاهش مصرف برق بوده است اخطار داد تمامی 
این ادارات شناسایی شده اند و در صورت تداوم این شرایط طی روز آتی، بدون 

شک برق این ادارات، قطع و اسامی آنان اعالم خواهد شد.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: 
اقتصادی  متغییرهای  اغلب  اینکه  دلیل  به 
جمله  از  ندارند  مناسبی  وضعیت  کشورمان 
نرخ  داریم،  باالیی  بسیار  تورم  نرخ  اینکه 
بیکاری هم باال است و نرخ رشد اقتصادی 
مبارزه  مانند   FATF الزامات  و  است  پایین 
با پولشویی و ... رعایت نمی کنیم، از لحاظ 
اقتصادی هم شرایط الزم برای عضویت در 
این پیمان ها را نداریم و اینکه عضو پیمان 
شانگهای شده ایم بیشتر از این که اقتصادی 

باشد یک پذیرش سیاسی بوده  است.
کامران ندری درباره عدم حضور ایران 
در بریکس در حالی کشورهایی مانند پاکستان 
در این پیمان حضور دارند، اظهار داشت: باید 
شاخص های  ایران  که  باشیم  داشته  توجه 
این  در  حضور  برای  اقتصادی  مطلوب 

پیمان ها را ندارد.
وی ادامه داد: برای عضویت در سازمان 
تجارت جهانی با وجود ایران چند بار درخواست 
چراکه  نیستیم  سازمان  این  عضو  اما  داده 
عالوه بر اینکه برخی از کشورهای عضو این 
سازمان مخالف عضویت ایران هستند، اساسا 
کشورمان شاخص های مورد نظر برای پیوستن 

به این پیمان ها را ندارد.
در  افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
سازمان تجارت جهانی هم چیزی شبیه به 
ناتو، تصمیمات اجماعی است و حتی مخالفت 
این کشور با تصمیمی،  مساله جدی محسوب 
تمام  در  باید  عضو  کشورهای  و  می شود 
زمینه ها به توافق برسند و اتفاق نظر داشته 
باشند. از سوی دیگر کشورهایی هم در این 
پیمان ها حضور دارند که اجازه نمی دهند ایران 

عضو این سازمان و پیمان ها شود.  
در  ایران  عضویت  به  اشاره  با  ندری 

پیمان شانگهای گفت: موضوع اول این است 
که در پیمان شانگهای  کشورهایی که ایران 
با آنها مشکل دارند حضور ندارند و تاکنون 
هم عضو ناظر بودیم و از 6 ماه قبل پذیرفتند 
ایران به این پیمان بپیوندند که این پذیرش 
هم مطلق نیست. عضویت ایران در پیمان 
شانگهای را مشروط پذیرفته اند و ایران باید 
تمهیدات و شرایطی را کشورهای عضو تعیین 

کردند را فراهم کند.  
در  عضویت  شرایط  به  اشاره  با  وی 
اظهار  پولی  پیمان های  ویژه  به  پیمان ها 
داشت: برای مثال در پیمان ماستریخت که 
اروپا  اتحادیه  ایجاد منطقه یورو و  منجر به 
شد، شرط مهم این است که نرخ تورم هیچ 
یک از اعضا نباید باالی 3 درصد باشد و اگر 
نرخ تورم باالی 3 درصد برود، می توانند آن 

کشور را از پیمان خارج کنند.
کرد:  تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
اقتصادی  متغییرهای  اغلب  اینکه  دلیل  به 
جمله  از  ندارند  مناسبی  وضعیت  کشورمان 
نرخ  داریم،  باالیی  بسیار  تورم  نرخ  اینکه  

بیکاری هم باال است و نرخ رشد اقتصادی 
مبارزه  مانند   FATF الزامات  و  است  پایین 
با پولشویی و ... رعایت نمی کنیم، از لحاظ 
اقتصادی هم شرایط الزم برای عضویت در 
این پیمان ها را نداریم و اینکه عضو پیمان 
شانگهای شده ایم بیشتر از این که اقتصادی 

باشد یک پذیرش سیاسی بوده است.
وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی شرایط 
الزم برای حضور در پیمان شانگهای را هم 
نداریم، گفت: از آنجایی که شرایط اقتصادی 
نداریم،  را  پیمان شانگهای  در  برای حضور 
نمی توانیم از مزایای این پیمان بهره مند شویم 
و مزایای این پیمان شامل کشورمان نمی شود.  
در  حضور  برای  داد:  ادامه  ندری 
چند مشکل جدی  با  بین المللی  پیمان های 
مواجه هستیم که یکی از آنها نرخ تورم باال 
است و تا زمانی که تورم کشورمان باالست، 
اصال امکان ورود به پیمان های پولی نیست.    
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
و  ندارد  حضور  پولی  پیمان  هیچ  در  ایران 
که  حالی  در  گفت:  باشد،  داشته  نمی تواند 

تجارت  برای  پولی  پیمان های  در  عضویت 
هیچ  در  اما  است  اهمیت  حائز  المللی  بین 

پیمان پولی حضور نداریم.
وی ادامه داد: عالوه بر نرخ تورم باال، 
مشکل دیگر برای حضور در پیمان ها، ریسک 
سیاسی ایران است که این ریسک در ایران 
باال است و کشورها برای سرمایه گذاری در 
کشورمان یا پذیرفتن ایران در پیمان ها باید 

ریسک باالرا متحمل شوند.   
کشورهای  حضور  به  اشاره  با  ندری 
مانند پاکستان در بریکس یا سایر پیمان های 
پولی اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که 
پاکستان در چند سال گذشته تا حدودی نرخ 
این فاکتور  تورم را کنترل کرده است و به 
برای حضور در پیمان های بین المللی را دست 
یافته  است. البته دارا بودن همه شاخص های 
اقتصادی مهم نیست برای مثال الزم نیست 
کشورها نرخ رشد اقتصادی باالیی داشته باشد 
اما چند شاخص از جمله نرخ تورم و ریسک 

سیاسی از اهمیت باالیی برخوردار است.
و  تورم  مهم  فاکتور  دو  افزود:  وی 
ریسک سیاسی در ایران نرخ باالیی دارد در 
حالیکه در کشوری مانند پاکستان میانگین 
ایران کمتر بوده و هر  نرخ تورم نبست به 
چند ریسک سیاسی پاکستان هم باال است 
اما نسبت به ایران این شاخص بهتر است. 
fatf است  پاکستان عضو  از سوی دیگر  
نرخ  رعایت می کند. شاید  را  آن  الزامات  و 
رشد اقتصادی پاکستان هم پایین باشد اما 
فاکتورهای مهم حضور در این پیمان ها را 
پایین بودن نرخ  الملل  بین  دارد. در روابط 
ریسک مهم است و از این رو رشد اقتصادی 
ریسک ایجاد نمی کند اما نرخ باالی تورم، 

ریسک را افزایش می دهد.  

یک کارشناس اقتصادی:

ایران شاخص های الزم برای حضور در پیمان های مالی دنیا را ندارد! 



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2030- سه شنبه 17 خرداد 41401 زمین ایران 

نک  با مل  عا یر مد
ن  ا یر ا مهر  لحسنه  قرض ا
ری  ا خبرگز ر  د ر  حضو با 
جمهوری اسالمی لوح نخستین »سفیر 
»علی  به  را  کشور  قرض الحسنه« 

نادری« مدیرعامل ایرنا اهدا کرد
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  نقل  به  ایران  مهر  قرض الحسنه 
شمسی نژاد«  سعید  »سید  دکتر  ایرنا، 
مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
ایران  با حضور در خبرگزاری جمهوری 
خبرگزاری  این  مدیران  با  اسالمی، 
از تحریریه خبر  بازدید  دیدار و ضمن 
ایرنا به سؤاالت خبرنگاران این رسانه 

پاسخ داد.
در جریان این دیدار و در اقدامی 
خیرخواهانه، لوح افتخار اولین »سفیر 
کشور  بانکی  نظام  در  قرض الحسنه« 
اعطا  ایرنا  خبرگزاری  مدیرعامل  به 

شد.
بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
تأکید  ایرنا  مدیرعامل  به  اهدایی  لوح 
سفیر  عنوان  به  وی  نتخاب  ا کرده 
فعالیت های  به  با عنایت  قرض الحسنه 

اجتماعی و فرهنگی خبرگزاری  ارزنده 
جمهوری اسالمی و پیشگامی در امور 
خیر و انساندوستانه صورت گرفته و ابراز 
قرض الحسنه  سفیران  شده  امیدواری 
مسیر  در  خیرخواهی  و  نیک اندیشی  با 

خدمت به خلق خدا و دستیابی مردم به 
زندگی شرافتمندانه گام بردارند.

در این لوح همچنین بر لزوم ترویج 
کشور  در  قرض الحسنه  غنی  فرهنگ 
تأکید و تصریح شده است که این کار 

موجب برانگیختن نیت ها و انگیزه های 
خیراندیش  و  بزرگ مهر  انسان های 
پرتو  در  اجتماعی  رفاه  توسعه  و  شده 
را  همیاری  و  الحسنه  قرض  فرهنگ 

شتاب می بخشد.

مدیرعامل ایرنا نخستین سفیر قرض الحسنه کشور شد با بیش از 192 کیلومتر شبکه گذاری درسال1400 در 
استان مرکزی نزدیک به 15 هزارمصرف کننده جدید 

از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند
حامد نوروزی : سمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی اعالن نمود 
درسال1400بیش از یکصد و92 کیلومتر شبکه گذاری انجام شده درحالی 
که این شرکت از پیشگامان پویش سبز گازرسانی کشور بوده و همچنان 

توسعه گازرسانی را در سرلوحه اهداف خود قرارداده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی 
شبکه گذاری انجام شده دراستان درسال1400 رابه شرح ذیل اعالم نمود: 
دربخش شهری بالغ بر40کیلومتر، دربخش روستایی بیش از67کیلومتر و 
دربخش صنایع نیز نزدیک 85کیلومتر شبکه گاز به خطوط گازرسانی افزوده 
شده و امید است که در آغاز سال جدید توسعه وگسترش گازرسانی موجب 

رضایتمندی و بهره مندی حداکثری مصرف کنندگان گاز دراستان گردد.
سمیعی درادامه افزود: توسعه گازرسانی و استفاده عموم از این نعمت 
الهی در راستای عدالت اجتماعی حق همه مردم است و این امر با وجود 
موانع و تحریم ها و با دستان توانگر نیروهای بومی موجب خرسندی مردم 

شریف استان می باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم:
اربعین  تا  مهران  ایالم-  بزرگراه  باقیمانده  قطعات 

تکمیل می شوند
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم در جریان بازدید از محور ایالم- 
مهران از تالش بی وقفه پیمانکاران این محور برای تکمیل و ساماندهی 

قطعات در دست احداث تا اربعین خبر داد.
»عبداهلل بهادری« در این خصوص گفت: تا اربعین سال جاری شش 
کیلومتر دیگر از بزرگراه ایالم – مهران تکمیل و به بهره برداری خواهد 
رسید ضمن اینکه گره های ترافیکی مسیر نیز رفع و نقاطی که در دست 

اجرا هستند نیز برای عبور موقت و اضطراری آماده می شوند.
وی افزود: تونل کیلومتر پنج ایالم- مهران به عالوه مسیر ورودی و 
خروجی آن برای عبور اضطراری آماده خواهد شد و عملیات الینینگ )طاق 
بتونی سقف و دیوارها( تونل دوم راه کربال به پایان خواهد رسید و این تونل 

و مسیر ورودی و خروجی آن نیز برای عبور اضطراری  آماده می شود.
شش  ساخت:  نشان  خاطر  ایالم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
کیلومتر باقیمانده از تقاطع ماربره تا سه راهی صالح آباد نیز تکمیل و به 

زیر بار ترافیک خواهد رفت.
»بهادری« یادآور شد: 20 کیلومتر از محور ایالم- مهران هم اکنون 
در دست اجرای الیه دوم آسفالت می باشد و تا اربعین سال جاری نقاط پر 
حادثه و پیچهای خطرناک منطقه کنجانچم نیز با بهره برداری از پل بزرگ 
کیلومتر 56 حذف خواهد شد و پنج کیلومتر از بزرگراه مهران تا پایانه مرزی 

نیز تا اربعین شش خطه می شود.

با حضور فرمانده نیروی مرزبانی کشور در مهران :
در  اربعین  زیرساختهای  وضعیت  آخرین  بررسی 

مرزهای کشور
جلسه قرارگاه مقداد ویژه اربعین با حضور فرمانده نیروی مرزبانی کشور 

در مرز بین المللی مهران برگزار شد .
نیروی  محترم  فرمانده  گودرزی  با حضور سردار  اربعین  ویژه  جلسه 
مرزبانی  نیروی  کننده  معاون هماهنگ  اسداللهی  و سردار  فراجا  مرزبانی 
فراجا،سردار قاسم نژاد معاون اطالعات ، سردار کیاست سپهری فرمانده 
مرزبانی کرمانشاه، سردار لطفعلی پاکباز فرمانده مرزبانی خوزستان، سرهنگ 
ستاد فرج رستمی فرمانده مرزبانی ایالم در پایانه مرزی بین المللی مهران 

برگزار است .
در این جلسه که به منظور بررسی آخرین وضعیت زیرساختهای اربعین 
در مرزهای کشور برای اربعین امسال برگزار شد فرماندهان مرزهای سگانه 

ایالم کرمانشاه و خوزستان هم حضور داشتند .
سردار گودرزی فرمانده مرزبانی کشور در این جلسه گفت  : خدمت 
توفیق  اربعین  زوار  به  مرزهای کشور  در  مرزبانی  پرسنل  برای تک تک 
الهی به شمار می آید و ما با تمام وجود در برگزاری کنگره بزرگ اربعین 

در خدمت زوار خواهیم بود .
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیشترین تردد در مرز مهران در اربعین 
صورت میگیرد اظهار داشت : زیرساختها مطلوب هست اما باید با تعامل و 
همکاری با مرزبانان در کشور عراق مسیر را برای تردد آسان زوار فراهم 

کنیم .

استان  آموزشی  فضای  به  امسال  درس  کالس   242
مرکزی اضافه می شود

 حامد نوروزی : مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
مرکزی گفت: براساس هدف گذاری صورت گرفته امسال 242 کالس 
اضافه  مرکزی  استان  آموزشی  فضای  به  پروژه   41 قالب  در  درس 

خواهد شد.
 »حسین محمدی«  در آیین افتتاح مدرسه نیکان کاوه که با حضور 
بودن  دارا  با  ساوه  کرد: شهرستان  اظهار  برگزار شد،  مسئوالن  از  جمعی 
ظرفیت صنعتی، در زمینه خیرین صنعتگر جایگاه ویژه ای دارد که در امر 
مدرسه سازی مشارکت دارند؛ در حال حاضر 15 پروژه مدرسه سازی در دست 

اجرا بوده که 12 مورد خیرساز  و سه مورد دولتی است.
وی با اشاره به اینکه امسال هفت پروژه به بهره برداری خواهد رسید، 
گفت: شهرستان های ساوه، اراک و دلیجان به دلیل مهاجرت پذیری همواره 
در زمینه فضای آموزشی دچار کمبود است که باید برنامه ریزی الزم در این 

خصوص صورت گیرد.
محمدی ادامه داد: امسال 41 پروژه با 242 کالس درس و زیربنایی 
بیش از 30 هزار مترمربع هدف  گذاری شده که نسبت به آمار سال گذشته 

رشد 2 برابری داشته است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی بیان کرد: 
 4.5 ساوه  در شهرستان  دانش آموز  هر  ازای  به  آموزشی  فضای  میانگین 

مترمربع است که نسبت به متوسط استان مرکزی آمار پایین تری دارد.
وی تصریح کرد: سال گذشته از 25 درصد از اعتبارات محرومیت زدایی 
استان مرکزی به شهرستان ساوه تخصیص یافت که برخی از پروژه های 

نیمه تمام تکمیل و به بهره برداری رسید.

در صورت  به شهرستان جم  آبرسانی  پروژه  یک  فاز 
تامین اعتبار تا پایان سال به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در بررسی مشکالت 
آبرسانی شهرستان جم با تاکید بر عبور از بحران تابستان 1401 تسریع در 
تکمیل طرح ها را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: منابع آب شرب در 

شهرستان جم از منابع محلی تأمین می شود.
ابوالحسن عالی از اجرا طرح های آبرسانی در شهرستان جم خبر داد 
و بیان کرد: طرح های حفر، تجهیز و کف شکنی چاه آب در شهرستان 
بهبود وضعیت  در  مهمی  نقش  آنها  تکمیل  که  است  اجرا  حال  در  جم 

دارد. آبرسانی 
وی با تاکید بر مدیریت مصرف آب و نقش آن در گذر از بحران تابستان 
گفت: امیدواریم با برنامه ریزی مجموعه شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 

و رعایت مصرف بهینه آب، تابستان را با کمترین مشکالت سپری شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با تاکید بر تسریع اجرا 
پروژه آب شیرین کن سیراف جم اظهار داشت: پروژه آبرسانی به شهرستان 
اعتبارات الزم و  تأمین  با  امید می رود  اجرایی مطلوبی دارد که  جم روند 
تکمیل آب شیرین توسط سرمایه گذار این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن 

بخشی از آن به بهره برداری برسد.
عالی سازگاری با کم آبی را مورد اشاره قرار داد و افزود: الزمه عبور 
از بحران و تنش آبی در تابستان 1401 تغییر رویکردهای و سازگار با کم 
آبی با توجه به شرایط اقلیم خشک و کاهش متوسط بارندگی در چند سال 

اخیر است.

طرح های فاضالب شهر گناوه تسریع می شود
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر در جلسـه بررسـی 
مشـکالت گنـاوه کـه بـا  حضور  معـاون عمرانی اسـتاندار ، نماینـده مردم 
بوشـهر، گناوه و دیلم در مجلس ، فرماندار شهرسـتان گناوه و مدیران کل 
راه و شهرسـازی، شـرکت توزیـع نیـروی بـرق و منابـع طبیعی برگزار شـد 

طرح هـای آبرسـانی در این شهرسـتان را مورد بررسـی قـرار داد.
ابوالحسـن عالـی بـا اشـاره بـه مدیریـت مصـرف آب بـرای گـذر از 
بحـران کـم آبـی بـر جداسـازی آب شـرب از  فضـای سـبز  در شـهرهای 

ریـگ و گنـاوه تاکیـد کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه تامیـن آب واحدهـای تولیـدی از اولویـت هـای 
شـرکت آبفـا اسـت افزود: باتوجـه به وضعیـت خشکسـالی و دغدغه تامین 
آب در فصـل تابسـتان ، در ایـن زمـان بـه هیـچ وجـه آب بـه خانـه باغ ها 

داده نمی شـود و بـا  متخلفـان برخـورد قاطـع می شـود.
مدیرعامـل شـرکت اب و فاضـالب اسـتان بوشـهر نوسـازی خطـوط 
انتقـال آب بندرریـگ بـه گناوه را یکی از طرح ها دانسـت و افزود: نوسـازی 

شـبکه آبرسـانی در اولویـت برنامه ها قـرار دارد.
عالـی با اشـاره بـه پیگیری حل مشـکالت واگـذاری انشـعاب آب در 
محـالت حاشـیه شـهر گنـاوه گفـت: پرداخت آب بها از سـوی مشـترکین 
امـری مهـم و ضروری اسـت چراکـه طرح های آبرسـانی از طریق پرداخت 

قبـوض آب بهـا مشـترکین تامین می شـود.

بمناسبت آغاز دهه کرامت:
 افتتـاح چندیـن پـروژه مخابراتـی در شهرسـتان 

کتول علـی آبـاد 
در آغـاز دهـه کرامـت ،تعـدادی پـروژه مخابراتی در شهرسـتان علی 
آبـاد کتـول افتتاح شـد. بـه گـزارش اداره روابـط عمومی مخابـرات منطقه 
گلسـتان ، بـا حضـور دکتـر غالمعلـی شـهمرادی  در روسـتای حکیـم آباد 
تعـدادی پـروژه مخابراتی بصـورت متمرکز افتتاح و به بهره برداری رسـید. 
در این مراسـم که  دکتر نوروزی نماینده مردم  شهرسـتان علی آباد کتول 
در مجلس شـورای اسـالمی، فرماندار و  تنی چند از مسـئوالن و روسـای 
ادارات این شهرسـتان ، اعضای شـورا ، دهیار و مردم روسـتای حکیم آباد 
حضـور داشـتند ابتـدا مهندس کـوروش مزیدی رئیـس اداره مخابرات علی 
آبـاد کتـول بـا ارائـه گزارشـی از عملکـرد مخابـرات و اقدامات انجام شـده 
در سـال 1400 و دو ماهـه ابتـدای سـال 1401، از سـرمایه گـذاری بالغ بر 
500 میلیـارد ریال در راسـتای توسـعه ارتباطات مخابرانـی خبر داد و گفت: 
تالشـها بـا هـدف رفع نیاز ارتباطی مـردم ادامه دارد و آنچیـزی که اهمیت 
دارد رضایـت مـردم اسـت. همچنین دکتر غالمعلی شـهمرادی با اشـاره به 
وضعیـت مطلـوب زیـر سـاختهای مخابراتی در شهرسـتان علـی آباد کتول 
، از حمایتهـای مجدانـه دکتـر نـوروزی نماینـده مـردم ایـن شهرسـتان در 

مجلس شـورای اسـالمی قـدر دانی کرد.

راه انـدازی سـایت جدیـد همراه اول در شـهرک 
صنعتـی قلمی مینودشـت

سـایت جدیـد همـراه اول در شـهرک صنعتـی مینودشـت راه اندازی 
شـد. بـه گـزارش اداره روابط عمومی مخابـرات منطقه گلسـتان ، مهندس 
علی عباسـی با اشـاره به اقدامات انجام شـده در دو ماهه اول سـال جاری 
گفـت : بـه منظـور توسـعه مخابـرات و افزایـش رضایت مندی مشـترکان 
فعالیتهـای فراوانـی انجـام شـده که یکـی از آنهـا راه اندازی سـایت جدید 
همراه اول درشـهرک صنعتی قلمی مینودشـت بوده اسـت . وی از واگذاری 
  ADSL 70 خـط تلفـن ثابـت نیـز خبـر داد و افـزود: افزایـش 144 پـورت
در مرکـز مینودشـت و 72 پـورت ADSL مرکـز دوزیـن نیـز  از اقداماتـی 
بـوده کـه در دو ماهـه اول سـال 1401 بـرای رفع نیاز  مشـترکان و تامین 
ارتباطات مخابراتی آنها انجام شـده اسـت . رئیس اداره مخابرات شهرستان 
مینودشـت توسـعه ارتباطـات سـیار را نیـز از جملـه برنامـه هـای مخابرات 
دانسـت و افـزود: افزایـش کیفـت و تقویـت شـبکه همـراه اول بـا اجـرای 
طرحهایـی مـن جملـه فیبر رسـانی به سـایت شـهرک صنعتـی و تقویت و 
ارتقـاء تکنولـوژی در روسـتای قلعـه قافـه صـورت گرفته اسـت .  مهندس 
علـی عباسـی رسـیدگی بـه مسـائل ومشـکالت مخابراتی مردم در اسـرع 
وقـت را اولویـت دانسـت و از همیـن رو با حضـور در جلسـات مختلف میز 
خدمـت ابـراز امیـدواری کـرد از نزدیک مشـکالت را بررسـی و نسـبت به 

رفـع آنها اقـدام نماید.

معاون شرکت آب منطقه ای گلستان :
با کاهـش آب در دسـترس باید سـراغ منابع آبی 

جدیـد برویم
آب  حجـم  مکعبـی  متـر  میلیـون   250 کاهـش 

جـاری سـال  در  زیرزمینـی 
معـاون حفاظـت و بهـره بـرداری شـرکت آب منطقـه ای گلسـتان با 
اشـاره بـه کاهـش روزافـزون ذخیـره سـفره هـای عمیـق و کـم عمـق در 
گلسـتان گفت: چاره ای به جز یافتن منابع آبی جدید  از جمله آب شـیرین 
کـن هـا نداریم.بـه گزارش روابط عمومی شـرکت آب منطقه ای گلسـتان، 
مهنـدس جـواد تیمـوری  در گفتگو بـا خبرگـزاری تحلیل بـازار اظهارکرد: 
از ابتـدای سـال آبـی زارعـی تـا پایان اردیبهشـت مـاه در مقایسـه با مدت 
مشـابه گذشـته، در مجمـوع سـفره هـای عمیـق و کـم عمق حـدود 250 
میلیـون مترمکعـب حجـم آب زیرزمینی را از دسـت داده ایم.معاون حفاظت 
و بهـره بـرداری شـرکت آب منطقـه ای گلسـتان افـزود: با کاهـش آب در 
دسـترس چـاره ای بـه جز رفتن به سـراغ آب هـای نامتعارف مانند پسـاب 
تصفیـه خانـه هـا، آب بـاران و از همـه مهم تر توسـعه آب شـیرین کن ها 
نداریـم.وی تاکیـد کـرد کـه در زمان حاضـر بخش زیادی از آب شـرب در 
اسـتان از سـفره های زیرزمینی تأمین شـده و برای میان و بلندمدت برنامه 
ریزی شـده از ظرفیت سـدها اسـتفاده کنیم و بخشـی از آب شـرب اسـتان 

هـم در افـق 1425 بایـد از طریق شـیرین سـازی آب دریا تأمین شـود.

بـا همـکاری آبفـا و کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 
نوجوانـان اسـتان اصفهـان

»سه شنبه های شادآبی« حضوری شد
در پـی کنتـرل شـیوع بیمـاری کرونـا و بـا همـکاری کانـون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اسـتان اصفهان، ویژه برنامه های »سـه شـنبه 

هـای شـادآبی« در سـال 1401 بـه صـورت حضوری برگزار می شـود.
»سـه شـنبه هـای شـادآبی« عنـوان برنامـه ای اسـت کـه بـا هدف 
آشناسـازی نونهـاالن و نوجوانـان با مفاهیـم مدیریت مصـرف بهینه آب و 
با همکاری مشـترک شـرکت آب و فاضالب، اداره کل آموزش و پرورش و 
کانـون پـرورش فکری کودکان و نوجوانان اسـتان اصفهان از سـال 1399 
به صورت مجازی و در بسـتر شـبکه شـاد دانش آموزی آغاز شـده اسـت.  
و امـا امسـال بـا واکسـینه شـدن بخـش زیـادی از مـردم و فروکش 
کـردن شـیوع بیمـاری کرونـا در جامعـه این برنامه روزهای سـه شـنبه هر 

هفتـه بـه صـورت حضـوری برگزار خواهد شـد.  
 در نخسـتین برنامـه حضـوری از »سـه شـنبه های شـادآبی«، مرکز 
شـماره 7  کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اصفهـان شـاهد 
برنامـه هـای متنوعـی از جملـه نمایـش خوانی »صـدای پـای آب«، قصه 
گویـی، دکلمـه، نمایـش پانتومیـم »ضـرب المثـل هـا« و  بحـث علمی با 
موضـوع »آب و شـگفتی هـای آن« با حضور جمعی از کـودکان، نوجوانان 

و مربیـان کانـون بود.
 سرپرسـت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسـتان اصفهان 
در مراسـم افتتاح سلسـله برنامه های حضوری »سـه شـنبه های شادآبی« 
گفـت: بـه دنبـال امضـای تفاهم نامـه همکاری مشـترک کانـون، آموزش 
و پـرورش و آبفـا از دو سـال پیـش تاکنـون، تولیـد محتوا و انتشـار مفاهیم 
فرهنـگ بهینـه مصـرف آب در قالـب هـای فرهنگـی، هنـری و ادبـی در 
دسـتور کار قـرار گرفـت کـه با اسـتقبال معلمـان، مربیان و دانـش آموزان 

در دوران کرونـا همـراه بود.

حامد نوروزی : مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
سریع  واکنش  طرح  اجرای  آغاز  از 
مواصالتی  محورهای  در  راهداری 
استان همزمان با دهه کرامت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
این  مدیرکل  جهانی  مهرداد  مرکزی، 
تأمین  اهمیت  بر  اشاره  با  کل  اداره 
بستری  برقراری  و  راه ها  در  ایمنی 
جاده ای  کاربران  تردد  برای  مناسب 
سعادت  با  میالد  با  همزمان  گفت: 
دهه  آغاز  و  معصومه)س(  حضرت 
اجرای طرح واکنش سریع  با  کرامت، 
)طوس( مقاطع مستعد حادثه بر اساس 
اولویت های تعیین شده ایمن می شوند.

وی تصریح کرد: طی بازدیدهای 

در  ارتباطی  راه های  از  آمده  بعمل 
نقاط  شناسایی  و  استحفاظی  حوزه 
بررسی  و  یی  جرا ا ولویت  ا رای  ا د

کامل  بسیج  با  مربوطه،  کارشناسان 
ز  ا بهره گیری  و  ستان  ا ن  ا ر هدا ا ر
در  بلندی  گام  لجستیکی  توان  تمام 

قالب  در  راه ها  ایمنی  ارتقای  راستای 
برداشته  سریع  واکنش  طرح  اجرای 

خواهد شد.
این  در  کرد:  خاطرنشان  جهانی 
ایجاد شبکه همیاران مردمی  با  طرح 
جاده ای  کاربران  تمامی  از  دولت، 
بویژه رانندگان حرفه ای که در سطح 
دعوت  می کنند  تردد  استان  راه های 
این پویش مردمی حضور  می شود در 
نواقص  با  مواجهه  درصورت  و  یافته 
جاده ای که نیاز به اقدام سریع دارند، 
با سامانه های ارتباطی 141 مشکالت 
در  تا  دهند  گزارش  را  نظر  مورد 
به  نسبت  ممکن  زمان  سریع ترین 
رفع نواقص اقدام الزم توسط ادارات 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 

پذیرد. شهرستان ها صورت 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خبر داد:

اجرای طرح واکنش سریع در شبکه راه های استان

   مدیر کل بیمه سالمت استان 
ایالم گفت: صدور نسخه در این ایالم 

کامال الکترونیکی شد.
داشت:  اظهار  رحیمی  نورالدین 
الکترونیکی  نویسی  نسخه  سامانه  در 
کد  کردن  وارد  با  می توانند  پزشکان 
ملی بیمار، تجویز الزم را برای بیماران  

به داروخانه ها ارجاع دهند.
افزود: بدون دفترچه کاغذی  وی 
از خدمات بیمه در  با کد ملی  و صرفا 
طرح نسخه نویسی الکترونیکی استفاده 

می شود.
مدیر کل بیمه سالمت استان ایالم 
بیان کرد: طرح نسخه الکترونیک در کل 
کشور از دی ماه آغاز شد و در استان 

ایالم 2 ماه زودتر از کشور این طرح به 
نسخه  گونه  هیچ  و  رسید  درصد  صد 

کاغذی در استان نداریم.
نسخه  شاخص  داد:  ادامه  وی 
 99 کشور  کل  در  الکترونیک  نویسی 
درصد است که در استان ایالم از آبان 

ماه 100 درصد بوده است.
رحیمی یادآور شد: به دلیل اینکه 
اجرا شد  استان  به خوبی در  این طرح 
و یک شفافیت مالی ایجاد کرد ما تمام 
 210 بر  بالغ  که   1400 سال  مطالبات 
کامال  بود  شده  هزینه  تومان  میلیارد 
پرداخت شد و هیچ گونه بدهی در سال 
گذشته نداریم و فروردین سال جاری را 

نیز بروز رسانی می کنیم.

مدیر کل بیمه سالمت استان؛

صدور نسخه در ایالم کامال الکترونیکی شد

فصل  فرارسیدن  به  اشاره  با   
گرما و استفاده از وسایل سرمایشی، 
حفظ  برای  شهروندان  است  الزم 
ایمنی  نکات  جان و سالمتی خود، 
مربوط به کولر های آبی را بدانند و 

رعایت کنند.
مدیر  صالحی  مرسل  مهندس 
دفتر مدیریت مصرف  برق اصفهلن 
کولرهای  اندازی  راه  :شاید  گفت 
آبی کار ساده ای به نظر برسد؛ اما 
در واقع با جان افراد در ارتباط است .

وی در ادامه افزود : نصب و راه 
اندازی کولر باید از سوی سرویس 

کار مجاز انجام گیرد.
دفتر  مدیر  صالحی  مهندس 

به  اشاره  با  برق  مصرف  مدیریت 
در  اطالع رسانی  و  فرهنگ سازی 
بر  کرد:  خاطرنشان  برق  مصرف 
اساس مصوبه هیات وزیران ادارات 

 30 موظف اند  غیردولتی  و  دولتی 
درصد در ساعات اداری و 60 درصد 
برق  مصرف  اداری  ساعات  از  بعد 

خود را کاهش دهند .

وی بابیان اینکه  تمام سازمانها 
به  نسبت  ای  ویژه  توجه  ید  با
باشند  داشته  لعمل  ا دستور  این 
یکی  اصفهان  شهرداری   : گفت 
مصرف  با  عمومی  مشترکین  ز  ا
بیش  قبل،  سال  که  است  زیاد 
مجموع  از  تومان  میلیارد  نیم  از 
کم مصرف ها  به  که  پاداش هایی 
ری  ا د شهر به  فت  می گر تعلق 

اصفهان پرداخت شد.
 : د کر ن  نشا طر خا لحی  صا
مقابل  ویترین  عنوان  به  شهرداری 
به  تواند  می  شهروندان  دیدگان 
برای  مناسب  الگوی  یک  عنوان 

دیگر نهادها قرار گیرد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف  برق اصفهان

شهروندان سرویس وسایل سرمایشی را به سرویس کاران مجاز بسپارند

عمومی  بط  ا و ر رش  ا گز به   
دکتر  اردبیل،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در  دانشگاه  سرپرست  محمدیان  علی 
گفتگوی زنده رادیویی و تلویزیونی روز 
پنجشنبه 12 خردادماه 1401 در برنامه 
به  اشاره  با  شبکه سبالن  رادیوساعتی 
استان  در  کرونا  بیماری  نزولی  سیر 
اظهارداشت: سرعت در تزریق واکسن 
شد  آغاز  گذشته  سال  شهریور  از  که 
نقش بسیار مهمی در کاهش این آمار 
داشته بطوریکه با وجود کاهش رعایت 
همچنان  بهداشتی،  لعملهای  دستورا
شاهد کاهش در بستری و ابتال و فوتی 

هستیم و در بسیاری از روزها این آمار، 
صفر گزارش می شود و جزو کم سابقه 
ترین آمار در طول 2 سال گدشته است.

 وی تاکید کرد: با وجود کاهش این 
آمار، همچنان توصیه می کنیم که مردم 
عزیز استان، تکمیل واکسیناسیون را جدی 
بگیرند و بدین منظور، مراکز بهداشتی در 
سطح استان، آماده تزریق واکسن برای هم 

استانی های عزیز می باشند.
سفر  به  اشاره  با  محمدیان  دکتر 
وزیر  افزود:  استان  به  بهداشت  وزیر 
برای  دولت  نماینده  بعنوان  بهداشت 
شرکت در جلسه تنظیم بازار در اردبیل 

این موضوع،  کنار  در  و  داشتند  حضور 
در  گفتگوهایی  تا  شد  فراهم  فرصتی 
خصوص مسائل مختلف حوزه سالمت 
وزیر  حضور  از  و  باشیم  داشته  استان 
وزارت  مدیران  و  معاونین  و  بهداشت 
جهت بیان مسائل و مشکالت موجود 
استفاده کردیم و طی بازدیدها و جلساتی 
حوزه  دغدغه های  شد  تشکیل  که 
نیز  استان، مطرح و مصوباتی  سالمت 

در حوزه های مختلف داشتیم.
پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
فیزیکی  در شاخصهای  کمبود  اردبیل، 
امکانات  و  بیمارستانی  تخت های  و 

آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی را 
از جمله مشکالت موجود حوزه سالمت 
توجه  با  کرد:  تصریح  و  عنوان  استان 
و  دانشگاه  آموزشی  فضای  کمبود  به 
با  شد  مصوب  آن،  توسعه  جهت  در 
و  استانداری  بهداشت،  وزارت  کمک 
های  ساختمان  خرید  سالمت،  خیرین 
آماده آموزشی، توسعه فضای آموزشی 
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، تسریع 
در راه اندازی کتابخانه مرکزی، افزایش 
و ساماندهی  دانشجویی  ظرفیت سلف 
و  ها  رزیدنت  اسکان  محل  و  پاویون 

انترن ها در دستور کار قرار گیرد

تشریح مصوبات سفر وزیر بهداشت 
به اردبیل توسط سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  درخشنده: 
منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، همه ساله 
در فصل بهار هنگامی که طبیعت سرسبز مازندران به 
روز های پایانی بهشتی ترین ماه سال یعنی اردیبهشت 
می رسد، مراتع ییالقی بر روی دام های سبک و سنگین 

دامداران سنتی گشوده می شود.
از  پر  تعلیف دام در مرا تع  به جای  مازندرانی ها 

مانده،  باقی  نخورده  ماه دست  علوفه که حدودهشت 
در فصل  ییالقی  مناطق  قرق شکنی می گویند.مراتع 
بهار پس از رشد کافی گیاهان در اوایل خرداد به روی 
دامداران گشوده می شود و زمان آغاز چرای دام ها در 
این مراتع هم بر اساس پروانه چرای دامداران، شرایط 
رویش گیاهی منطقه و همچنین تغییرات جوی و آمادگی 
مراتع بنا به تشخیص اداره منابع طبیعی و هماهنگی با 

دامداران تعیین می شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
سوادکوه یکی از قطب های دامداری و مرتع داری در 
سطح استان، دارای 58 هزار هکتار مرتع در قالب 235 
سامانه عرفی تعریف شده که از این تعداد 170 سامانه 
عرفی دارای طرح مرتع داری و مدیریت چراست و 65 

سامانه عرفی هم بدون طرح مرتع داری هستند.

آیین قرق شکنی مراتع شهرستان سوادکوه
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بیمه ایران حامی سرمایه گذاری بخش خصوصی

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت اول :1401/3/2                              تاریخ نوبت دوم: 

1401/3/17
بخش: 13

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای جمیل شفیعی فرزند امین 
شماره شناسنامه 484صادره سنندج کد ملی 3730972995تحت پالک51فرعی 
از21اصلی بخش13حسین آباد به مساحت26315مترمربع که ازنسق آقای امین 

وابوالمحمد شفیعی به آدرس سنندج روستای ماموخ

بخش3:
2- ششدانگ یک باب ساختمان به نام آقای پرویز فیضی امیر آباد فرزند 
تحت   5589911230 کدملی  دهگالن  از  صادره  شناسنامه2  شماره  به  اسداله 
پالک2095فرعی از2748اصلی بخش3 سنندج به مساحت165متر مربع که از 
نسق آقای کریم علی محمدی به آدرس سنندج نایسر خیابان امام شافعی پیچ 

محمد طهماسبی کوچه نغمه 2
بخش 11:

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به نام آقایان لقمان ومادح واجالل 
واقبال وبختیار وساالر وبرهان شهرتین آقای فرزند محمدامین شماره شناسنامه68
63و1603و1727و301و300و299صادره سنندج کد ملی 3720118029و37331
44023و3732208451و3732179516و3731126656و3731126648و37311
26631هر کدام به نسبت13/7142857143شعیرمشاع تحت پالک28فرعی از13 
اصلی بخش 11کالترزان به مساحت550متر مربع که از نسق آقای محمد امین 

به آدرس سنندج روستای مایان دول زمین مشهور به دول رش
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به نام آقایان لقمان ومادح واجالل 
واقبال وبختیار وساالر وبرهان شهرتین آقای فرزند محمدامین شماره شناسنامه68
63و1603و1727و301و300و299صادره سنندج کد ملی 3720118029و37331
44023و3732208451و3732179516و3731126656و3731126648و37311
26631هر کدام به نسبت13/7142857143شعیرمشاع تحت پالک29فرعی از13 
اصلی بخش 11کالترزان به مساحت22191 متر مربع که از نسق آقای محمد 

امین به آدرس سنندج روستای مایان دول زمین مشهور به دول رش
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به نام آقایان لقمان ومادح واجالل 
واقبال وبختیار وساالر وبرهان شهرتین آقای فرزند امین شماره شناسنامه6863و1
603و1727و301و300و299صادره سنندج کد ملی 3720118029و373314402
3و3732208451و3732179516و3731126656و3731126648و373112663
1هر کدام به نسبت13/7142857143شعیرمشاع تحت پالک30فرعی از13 اصلی 
بخش 11کالترزان به مساحت291/50 متر مربع که از نسق آقای محمد امین به 

آدرس سنندج روستای مایان دول زمین مشهور به دول رش    
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج م الف 1636

آگهی مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت یکدستگاه موتورسیکلت پیشتاز به 
شماره  به   581-72485 انتظامی  شماره  به   1389 مدل  ای  نقره  رنگ 
به  متعلق   NEG125A891135 تنه به شماره   NEG1080862 موتور

علی سیاوش فرزند اردشیر مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری هاچ بک پژو 206 
به رنگ سفید روغنی مدل 1389 به شماره انتظامی288 س 

33-ایران76 به شماره موتور 14189018686 به شماره شاسی 
NAAP03ED7AJ124056 متعلق به مریم مظفری هلل کاء 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
 206 پژو  بک  هاچ  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
ن   736 انتظامی  شماره  به   1398 مدل  روغنی  سفید  رنگ  به 
به شماره شاسی   182A0056506 موتور به شماره  23-ایران56 
NAAP03EE1KJ320678 متعلق به ابراهیم خادمی ارده مفقود 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پیکان 1600 به رنگ سفید روغنی مدل1381 
به شماره انتظامی 125 ق 87-ایران56 به شماره موتور 11158115418 به 
شماره شاسی 81516673متعلق به امیربقائی چمثقالی فرزند محمدصادق 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

اداره کل آمار و بودجه پست بانک ایران خبرداد؛
افزایش  در  سمنان،  استان  شعب  مدیریت  نشینی  صدر 

تعداد کاربران اینترنت بانک
بر طبق آخرین آمار منتشر شده اداره کل آمار و بودجه پست بانک ایران، 
مدیریت شعب استان های سمنان، آذربایجان شرقی و زنجان به ترتیب با 
128، 58 و 33 درصد باالترین درصد تحقق افزایش تعداد کاربران سرویس 

اینترنت بانک را در فروردین ماه سال جاری کسب کرده اند
اداره کل روابط عمومی پست  از   به گزارش تجارت گردان به نقل 
بانک ایران، بنابر اعالم اداره کل بازاریابی و توسعه بازار و بر طبق این آمار، 
استان سمنان با تحقق 33/21 درصد در رتبه نخست و استان های آذربایجان 
شرقی و زنجان با 67/9 و 49/5 درصد برای تحقق اهداف کمی، پایش و 
پویش سال جاری در جایگاه دوم و سوم افزایش تعداد کاربران سرویس 

اینترنت بانک قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، تعداد کاربران افزایش تعداد کاربران سرویس 
اینترنت بانک استان سمنان تا پایان فروردین ماه سال جاری 24 هزار و 
662 نفر رسیده است و استان های آذربایجان شرقی و زنجان در این بازه 
زمانی تعداد کاربران ایترنت بانک پست بانک ایران را به ترتیب 115 هزار 

و 114 نفر و 21 هزار و 555 کاربر افزایش داده اند.
بر اساس این آمار، تعداد کاربران سرویس اینترنت بانک تمام استان ها در 
فروردین ماه سال 1401بالغ بر 8/23 درصد رشد کرده و در مجموع استان ها 
توانسته اند با افزایش یک میلیون و 418 هزار و 257 نفر به کاربران این 
سرویس 96/3 درصد از اهداف کمی، پایش و پویش تا پایان سال در این 

شاخص را محقق کنند.

هم افزایی بانک قرض الحسنه مهر ایران با منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس

دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک در دیدار با »سخاوت 
اشاره  ضمن  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  اسدی« 
تحقق  قرض الحسنه،  فعالیت های  توسعه  بر  جدید  دولت  تأکیدات  به 

حداکثری این مهم را منوط به مشارکت همه نهادها دانست.
ایران در پی سود نیست؛ بلکه  وی گفت: بانک قرض الحسنه مهر 
سود بانک در خدمت رسانی به آحاد جامعه است. در حوزه مسئولیت های 
برخوردار جامعه  اقشار کمتر  معیشتی  بهبود وضعیت  ما  اجتماعی تالش 

است.
دیدار  این  در  نیز  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
گفت: همکاری حمایتی بانک قرض الحسنه مهر ایران در امور مددکاری 
و...  جهیزیه  حریق،  خسارات  جبران  درمان،  هزینه های  تأمین  مانند 
قرض الحسنه  بانک  در  که  رویکردی  به  توجه  با  است.  بوده  بی سابقه 
باشد خصوصًا  مقدور  که  اندازه  هر  داریم  برنامه  دارد،  وجود  ایران  مهر 
در حوزه حساب های مشترک پیمانکاران، همکاری خود را با این بانک 

دهیم. توسعه 

همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران با شرکت صنعتی 
دریایی ایران افزایش می یابد

مهر  بانک قرض الحسنه  مدیرعامل  دکتر »سید سعید شمسی نژاد«    
صنعتی  جزیره  کارخانه  و  صدرا  شرکت  جنوب  منطقه  مجموعه  از  ایران 

صدرا در بوشهر بازدید کرد.
از بازدید از سایت شرکت و در جلسه با »رحمتی«  شمسی نژاد پس 
مشاور مدیرعامل و »خسروی« معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت صنعتی 
دریایی ایران )صدرا( گفت: زحمات کارکنان شرکت مشهود است. آمادگی 
داریم اگر موضوعات یا مشکالتی وجود دارد، در حد توان بانک آن را حل 

کنیم تا بخشی از زحمات این مجموعه جبران شود.
 »محسن پدرام« نایب رئیس هیأت مدیره بانک نیز که در این بازدید 
شمسی نژاد را همراهی می کرد، گفت: هر اندازه که مقدور باشد به حقوق 
شرکت توجه می کنیم و قسمت های قابل مذاکره و تعدیل را در تفاهم نامه 

بررسی خواهیم کرد.

مه
بی

زیر نظر: ولی اله مومنی

ک
بان

زیر نظر: میثم پیراینده

مدیر عامل بیمه ایران در تبریز اعالم کرد:
سیاست اصلی ما شفاف سازی ، خدمت رسانی بی منت، 

و خردمندانه به مردم است.
 حسن شریفی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل بیمه ایران، در آیین 
افتتاح ساختمان بیمه ایران تبریز، ضمن تبریک فرارسیدن میالد با سعادت 
حضرت فاطمه معصومه )س( و دهه کرامت اعالم کرد : برای کاهش 
دغدغه های اقتصادی مردم ، سیاست اصلی ما در بیمه ایران، شفاف 
سازی ، خدمت رسانی بی منت، متواضعانه و خردمندانه به مردم است.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، حسن شریفی ، در این آیین 
که با حضورجمعی از مسئوالن استانی، همکاران ، اعضای انجمن صنفی 
از همه همکارانم در  تاکید کرد:   ، نمایندگان وپیشکسوتان برگزار شد 
بیمه ایران می خواهم ، در درجه اول تکریم مردم عزیز را در اولویت 

کارهای خود، قرار دهند.
تاریخی  بازار  آتش سوزی سال 1398  به حادثه  اشاره  با  شریفی 
سرپوشیده تبریز ، خاطر نشان کرد : بیمه ایران در راستای ارائه خدمات 
بی منت ، خسارت زیادیدگان این حادثه را ، با تیم کارشناسی قوی ، ظرف 
مدت یک هفته از وقوع آتش سوزی پرداخت کرد و موجب راه اندازی 

مجدد کسب و کار این بازار شد.
مدیرعامل بیمه ایران موضوع فرهنگ سازی بیمه ، برای برخورداری 
حداکثری مردم ، از خدمات شرکت های بیمه برای جبران خسارت آنها 
، در زمان وقوع حوادثی مانند آتش سوزی ،زلزله ، سیل وسایر حوادث را 
مهم دانست وخواستارتوجه بیشتر مسئولین و مردم به موضوع بیمه شد.
 جعفری آذر ، فرماندار شهرستان تبریز ، در این مراسم با قدردانی از 
تالش های بیمه ایران ، گفت : بیمه ایران ، پیشتاز صنعت بیمه است و 
من به عنوان یک شهروند ومشتری، 15 سال است که از خدمات بیمه 
ایران استفاده می کنم ، بدون اینکه ارتباط کاری با این مجموعه داشته 

باشم ، بیمه ایران را انتخاب کردم.
سیاست  و  راهبر  بعنوان  ایران  بیمه  داشت:  اظهار  ادامه  در   وی 
گذاراصلی صنعت بیمه در کشور مطرح است و امیدوارم با راهگشایی 
بیمه ایران ، شاهد پوشش حداکثری همه مردم ، از خدمات بیمه ای در 

کشور باشیم.
برنامه های دیگرمدیر عامل وهیات همراه ، در این استان، راه اندازی 
سامانه برخط پرداخت خسارت غیرحضوری شعبه تبریز، دریافت لوح تقدیر 
تاریخی تبریز به پاس عملکرد خوب و سریع در  بازار  امنای  از هیأت 
جریان حادثه آتش سوزی بازار تبریز و بازدید از شعبه های ممتاز امام 

خمینی)ره( و مرند بود.
 گفتنی است درابتدای این مراسم فرامرز قهرمانی مدیرکل بیمه ایران 
آذربایجان شرقی ، گزارشی از عملکرد استان و روند ساخت ساختمان 

تبریزرا ارائه نمود.

نماینده همدوش همکار در خدمتگزاری بی منت

در جریان بازدید مدیر عامل بیمه ایران از تبریز صورت گرفت : 
دیدار صمیمانه با انجمن صنفی و نمایندگان پیشکسوت

 حسن شریفی رییس هیات مدیره ومدیر عامل بیمه ایران و هیات 
همراه، در جریان بازدید ازشعبه تبریز، با اعضای هیأت مدیره انجمن 
صنفی نمایندگان و  نمایندگان پیشکسوت استان ، دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،. حسن شریفی در این دیدار 
، با تاکید بر پیگیری مشکالت و مسائل نمایندگان ، به برنامه های 
دیدی که در« سامانه ایران من » پیش بینی شده است اشاره کرد  
و گفت : با راه اندازی این سامانه و تکمیل سریع آن ، پیشرفت قابل 
توجهی در فضای رقابتی موجود خواهیم داشت. همه همکاران نماینده  
باید فعالیت خود را دراین  سامانه  افزایش داده و تمام مراحل صدور 

را به مرور ،  در » سامانه ایران من »  انجام دهند .
رئیس هیات مدیره بیمه ایران، با تشریح  مزایای روش پرداخت 
خسارت برخط و غیرحضوری ، این  تحول بزرگ را نقطه قوت و 
اولویت های اصلی هیأت مدیره جدید  بیمه ایران ، در بازار رقابتی 
کشور برشمرد و افزود : با تغییر در رویکرد و نگرش ، بیشتراز گذشته 

، به مسائل و مشکالت همکاران خود رسیدگی خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه حمید رضا بحیرائی 
سرپرست اداره کل امور نمایندگان به پرسش های مختلف حضار پاسخ 
گفت و نمایندگان  نیز مسائل و مشکالت صنفی خود ،  در خصوص 
فعالیت غیر قانونی استارتاپ ها  ،  سامانه ایران من ، سیستم های 
عملکرد  بهبود  برای  پیشنهاداتی  و  کرده  مطرح  را  صدور  مختلف 

نمایندگان ارائه نمودند.

مرکزی  ساختمان  افتتاح  از  پس 
شرقی،حسن  آذربایجان  استان  شعب 
کارخانه  به  همراهان  اتفاق  به  شریفی 
گروه صنعتی داداش برادر )شونیز( رفته 
کارخانه  این  تولیدی  خط  چندین  از  و 
بزرگ تولید بیسکویت و شکالت کشور 

بازدید کردند.
مدیرعامل  بازدید  این  جریان  در 
بزرگی  صنایع  چنین  وجود  ایران  بیمه 
عنوان  کشور  برای  بزرگ  نعمتی  را 
کرده و وفاداری بیمه گذاران خوشنامی 
قوت  نقطه  را  شونیز  شرکت  همچون 
بیمه ایران بیان داشت و آنها را شریک 
بیمه ای خواند و گفت : حضور ما در کنار 
ایران  بیمه  و  است  بزرگی  افتخار  شما 
همیشه مفتخر است که در عرصه تولید 
از روی دوش  باری  بتواند  و سازندگی 
بردارد.مهندس  کشور  تولیدکنندگان 
از  تشکر  ضمن  دیدار  این  در  بیوک 
حضور مدیرعامل شرکت بیمه ایران در 
مجموعه شونیز گفت: تالش ما همیشه 
این بوده که نهایت رعایت نکات ایمنی 
را داشته باشیم تا دچار حادثه نشویم که 
مشکالت مضاعف برای خود و بیمه گر 

ایجاد کنیم.
در این دیدار با اهداء لوح و تابلوی 
نفیس از مهندس پرویز بیوک مدیرعامل 

شرکت شونیز تجلیل شد.

هیأت  و  ایران  بیمه  مدیرعامل 
همراه در ادامه مالقات با بیمه گذاران 
کالن با مهندس وطن دوست مدیرعامل 
شرکت صنایع غذایی شیرین وطن دیدار 
دیدار  این  جریان  در  و  کرده  گفتگو  و 
مبلغ  به  مجموعه  این  خسارت  چک 
تقدیم  مراسمی  طی  ریال  میلیارد   59

ایشان شد.
ماه  بهمن   11 در  است  گفتنی 
شرکت  این  نبار  ا ز  ا بخشی   1400
بالفاصله  که  شد  حریق  دچار  تولیدی 

پس از اطفای آن کارشناسان شرکت در 
محل حضور پیدا کرده و پس از انجام 
چک  الزم  های  بررسی  و  کارشناسی 
خسارت این واحد تولیدی روز چهارشنبه 

آماده و تحویل بیمه گذار محترم شد.
در این برنامه مهندس وطن دوست 
حضور بیمه ایران در بازار بیمه را مایه 
عنوان  تولیدکنندگان  امنیت  و  آرامش 
و  شرکت  آینده  های  برنامه  از  و  کرد 
اینکه در این برنامه ها و پروژه ها حتما 
بیمه ایران بیمه گر مورد اعتماد شرکت 

خواهد بود ،گفت.
بازدید از گروه صنعتی ایدم تولید 
کننده موتورهای دیزلی تحت لیسانس 
شرکت دایملر آلمان برنامه آخرین روز 
سفر مهندس شریفی در سفر به استان 
آذربایجان شرقی بود و ایشان از بخش 
هایی از خط تولید موتورهای دیزلی این 
شرکت بزرگ دیدن کردند و در پایان 
با  ایران   بیمه  ، مدیرعامل  بازدید  این 
اهداء هدیه از همراهی و وفاداری این 

مجموعه با بیمه ایران تشکر کردند.

جریان  در  ایران  بیمه  مدیرعامل 
آذربایجان  در  حضور  فشرده  برنامه 
همکاران  بین  در  حضور  با  شرقی 
مرند  شعبه  نیز  و  تبریز  شهر  شعب 
پیشنهادات  و  نظرات  نقطه  مستمع 

همکاران بود.
بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  ابتدای  در  شریفی  حسن  ایران 
دیدارها با تاکید بر این مهم که مدیریت 
ارشد شرکت سراپا منتظر شنیدن نظرات 
گفت  می باشد  همکاران  انتقادات  و 
به  خودمان  نظرات  انتقال  امکان  ما 
همکاران  را از تریبون و در زمان های 
مختلف  داریم لذا در سفرهای استانی 
من به عنوان مدیرعامل شنونده حرفهای 
شما هستم. شما باید سخن بگویید و ما 

را نقد کنید .
افزود به سرپرست روابط  شریفی 
عمومی تاکید کرده ام که هدف اصلی 
من از سفر های استانی حضور و دیدار 

همکاران هست و حتما در برنامه های 
تنظیمی باید این امر را لحاظ کنند

روابط  کل  اداره  گزارش  طبق 
عمومی در دیدار با خانواده مرحوم میر 
یوسف طباطبایی همکار فقید شرکت در 
شعبه تبریز و رییس اداره خسارت بیمه 

های مسئولیت مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن 
مرحوم به خانواده ایشان گفت بیمه ایران 
در کنار شماست و مدیر کل استان مامور 
خانواده  های  درخواست  به  رسیدگی 

مرحوم می باشد.

از  است مرحوم طباطبایی  گفتنی 
همکاران صدیق و بااخالق تبریز بودند 
که پس از احساس درد و  فشار قفسه 
سینه در اسفند سال 1400 به بیمارستان 
الهی  رحمت  به  همانجا  در  و  منتقل 

واصل میگردند.

همکاران نقطه آغاز همدلی هستند

درخشنده: به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مازندران رضا رسولی با اعالم این 
خبر گفت: در راستای تالش های شرکت آب 
منطقه ای مازندران به منظور جبران کمبود آب 
و مواجهه با خشکسالی، چاه عمیق آب زراعی 
با  شهر  قائم  شهرستان  در  آهنگرکال  روستای 

تهیه و نصب الکتروپمپ شناور، لوله، تابلو برق 
و کابل به عمق 72 متر تجهیز و پس از مدت 

ها به مدار بهره برداری بازگشت.
وی گفت: این پروژه با اعتبار بالغ بر دو 
پروژه  قالب  در  ریال  میلیون  پانصد  و  میلیارد 
های  طرح  و   مردمی  مشارکت  دفتر  های 

ارتباط  ایران  پیمانکاری شرکت  با  و  زودبازده 
انجام شده است.

 الزم به ذکر است با اجرای این پروژه عالوه 
بر تامین آب به مقدار 80 مترمکعب در ساعت، 
مشکل کم آبی بیش از  20 هکتار اراضی زراعی 

منطقه نیز رفع خواهد شد

مدیر دفتر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده خبر داد؛
چاه آب زراعی روستای آهنگرکال قائمشهر

 پس از سالها دوباره به مدار بهره برداری برگشت

تغییر ساعات کار ادارات در کل کشور برای کاهش مصرف برق

درخشنده: به گزارش روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای مازندران و گلستان ، مصطفی 
رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  ایران در گفت و گو  برق 
استانداران کل کشور بنا به پیشنهاد شرکت های 
برق منطقه ای و توزیع نیروی برق در استان ها، 
برای تغییر ساعت کار اداری اقدام خواهند کرد 
تشریح کرد: یعنی ادارات کار خود را یک تا دو 
ساعت زودتر از قبل آغاز و زودتر به پایان برسانند 

تا  17وسایل  یعنی 12  اوج مصرف  تا ساعت 
سرمایشی ادارات به طور کامل خاموش شود.

وی با بیان اینکه این اقدام به تنهایی می 
تواند 1000 تا 1200 مگاوات صرفه جویی در 
برای  انرژی  پایدار  تامین  امکان  و  داشته  پی 
سایر مشترکان را فراهم می کند، گفت: اکنون 
این موضوع در حال بررسی است و امیدواریم 

به زودی ابالغ شود.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه از روز 

گذشته مصرف ادارات و ارگان های مهم توسط 
شرکت های توزیع مورد پایش و رصد قرار گرفته 
است، اظهار کرد: در این طرح  ضمن ارزیابی 
راهکارهای پیشنهادی مدیریت بار در خصوص 
استفاده از تمامی ظرفیت های موجود به منظور 
برنامه های  جاری،  سال  تابستان  پیک  از  گذر 
کنترل بار مشترکان ولتاژ اولیه، ثانویه و همچنین 
مشترکان حساس نظامی، بانک ها و ارگان های 

مهم نیز مورد رصد  قرار گرفت.

آبفا: بهره برداري بخش دوم از فاز اول طرح آبرساني از سد کمال صالح 
 10 روستا در بخش سربند از آب پایدار بهره مند شدند

سد  از  آبرساني  طرح  اول  فاز  از  دوم  بخش 
به روستاهاي بخش سربند شهرستان  کمال صالح 
شازند با حضور محمود احمدي بیغش نماینده مردم 
شازند در مجلس شوراي اسالمي ، یحیي رمضاني 
فرماندار شهرستان شازند ، مهندس یوسف عرفاني 
نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
 12 پنجشنبه  روز  در  مسولین  و  مردم  از  جمعي  و 

خردادماه مورد بهره برداري قرار گرفت..
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 
مدیرعامل شرکت  مراسم  این  در   ، مرکزي  استان 
آب و فاضالب استان مرکزي ، اظهار داشت : طرح 
به شهر هندودر و 36 روستاي شهرستان  آبرساني 
شازند از سد کمال صالح یکي از طرح هاي مهم و 
بزرگ آبرساني در مجموعه شرکت آب و فاضالب 

استان مرکزي به شمار میرود که در این راستا در 
سال گذشته ابرساني از این طرح به 5 روستا مورد 
بهره برداري قرار گرفت و در بخش دوم از فاز اول 
این طرح امروز 10 روستاي دیگر شامل روستاهاي 
لوزدر علیا ، ده آقا ،ارکلو ، بهرام آباد ، لوزدر سفلي 
و  لوزدر وسطي   ، ده گلشن   ، ، قشالق  زمان  ده   ،
خلیفه بالغي از آب شرب پایدار بهره مند مي شوند.
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رییس فدراسیون کشتی:
هیچ انگیزه ای برای ریاست بر کمیته المپیک ندارم!

ینکه  ا ن  بیا با  بیر  د علیرضا 
در  حضور  برای  زیادی  پیشنهادات 
داشته  المپیک  کمیته  ریاست  انتخابات 
با  که  نیستم  کسی  من  گفت:  است، 
المپیک  کمیته  شلوار  و  کت  پوشیدن 

را اداره کنم.
رییس فدراسیون کشتی در حاشیه 
مدیرعامل  با  نامه  تفاهم  عقد  مراسم 
شرکت دخانیات برای استفاده از امکانات 
این مجموعه در سراسر کشور و شروع 
تهران،  دخانیات  قدیمی  باشگاه  فعالیت 

درباره عملکرد 4 آزادکار ایران در جام تورلیخانوف، اظهار کرد: واقعیت این است 
وقتی با آمریکا مسابقه ندادیم چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد یک  مقدار دچار 
تغییر شد. قرار بود یزدانی، زارع و قاسمپور به آمریکا بروند و با حریفان مطرح کشتی 
بگیرند اما بعد از بد عهدی آمریکایی ها چرخه انتخابی ما به هم ریخت. پس از آن 
نزدیک ترین میدان برای ما مسابقات تورلیخانوف بود و در نهایت با پیشنهاد کادر 

فنی تیم ملی این نفرات به قزاقستان اعزام شدند.
واقعا  مسابقات  گفت:  ها،  رقابت  این  درباره سطح  فدراسیون کشتی  رییس 
مثل مسابقاتی مثل قهرمانی جهان نبود اما در هر وزن دو سه نفر خوب های دنیا 

حضور داشتند.
وی درباره عملکرد امیرحسین زارع و دادن 8 امتیاز به حریف نه چندان مطرح 
پا دچار ترک  ناحیه روی  از  اردو دو ما  او دو ماه پیش در  خود، خاطرنشان کرد: 
خوردگی شده بود و حتی خیلی ها می گفتند او را اعزام نکنید. حتی پژمان درستکار 
گفت یک یا دو دور کشتی میگیرد. او دو ماه اصال در خاک  تمرین نداشت. به نظر 
من عملکرد او بدون تمرین خوب بود و او هم باید با محبی و نفر اول جام تختی 
برای رسیدن به دوبنده تیم ملی مبارزه کند. حاال انتخابی در ایران یا خارج از کشور 

باید منتظر نظر کادر فنی باشیم.
دبیر درباره عملکرد فرنگی کاران ایران نیز خاطرنشان کرد: انصافا همه در 
چارچوب چرخه انتخابی روی تشک آمدند فقط علی گرایی که ضرب خورد و خدا 
لطف کرد رباط صلیبی پاره نکرد و االن هم در حال فیزیوتراپی است. ساروی هم 
لغو شد. برای سرمربی مهم است یک کشتی  اما اعزام  که قرار بود آمریکا برود 
گیری مثل ساروی که وزن کم می کند در سال چند بار وزن کم کند. برای ما 
مهم مسابقات جهانی است و االن به غیر از ساروی همه روی تشک آمدند و در 

چرخه شرکت کردند.
رییس فدراسیون کشتی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد برای 
ریاست کمیته ملی المپیک ثبت نام کند یا خیر، خاطرنشان کرد: بدون تعارف خیلی 
ها پیشنهاد دادند برای ریاست ثبت نام کنم اما تا االن هیچ انگیزه ای برای این 
کار ندارم اما بعد از این چه اتفاقی بیفتد را نمی دانم. من به کشتی آمدم و آبرویم را 
برای کشتی بگذارم. در این چند وقت خیلی بی تقوایی شد هیچ کس نمی تواند به 
من بد کند چرا که فقط من می توانم به خودم بد کنم و دیگران هم فقط خودشان 

می توانند به خود بد کنند. مهم این است سرمان پیش خدا باال باشد.
وی افزود: تا االن برای ثبت نام ریاست کمیته المپیک به جمع بندی نرسیدم 
البته اساسنامه کمیته می گوید این سمت هیچ منافاتی با ریاست فدراسیون ندارد. 
البته من حس می کنم رییس کمیته المپیک بودن یک شغل فانتزی است که باید 
کت و شلوار بپوشی و من نمی توانم از این کارها بکنم، البته من اینطوری اداره 
نمی کنم چرا که آدم میدانی و عملیاتی و کف خیابان هستم . من حتی جلسات را 

هم مثل اینجا با موتور می روم.
دبیر در رابطه با بروز برخی بی اخالقی ها در موضوع انتخابات کمیته ملی 
المپیک با راه اندازی یک پیج اینستاگرامی، گفت: خوب است همه نان بازویمان 
را بخوریم. من بلد نیستم برای کسی بزنم. من اگر حرفی به وزیر ورزش یا کمیته 
ملی المپیک بخواهم بزنم در روی آن ها می گویم و آن ها هم همانجا باید دفاع 

کنند. من کسی نیستم پشت دیگران حدف بزنم.
دبیر درباره اوضاع بد وزنه برداری با توجه به دوستی دیرینه و همسایگی کشتی 
و وزنه برداری گفت: کشتی و وزنه برداری یکی بوده و این دو رشته از دوره آقا 
تختی با هم داداشی هستند. با کوروش باقری، سجاد انوشیروانی، حسین رضازاده، 

برخواه و دیگران انقدر رفیقیم که شاید با کشتی گیران تا این حد رفیق نباشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حاضر است امکانات فدراسیون کشتی را در 
اختیار ملی پوشان وزنه برداری قرار دهد، گفت: وزنه برداری یا والیبال و حتی بقیه 

رشته ها هم روی سر ما جا دارند.
وی با اشاره به حواشی اخیر وزنه برداری گفت: موتورخانه مجموعه 5 سالن 
باالی 15 میلیارد خرج دارد. انصافا تاسیسات 5 روز مشکل داشت. شرکت توسعه 
این هزینه ها را باید بکند. آقای مرادی هم انصافا پول داد و فکر می کنم در حق 
مرادی در این موضوع که آب سرد شد کمی بی انصافی شد. کاری که در 20 روز 
با هزینه 2 میلیاردی باید جمع می شد را خودم پای کار ایستادم و در 4 روزبا 300 
یا 400 میلیون تومان جمع کردم. دیگر اینکه وزنه برداران مشکل اسکان یا محل 

اردو دارند به من ارتباطی ندارد و نمی توانم دخالت کنم.
اتحادیه  رییسه  انتخابات هیات  در  نام  ثبت  درباره  فدراسیون کشتی  رییس 
جهانی کشتی، گفت: من هرچه به حمید سوریان التماس کردم ثبت نام کند قبول 
نکرد. دیگر آخرین روز ثبت نام او را به بهانه ای  به دفتر کشاندم و گفتم 3 ساعت 
مانده بیا ثبت نام کن. او دالیلی آورد که انصافا منطقی بود. دالیل شخصی داشت 
که من ورود نمی کنم. من آمدم سوریان را راضی کنم اما او من را راضی کرد . 
حتی دو سه اسم آوردند که مورد موافقت قرار نگرفت. حمید خیلی به من فشار آورد 

و در نهایت ثبت نام کردم. البته من به رای نیاوردن عادت دارم.
دبیر در پاسخ به این سوال که برخی شنیده ها حاکی است او با سپردن امور 
فدراسیون کشتی به سوریان ، قصد دارد در انتخاابت ریاست کمیته المپیک ثبت نام 
کند، گفت: االن کشتی فرنگی را خود حمید دنبال می کند. قراری که گذاشتیم این 
بود که اگر من برای اتحادیه ورود کردم او برای فدراسیون کارها را جلو ببرد. البته 
من دیگر وقت زیادی ندارم که برای کمیته هم بخواهم بگذارم. من مهمان هستم 

و می روم شما باید قضاوت کنید چه کسانی در کشتی کار کردند.
های  گزینه  جزو  هم  جدیدی  عباس  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
خیر.  کرد:  خاطرنشان  خیر،  یا  بود  کشتی  جهانی  اتحادیه  رییسه  هیات  انتخابات 

اسمی از ایشان نبود.
علیرضا دبیر همچنین در جلسه امضای تفاهم نامه با مدیرعامل دخانیات، گفت: 
باشگاه قدیمی دخانیات انصافا یکی از باشگاه های بزرگ و اثرگذار در ورزش و 
مخصوصا در کشتی است که قهرمانان بزرگی را به کشتی ایران تحویل داده است. 
با آقای شیخان که قصد دارد برای کشتی مملکت کارکند صحبت کردم و او تاکید 

کرد می خواهد دخانیات در ورزش اول ایران تاثیرگذار باشد.
رییس فدراسیون کشتی افزود: از دیگر سازمان های دولتی مثل سازمان آب 
که زمانی قویترین کشتی گیران را داشت درخواست می کنم پای کار بیایند و به 
کشتی کمک کنند. امیدوارم این کار انقالبی که در دخانیات برای کمک به کشتی 

شروع شده به یک الگو تبدیل شود و ما نیز شرمنده نشویم.
تبریک  با  خود  سخنان  در  نیز  دخانیات  شرکت  مدیرعامل  شیخان  محمد 
افتخارآفرینی های کشتی گیران ایران در رویدادهای بین المللی گفت، کشتی به 
عنوان ورزش اول ایران افتخارات زیادی برای ورزش کشور کسب کرده است و آقای 
دبیر نیز با طالی المپیک سیدنی از افتخارآفرینان ورزش ایران است. ما متوجه شدیم 
که سرانه فضای ورزشی کشتی پایین آمده و تعداد کشتی گیران ما کم شده است. 
ما با استعمال دخانیات مخالفیم و تالش می کنیم آمار مصرف کم شود، بر همین 
اساس نیز با افتخار اعالم می کنم همه ظرفیت های زیرساختی شرکت دخانیات 
در اختیار فدراسیون کشتی است و هیچگونه چشمداشت مالی هم در اینباره نداریم.

و  شده  تاسیس  دخانیات  کشتی  سالن  است  سال   50 از  بیش  افزود:  وی 
اند.  کرده  تمرین  باشگاه  این  در  دیگران  تا  تختی  پهلوان  جهان  مثل  بزرگانی 
از  دبیر که  آقای  از  و  دنیال کنیم  را  تعامل  این  با فدراسیون کشتی  عالقمندیم 
این پیشنهاد ما استقبال کرد تشکر می کنیم. تامین سخت افزار و امکانات از ما 
و ساختن کشتی گیر و مربی از فدراسیون کشتی. نگاه ما به هیچ وجه درآمدزایی 
در  ورزش  بیشتر  چه  هر  شکوفایی  و  رشد  باعث  اقدام  این  امیدواریم  و  نیست 

جامعه و شرکت دخانیات شود.
در  در سراسرکشور  دخانیات  سالن های شرکت  تمام  کرد:  تصریح  شیخان 
قالب این تفاهم نامه در اختیار کشتی قرار می گیرد. تعداد سالن های ورزشی ما 6 
سالن در تهران، مازندران، گیالن، گلستان، کردستان و اصفهان است که در کشتی 
فعالیت خود را با هماهنگی فدراسیون کشتی آغاز می کنند. کلیه حوزه های زیر 
ساختی و سالن ها در اختیار فدراسیون کشتی قرار می گیرند و اداره و بهره برداری 

با فدراسیون خواهد بود.
وی درباره امکان حصور دخانیات در لیگ گشتی گفت: قبال در لیگ فعالیت 

داشتیم و عالقمندیم که باز هم در لیگ کشتی فعال باشیم.

به بهانه هم گروهی با ایران؛
ولز؛ بازگشت اژدها!

تیم ملی ولز توانست به عنوان 
آخرین تیم از قاره اروپا جواز حضور در 

جام جهانی را به دست بیاورد.
راگبی ورزش اول کشور ولز است 
و از محبوبیت و جایگاه باالیی در این 
سال  چند  ولی  است  برخوردار  کشور 
است که این کشور کوچک بریتانیایی 
نشان  خودی  نیز  فوتبال  در  توانسته 
دهد. این تیم با هدایت جیمی مورفی 
و با حضور ستارگانی مانند ایوور الچرچ 

و جان چارلز برای اولین بار در جام جهانی 1958 سوئد بازی کرد و نتایج خوبی 
نیز به دست آورد و به یک چهارم نهایی رسید. با این حال این تیم سال ها از 
رسیدن به جام جهانی بازماند تا اینکه در سال 2022 با برتری برابر اوکراین 

توانست برای دومین بار طعم صعود به جام جهانی را بچشد.
خیلی ها فوتبال ولز را با رایان گیگز می شناسند. گیگز در بیش از دو دهه 
بازی برای منچستریونایتد به افتخارات بسیار زیادی دست یافت که بعید است 
به این زودی ها شکسته شود. او که تمام دوران فوتبالش را در منچستریونایتد 
سپری کرده است موفق به 13 قهرمانی با این تیم شده است. گیگز توانسته 
سه قهرمانی در جام های اروپایی را به همراه منچستریونایتد کسب کند. او دو 

بار در لیگ قهرمانان اروپا جام را باالی سر برده است.
تیم پرستاره ولز متشکل از گرت بیل، آرون رمزی، کانر رابرتس، وین 
هنسی و دیگر بازیکنان شاغل در لیگ برتر انگلیس امیدوار است که برای 

دومین بار به دور حذفی جام جهانی راه یابد. 
توانست  و  داشت  خوبی  بسیار  عملکرد   2016 یورو  در  ولز  ملی  تیم   
شگفتی ساز رقابت ها شود و تا نیمه نهایی صعود کند ولی شکست برابر پرتغال 
مانع رسیدن آنها به دیدار نهایی شد. با این حال تیم کریس کولمن در انتخابی 
جام جهانی در رقابت با تیم ملی بلژیک ناکام بود و نتوانست به جام جهانی 

راه یابد تا کولمن از هدایت ولز کناره گیری کند.
و  داشت  نمایش خوبی  ولز  انتخابی جام جهانی 2022 هم  مرحله  در 
حتی در برابر بلژیک به تساوی یک بر یک دست یافت. البته آن ها پیش از 
مسابقات جام ملت ها با نتیجه 3 بر یک در بازی رفت مقابل بلژیک شکست 

خورده بودند تا در نهایت به عنوان تیم دوم راهی پلی آف شوند.
بهترین گلزن تاریخ فوتبال ولز که روی گل این تیم به اوکراین تاثیر 
زیادی داشت، حاال بزرگترین افتخار تاریخ کشورش در چند دهه قبل را رقم 
زده است. همه نگاه ها در تیم ملی ولز به گرت بیل است حتی اگر این بازیکن 
صالبت قبل را نداشته باشد. این جام می تواند اولین و آخرین جام جهانی 
دوران فوتبال گرت بیل باشد و او و تمام هم تیمی هایش قدر این فرصت 

را خواهند دانست. 
 رایان گیگز اسطوره سابق منچستریونایتد به عنوان سرمربی ولز انتخاب 
شد ولی حضور او روی نیمکت این تیم خیلی طول نکشید. گیگز به دلیل 
اتهام آزار جنسی نسبت به نامزد سابقش از سمتش برکنار شد و راب پیج به 
عنوان جانشین او روی نیمکت این تیم بنشیند. راب پیج مدافع سابق تیم ملی 
ولز است که حاال به عنوان سرمربی این تیم فعالیت دارد و مشخص نیست 
این مربی در جام جهانی روی نیمکت ولز خواهد بود یا سران ولز تصمیم 

دیگری خواهند گرفت.
* تیم ملی ولز در یک نگاه

افتخارات: -
بهترین گلزن: گرت بیل )38 گل(

بیشترین بازی: کریس گانتر  )108(
عملکرد دوره قبل: حضور نداشت

سانتوس: تکرار می کنم، رونالدو بهترین بازیکن جهان است!
سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال 
ستاره  فوق  از  تمجید  به  دیگر  بار 

تیمش پرداخت.
به گزارش رکورد، تیم های ملی 
ژوزه  ورزشگاه  در  سوئیس  و  پرتغال 
به  هم  برابر  لیسبون  شهر  آلواالده 
رونالدو  درخشش  با  که  رفتند  میدان 
این دیدار با نتیجه 4 بر صفر به سود 
دیدار  این  در  رسید.  پایان  به  پرتغال 

رونالدو 2 بار موفق به گلزنی شد و بر این اساس تعداد گل های کاپیتان تیم 
ملی پرتغال به عدد 117 رسید.

فرناندو سانتوس پس از این بازی با تمجید از درخشش بازیکن تیمش 
در این دیدار گفت: نمی دانم درباره او چه باید بگویم. همه این دیدار را دیدند 

و مشاهده کردند که رونالدو از چه توانایی برخوردار است.
سرمربی پرتغال با بیان اینکه نمی دانم چه چیز دیگری می توانم بگویم، 
افزود: تکرار می کنم که او بهترین بازیکن جهان است و در این دیدار بار دیگر 

توانایی خود را به رخ کشید.
سانتوس به عملکرد کلی پرتغال اشاره کرد و  افزود: من مربی هستم 
که وقتی برنده می شوم و وقتی تیم به گونه ایی بازی می کند که از آنها انتظار 
دارم خوشحالی خود را بروز می دهم. امشب هم به همین خاطر خوشحالم. 
سوئیس مشکالتی ایجاد کرد اما ما بر بازی مسلط بودیم و توانستیم به چیزی 

که می خواهیم برسیم.

هفته سرنوشت ساز؛ 
دیباال در مسیر یک انتقال جنجالی

اینتر  به  دیباال  پائولو  انتقال  تکلیف  هفته  این  در  که  می رسد  نظر  به 
 30 تاریخ  در  یوونتوس  باشگاه  با  دیباال  پائولو  شد.قرارداد  خواهد  مشخص 
ژوئن به اتمام می رسد و پیش از این مشخص شده بود که ستاره آرژانتینی 
و بیانکونری در راه تمدید قرارداد به بن بست خورده اند. در حقیقت باشگاه 
را  دیباال  پائولو  مالی  خواسته های  که  نخواست  شاید  یا  نتوانست  یوونتوس 

برآورده کند و به همین خاطر راه دو طرف به جدایی ختم شد.
ستاره  مشتریان  مهم ترین  به عنوان  رم  و  اینتر  ایتالیایی  باشگاه  دو  از 
ورزشی  مدیر  ماروتا،  جوزپ  اخیرا  حال  این  با  می شود.  برده  نام  آرژانتینی 
نراتزوری که اتفاقًا با توجه به حضور قبلی در یوونتوس رابطه خوبی با پائولو 
دیباال دارد درباره آینده این بازیکن گفت: »من نمی دانم دیباال فصل آینده 
کجا بازی خواهد کرد. امید این است که او برای ما بازی کند. ما اصال نگران 

چیزی نیستیم. ما هرگز نباید کار عجوالنه ای انجام دهیم.”
درواقع حاال شواهد و گزارش ها حاکی از آن است که دیباال بیش از هر 
زمان دیگری به حضور در اینتر نزدیک شده است. در همین راستا رسانه های 
ایتالیایی مدعی شده اند که این هفته یک جلسه سرنوشت ساز بین مدیر برنامه 
پائولو دیباال و باشگاه اینتر برگزار خواهد شد تا تصمیم نهایی در مورد انتقال 
اتفاق  اگر  به نظر می رسد  به جوزپه مه آتزا گرفته شود. در واقع  بازیکن  این 
خاصی رخ ندهد پائولو دیباال فصل آینده با لباس اینتر به میدان خواهد رفت؛ 
انتقالی جنجالی که قطعًا باعث عصبانیت هواداران یوونتوس خواهد شد چرا 

که همواره کری زیادی بین آن ها و اینتری ها وجود داشته است.

ملی  تیم های  حالی  در 
 22 الجزایر،  و  ایران  فوتبال 
خرداد در دیداری تدارکاتی به 
مصاف هم می روند که مهم ترین بازی 
2 تیم به نبرد جام بین قاره ای در دهه 

70 بر می گردد.
با  بازی  لغو  اتفاق  بار  این  اگر 
نشود  تکرار  اروگوئه  و  کانادا  نیوزلند، 
و همه چیز به خوبی پیش برود، انگار 
اولین بازی تیم ملی فوتبال در فیفادی 
برای  ماه  خرداد  پرحاشیه  و  پرماجرا 
آن  و  شده  نهایی  فوتبال  ملی  تیم 
فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  که  طور 
هم تائید کرده اند قرار است شاگردان 
در  خرداد   22 روز  اسکوچیچ  دراگان 
دوحه روبروی الجزایر به میدان بروند. 
کامرون  مقابل  شکست  با  که  تیمی 
را   2022 جام جهانی  بلیت  نتوانست 
رزرو کند و پشت در جام جهانی ماند. 
که  بلماضی  جمال  شاگردان  حاال 
مقدماتی  در  برای حضور  را  خودشان 
می کنند،  آماده  آفریقا  ملت های  جام 
تدارکاتی  بازی  یک  در  است  قرار 

بگیرند. قرار  ایران  مقابل 
برای  ناشناخته ای  رقیب  الجزایر 
ملت های  جام  قهرمان  نیست.  ایران 
آفریقا در سال 2019 که سال گذشته 
نتوانست در آخرین دوره جام ملت های 
برگزار  کامرون  میزبانی  به  که  آفریقا 
شد، از عنوان قهرمانی دفاع کند و در 
مسابقات  دور  از  گروهی  مرحله  همان 

کنار رفت.
الجزایری ها که ستارگان بزرگی 
برجسته  بازیکن  محرز  ریاض  مانند 
ن  کیب شا تر ر  د ا  ر سیتی  منچستر
تیم کشورمان  با  بار   5 تاکنون  دارند، 
ایران،  برای  برد   2 کرده اند.  بازی 
مساوی،  یک  و  الجزایر  برای  برد   2
نبردهای دو تیم بوده است و  حاصل 
قرار است در ششمین  22 خرداد هم 
بلماضی  و  اسکوچیچ  شاگردان  بازی 

با هم بازی کنند.
طرابلس لیبی، 9 تیر 1360 میزبان 
بود،  الجزایر  و  ایران  مسابقه  اولین 
صفر  بر  یک  برتری  با  که  مسابقه ای 
حریف آفریقایی در یک بازی دوستانه 
به پایان رسید. در ادامه دو تیم 7 و 21 

مهر 1370 در دو بازی رفت و برگشت 
جام بین قاره ای با هم بازی کردند که 
بازی رفت را ایران دو بر یک در آزادی 
اما در بازی  به سود خودش تمام کرد 
برگشت در الجزیره یک بر صفر باخت.
الجزایر  و  ایران  چهارمین مصاف 
10 سال بعد اتفاق افتاد و در 12 اسفند 
1380، ایران و الجزایر در جام ال جی در 
کازابالنکای مراکش با هم روبه رو شدند، 
مسابقه ای که با تساوی بدون گل رسید.
 آخرین مسابقه 2 تیم هم به پیش 
از جام جهانی 2018 روسیه برمی گردد. 
سال  فروردین  که  کشورمان  ملی  تیم 
97 برای برگزاری یک اردوی تدارکاتی 
هفتمین  در  می برد،  سر  به  اتریش  در 
آره نا«   سی  پی  »یو  در  فروردین  روز 
آزمون  سردار  گل   2 با  گراتس  شهر 
و مهدی طارمی، الجزایر را دو بر یک 

شکست داد.
و  ایران  دوباره  بعد  سال   4 حاال 
الجزایر به هم رسیدند، شرایط دو تیم 
است،  مصاف شان  آخرین  مانند  هم 
جهانی  جام  نهایی  مرحله  برای  ایران 
آمده می شود اما الجزایر همان طور که 
2018 روسیه را با رباح ماجر سرشناس 
بار با  از دست داد، به 2022 قطر این 
بلماضی هم نتوانست صعود کند تا مانند 
4 سال پیش همچنان در حسرت جام 

جهانی بمانند.
الجزایر روز 22  ایران و  در حالی 
خرداد که در یک مصاف دوستانه با هم 

رقابت  مهم ترین  که  می شوند  روبه رو 
مصاف   به  گذشته  سال   40 در  شان 
آفریقا  تیم در جام قهرمانی آسیا و  دو 
برمی گردد. 11 خرداد امسال در شرایطی 
ویمبلی  ورزشگاه  در  آرژانتین  و  ایتالیا 
اروپا  قاره  دو  قهرمان  عنوان  به  لندن 
فینالیسیما  جام  در  جنوبی  آمریکای  و 
 2007 سال  تا  که  کردند  بازی  هم  با 
برگزار  هم  آفریقا–آسیا  ملت های  جام 
جام  قهرمانان  بین  جام  یک  شد.  می 
ملت های آفریقا و قهرمان جام ملت های 
فوتبال  رقابت های  قهرمان  یا  آسیا 

بازی های آسیایی.
31 سال پیش هم تیم ملی فوتبال 
های  بازی  در  قهرمانی  از  پس  ایران 
آسیایی 1990 پکن به عنوان قهرمان 
جام  قهرمان  الجزایر  روی  در  رو  آسیا 

ملت های آفریقای 1988 قرار گرفت.
5 مهر1370، ایران و الجزایر بازی 
رفت جام بین قاره ای آسیا و آفریقا را 
برگزار کردند. الجزایر با هدایت کرمالی 
رباح  مانند  بزرگ  ستاره ای  حضور  و 
ماجر با ایران آمده بود. ستاره ای که گل 
فراموش نشدنی او در جام جهانی 1982 
برابر آلمان غربی و گل دیدنی پشت پا 
در فینال جام باشگاه های اروپا در سال 
1987 برابر بایرن مونیخ با لباس پورتو 
ماجری«   »رباح  گل  به  سال ها  تا  که 
معروف بود، باعث شد ورزشگاه آزادی 

مملو از تماشاگر شود.
 در این بازی صمد مرفاوی در هر 

ثمر  به  ایران  تیم  برای  نیمه یک گل 
زننده تک گل  نیز  رباح ماجر  رساند و 
الجزایری ها بود تا تیم کشورمان در یک 
بازی به یادماندنی و در روزی که محمد 
بازی های  از  کار  کهنه  مدافع  پنجعلی 
 120 حضور  در  کرد  خداحافظی  ملی 
بر   2 را  آفریقا  قهرمان  تماشاگر  هزار 

یک شکست دهد.
مسابقه  این  در  را  ایران  ترکیب 
پنجعلی  محمد  عابدزاده،  احمدرضا 
نادر محمدخانی(، رضا حسن زاده ،   46(
مجتبی محرمی، جواد زرینچه، مهدی 
فنونی زاده، حمید درخشان، سیدمهدی 
ابطحی،  مجید نامجومطلق، علی اصغر 
و  محمدخانی(  ناصر   79( مدیرروستا 
علی  سرمربیگری  به  مرفاوی  صمد 

پروین تشکیل می دادند.
مهر   21 که  برگشت  بازی  در 
1370 در شهر الجزیره برگزار شد، تیم 
کشورمان با ترکیب احمدرضا عابدزاده، 
جواد زرینچه، نادرمحمدخانی،رضا حسن 
زاده، مجتبی محرمی،سیروس قایقران،  
درخشان)  حمید  زاده،  فنونی  مهدی 
صمد  ابطحی،  مهدی  سید  کاپیتان(،  
آغاز  را  بازی  پیوس  فرشاد  و  مرفاوی 
کرد و در ادامه مرفاوی جای خود را به 
بیشتر  هرچه  تیم  که  داد  کرمانی مقدم 
دفاعی شود، اما این ها فایده ای نداشت 
و الجزایر به لطف گل دقیقه 78، یک 
بر صفر برنده شد و قهرمانی جام بین 

قاره ای را به دست آورد.

الجزایر رقیبی آشنا برای ایران؛

از مرفاوی و رباح ماجر تا سردار و محرز!

است  معتقد  استقالل  پیشکسوت 
سرمربیگری نکونام و حفظ گابریل پین 
به عنوان دستیار وی می تواند استقالل 

را دوباره در مسیر موفقیت قرار دهد.
مجیدر رضایی، پیشکسوت باشگاه 
فظی  حا خدا خصوص  در  ستقالل  ا
از  بعد  استقالل  نیمکت  با  مجیدی 
این  کرد:  اظهار  تیم  این  با  قهرمانی 
تصمیمی نبوده که یک روزه و یکباره 
گرفته شود و قطعا از هفته ها مانده به 
چنین  استقالل  سرمربی  لیگ  پایان 
به تصمیم  باید  تصمیمی داشته است. 
اآلن  فوتبال  زیرا  گذاشت  احترام  او 
حرفه ای شده و یک مربی می تواند هر 

جا بخواهد کار کند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم خیلی 
کار  مجیدی  کنیم،  نگاه  موشکافانه 
بعد  زیرا  داد  انجام  را  منطقی  تقریبا 
با  این همه رکورد  ثبت  و  از قهرمانی 
استقالل، تکرار آن ها سخت بود و حتی 
احتماال  می رفت.  باالتر  او  از  انتظارها 
بتواند  که  ندیده  طوری  را  شرایط  او 
این اتفاقات را تکرار کند و حتی نتایج 

بهتری را رقم بزند. قطعا هم مدیریت 
استقالل از تصمیم او مطلع بوده و این 
تصمیم طی یک شب یا یک روز گرفته 
بزرگی  کار  مجیدی  حال  هر  به  نشد. 
او  به  باید  و  داد  انجام  استقالل  برای 
و دستاوردهایش در همین یک فصل 

هم احترام گذاشت.
پیشکسوت استقالل در خصوص 
تاثیرات گابیرل پین در عملکرد مجیدی 
او در مسائل تاکتیکی عنوان  و دانش 
لیایی  یتا ا مربی  ین  ا ثیرات  تا کرد: 

زیادی  کمک  او  است.  انکار  غیرقابل 
به  او  حضور  شاید  و  کرد  مجیدی  به 
سایر  برای  نیمکت  دوم  نفر  عنوان 
چیزی  طبق  شود.  الگو  ایرانی  مربیان 
که من شنیده بودم، او هم تمرین دهنده 
خوبی بود و هم از نظر تاکتیکی منحصر 
دالیل  از  یکی  قطعا  بود.  فردی  به 
مربی  این  دانش  بر  عالوه  مجیدی 
ایرانی، کمک های گابریل پین ایتالیایی 
مربی  یک  تفکرات  همیشه  شاید  بود. 
و  ایرانی  تیم های  نیمکت  رو  خارجی 

در فوتبال ایران جواب ندهد اما تلفیق 
یک  شناخت  همراه  به  خارجی  دانش 
می تواند  ایران  فعلی  فوتبال  از  ایرانی 

باشد. نتیجه بخش 
نتخاب  ا خصوص  در  یی  رضا
تبدیل  یا  سرمربی  عنوان  به  نکونام 
اول  مرد  عنوان  به  پین  گابریل  شدن 
گابریل  استقالل تصریح کرد:  نیمکت 
پین تاثیراتش را در فصل گذشته نشان 
به مجیدی و  زیادی هم  داد و کمک 
یکی  او  حفظ  کرد.  استقالل  به  هم 
آبی هاست.  مدیران  مهم  کارهای  از 
از  را  خوبی  کارنامه  نکونام  همچنین 
خود در تیم های سابقش به جا کذاشته 
است و به نظرم به بلوغ مربگری رسیده 
استقالل  نمکت  روی  بتواند  که  است 
بنشیند. به نظرم استفاده از فرمول سال 
قبل یعنی مربی ایرانی به همراه دستیار 
خارجی می تواند باز هم برای استقالل 
تکرار موفقیت کند و اگر این اتفاق با 
سرمربیگری نکونام به همراه دستیاری 
پین رخ دهد، دوباره اتفاقات خوبی برای 

استقالل رقم خواهد خورد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پیشکسوت باشگاه استقالل:

ترکیب نکونام و گابریل پین استقالل را دوباره موفق خواهد کرد!

لیونل مسی و کریس رونالدو امشب 
در ترکیب آرژانتین و پرتغال بار دیگر نشان 
دادند که همچنان ستاره های اول تیم های 

ملی کشورهای شان هستند.
لیونل مسی که بعد از یک فصل نه 
چندان درخشان با پیراهن پاری سن ژرمن، 
در دیدار مقابل ایتالیا نشانه ای از بازگشت 
به روزهای اوج را نشان داده بود، در بازی 
دوستانه آرژانتین برابر استونی حسابی به 
تمرین گلزنی پرداخت و با زدن پنج گل، 

پیروزی 5-0 تیمش را رقم زد.
آرژانتین بازی را هجومی آغاز کرد 
و کاپیتان 34 ساله تیم ملی آرژانتین در 
هشتمین دقیقه مسابقه از روی نقطه پنالتی 
با یک ضربه زمینی، اولین گل تیمش را 
وارد دروازه ایگونن کرد. شادی مسی بعد 
از این گل به خوبی نشان داد که او کامال 

این بازی دوستانه را جدی گرفته است.
در ادامه بازی و درحالی که دو تیم 
آماده پایان بازی در نیمه اول و حضور در 
رختکن می شدند، مسی این بار روی پاس 
الخاندرو گومز در گوشه محوطه  زیبای 
جریمه صاحب توپ شد که با یک ضربه 
تماشایی مماس با تیر افقی، دروازه تیم 
110 رنکینگ فیفا را باز کرد تا با دبل به 
رختکن برود. شوت زیبای مسی درحالی 
باالتر از دستان گلر استونی تور دروازه را 
درنوردید که مدافعان این تیم مبهوت فرار 

هوشمندانه لئو از تله آفساید بودند.
با شروع نیمه دوم، تنها دو دقیقه 
کند  لئو هت تریک  تا  بود  کافی  زمان 

پاس  با ضربه ای سرضرب،  بار  این  و 
زیبای مولینا را به زیبایی هرچه تمام تر، 
دورتر از دستان دروازه بان به  سومین 
گل آلبی سلسته ختم کند.مسی که در 
جریان بازی برابر ایتالیا در اواسط هفته 
موفق شده بود پاس گل های دیباال و 
مارتینز را بدهد، به نظر می رسید با این 
گلزنی اش  عطش  از  دیگر  هت تریک 
را  همه  هم  باز  نابغه  اما  شود  کاسته 
گل  یک  بار  این  او  کرد؛  غافل گیر 

بحث برانگیز را به ثمر رساند.
دفاع  خط  و  بازیکنان  که  درحالی 
تیم استونی به هوای مصدومیت هافبک 
آرژانتین در میانه میدان بازی را رها کرده 
از  پس  سفید آبی پوشان  کاپیتان  بودند، 
استونی  دروازه  سمت  به  توپ  تصاحب 
حرکت کرد و بعد از این که با یک سر 
توپ دروازه بان و مدافع را به هم از پیش رو 
برداشت، دروازه استونی را برای چهارمین 

بار باز کرد!
گل پنجم مسی هم به زیبایی به ثمر 

رسید. او در ابتدا با یکی از پاس های عمقی 
مخصوص خودش که نمونه آن را بارها 
در ترکیب بارسا برای جوردی آلبا ارسال 
کرده بود، نیکوالس گونزالس را صاحب 
توپ کرد که دروازه بان استونی با واکنشی 
ادامه  را برگرداند و در  او  تماشایی توپ 
رسباند شوت دیماریا به مسی رسید که او 
با شوتی دقیق پنجمین گل خودش را به 
ثمر رساند تا با ثبت گالت عالوه بر برجا 
گذاشتن یک آمار رویایی در 34 سالگی، 
کند.با  نقره داغ  هم  را  استونی  ملی  تیم 
استونی،  برابر  قاطعانه 5-0  برتری  این 
شاگردان اسکالونی یک هفته فوق العاده را 
پشت سر گذاشتند و پس از پیروزی برابر 
ایتالیا و قهرمانی در جام فینالیسیما، حاال با 
روحیه ای بهتری خودشان را برای مسابقات 
آینده آماده می کنند تا با حضوری پرقدرت 
در جام جهانی برای شکستن طلسم 36 
ساله تالش کنند.اما ساعتی بعد از اینکه 
لیونل مسی هر 5 گل تیم ملی کشورش 
را در دیدار دوستانه مقابل استونی به ثمر 

رساند، شاهد دبل رونالدو مقابل سوئیس 
بودیم.

رونالدو با دو گلی که زد به رکورد 
)بدون  بازی  جریان  در  ملی  گل   100

پنالتی ها( رسید.
کاپیتان تیم ملی پرتغال و بهترین 
گلزن ملی دنیا، در دومین بازی تیم ملی 
کشورش در این دوره از رقابت های لیگ 
ملت های اروپا، دو بار موفق به گلزنی شد. 
سلسائو بعد از تساوی مقابل اسپانیا، کار 
سختی مقابل سوئیس در گام دوم نداشت 
و خیلی زود با گل دقیقه 15 ویلیام برتری 
خود را نشان داد.دو گل بعدی پرتغال را 
کریستیانو رونالدو در دقایق 35 و 39 به ثمر 
رساند تا در فاصله تنها 4 دقیقه، دبل کند. او 
هر دو گل خود را داخل محوطه جریمه به 
ثمر رساند. او گل اول را با شوتی محکم 
روی پاس ژوتا به ثمر ساند و گل دومش 
را با یک جایگیری خوب روی ریباند وارد 

دروازه حریف کرد.
رونالدو با زدن این دو گل به یک 
رکورد مهم دیگر دست یافت؛ رکوردی 
که تا کنون هیچ بازیکنی در عرصه ملی 
به آن نرسیده بود. او امشب شمار گل های 
ملی خود، بدون احتساب گل های به ثمر 
رسیده از روی نقطه پنالتی را به عدد 100 
رساند تا مادرش را که در ورزشگاه حضور 
داشت، حسابی خوشحال کند؛ شادی از ته 
دل مادر کریس، مثل رکوردش به سوژه ای 
در داغ در بین کاربران شبکه های اجتماعی 

تبدیل شد.

هشت گل در یک شب فراموش نشدنی

مسی به علی دایی نزدیک شد، رونالدو دور!
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فرهنگ و هنر ایران با صنایع 
بخش  و  است  خورده  گره  دستی 
با  کشورمان  گردشگری  از  بزرگی 
آن عجین شده است. صنایع دستی 
را  ایران  مرزهای  قرن هاست  که 
پشت سر گذاشته  و شهرت جهانی 
پیدا کرده اند. از فرش ایران که در 
دنیا زبانزد است، بگیرید تا پارچه های 
امروزه  که  ساسانی  دوران  زربفت 
نمانده  باقی  آن ها  از  نشانی  دیگر 
از  بخشی  که  دستی  صنایع  است. 
هویت کشور ایران را در خود جای 
برای  زیادی  همیت  و  است  داده 
گردشگری کشورمان دارد. به دلیل 
این اهمیت، در این مطلب به سراغ 
مهم ترین صنایع دستی ایران رفتیم 
مختصر  طور  به  کردیم  سعی  و 
معروف ترین  و  بهترین  از  تعدادی 
صنایع دستی کشور را معرفی کنیم. 
از  تعدادی  که  دست ساخته هایی 
آن ها به اندازه ای با ارزش بوده که 
به فهرست میراث جهانی یونسکو نیز 
راه پیدا کرده است و حاال جزوی از 
میراث جهانی بشر محسوب می شود. 
هومسا  گردشگری  مجله  در  ما  با 
همراه شوید و گشتی در دنیای متنوع 
و رنگارگ صنایع دستی ایران بزنید.

قالی ایرانی
ایرانی  فرش  یا  ایرانی  قالی 
صنایع  مهم ترین  و  مشهورترین 
دستی ایران است که قدمت آن به 
دوره هخامنشی باز می گردد. فرش 
زبانزد  دیرباز  از  ایرانی  دستباف 
خاص و عام بوده و این روزها خرید 
و فروش آن در سطح جهانی انجام 
می شود. قالی نقش بسیار مهمی در 
فرهنگ و هنر ایران بازی می کند 
و نمونه های نفیس و اعالی آن از 
قالب یک زیرانداز درآمده و تبدیل 
یا  که  شده اند  هنری  اثر  یک  به 
می آیند،  در  نمایش  به  موزه ها  در 
جلوه ای  فرش،  تابلو  صورت  به  یا 
عمارت ها  و  خانه ها  به  تماشایی 

می بخشند.
بیشتر قالی های ایرانی معموال 
از پشم تهیه می شوند؛ اما بهترین و 
گرانقیمت ترین نوع فرش ها، آن هایی 
ابریشم دارند.  از  هستند که جنسی 
فرش ایرانی در طرح ها و رنگ های 
از  که  بافته می شود  متنوعی  بسیار 
مشهورترین آن ها می توان به طرح 
طرح  اسلیمی،  طرح  عباسی،  شاه 
ایلی  طرح  درختی،  طرح  جقه،  بته 
اشاره  هندسی  طرح  و  عشایری  و 

کرد.قالی ایرانی

که  یی  شهرها معروف ترین 
بافته  آن  در  ایرانی  قالی  بهترین 

می شود
نوعی  ایران  تقریبا در سرتاسر 
می شود  بافته  فرش  یا  قالی  ز  ا
شهرهای  در  که  قالی هایی  ما  ا
قم،  )اصفهان(،  اصفهان  و  کاشان 
تبریز و هریس )آذربایجان شرقی(، 
کرمان،  بختیاری(،  )ایالت  فارس 
همدان  ترکمن،  )خراسان(،  مشهد 
شهرت  می شوند،  بافته  وکردستان 

جهانی دارند.

مشهورترین قالی  های ایران
ز  ا دی  ا تعد با  مه  ا د ا ر  د
که  ایران  قالی هایی  مشهورترین 
در تمام جهان شناخته شده هستند، 

آشنا می شویم.

قالی پازیریک
فرش  مشهورترین  پازیریک 
ایران است و به عنوان قدیمی ترین 
می شود.  شناخته  نیز  جهان  قالی 
آن  قدمت  می شود  گفته  که  قالی 
و  می گردد  باز  هخامنشی  دوره  به 
در  آنچه  به  شبیه  نقش ونگارهایی 
آن  در  دارد،  وجود  جمشید  تخت 

دیده می شود.

قالی اردبیل
نی  یرا ا بعدی  مشهور  لی  قا
لندن  آلبرت  و  ویکتوریا  موزه  در 
نگه داری می شود و به خاطر اینکه 
لدین  صفی ا شیخ  مقبره  در  قبال 
نام  به  است،  بوده  فرش  اردبیلی 
این  می شود.  شناخته  اردبیل  قالی 
قالی یکی از نفیس ترین و زیباترین 

فرش های جهان است و حتی تار و 
پود آن نیز از جنسی از ابریشم دارد.

فرش بهارستان
فرش بهارستان که با نام های 
مهستان  و  بهارکسری  بهارخسرو، 
هم شهرت دارد، یکی از مشهورترین 
آثار هنری ایران است. فرشی که در 
ایوان کسری قرار داشت و 140 متر 
طول و 27 متر پهنا داشت. فرشی 
و  نقره  ابریشم، طال،  از  شده  بافته 
جواهراتی مانند زمرد و مروارید که 
طرحی از یکی از باغ های بهشت را 
حمله  در  فرش  این  می داد.  نشان 
و  منتقل  مدینه  به  ایران  به  اعراب 

در آنجا تکه تکه شد.
قالی شکارگاه که در موزه هنر 
و صنعت اتریش به نمایش درآمده 
و قالی چلسی که آن هم در موزه 
دارد،  قرار  لندن  آلبرت  و  ویکتوریا 
ایران در  از دیگر قالی های مشهور 

سطح جهانی هستند.

نگارگری
که  چیزی  آن  یا  نگارگری 
بین مردم به عنوان مینیاتور رواج 
نقاشی،  کشیدن  هنر  کرده،  پیدا 
یکی  و  است  صورتگری  و  نقش 
که  است  هنرهایی  مهم ترین  از 
است  داشته  رواج  قدیم  ایران  در 

کشیده  کمتر  بسیار  روزها  این  و 
می شود.

که  بی  کتا ی  صفحه ها
گران  ر  بسیا ند،  شده ا نگارگری 
یک  عنوان  به  و  هستند  قیمت 
به  نی  یرا ا لوکس  دستی  صنایع 
ایرانی  نگارگری  می رسند.  فروش 
در  و  کاغذ  روی  هم  می توان  را 
بی،  د ا علمی،  کتاب های  لب  قا
پزشکی اجرا کرد، هم اینکه آن را 
بوم،  پرده،  روی  بزرگ تر  ابعاد  در 

مرقع و دیوار به نمایش درآورد.
د  ا بهز ین  لد ا ل  کما
است  ایرانی  نگارگر  مشهورترین 
به  روزها  این  فرشچان  استاد  و 
زنده  نگارگر  معروف ترین  عنوان 

می شود. شناخته  ایرانی 

ی  نه ها نمو ین  ف تر و معر
نگارگری تاریخ ایران

ز  ا دی  ا تعد با  مه  ا د ا ر  د
نگارگری  نمونه های  معروف ترین 

ایرانی آشنا می شویم.

کتاب ارژنگ
کتاب ارژنگ نوعی نگارنامه یا 
کتاب مصور است که گفته می شود 
پیامبران  از  یکی  مانی  دست  به 
در  مانی  است.  شده  خلق  ایرانی 
کتاب ارژنگ از تصویر برای آموزش 
بود،  آورده  که  دینی  و  خود  عقاید 
استفاده کرد تا کار فهم این مفاهیم 
به  کند.  آسان تر  پیروانش  برای  را 
عقیده بسیاری کتاب ارژنگ سرمنشا 
نگارگری ایرانی است و بر نگارگری 
ایرانی و مکتب های بعد از خود اثر 

زیادی گذاشته است.

شاهنامه بایسنقری
نگارگری  از  حرفی  نمی شود 
باشد و اسمی از شاهنامه بایسنقری 
به میان نیاید. تصاویر این کتاب در 
سبک هرات و به سفارش شاهزاده 
و  است  شده  کشیده  میرزا  بایسنقر 

یکی از برترین آثار هنری ایران در 
جهان محسوب می شود. این کتاب 
در برنامه حافظه جهانی یونسکو نیز 
ثبت شده است و امروزه در کتابخانه 
نگهداری  آن  از  گلستان  موزه  کاخ 

می شود.

خ  کا ی  ر ا یو د ی  شی ها نقا
چهلستون

کاخ ها  دیواره های  از  بسیاری 
به  منقش  ایرانی  عمارت های  و 
یکی  اما  هستند؛  ایرانی  نگارگری 
ره های  رنگا دیوا مشهورترین  ز  ا
به  چهلستون  کاخ  در  کشورمان 
که  نگارگری هایی  می خورد.  چشم 
بزم های  و  جنگ ها  از  تصاویری 
شاهان صفوی را به نمایش می گذارد 
تماشایی  و  بی نظیر  خود  نوع  در  و 

هستند.

سفال گری
هنر  سراغ  به  بعدی  قدم  در 
باستانی سفال گری می رویم. سفال 
از دیرباز با مردم ایران همراه بوده 
صنایع  یک  عنوان  به  هم  هنوز  و 
دستی ارزشمند در میان ایرانی ها و 
گردشگران خارجی شناخته می شود.

که  همان طور  سفال گری، 
با گل  می دانید هنر ساخت ظروف 
است و قدمت این نوع صنایع دستی 

از 10 هزار سال  ایران به بیش  در 
می رسد. شوش میزبان قدیمی ترین 
پخت  کوره  و  سفال گری  چرخ 
سفال در جهان است و قدیمی ترین 

ظرف های سفالی منقوش جهان هم 
در ایران پیدا شده اند.

سفال ایرانی
مهم ترین شهرهای سفال ایران

شهرها  معروف ترین  بین  از 
هنر  هنوز  که  یران  ا مناطق  و 
سفال گری در آن ها رواج و شهرت 
جهانی دارد، می توان به شهر اللجین 
همدان، روستای مند گناباد، روستای 
بلوچستان،  و  سیستان  کلپورگان 
روستای  میناب،  شهوار  روستای 
زنوز تبریز، قم، استان های مازندران 
و گیالن، شهرضا اصفهان و سمنان 

اشاره کرد.

مشهورترین نمونه های سفالینه 
ایران

ایران  از  به سراغ هر موزه ای 
ظرف  چند  یا  یک  حتما  بروید  که 
سفالینه قدیمی متعلق به روزگاران 
می کنید؛  مشاهده  نزدیک  یا  دور 
از  ایران  سفالینه های  از  برخی  اما 
در  که  دارند  بیشتری  شهرت  بقیه 
ادامه به طور مختصر با آن ها آشنا 

می شویم.

جام انیمیشن
جام انیمیشن یک ظرف سفالین 
از  که  است  قدمت  سال   5000 با 

شد.  سوخته کشف  شهر  در  گوری 
این  اهمیت  و  جذابیت  مهم ترین 
جام، که آن را از دیگر سفالینه های 
بدنه  نقش  می کند،  متمایز  ایران 

آن است. نقشی با یک بز که در 5 
حرکت به سمت درختی می جهد و 
برگ این درخت را به دهان می گیرد. 
بر اساس تحقیقاتی که انجام شده 
ساخت  برای  ایده  قدیمی ترین  این 
است.  محرک  تصاویر  یا  انیمیشن 
موزه  به  باید  جام  این  دیدن  برای 
مهم ترین  از  یکی  باستان،  ایران 

موزه های ایران بروید.

گال اونتاش
ایران  بعدی  مهم  سفالینه  اثر 
ز  ا که  است  نتاش  و ا گال  و  گا
آمده  دست  به  چغازنبیل  محوطه 
است و امروز در موزه ایران باستان 
گاو  این  می شود.  نگهداری  آن  از 
جنسی از سفال پخته شده لعاب دار 
کارش  می رسد  نظر  به  و  رد  دا
بوده  چغازنبیل  معبد  از  نگهبانی 
زیبایی  و  قدمت  بر  عالوه  است. 

ایرانی  سفالینه  این  اهمیت  گاو، 
در کتیبه به خط عیالمی است که 
بر پشت آن دیده می شود و نشان 
هزاران  در  خط  از  استفاده  دهنده 

سال پیش است.

ریتون یا تکوک سفالی
هستند  جام  نوعی  تکوک ها 
از  شاهان  و  بزرگان  معموال  که 
میزان  از  تا  می کردند  استفاده  آن 
شربتی که مصرف می کنند، اطالع 
افراط  نوشیدن  در  و  باشند  داشته 
مانند  به  جام ها  این  شکل  نکنند. 
شیپور بوده و در قسمت پایانی قطر 
کمتری داشته که معموال با شمایلی 
از یک حیوان تزئین می شده است. 
مختلفی  جنس های  ز  ا تکوک ها 
جنسی  معموال  و  می شدند  ساخته 
از فلز داشتند؛ اما یک نمونه ریتون 
سفالی در کالردشت مازندران پیدا 
سفال  ز  ا جنسی  که  است  شده 
مادها  دوره  به  آن  قدمت  و  دارد 
ریتون  ین  ا ساغر  می گردد.  باز 
ریخته  آن  در  نوشیدنی  که  )جایی 
و  نیست  جدا  آن  بدن  از  می شد( 
خود مجسمه ساغر، بخشی از این 

ریتون محسوب می شود.

میناکاری
یکی  میناگری  یا  میناکاری 
دستی  صنایع  مهم ترین  از  دیگر 
ساله  هزار   5000 سابقه  با  ایران 
صنایع  گروه  در  میناکاری  است. 
روی  و  می گیرد  قرار  فلزی  دستی 
نقره  و  طال  مس،  مانند  فلزهایی 
قابلیت اجرا دارد. میناکاری را بیشتر 
ما به رنگ آبی الجوردی می شناسیم 
رنگ  به  میناکاری شده  اما ظروف 
طالیی، سبز، زرد، مشکی و صورتی 
هم در بازار دیده می شود. اصفهان 
بهترین  و  دنیاست  میناکاری  قلب 
شهر  این  در  میناکاری  نمونه های 

ساخته می شود.

خاتم کاری
یع  صنا نوعی  ری  کا تم  خا
خت  سا و  ست  ا بی  چو ستی  د
تهران  و  شیراز  اصفهان،  در  آن 
خاتم،  ساخت  برای  دارد.  رواج 
ز  ا منظمی  ی  ضلعی ها چند
جنس های مختلف را در کنار هم 
شکل  به  نهایت  در  تا  می چینند 
نهایی که می خواهند برسند. خاتم 
بازار  به  متنوعی  های  رنگ  در 
آن  ساخت  در  و  شود  می  عرضه 
از مواد اولیه گوناگون با رنگ های 
ساخت  می شود.  استفاده  متفاوتی 
یک خاتم زمان زیادی از هنرمند 

خاتم کار می گیرد و به دقت زیادی 
نیاز دارد. معموال در ساخت خاتم 
از مصالح چوبی مانند چوب گردو، 
استخوان  انواع  و  آبنوس  عناب، 

و  شتر  استخوان  فیل،  عاج  مانند 
می شود. استفاده  اسب 

* اگر عازم سفر شیراز هستید و 
دوست دارید پیش از سفر گشتی در 
دنیای سوغات و صنایع دستی این 
معرفی  مطلب  خواندن  بزنید،  شهر 
سوغات و صنایع دستی شیراز هومسا 

با به شما توصیه می کنیم.

ی  نه ها نمو ین  تر ر مشهو
خاتم کاری  ایران

که  شده ای  خاتم کاری   منبر 
دارد،  قرار  شیراز  عتیق  مسجد  در 
در  خاتم کاری  نمونه  مشهورترین 
منبر  این  می شود.  محسوب  ایران 
درهای  دارد.  ساله   1000 قدمتی 
هنر  با  نیز  گلستان  کاخ  آینه  تاالر 

خاتم کاری تزئین شده است.

مرصع کاری
به هر آن چیزی که با جواهر 
تزئین شود، مرصع می گویند و هنر 
نشاندن  معنی  به  هم  مرصع کاری 
و  زیورآالت  ظروف،  روی  جواهر 
اشیاءتزئینی است. از مرصع کاری با 
نام های جواهرنگاری، نگین کاری یا 
مخراج کاری هم یاد می کنند. مرصع 
صنایع  شاخه های  از  یکی  کاری 
دستی سنگی است و در ایران قدمتی 
چند هزار ساله دارد. سنگ هایی که 
بیشتر در مرصع کاری مورد استفاده 
قرار می گیرند، عقیق جگری، فیروزه، 

الماس، یاقوت و یشم است.

بهترین نمونه های مرصع کاری 
ایران

برای دیدن بهترین نمونه های 
را  خود  باید  ایران  کاری  مرصع 
برسانید.  ملی  جواهرات  موزه  به 
جواهرنشان،  شمشیر  نادری،  تخت 
تاج های سلطنتی  کره جواهرنشان، 
مرصع  از  عالی  نمونه هایی  همگی 
موزه  این  در  که  هستند  کاری 
می توانید از دیدن شان نهایت لذت را 
ببرید و با هنر هنرمندان ایران زمین 

بیشتر آشنا شوید.

پارچه قلمکار
پر  پارچه  نوعی  قلمکار  پارچه 
نقش ونگار است که با هنر چاپ یا 
زدن نقش روی پارچه تهیه می شود. 
از قلمکاری با نام چیت سازی هم یاد 
به  می توان  پارچه  این  از  می کنند. 
سجاده،  روتختی،  رومیزی،  عنوان 

پشتی،  رویه  لحاف،  رویه  سفره، 
استفاده  غیره  و  روسری  دستمال، 
ایران  قلمکاری  مهد  اصفهان  کرد. 
است و بهترین نمونه های پارچه های 

قلمکار در این شهر پیدا می شود.

ترمه
ین  نفیس تر ز  ا یکی  مه  تر
پارچه های ایرانی است که بسیاری 
به  سفر  در  خارجی  گردشگران  از 
با  را  آن  از  نمونه  یک  حتما  ایران 
پارچه  این  می برند.  سوغات  خود 
تهیه  یزد  در  آن  نوع  بهترین  که 
می شود، الیافی بسیار لطیف دارد و 

در رنگهای متنوعی به بازار عرضه 
می شود. مرغوب ترین نوع ترمه در 
آن  اولیه  مواد  و  می شود  بافته  یزد 
شامل کرک، پشم یا ابریشم است. 
ترمه رویی کامال صاف و یکدست 
بته  آن  طرح  معروف ترین  و  دارد 

جقه است.
چرم دوزی

سنتی،  سراجی  یا  دوزی  چرم 
هنر دوخت و دوز محصوالت چرمی 
ساده  ابزارآالت  و  دست  کمک  با 
چرم  محصوالت  مهم ترین  است. 
است  کفش  و  کیف  ایرانی  دوزی 
با  ایران  از شهرهای  برخی  در  که 
کیفیت بسیار باالیی تهیه می شود. 
مشهد  تبریز،  همدان،  شهرهای 
سراجی  در  قدیم  از  اصفهان  و 
کس  هر  و  داشتند  زیادی  شهرت 
دوزی  کار چرم  به  این شهرها  در 
سراجی  فامیل  نام  با  بود  مشغول 

شناخته می شد.

شهرهای صنایع دستی جهانی 
در ایران

ایران در صنایع دستی یکی از 
غنی ترین کشورهای جهان است و 
به همین دلیل شهرها و روستاهای 
زیادی از کشورمان با اسم یکی از 
فهرست  در  معروف  دستی  صنایع 
ثبت  به  یونسکو  میراث  جهانی 
شهرها  با  زیر  لیست  در  رسیده اند. 
در  آشنا می شوید که  و روستاهایی 
وارد  توانسته اند  گذشته  سال های 
این لیست شوند و میراث شان را در 

سطح جهان معرفی کنند:

صنایع  جهانی  ثبت  شهرهای 
دستی

و  مبل  جهانی  شهر  مالیر: 
منبت، اصفهان و شیراز: شهرهای 
جهانی صنایع دستی، مشهد: شهر 
شهر  زنجان:  گوهرسنگ،  جهانی 
جهانی  شهر  تبریز:  ملیله،  جهانی 
منبت،  جهانی  شهر  آباده:  فرش، 
 ، گلیم نی  جها شهر   : ن جا سیر
میبد:  فرش،  اللجین: شهر جهانی 
شهر  مریوان:  زیلو،  جهانی  شهر 

جهانی کالش

روستاهای ثبت جهانی صنایع 
دستی

روستای  د:  شا خرا روستای 
جهانی توبافی )حوله بافی(، روستای 
قاسم آباد: روستای جهانی چادرشب 

روستای  کلپورگان:  روستای  بافی، 
جهانی سفال

نقاط  به  که  یی  سفرها در 
برای  حتما  دارید،  ایران  مختلف 
کشف صنایع دستی خاص آن منطقه 
زمان بگذارید و از این طریق درباره 
اطالعات  مقصدتان  محلی  جامعه 
این  با  بیاورید.  دست  به  بیشتری 
اقتصاد محلی  کار می توانید هم به 
کرده اید،  سفر  آن  به  که  شهری 
هنر  و  فرهنگ  هم  و  کنید  کمک 
فراموشی  خطر  از  را  زمین  ایران 

نجات دهید.

فرهنگ و هنر ایران 
با صنایع دستی خورده است
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محمد حسین زاده

نشسـت مشـترک هیات مدیره، 
نماینـدگان  و  روسـا  مدیرعامـل، 
محمـد  بـا  سـینما  خانـه  اصنـاف 
خزاعی )رئیس سازمان سینمایی( در 
بـاغ  زیبا تهـران برگزار شـد. در این 
نشسـت کـه توسـط کامـران ملکی 
)مشـاور امور اصناف رئیس سـازمان 
سـینمایی( اداره می شـد، مدیرعامـل 
خانـه سـینما، اعضای هیـات مدیره، 
روسـا و نماینـدگان صنـوف، رئیـس 
سـازمان سـینمایی و کلیـه معاونیـن 
داشـتند. همچنیـن، در  وی حضـور 
بخـش اول ایـن نشسـت سـیدمجید 
پوراحمدی )مشـاور وزیـر فرهنگ و 
ارشاد اسـالمی و مدیرعامل صندوق 
کریمـی  مسـلم  و  هنـر(  اعتبـاری 
هنـر(  اعتبـاری  صنـدوق  )معـاون 
در جلسـه حضـور پیـدا کـرده و بـا 
حاضـران به گفتگو نشسـتند. معاون 
معـاون  منابـع،  مدیریـت  و  توسـعه 
ارزشـیابی و نظارت، معـاون فناوری 
نویـن و مطالعات سـینمایی، مشـاور 
رئیـس و مدیـرکل روابـط عمومـی 
مـل  مدیرعا یی،  سـینما مان  ز سـا
بنیـاد سـینمایی فارابـی، مدیرعامـل 
موسسـه سینماشـهر، رئیـس مرکـز 
گسـترش سـینمای مسـتند، تجربی 
و پویانمایـی، مدیـرکل دفتـر نظارت 
بـر عرضـه و نمایـش فیلـم، مدیـر 
کل دفتـر نظـارت بـر تولیـد فیلـم، 
مدیـرکل دفتـر نظـارت بـر مراکز و 
مشـاغل، مدیرکل حراسـت سازمان 
سـینمایی و مدیـرکل امـور اداری و 
پشـتیبانی سازمان سـینمایی در این 
نشسـت رئیس سـازمان سـینمایی را 

همراهـی کردنـد.
در ابتـداي ایـن نشسـت محمد 
خزاعـی )رئیس سـازمان سـینمایي( 
پـس از گوش سـپردن به مشـکالت 
مـا  گفـت:  ُحضـار  دغدغه هـای  و 
مختلـف  صنف هـای  عضـو  همـه 
سـینما هسـتیم و همـه افـرادی کـه 
اینجـا نشسـته اند از دوسـتان قدیمی 
مـرا  کار  نکتـه  ایـن  هسـتند.  مـن 
هـم سـخت و هـم آسـان می کنـد. 
بـه  سـینمایی  سـازمان  کـه  روزی 
من سـپرده شـد مشـکالت ناشـی از 
بحـران کرونـا در اوج خـود بـه سـر 
می بـرد، 2 سـال متوالـی سـینما بـا 
شـرایط سـخت و بحـران تعطیلـی 
روبـرو بود. حـوزه فرهنگ بـه ویژه، 
سـینما با مشـکالت عدیده ای روبرو 
بـوده کـه مهمتریـن آنهـا پیامدهای 
اقتصـادی  خسـارت های  و  کرونـا 
و  رکـود  آن،  از  ناشـی  گسـترده 
نامـوزون  رونـد  سـینماها،  تعطیلـی 
معیشـتی  ت  مشـکال  ، ت ا لیـد تو
خانواده سـینما و همکاران سینمایی، 
محدودیت منابـع و اعتبارات، چالش 
از  قبـل  از  شـده  تولیـد  فیلم هـای 
بـه  مـن  این مشکالت اسـت.  جملـه 
عنـوان عضـوی از صنوف سـینمایی 
از قبـل مشـکالت و مطالبـات آن را 
می شـناختم و همـواره ایـن مسـائل 
مطـرح بـوده اسـت. امـا در دوره ای 
کـه در آن بـه سـر می بریـم بحـران 
کرونـا و تشـدید تحریم ها و شـرایط 
اقتصـادی فضـای جدیـدی را ایجاد 
کـرده مضافـا اینکـه بـا یـک رکـود 
هـم،  مخاطـب  بحـث  در  اساسـی 
سـیزدهم  دولـت  هسـتیم.  مواجـه 
و  محـوری  عدالـت  رویکـرد  بـا 
گفتمـان انقالبـی بـر سـر کار آمـده 
و سـازمان سـینمایی به عنوان یکی 
از بازوهـای اجرایی برای تحقق این 
دارد.  رسـالتی  و  اهـداف مسـئولیت 
قطعـا تحقـق ایـن اهـداف به رشـد 
فرهنـگ عمومـی و اعتـالی سـینما 
منجـر می شـود. از ایـن رو مـا بایـد 
خواسـته های بر حق اهالی سـینما را 
در مجـرای این سیاسـت ها پیگیری 
کنـم. اما متاسـفانه، دائمـا در فضای 
کـه  دارد  وجـود  هیاهویـی  سـینما 

می شـود. مانـع 
در  سـینمایي  سـازمان  رئیـس 
در  گفـت:  صحبت هایـش  دامـه  ا
از  کـه  کوتـاه  مـدت  ایـن  طـول 
ریاسـت مـن بـر سـازمان سـینمایی 
می گـذرد هـر روزی کـه مـن بـرای 
رفـع مشـکل و یـا اجـرای سیاسـتی 

پیش قـدم شـدم فضـای منفـی بـر 
علیـه سیاسـت های سـازمان شـکل 
همـان  از  آن،  از  مهمتـر  و  گرفتـه 
ابتدا، جوسـازی وحشـتناکی مبنی بر 
توقیـف و عدم اکـران برخـی فیلم ها 
و جریـان سـازی رسـانه ای در ایـن 
زمینه شـکل گرفت کـه کار را برای 
بنـده و همکارانـم سـخت می کـرد. 
ایـن در حالـی بود کـه اکثـر فیلم ها 
بـرای سـاخت و اکران مسیرشـان را 
طـی می کردنـد و مجـوز می گرفتند 
و مشـکالت 2-3 فیلم مسـئله دار را 
هـم بـرای اکـران حـل کردیـم. اگر 
بـا آن فضـا و ذهنیـت می بـود قطعا 
فیلم هـاي مسـئله دار مشکالت شـان 
حـل نمی شـد و در جدول جشـنواره 
قـرار  اکـران عمومـی  بعـد  فجـر و 
نمی گرفتنـد. به دلیل ورود بسـیاری 

تصمیم گیری هـای  و  دهـا  نها ز  ا
سـلیقه ای آنها سـینما با چالش هایی 
روبـرو بـوده و هسـت. بـرای اینکـه 
نشـود  پایمـال  سـینماگران  حقـوق 
نهادهـا  ایـن  از  بسـیاری  بـا  بارهـا 
جمـع  در  همنیجـا  کردیـم.  گفتگـو 
شـما تاکیـد می کنـم کـه ما تـا آخر 
مجـوز  مـا  از  کـه  فیلم هایـی  پـای 
دریافـت کـرده  باشـند، ایسـتاده ایم. 
سـینماگر،  یـک  عنـوان  بـه  مـن 
تـا  پذیرفتـم  را  سـینما  مدیریـت 
خواسـته های  بـه  راحت تـر  بتوانیـم 
خانـواده سـینما برسـیم. این فرصت 
فرصـت خوبـی اسـت تـا بـا هـم به 
را  مشـکالت  و  بنشـینیم  گفتگـو 
حـل کنیـم. خوشـبختانه در دولـت 
هـم آمادگـی، زمینه و زیرسـاخت ها 
موجـود اسـت. تنها نیاز اسـت که ما 

ایـن خواسـته ها را تبدیـل بـه لوایح 
را  آنهـا  بتوانیـم  تـا  کنیـم  اجرایـی 
پیگیری کنیم. از همان روزهای اول 
بـه دلیل اهمیت و احترامی که برای 
صنـوف قائـل بـودم رابطـی را میان 
سـازمان و خانـه  سـینما قـرار داده ام 
تـا بتوانیـم تقریبـا به صـورت روزانه 
بـا اصناف مختلف در ارتباط باشـیم. 
مـا بـه صنـوف قدرتمند نیـاز داریم. 
صنـوف بایـد پیگیر مطالبـات صنفی 
و تخصصی باشـند. ما از صنوفی که 
کار سیاسـی مـی کننـد و نـه صنفی 
حمایـت نمـی کنیـم. وظیفـه مـا در 
سازمان سـینمایی حمایت از اصنافی 
اسـت کـه در جهت راهبـرد صنفی و 
سـینمایی فعال هسـتند، نـه صنوفی 
کـه بـا انگیزه هـای سیاسـی و منافع 

غیرصنفـی تـالش می کننـد.

محمـد خزاعـی بـا بیـان اینکه 
تعامـل ما بـا صنوفی خواهـد بود که 
کار صنفـی و فرهنگـی می کنند و در 
جهـت رشـد و رونق سـینمای ایران 
حرکـت می کننـد نـه آنهایـی کـه با 
انگیزه هـای فـردی، غیرفرهنگـی و 
بـرای نیـات و منفعت های شـخصی 
دسـت بـه کار سیاسـی می زنند. وی 
یادآور شـد: اخیرا، تعـداد معدودی از 
سـینماگران بیانیـه ای را امضا کردند 
که االن، مدعی شدند آن را نخوانده 
بودنـد. از ایـن رو از همـه صنـوف و 
اطالعیه هـا  می خواهـم  همـکاران 
تـا  کننـد  مطالعـه  را  بیانیه هـا  و 
بـا  خوشـبختانه  نشـود.  دردسرسـاز 
کـه  سـلیقه هایی  اختـالف  انـدک 
در برخـی مسـائل وجـود دارد، مـن 
رابطه بین سـازمان  سـینمایی و خانه 

سـینما را رابطـه  عمیقـی می بینـم و 
زمـان  از  امـا  نمی بینـم.  فاصلـه ای 
حضـور مـن در سـازمان و علیرغـم 
میـل مـن بـه حـل ایـن مشـکالت 
ندیشـی،  هم ا جلسـات  لـب  قا در 
همـواره حواشـی جلـودار ایـن نـوع 
حواشـی  اسـت.  شـده  همفکری هـا 
می جوشـد  مـا  خـود  درون  از  کـه 
آن  بـه  هـم  رسـانه ها  متاسـفانه  و 
دامـن می زننـد. از حواشـی پیرامون 
فیلـم گشـت ارشـاد، جشـنواره فجر، 
اکـران المینـور و... این حواشـی هر 
روز ایـن گونـه جلسـات را بـه تاخیر 

اسـت. انداخته 
یی  سـینما ن  ما ز سـا ئیـس  ر
کرونـا،  پاندمـی  دلیـل  بـه  گفـت: 
بحران هـای اقتصـادی جهان ما در 
دوره جدیـد و بـا شـرایطی متفاوت 

بـه سـر می بریـم. راه حـل عبـور از 
ایـن بحـران همدلـی و همگرایـی 
اسـت. اگـر بـه ایـن موضـوع دقت 

نکنیـم ایـن فرصـت به وجـود آمده 
از بیـن مـی رود و تنهـا مشـکالت 
امـروز  می مانـد.  باقـی  کـه  سـت 
مدیـری بـر سـر کار اسـت کـه بـه 
دلیـل ارتبـاط بـا سـینما مشـکالت 
را می شناسـد. بـه دلیـل آنکـه وزیر 
ارشـاد یکـی از چهره هـای نزدیـک 
رئیـس  شـخص  قبـول  مـورد  و 
جمهـوری اسـت، بـه ایـن واسـطه 
اعتبـاری هـم در دولـت بـرای مـا 
فضـای  ایـن  در  بایـد  دارد.  وجـود 
زی  شیه سـا حا جـای  بـه  جدیـد 
کنیـم.  حـل  را  اساسـی  مشـکالت 
بـا  صنفـی  کار  اسـم  بـه  برخـی 
دوسـت  گـون  نا گو ی  ه هـا نگیز ا
طبیعـی  کننـد  سیاسـی  کار  دارنـد 
اسـت چـوب بی تدبیـری ایـن افراد 
معـدود را سـینما می خـورد. حاشـیه 
بیانیـه  و  جورواجـور  سـازی های 
ی  ری هـا ظها ا د خو و  یسـی ها  نو
بعضی هـا، فضـا و ذهینتـی را ایجاد 
مختلـف  طیف هـای  کـه  می کنـد 
اجتماعـی نگاهـی دیگـر بـه جامعه 
سـینمایی و صنفـی داشـته باشـند. 
درسـت زمانـی که مـا بایـد نگرش 
اذهان عمومی و مسـئولین را نسـبت 
بـه سـینما درسـت کنیم بـه یکباره 
جنبـش me too راه می افتـد کـه 
آبـروی  و  روانـی  و  شـغلی  امنیـت 
اجتماعـی و خانوادگـی بسـیاری از 
کـرده  خطـر  دچـار  را  سـینماگران 
حـل  مشـکل  ایـن  هنـوز  اسـت. 
نشـده از طـرف چنـد تـا سـینماگر 
بیانیـه تند سیاسـی منتشـر می شـود 
و همـه ایـن اتفاق هـا امنیـت روانی 
مدیریـت را هـم از سـینما می گیرد. 
معتقـدم ایـن حاشـیه ها راهبردها را 
خـود  را  ضـررش  و  می کنـد  قفـل 
را  حواشـی  اگـر  می بینـد.  سـینما 
کنـار بگذاریـم بـا تعامـل و تکامـل 
بـه رشـد و رونق سـینما می رسـیم. 
همـکار  عنـوان  بـه  بنـده  از  شـما 
تردیـد  داریـد.  انتظاراتـی  خودتـان 
همراهـی  مـن  قصـد  کـه  نکنیـد 
شـما اسـت، امـا نمی دانـم در یـک 
توقـع  پرچالـش  و  آشـفته  فضـای 
از  مـن  داریـد؟  را  اتفاقاتـی  چـه 
صنـوف هسـتم کـه در ایـن جایگاه 
فرصـت  یـک  ایـن  گرفتـم.  قـرار 
بایـد  و  داده  رخ  امـروز  کـه  اسـت 

از آن کمـال بهـره را ببریـم. همـه 
سـازمان  در  اقدامـات  و  برنامه هـا 
بـه سـه محـور کلیـدی:  بـا تکیـه 

و  استانداردسـازی  گرایـی،  قانـون 
عدالـت محوری بـا رویکرد خانواده، 
اخـالق و امید« راهبری می شـوند. 
ایجـاد کارگـروه فرهنـگ و هنر که 
شـخص رئیس جمهـور ریاسـت آن 
را بـر عهـده دارد، احیـای شـورای 
عالـی سـینما کـه 2 مـاه اسـت از 
آغـاز بـه کار آن می گـذرد، شـورای 
سـال   12 از  بعـد  کـه  هنـر  عالـی 
جدیـد  دولـت  در  دوبـاره  تعطیلـی 
مهـم  اتفاقـات  اسـت  شـده  احیـاء 
اسـت.  هنـر  و  فرهنـگ  حـوزه  در 
تدویـن  و  کاوی  ا و و  زنگـری  با
شـوراهای  جدیـد  نامه هـای  آئیـن 
پیگیـری  و  یـش  نما و  خت  سـا
تاییـد آن هـا از مجـاری ذیصـالح، 
از  حمایـت  نویـن  فصـل  شـروع 
فیلم هـای هنـری و تجربـی، کلیـه 
 ، ه تـا کو ن  ا ز فیلمسـا بدهی هـای 
 ،98 سـال  از  حرفـه ای  و  مسـتند 
طراحـی برنامه های کالن پنجسـاله 
بازنگـری  موسسـات،  و  معاونت هـا 
در مدیریـت سـمفا، ایجـاد کارگروه 
سـینما و تلویزیـون برای شناسـایی 
 ، یـد جد مـالت  تعا و  ظرفیت هـا 
و  سـینما  مشـترک  میـز  تشـکیل 
نظـر  تبـادل  منظـور  بـه  اقتصـاد 
حـوزه  در  همکاری هـا  توسـعه  و 
اقتصـاد بـا وزیـر اقتصـاد و دارایی، 
رایزنی هـای گسـترده بـرای تبییـن 
جایگاه سـینماگران کشور به عنوان 
انسـانی،  سـرمایه های  و  گنجینـه 
ملـی راهبـردی بـرای جـذب منابع 
اقتصـادی و پشـتوانه های اعتبـاری 
بیشـتر و... از جملـه اقدامـات انجام 
شـده در ماه هـای گذشـته بـوده و 
تـا  هسـتند  فرصت هایـی  همگـی 
مشـکالت  کالن  مسـائل  بتوانیـم 
مـا  کنیـم.  حـل  سـینما  اساسـی 

در  کنیـم.  ایجـاد  همگرایـی  بایـد 
ایـن قضیـه منافـع مشـترک مطرح 

اسـت. امـا متاسـفانه امـروز برخـی 
منافـع و مشـکالت  پـی  صرفـا در 
شـخصی شـان هسـتند. یـک نفـر 
که خواسـته شـخصی اش به دالیل 
را  آن  نمی شـود  برطـرف  مختلفـی 
بـه یـک صنـف تعمیـم می دهـد و 
بـا بـروز بیانیه هـای نادرسـت ایـن 
همگرایی هـا از بیـن مـی رود. ایـن 
بـرای  جوسـازی ها،  و  برخوردهـا 
هـد  ا نخو خروجـی  هـم،  سـینما 

داشـت.
وی در بخشی از صحبت هایش 
از  برخـی  پیگیـری  بـه  اشـاره  بـا 
شـورای  در  اخالقـی  پرونده هـای 
گفـت:  سـینما  حرفـه ای  اخـالق 
در  اصنـاف  از  بسـیاری  متاسـفانه، 
me too سـکوت کردنـد  مسـئله 
بـه  تـا  نکردنـد  صـادر  بیانیـه ای  و 
ایـن واسـطه بتوانیم امنیت شـغلی و 
حرفـه ای اعضای مان را تامین کنیم. 
بسـیاری از مباحثی که در این زمینه 
مطـرح می شـوند مسـائلی حقوقی و 
قانونـی هسـتند که ابـراز و بیان آنها 
آسـیب های جـدی در پـی دارنـد که 

بایـد بـرای آن فکـری کـرد.
ایـن  ز  ا دیگـري  بخـش  در 
نشسـت پاسـخ خزاعـی بـه موضوع 
سـاترا و شـهرک سـینمایی دیجیتال 
هـم شـنیدني بـود. رئیـس سـازمان 
سـاترا  واگـذاری  دربـاره  سـینمایی 
بـه سـازمان صداو سـیما هـم گفت: 
صداوسـیما  بـه  سـاترا  واگـذاری 
عملکـردی  اشـتباهات  نتیجـه  در 
تهیه کنندگان صـورت گرفت و نباید 
می شـد.  واگـذار  سـازمان  ایـن  بـه 
سـاترا بدون شـک ظرفیـت جدیدی 
بـرای سـینمای ایـران بـود کـه بـه 
دلیـل زیـاده روی برخـی از افـراد از 
دسـت رفـت البتـه ایـن موضـوع به 
فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای 
ارجـاع داده شـده و در آنجـا قابـل 

اسـت. پیگیـری 
خزاعـی دربـاره کاهـش تعـداد 
صـدور پروانـه سـاخت در شـورا نیز 
توضیح داد: این قضیه بیشـتر ناشـی 
کیفـی  و  فنـی  سـختگیری های  از 
اسـت. بـه اعتقاد یکـی از نمایندگان 
خود خانه سـینما در شـورای ساخت 
دارای  فیلم هـا  ایـن  از  بسـیاری 
فیلمنامه هـای بـا کیفیـت نیسـتند و 
سـطح نازلـی دارنـد و اعضای شـورا 
معتقدنـد بـا تولیـد ایـن آثار مشـکل 

می شـود کـه آنهـا را اکـران کـرد.
شـهرک  تاسـیس  دربـاره  وی 
سـینمایی دیجیتـال هـم گفـت: مـا 
حـوزه  ایـن  سـخت افزاری  مسـائل 
را به موسسـه »سینماشـهر« محول 
و  موسسـات  حضـور  و  کرده ایـم 
ایـن  در  دانش بنیـان  شـرکت های 
قـرار  اولویـت  در  مـا  بـرای  زمینـه 
دارد. مـا حتـی برخـی سـوله ها را در 
هشـتگرد بـرای ایجـاد این شـهرک 

گرفته ایـم. نظـر  در 
رئیس سـازمان سینمایی درباره 
بودجه هـای  ظرفیـت  از  اسـتفاده 
در  وزارتخانه هـا  سـایر  فرهنگـی 
گفـت:  سـینما  ه  حـوز خصـوص 
اخیـرا مصـوب شـد کـه ایـن منابـع 
کـه مقـدار آن 2 درصـد اسـت بـه 
برگـردد  هنـر  و  فرهنـگ  کارگـروه 
ایـن  ایـن مجـرا خـرج شـود.  از  و 
رقـم 2 درصـد بودجه قابـل اعتنایی 
اسـت کـه می توانـد شـرایط تولیـد 
بیشـتر  سـینمایی  موسسـات  در  را 
سـازمان  بودجـه  طرفـی  از  کنـد. 
کـه سـالها تنهـا 10 درصـد افـزوده 
می شـد امسـال تا 80 درصد افزایش 
پیـدا کـرد. خوشـبختانه هیچکدام از 
سـازمان ها و نهادهـای زیر مجموعه 
نیسـتند.  بدهـکار  امـروز  سـازمان 
امـروز  سـازمان ها  ایـن  موجـودی 

کافـی اسـت و بودجه هـا در بخـش 
تولیـد هـم 3 برابـر شـده اسـت.

فیلـم  اکـران  دربـاره  خزاعـی 
مـا  گفـت:  هـم  کوتـاه  و  مسـتند 
ی  ا بـر ا  ر قـی  تو پا نه  خوشـبختا
و  تهـران  در  اکران هـا  نـوع  ایـن 
شهرسـتان ها ایجـاد کردیـم. بحـث 
حـوزه  در  منطقـه ای  جشـنواره های 
فیلـم و عکـس دوبـاره احیـاء شـد.
ت  مشـکال ه  ر بـا ر د ی  و
آموزشـگاه های سـینمایی هم گفت: 
یکـی از مشـکالتی که کمتـر به آن 
سـاماندهی  بحـث  می شـود  اشـاره 
بـه آموزشـگاه های سـینمایی اسـت 
کـه بسـیار بی برنامـه اسـت. ما طی 
صحبت هایـی کـه بـا معاون توسـعه 
فناوری و مطالعات سـینمایی داشتیم 
قـرار را بـر ایـن گذاشـتیم کـه طرح 
درس ایـن آموزشـگاه ها مشـخص و 
اسـتادان ان درجه بنـدی شـوند تا بر 
اسـاس تخصص استانداردسـازی در 

ایـن زمینـه صـورت بگیرد.
منوچهر شاهسـواری مدیرعامل 
خانـه سـینما هـم در ایـن نشسـت 
سـینما  خانـه  رابطـه  کـرد:  بیـان 
رابطـه  یـک  سـینمایی  سـازمان  و 
برادرانـه و همدالنه و رفیقانه اسـت. 
امـا آیـا ایـن بـه ایـن معنا اسـت که 
همـه برنامه هـا و سیاسـت های خانه 
مـورد  و سـازمان سـینمایی  سـینما 
تاییـد اسـت؟ مـا در شـرایط ویژه ای 
مثـل همیشـه قـرار داریـم امـا کـی  
می شـود بـه آرامـش رسـید؟ مبنا در 
ایـن مورد بـر گفتگو اسـت. در هیچ 
گفتگویـی قـرار بـر حـذف نیسـت. 
مـا  اسـت.  مشـترک  بـازی  یـک 
دربـاره حیثیت سـینما فارغ از دیدگاه 
سیاسـی حـرف می زنیـم. گفتگویـی 
سـازنده کـه در یک زمین مشـترک 
بنـا می کنیـم که این زمین مشـترک 
متعلـق بـه آینده اسـت. خانه سـینما 
بـه لحـاظ حقوقـی امـروز در یـک 
موقعیـت تثبیت شـده قرار دارد و این 
بـرای مـا ایجـاد مسـئولیت می کند. 
اگـر گمان کنیم خانه سـینما در یک 
سـینمایی  سـازمان  و  جـاده  سـوی 
اشـتباه  دارد  قـرار  دیگـر  در سـوی 
کرده ایـم. مـا بـه هـم نیـاز بنیـادی 
احتـرام  از  امـروز  اگـر  مـا  داریـم. 
متقابـل دسـت بکشـیم نمی توانیـم 
توقـع احتـرام داشـته باشـیم. ما زیر 
نـور پروژکتـور هسـتیم و مـردم مـا 

می بیننـد. را 
حسـن مصطفوی بـه نمایندگی 
ایـن  در  تولیـد  مدیـران  صنـف  از 
جلسـه حـذف اسـامی مدیـران تولید 
از پروانـه سـاخت را موجـب ایجـاد 
مشـکالت جـدی در عرصـه تولیـد 
تبعـات  بـه  ادامـه  در  و  دانسـت 
خانـواده  بـرای   me too جنبـش 
وی  کـرد.  نگرانـی  اظهـار  سـینما 
همچنیـن بـا اشـاره بـه نامـه بیـش 
از 4000 نفـر از سـینماگران بـرای 
ارشـاد  وزارت  بـه  سـاترا  واگـذاری 
گفـت: بـا احیـاء دوباره ایـن موضوع 
اشـتغال آفرینی گسترده ای در عرصه 

سـینما رخ خواهـد داد.
علی سـرتیپی هم بـه نمایندگی 
ایـن  در  سـینما  پخش کننـدگان  از 
نشسـت گفـت: اگـر فکـری بـه حال 
سـینماها، پلتفرم های پخش و.. نکنیم 
قطعـا تا چند ماه آینده سـینمای ما به 
نوعـی به چالـش خواهد خورد و کامال 

ورشکسـته خواهد شد.
آتیال پسـیانی هم بـه نمایندگی 
را  بیـکاری  بازیگـران،  صنـف  از 
بـه  آسـیب زننده  عامـل  مهمتریـن 
جامعه سـینمایی دانسـت و پیشـنهاد 
بـه  ایجـاد یـک مدرسـه سـینمایی 
در  تولیـد  شـرایط  بهبـود  منظـور 

عرصـه سـینما را عنـوان کـرد.
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