
کار وزارت صمت قرعه کشی نیست؛

چشم انداز خوبی در بازار خودرو وجود ندارد! 

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
آمریکا هیچ گاه با ما کنار نمی آید تاکید کرد: هیچ گاه 
معامله  کسی  با  اسالمی  انقالب  اهداف  سر  بر 
بین المللی  اجالس  سومین  در  قالیباف  باقر  نمی کنیم.محمد 
مطهری  شهید  همایش های  سالن  در  که  مهدوی  فعاالن 
و خاطره  یاد  با گرامیداشت  برگزار شد،  تهران  آزاد  دانشگاه 

شهدای انقالب و یاد شهدای ۱۷ خرداد حمله داعش به مجلس 
شورای اسالمی گفت: امام راحل جز برای خدا کالمی نگفت 
و جز برای خدا گامی برنداشت و همین سیر الی اهلل باعث 
شده است که به گفته رهبر معظم انقالب، امام خمینی روح 

و جان این انقالب باشد.
صفحه2

افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای نفتی در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱؛

تثبیت صادرات نفت ایران 
باالی یک میلیون بشکه در روز

قاچاق، بالی جان تولید ملی است!
قاچاق کاال یکی از معضالت اصلی اقتصاد 
کشور است که بیش از همه باعث تضعیف روحیه 
کارآفرینی از یک طرف و گسترش داللی و واسطه 
اجتناب  پیامد  گه  می شود  دیگر  طرف  از  گری 

ناپذیر این امر تخلیه توان و رمق تولید ملی است.
آخرین برآوردهای موجود در سایت ستاد مباره با قاچاق 
کاال و ارز که مربوط به یال ۱۳۹۷ است نشان می دهد که در 
این سال حجم قاچاق کاالهای ورودی۱2.۱ میلیارد دالر و 
حجم قاچاق خروجی 2.۹ میلیارد دالر بوده است. این مقدار 
نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۱ درصد و 2۳۰ درصد 
افزایش داشته است. الزم به ذکر است که در برآورد این رقم 
از روش شکاف عرضه و تقاضا استفاده می شود. ز این رو می 
توان انتظار داشت که پس از گذشت حدود 4 سال و با توجه 
به ممنوعیت چند هزار قلم کاال در دولت گذشته آمار قاچاق 

بسیار بیشتر از اعداد ذکر شده در اینجا باشد.
صفحه ۳

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد: 

واگذاری زمین صنعتی به سرمایه گذاران
 با بهای بسیار کمتر از قیمت تمام شده 

4
کودکان از دیدن و شنیدن اخبار تلخ آسیب  می بینند

صفحه 2

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2031- چهار شنبه 18 خرداد ۱۴۰۱- قیمت 3۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مسئوالن باید 
خودشان را 

با شرایط امروز 
جامعه و دنیا تطبیق 

دهند

6ورزش
یحیی حداقل ۳+۳ 
پرسپولیسی را خط 

می زند!

هنگ 7فر

غالمرضا نيکخواه در يك سال اخير بسيار پركار بوده و چندين 
اثر مختلف از وي به صورت همزمان از شبکه نمايش خانگي 
پخش شده و در حال پخش است. او اين روزها هم سريال 
جيران ساخته حسن فتحي را در حال پخش دارد و هم سريال 

ساخت ايران 3 را بازي كرده است. 

پرسپوليس با جذب عليرضا بيرانوند و مرتضی پورعلی گنجی 
را  انتقاالت  و  نقل  بازار  ديگر،  بازيکن  چهار  با  مذاكره  و 
قبضه كرده و به دنبال اين است كه در آغاز رسمی پنجره 
تابستانی، با تيم كامل به استقبال آماده سازی پيش فصل 

برود.

اين  تاريخی  حوادث  ريشه  در  را  ايرانی  هنر  تکاملی  سير 
كشور می توان يافت. به نظر می رسد كه آب و هوای متفاوت 
ايران اثر خود را بر ساكنان اوليه اين سرزمين در پيدايش 
هنرهای گوناگون از جمله معماری در دوره های تاريخی گوناگون 

داشته است.

نگاهی به تاریخچه 
معماری ایران از 

آغاز تا قاجاریه

آمریکا هیچ گاه با ایران کنار نمی آید! به صفر رساندن مرگ و میر کرونا، افتخاری بزرگ 
برای کادر درمان کشور است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گفت: توفیق نظام سالمت 
کشور در به صفر رساندن آمار مرگ  و میر کرونا، افتخاری بزرگ 
برای همه دست اندرکاران و کادر درمان کشور است که با تالش های 
جهادی خود در دوران شیوع این بیماری منحوس، بار دیگر کارآمدی، رشادت، 

ایثارگری و فداکاری خود را بر همگان عیان ساختند.
صفحه2

بر  تأکید  با  تهران  دانشگاه  آموزشی  معاون 
اینکه تمامی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی 
برای امتحان پایان ترم جاری باید در دانشگاه حاضر 
شوند، گفت: هیچ استثنائی برای افرادی که در آزمون حضور 

نداشته باشند، قائل نخواهیم شد.
دکتر محمود کمره ای ، ضمن بیان این مطلب به نحوه 

تهران  دانشگاه  دانشجویان  ترم  پایان  آزمون های  برگزاری 
اشاره کرد و گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده تمامی 
امتحانات دانشجویان این دانشگاه در تمامی مقاطع به صورت 
حضوری برگزار می شود و تمامی ورودی ها موظف هستند به 

صورت حضوری در آزمون شرکت کنند.
صفحه2

امتحانات پایان ترم »حضوری« است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 مزایده عمومی

 نوبت سوم
   شهرداری نورآباد لرستان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 32 مورخ 1400/12/25 
از قطعات كوی  كاربری مسکونی  با  شورای محترم اسالمی شهر تعداد )6(  قطعه زمين  
مسکن مهر كه دارای سند ثبتی شش دانگ می باشند را از طريق مزايده عمومی با شرايط 

ذيل واگذار نمايد.
1- كليه متقاضيان مبلغ پيشنهادی خود را از تاريخ نشر اين آگهی تا روز يکشنبه مورخ 
1401/03/29 در پاكت سربسته تحويل دبيرخانه شهرداری نموده و رسيد دريافت نمايند .

2- كليه متقاضيان بايستی مبلغ 500/000/000 ريال جهت هر قطعه بعنوان سپرده به 
حساب )0105771307006 ( نزد بانك ملی مركزی بنام شهرداری واريز و فيش واريزی 

را ضميمه پيشنهاد خود نمايد ، درغير اينصورت ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3- تاريخ بازگشايی و قرائت پاكات پيشنهادی روز دوشنبه مورخ 1401/03/30 رأس 
بازگشايی  آنها در جلسه  قانونی  نماينده  يا  . حضور متقاضيان  باشد  ساعت 10 صبح می 

بالمانع است .
4- شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار می باشد .

5- به پيشنهاد ناقص ، مبهم، مشروط و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- برنده مزايده موظف است حداكثرظرف مدت 48 ساعت نسبت به واريز بهای زمين 
و  اقدام  شهرداری  درآمد  بنام   0105770244008 حساب  به  نقدی  بصورت  مربوطه 
رسيد دريافت نمايد ، در غير اينصورت ضمن ضبط سپرده ، نفر دوم به عنوان برنده تعيين 

خواهد شد .
7- در صورتی كه برنده اول ، دوم و سوم مزايده از خريد امتناع نمايند سپرده آنان به 

ترتيب اولويت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
8- هزينه چاپ و نشر آگهی برعهده اشخاص برنده مزايده خواهد بود.

تلفن  شماره  با  يا   ، مراجعه  شهرداری  امالک  دايره  به  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت   -9
8-06632724057 تماس حاصل نمائيد.

قیمت پایه کارشناسی )ریال(معبرمساحت قطعاتکاربریمشخصات قطعاتردیف

1610/793/760/000 و 16 متری – دو نبش224/87 متر مربعمسکونیقطعه شماره 149

169/523/200/000 و 12 متری – دو نبش192 متر مربعمسکونیقطعه شماره 2117

169/216/000/000 و 12 متری – دو نبش192 متر مربعمسکونیقطعه شماره 3129

168/908/800/000 و 12 متری – دو نبش192 متر مربعمسکونیقطعه شماره 4140

169/369/600/000 و 12 متری – دو نبش192 متر مربعمسکونیقطعه شماره 5186

1610/656/000/000 و 14 متری – دو نبش222 متر مربعمسکونیقطعه شماره 6222

 
روابط عمومی شهرداری نورآباد

آگهي مناقصه عمومي
 ) یک مرحله ای( 

نوبت اول

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکار 
www.  واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شرکت در مناقصه توانند از تاریخ ۱4۰۱/۰۳/۱8 لغایت ۱4۰۱/۰۳/2۳ از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس

setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در 
سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکت الف و ارزیابی کیفی مناقصه را به دبیرخانه این شرکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهاي تحویل داده شده بعد از 

انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد . کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : 2۰۰۱۰۰5۰۶۶۰۰۰۰23

تضمین شرکت در شرح مناقصهشماره مناقصهردیف
زمان تحویلنوع ضمانتنامهمناقصه )ریال (

پاکتها
زمان  بازگشائي

پاکتها

۱۱۴۰۱/۱۱9/۶۰3

انجام فعالیتهای 
اصالح و بهینه سازی 

) ترانسهای رفع ولتاژ بافت 
تاریخی( در حوزه عمل

مدیریت امور برق یک یزد
۱۴۰۱ 

۱.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱- ضمانت نامه بانکی 
2-فیش  واریز وجه 

نقد 
3- مطالبات.

ساعت ۱4
مورخ

۱4۰۱/۰4/۰2 

ساعت ۱۰:۳۰ 
مورخ

۱4۰۱/۰4/۰۷ 

۱- مدت اجرا : چهار ماه
2- هزینه درج آگهي مناقصه و کسورات قانوني به عهده برنده مناقصه میباشد. 

۳- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : ۳6248۹8۹-۰۳5 امور تدارکات و  ۳624۳۱۱۱ -۰۳5 امور مهندسي و نظارت  تماس حاصل نمایند .                                                                                                              
شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

شناسه اگهی ۱۳۳۰۹۳2

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي 
شماره 823-1401-003

کد فراخوان پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 53118510
شماره مجوز اداره کل روابط عمومي وزارت نفت 

» نوبت اول «
شرکت گاز استان اردبیل در نظر دارد بصورت مناقصه پروژه تکمیل لوپ گازرساني محور صنعتي خمس به شهر خلخال از توابع شهرستان خلخال را مطابق مشخصات فني و استانداردهاي شرکت 

ملي گاز ایران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( برگزار و به پیمانکار حائز شرایط واگذار نماید.
الف-  احداث خط تغذیه گاز فوالدي به قطر 8 اینچ و به طول ۱۳۹2 متر.

ب – ساخت و نصب یک مورد ایستگاه حفاظت کاتدي )CPS ( بستر آندي از نوع سطحي افقي.
بدین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص واجد شرایط که  توانایي و ظرفیت خالي انجام کار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تائید صالحیت در رشته تأسیسات و تجهیزات با پایه 
5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهینامه تائید صالحیت ایمني امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و ضمن واریز مبلغ ۳5۰/۰۰۰ ریال ) سیصد و پنجاه هزار ریال ( به 
حساب شبا IR ۱۰۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱8۱۰4۰2۱۱2۷  تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي- شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز ۳۰۷۱۱8۱۷52۹26۰۰84۱2۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  از بابت خرید 
اسناد اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به آدرس 
WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
پیشنهادهایي که در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غیر قابل بررسي مي باشند.

توجه : در اجراي ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي تولیدي و صنعتي و اجرائي کشور رعایت بخشنامه شماره  ۱۰6/28۷2۰6-۱۳8۱/۱۰/۱4 معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامي است.

تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف( ، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4( آئین نامه تضمین معامالت دولتي هیأت وزیران 
به شماره ۱2۳4۰2/ت 5۰65۹ هـ مورخ ۹4/۹/22 بوده باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 56۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) پانصد و شصت میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي که براي مدت 
سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا واریز به حساب شبا IR ۳2۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱8۱۰6۳۷6۹58  تمرکز وجوه سپرده - شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز ۹44۱

  ۱8۱۷52۹26۰۰۹2۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۳/28  از ساعت 8/۰۰     

تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/4/۱  قبل از ساعت ۱۹/۰۰
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت : روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/4/۱۳ قبل از ساعت ۱2/۳۰       

تاریخ بازگشائي : روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/4/۱4 رأس ساعت 8/۰۰ در ساختمان مرکزي شرکت گاز استان اردبیل .
ضمنًا آگهي فوق در شبکه اطالع رساني نفت و انرژي » شانا «  در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس  WWW.SHANA.IR     و شبکه اطالع رساني شرکت گاز استان اردبیل به آدرس 

WWW.NIGC-AR.IR    درج گردیده است .
تلفن تماس : ۳۳۷4۳۷82 - ۰45         

تاریخ انتشار نوبت اول:   تاریخ انتشار نوبت دوم:    
شناسه ۱۳28825
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رییس مجلس: آمریکا هیچ گاه با ایران کنار نمی آید!
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه آمریکا هیچ گاه با ما کنار نمی آید 

تاکید کرد: هیچ گاه بر سر اهداف انقالب اسالمی با کسی معامله نمی کنیم.
محمد باقر قالیباف در سومین اجالس بین المللی فعاالن مهدوی که در سالن 
همایش های شهید مطهری دانشگاه آزاد تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای انقالب و یاد شهدای ۱۷ خرداد حمله داعش به مجلس شورای 
اسالمی گفت: امام راحل جز برای خدا کالمی نگفت و جز برای خدا گامی برنداشت 
و همین سیر الی اهلل باعث شده است که به گفته رهبر معظم انقالب، امام خمینی 

روح و جان این انقالب باشد.
باعث حیات  اسالمی  انقالب  داشت:  بیان  اسالمی  رییس مجلس شورای 
مجدد اسالم و عزت مسلمانان در این عصر شد در دوره ای که اوج حاکمیت و 

مکتب فرهنگ لیبرالیستی و اومانیستی در جهان بود.  
فعاالن  بین المللی  اجالس  سومین  دست اندرکاران  از  قدردانی  با  قالیباف 
مهدویت اظهار داشت: وقتی حرف از مهدویت می شود، صبحت از همه خوبی ها و 
ترسیم یک آینده روشن برای بشریت و تحقق همه خواسته های الهی و انسانی 
است. بحث مهدویت، در حقیقت بحث حاکمیت حجت خداوند بر این عالم است 

و این یک حقیقت انکارناپذیر است.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: در مسأله مهدویت، صحبت از انسان 
کامل است که واسطه فیض الهی در زمین است و هر حرکتی در این مسیر، یک 

توفیق الهی برای ماست.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه رهبر انقالب در بیانیه گام دوم انقالب، این 
انقالب را آغازگر یک راه جدید در عالم دانسته اند، گفت: انقالب در عصری ظهور 

کرد که همه شئون زندگی انسانها در قبضه دو مکتب انسان ساخته بوده است.
اجالس  سومین  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف،  محمدباقر 
بین المللی فعاالن مهدوی، ضمن گرامیداشت ایام کرامت و میالد باسعادت امام 
رضا)ع(، اظهار کرد: در ایام نیمه خرداد قرار داریم، جا دارد به همه شهدای انقالب 

اسالمی به ویژه شهدای ۱5 خرداد و امام شهدا درود بفرستیم. 
وی افزود: این انقالب بی نام خمینی در هیچ کجای دنیا شناخته شده نیست. 
انقالب اسالمی بود که امروز باعث حیاط مجدد اسالم در این عصر شد. همچنین 
باعث عزت و افتخار مسلمین در این مقطع زمانی شده است، آن هم در اوج فرهنگ 

نئولیبرالیستی که در دنیا حاکم است. 
رئیس قوه مقننه گفت: وقتی که حرف از مهدویت است، در حقیقت صحبت 
از عدالت، اخالق و همه خوبی هاست. صحبت از ترسیم یک آینده روشن برای 
بشر است. این فرهنگی است که امیدآفرین و نشان آفرین برای همه انسان هاست 
بر  الهی  به معنای خالفت  این وجود دارد. مهدویت  انسان ها  و در فطرت همه 

روی زمین است. 
وی گفت: فلسفه انقالب اسالمی برخاسته از دو فرهنگ بود یکی فرهنگ 
عاشورای حسینی و دیگری فرهنگ فرج مهدوی؛ عاشورای حسینی برای این 
است که ما مقاومت و ایستادگی کنیم و فرهنگ مهدویت برای امید به آینده و 
الگوی آینده ساز و امید آفرین برای جامعه انقالبی و ملت عزیزمان بود. بدون شک 
درست است که بعثت و غدیر و عاشورا و مهدویت از قله های افتخار ما و قله های 
فرهنگ اسالمی و فرهنگ شیعی ماست اما مهدویت مقصد و مقصود نهایی ماست. 
قالیباف اضافه کرد: بیانیه گام دوم انقالب انصافًا منشوری خالصه و فشرده 
و البته حکیمانه از سرگذشت تا سرنوشت ماست و در این مسیر حرکت در گام دوم 
انقالب مشخص می شود که باید در این مسیر حرکت و تا ظهور به آن توجه شود.

وی ادامه داد: بحث از یک تحول معرفتی و معنوی است که این دو باعث 
پیروزی انقالب اسالمی شد؛ باید در حال حاضر به سمت جامعه ای اسالمی و تمدن 
نوین اسالمی حرکت کنیم. دشمنان با جمهوری اسالمی که روحش روح انقالب 
اسالمی نباشد و ریشه در فرهنگ قرآن و عترت دارد، مشکل دارند. کشورهای 
دیگری نیز داریم که نامشان جمهوری اسالمی است و حرف از اسالم می زنند اما 
با آنها مشکلی ندارند و با آنها پیمان بستند و در یک مسیر با آنها حرکت می کنند.

رئیس مجلس بیان کرد: در دهه گذشته اگر ما هزینه های زیادی دادیم و 
فرزندان زیادی به شهادت رسیدند و ملت ما رنج و زحمت تحمل کردند، برای 
استقالل و آزادی و مبارزه با سلطه گری هزینه دادند و ایستادند؛ برای مبارزه با 
سلطه گری و زیر به سلطه نرفتن بوده است.دشمنان انقالب، قدرت این انقالب را 
بیشتر درک کردند، اما برخی بیان می کردند که تاریخ مصرف انقالب گذشته است 
و انقالب یکبار مصرف است. وقتی به گذشته نگاه می کنیم و تحلیل می کنیم، 
عظمت و قدرت این انقالب و ملت را بیشتر درک می کنیم. وی افزود: بخشی از 
نارسایی های ما در داخل به خاطر فشارهای دشمن نیست بلکه به دلیل باورهای 
کسانی است که باور انقالب را از دست داده اند و در حوزه اداره و تصمیم گیری به 
باورهایی که اساس پیروزی انقالب اسالمی بوده توجه نکردند. برخی زحمت هایی 

که می کشیم به خاطر این است که از باورهای انقالب فاصله گرفته ایم.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: فاصله گرفتن از بینش و روش انقالب، 
دامن گیر ما شده است و یکی از ماموریت های جدی ما این است که بتوانیم در 
این بخش دین را کارآمد کنیم. کارآمدی دین در ادامه جامعه مهمترین وظیفه 

ماست. ما هستیم که باید با عملمان نشان دهیم که یک منتظر واقعی هستیم. 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:
به صفر رساندن مرگ و میر کرونا، افتخاری بزرگ برای کادر 

درمان کشور است
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گفت: توفیق نظام سالمت کشور 
همه  برای  بزرگ  افتخاری  کرونا،  میر  و  مرگ   آمار  رساندن  صفر  به  در 
دست اندرکاران و کادر درمان کشور است که با تالش های جهادی خود در 
دوران شیوع این بیماری منحوس، بار دیگر کارآمدی، رشادت، ایثارگری و 

فداکاری خود را بر همگان عیان ساختند.
میرهاشم موسوی در گفت وگو با کادر درمان تأمین اجتماعی در این 
این سازمان در  از مشارکت مجاهدانه همکاران بخش درمان  بیمارستان، 
مهار بیماری کرونا و ارائه خدمات به بیمه شدگان و سایر بیماران مبتال به 

کرونا تجلیل و قدردانی کرد.
در  و  بیماران  از  عیادت  از  پس  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
گفت وگو با کادر درمان این بیمارستان، گفت: توفیق نظام سالمت کشور 
همه  برای  بزرگ  افتخاری  کرونا،  میر  و  مرگ   آمار  رساندن  صفر  به  در 
دست اندرکاران و کادر درمان کشور است که با تالش های جهادی خود در 
دوران شیوع این بیماری منحوس، بار دیگر کارآمدی، رشادت، ایثارگری و 

فداکاری خود را بر همگان عیان ساختند.
موسوی، ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به مردم و کادر درمان 
و سالمت کشور، افزود: الزم است از تالش مجاهدانه و صادقانه یکایک 
کارکنان بخش درمان تأمین اجتماعی که سهمی بزرگ و انکارناپذیر در تحقق 
این دستاورد عظیم ملی داشتند و در راه صیانت از سالمت مردم، حدود ۳۹ 
شهید نیز تقدیم اسالم و مردم شریف ایران کردند، قدردانی نموده و یاد و 

خاطره همکاران شهیدمان را گرامی دارم.
فیاض بخش،  بیمارستان شهید  پزشکان  با  نشستی  در  وی همچنین 
گفت: پزشکان، پرستاران و کادر عزیز درمان سازمان تأمین اجتماعی به 
بیش از ۳۰۰ هزار بیمار کرونایی خدمت رسانی کردند و با ایثار و مجاهدت 
و  کارگران  ویژه  به  و  ایران  شریف  ملت  به  را  خود  دین  خستگی ناپذیر، 

بازنشستگان که ولی نعمتان ما هستند، به بهترین نحو ادا کردند.
درمان  حوزه  همکاران  اجتماعی،  تامین  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
سازمان تأمین اجتماعی با افتخار و سربلندی حماسه ای ماندگار خلق کردند 
وظیفه  و  عزیزان هستیم  این  خودگذشتگی  از  و  زحمات  قدردان  ما  همه 
خود می دانیم که با استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات در اختیار، شرایط 
مناسب تری را برای کار و خدمت رسانی این عزیزان فراهم و چالش های 

مربوط به منابع انسانی را برطرف کنیم.
بیمارستان شهید فیاض بخش از بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی 
در تهران و از مراکز اصلی ارائه خدمات به بیماران در دوران شیوع کرونا بود.

یک روانشناس در گفت و گو با دنیای جوانان مطرح کرد؛

کودکان از دیدن و شنیدن اخبار تلخ آسیب  می بینند
جمله  از  حوادث  اخبار 
خبرهای پرمخاطبی است که با 
سرعت زیادی در سطح جامعه 
آن مطلع  از  زیادی  افراد  و  فراگیر شده 
می شوند. در این میان اما مواجهه برخی از 
گروه های سنی از جمله کودکان با چنین 
و  روحی  پیامدهای  می تواند  خبرهایی 
روانی را بر روی این افراد برجای بگذارد. 
یک روانشناس در این زمینه توصیه هایی 

را ارائه کرده است.
ضرورت  درباره  انزانی  گوهریسنا 
توجه به سالمت روان کودکان در مواجهه 
ناراحت کننده اظهارکرد:  اخبار تلخ و  با 
جلوی  نمی توان  که  است  این  واقعیت 
را  کننده  ناراحت  و  تلخ  اخبار  انتشار 
گرفت و مواردی مانند آنچه که اخیرا در 
مورد ریزش ساختمان متروپل شاهد آن 
بودیم، با سرعت زیادی در فضای جامعه و 
میان افکار عمومی منتقل می شود. زمانی 
که حادثه متروپل رخ داد تصاویر بسیار 
اجتماعی منتقل  به شبکه های  تلخ آن 
شد و اخبار به صورت صوتی، تصویری 
و نوشتاری در دسترس قرار گرفت. این 
اتفاق  نیز  حوادث  سایر  درباره  اتفاق 
می افتد اما درباره برخی از آن ها از جمله 
اخبار   ... و  متروپل  ساختمان  پالسکو، 
گسترده تر بوده و فراگیری بیشتری دارند.

موجب  حادثه  این  داد:  ادامه  وی 
سراسر  در  هموطنانمان  شدن  غمگین 
کشور شد و افراد بسیاری را درگیر غم، 
اندوه، اضطراب، ترس و... کرد. این روزها 
از نظر  ما  این حادثه هموطنان  و درپی 
آسیب  دچار  و...  روحی، جسمی  فکری، 

بسیار زیادی شدند.
این روانشناس با بیان اینکه کودکان 
ناخودآگاه  صورت  به  نیز  نوجوانان  و 
تلخ  اخبار  این  درگیر  مختلف  طریق  از 
با توجه به شرایطی که  می شوند گفت: 
شیوع  دلیل  به  گذشته  سال های  طی 
و  کالس ها  برگزاری  و  کرونا  بیماری 
آموزان  دانش  داشتیم،  آنالین  ارتباطات 
مجازی  های  شبکه  با  بیشتری  ارتباط 
محدود  برای  گریزی  راه  کردند،  برقرار 
فضای  به  کودکان  دسترسی  کردن 
را  البته صورت مساله  و  نیست  مجازی 

نیز نباید پاک کرد.
در  کودکان  معموال  گفت:  وی 
برابر حوادث آسیب پذیرند. روبه رو شدن 
راه  دو  از  معموال  حوادث  با  کودکان 
والدین  طریق  از  یکی  که  می دهد  رخ 
از  اطالعات  کسب  طریق  از  دیگری  و 
فضای مجازی، تلویزیون و ... است. در 
این شرایط که پیش آمده و رخداد این 
حادثه که ابعاد گسترده ای نیز داشته است، 
ممکن است کودکان با به هم ریختگی 
روحی و فکری والدین خود مواجه شوند 
که این آسیب فکری و حسی بسیار تلخی 
همچنین  می کند.  ایجاد  آن ها  برای  را 
امروزه  که  دسترسی  دلیل  به  کودکان 
به شبکه های مجازی دارند به راحتی به 
اطالعاتی درباره اخبار و حوادث دست پیدا 
می کنند. در این شرایط حتی اگر والدین 
غم و اندوه خود را در خانه بروز ندهند 
اما کودک از طریق تلویزیون، شبکه های 
اجتماعی و مجازی به اطالعات و اخبار 

دسترسی پیدا می کند.  
ادامه داد: متاسفانه بسیاری  انزانی 
حوادث  تلخ  تصاویر  شاهد  کودکان  از 
هستند که بعضا جیغ کشیدن، سوگواری، 
نشان  را  بازماندگان  بی تابی  و  گریه 
می دهد؛ همچنین برخی از تصاویر روند 
هم  را  امدادرسانی  و  آواربرداری  تلخ 
نشان می دهد. سالمت روان کودکان با 
مشاهده این اخبار به شدت دچار آسیب 
از  تا پیش  می شود چرا که به خصوص 
۷ یا 8 سالگی کودکان تفکر انتزاعی را 
قابل  غیر  موضوعاتی  یعنی  نیستند،  بلد 
درک  درستی  به  را  ملموس  و  مشاهده 
نیستند.  بلد  را  اندیشی  پیامد  و  نمی کند 
درباره  دیدگاهی  سنین  این  در  کودکان 
امکان  این  دلیل  به همین  ندارند  مرگ 
وجود دارد که دچار آسیب شدیدی شوند.

که یک  هایی  درباره عالمت  وی 
کودک آسیب دیده از حوادث از خود بروز 
می دهد اظهارکرد: در این شرایط ممکن 

شوند،  پرخاشگری  دچار  کودکان  است 
در حالی که الیه زیرین این پرخاشگری 
ترس قرار گرفته و آن ترسی نیست جز 
از  دیدن،  آسیب  ماندن،  تنها  از  ترس 

دست دادن و ...
از  کودکان  آسیب دیدگی  عالئم 

حوادث تلخ چیست؟
که  دیگری  عالئم  درباره  انزانی 
ممکن است در شرایط مواجهه کودکان با 
اخبار حوادث اتفاق بیفتد افزود: کودکانی 
که از اخبار حوادث آسیب می بینند ممکن 
است کابوس های مکرری را تجربه کنند. 
دچار کاهش تمرکز شوند و با پرخاشگری 
و افسردگی دست و پنجه نرم کنند. عالئم 
استرس، وسواس و تنش درون کودکان 
شدت می گیرد و حتی ممکن است که 
را  خود  مدفوع  و  ادرار  کنترل  نتوانند 
داشته باشند. گوشه گیری، انزوا گزینی، 
از دیگر  تنها خوابیدن می تواند  از  ترس 
عالئم کودکان باشد و آن ها معموال حس 
ناامیدی شدیدی را تجربه می کنند. در این 
شرایط استرس، عالئم وسواس فکری و 
وسواس رفتاری در کودکان افزایش پیدا 
به همین دالیل ممکن است  می کند و 
کودکان ناخن هایشان را بجوند یا موهای 

خود را بکنند.  
این  گفت:  کودک  روانشناس  این 
روز ها این امکان را نداریم که ورودی 
اخبار کودکان را کاهش دهیم یا مانع از 
به  طریقی  هر  از  اطالعات  شویم.  آن 
بیش  آن ها  و  می رسد  کودکان  دست 
اطالعات  و  اخبار  معرض  در  پیش  از 
هستند. شاید طی سال های گذشته امکان 
کنترل اطالعاتی که کودکان از آن آگاه 
م  شوند وجود داشت اما امروزه به دلیل 
کنجکاوی ذاتی و شرایط خاص فعالیت 
در فضای مجازی که کودکان در دوران 
دو ساله اخیر شیوع کرونا ویروس تجربه 
دسترسی  حوادث  اخبار  به  حتما  کردند، 
دارند و گاهی آن را دنبال می کنند.  البته 
به طورکلی هم بهتر است که در مقابل 
تکان دهنده  و  تلخ  اخبار  درباره  کودکان 

صحبتی نشود.
برای  والدین  وظیفه  درباره  وی 
برابر  در  خودشان  اضطراب  ندادن  بروز 
کودکان گفت: ممکن است خود والدین 
نیز تحت تاثیر اخبار ناگوار دچار هیجانات 
راحت  و  اما دسترسی سریع  منفی شده 
باشند،  نداشته  روانشناس  و  مشاور  به 
در این شرایط باید هیجانات خود را به 
دچار  کودک  که  کنند  مدیریت  گونه ای 
آسیب کمتری شوند. یکی از بخش های 
مهم این است که والدین باید با فردی 
که با او احساس همدلی بیشتری دارند 
صحبت کنند. این هم صحبتی به والدین 
کمک می کند که خود تنش های حسی 
کمتری را تجربه کنند؛ حتی اگر والدین 
دسترسی به فرد مورد نظرشان را نداشتند 
را  خود  اضطراب  و  احساسات  می توانند 
یادداشت کنند تا هیجانات خود را مدیریت 
کنند. والدین باید بدانند که امکان دارد 
روزی کودکانشان درباره حوادث با آن ها 

صحبت کنند.  
واکنش والدین به پرسش کودکان 

درباره حوادث چگونه باشد؟
والدین  واکنش  نوع  درباره  انزانی 

دربرابر کودکی که نسبت به حادثه های 
دچار  و  کرده  پیدا  اطالعات  داده  رخ 
اضطراب شده است ادامه داد: در صورتی 
که کودک درباره حوادث با والدین خود 
را  نکته  چند  باید  والدین  کند،  صحبت 
مد نظر قرار دهند. اولین قدمی که باید 
انجام داد این است که بزرگ تر ها باید 
فضای  باشند.  مسلط  خود  هیجانات  به 
گفت و گوی آرامی را فراهم کنند. پدر 
یا مادری که به احساسات خود مسلط تر 
است باید با فرزند خود صحبت کنند. در 
این شرایط باید در فضای آرامی را برای 
نشستن رو به روی کودک فراهم کرد. 
با  دارد  قصد  که  فردی  بین  است  بهتر 
کودک گفت وگو کند و کودک خوراکی 

مورد عالقه او قرار داده شود.  
اولین  در  باید  والدین  گفت:  وی 
اطالعات  کودک  با  لمه  مکا مرحله 
پاسخ  باز  سوال های  با  و  کرده  کسب 
باز  سوال های  کنند.  آغاز  را  صحبتشان 
پاسخ سوال هایی هستند که جواب آن ها 
بله یا خیر نیست. به والدین پیشنهاد می 
شود که از کودک خود بخواهند نوشته ای 
یا  خوانده  نظر  مورد  حادثه  درباره  که 
تصویری را که دیده به آن ها نشان دهد 
تا والدین متوجه شوند که کودک با چه 
شرایطی مواجه شده است. در همین راستا 
والدین باید صبور باشند و اجازه دهند که 
صحبت  خود  هیجانات  درباره  کودکان 
کنند و سوال بپرسند. کودکان در سنین 
متفاوت شرایط رشدی متفاوتی را دارند؛ 
به عنوان مثال کودکان پیش از ۷ یا 8 
سال تفکر دقیقی درباره مرگ ندارند، به 
همین دلیل امکان دارد گریه بازماندگان 
موجب ترس آن ها شود؛ پس مهم است 
یا  دیده  چه  کودکان  بدانند  والدین  که 

چه خوانده اند.
کسب  ز  ا پس    : د فزو ا نی  ا نز ا
به زمینه فکری  توجه  با  باید  اطالعات 
کودکان، باید با آن ها صحبت کرد. در 
مواردی والدین تصور می کنند که منطق 
کودکان مانند خودشان است؛ به عنوان 
مثال درباره موضوع مرگ گاهی والدین 
قصد دارند با توضیحاتی از جمله رفتن 
نزد خدا، خوابیدن، مرگ طبیعی است و 
برای همه اتفاق می افتد و... کودک را 
قانع کنند؛ این در حالی است که کودکان 
تا پیش از ۱4 یا ۱5 سالگی احساسات 
الزم  دلیل  همین  به  دارند،  فعال تری 
است در شرایطی آرام درباره احساسات 
شود.  صحبت  حادثه  به  نسبت  کودک 
اخبار دوباره شنیده شود یا تصاویر دیده 
شود. باید مشخص شود که کودک چه 

هیجانی را تجربه می کند.  
وی با تاکید بر اینکه در این شرایط 
کودکان دچار ترس زیادی می شوند گفت: 
نباید به کودکان این امید واهی را داد که 
»من همواره در کنار تو هستم« یا »تو 
هیچگاه من را از دست نمی دهی« و ... 
نمی توان حادثه را توجیه یا انکار کرد یا 
به صورت منطقی درباره آن وارد بحث 
فقط  اساس  همین  بر  شد؛  گفت وگو  و 
و  شویم  مطلع  کودک  هیجانات  از  باید 
اجازه دهیم که ذهن خود را از این افکار 
موثرتری  ارتباط  از  چه  هر  کنند.  خالی 
و  پند  نصیحت،  بدون  که  شود  استفاده 

می توان  باشد   ... و  پرخاشگری  اندرز، 
گام موثرتری برای بهبود شرایط کودک 
کودک  و  والدین  بین  ارتباط  برداشت. 
باید ارتباطی فعال باشد، یعنی باید چشم 
و  کنند  صحبت  او  با  کودک  چشم  در 
کنند.  دقت  ها  آن  پنهان  احساسات  به 
قاعدتا این راهکار موجب مدیریت بهتر 

شرایط می شود.  
استرس  کاهش  بر  مدرسه  تاثیر 

کودکان از حوادث تلخ
که  تاثیری  درباره  روانشناس  این 
مدارس می توانند در این خصوص داشته 
باشند گفت: گروه همساالن در مدرسه 
احساسات  توانند  می  و  دارند  حضور 
خود را به صورت راحت تری بیان کنند. 
همساالن معموال در یک محدوده سنی 
و رشدی قرار دارند به همین دلیل درک 
بهتری از شرایط یکدیگر خواهند داشت. 
معموال زمانی که کودکان با اخبار منفی 
از  زمینه  در  خصوص  به  که  حادثه ها 
شوند،  می  مواجه  است  دادن ها  دست 
مشاوران  کنار  در  که  می کنیم  پیشنهاد 
در  کودکان  احساسات  روانشناسان،  و 
جمع گروه های همدالنه بررسی شود. 
سختی  و  مشکالت  با  افراد  که  زمانی 
می کنیم  پیشنهاد  شوند  می  مواجه  ها 
که در گروه درمانی حمایتی قرار گیرند 
کنند،  خود صحبت  احساسات  درباره  و 
افراد  که  می کنند  کمک  گروه ها  این 
را تجربه  بیشتری  احساس درک شدن 
کنند؛ به همین دلیل مدارس می توانند 
تاثیر بسیار عمیق و مناسبی در این زمینه 

داشته باشند.  
انزانی اظهار کرد: متاسفانه کودکان 
با اخبار مربوط به حوادث مواجه می شوند. 
امکان  اگر  کودکان،  سن  به  توجه  با 
از  باید  خواندن و نوشتن ندارند، والدین 
آن ها درخواست کنند که نقاشی بکشند، 
را  خود  احساسات  و  کنند  بازی  خمیر 
هستند  بزرگتری  سنین  اگر  کنند.  رسم 
بعد آن  و  بنویسند  را  احساس خود  باید 
را بخوانند. شاید این اقدامات به کودکان 
کمک کند که احساس آرامش بیشتری 
را تجربه کنند. با توجه به اینکه ترس ها 
اتفاق افتاده است استفاده از تکنیک های 
مفید  ها  آن  برای  تواند  آرام سازی می 
باشد. به عنوان مثال می توانند از دوش 
گرفتن استفاده کنند چرا که آب آرامش 
انجام تمرین های تنفسی  بخش است. 
نیز می ـتواند موثر باشد. متاسفانه چنین 
جادثه تلخی رخ داده است که به خصوص 
پیامد  می تواند  آن  با  تصویری  مواجهه 
همراه  به  کودکان  برای  را  تلخی  های 

داشته باشد.  
این  که  زمانی  اظهارکرد:  وی 
در  خاطرات  این  و  می دهد  رخ  حوادث 
ذهن کودکان نقش می بندد، در صورتی 
والدین  و  نشود  مدیریت  اثر  این  که 
کنند،  برخورد  آن  با  چگونه  که  ندانند 
سال های  تا  آن  پیامدهای  است  ممکن 
بماند.  کودکان  همراه  نیز  سالمندی 
تلویزیون  از  تصویری  مشاهده  حتی 
کودکان  بر  زیادی  اثرات  می تواند  هم 
که  است  الزم  دلیل  همین  به  بگذارد، 
این  در  متخصصان  و  مشاوران  از  حتما 

زمینه کمک گرفته شود.  
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زیر نظر: علی هوشمند

معاون آموزشی دانشگاه تهران:
امتحانات پایان ترم »حضوری« است

معاون آموزشی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه تمامی دانشجویان 
دانشگاه  باید در  ترم جاری  پایان  امتحان  برای  مقاطع مختلف تحصیلی 
حاضر شوند، گفت: هیچ استثنائی برای افرادی که در آزمون حضور نداشته 

باشند، قائل نخواهیم شد.
برگزاری  نحوه  به  مطلب  این  بیان  ضمن   ، کمره ای  محمود  دکتر 
آزمون های پایان ترم دانشجویان دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: براساس 
برنامه ریزی های انجام شده تمامی امتحانات دانشجویان این دانشگاه در 
تمامی مقاطع به صورت حضوری برگزار می شود و تمامی ورودی ها موظف 

هستند به صورت حضوری در آزمون شرکت کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: برای برگزاری آزمون پایان ترم به شکل 
حضوری هیچ استثنائی برای دانشجویان قائل نیستیم. دانشجویان تمامی 
در  ورودی ها  تمامی  برای  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  مقاطع 
آزمون پایان ترم نیمسال دوم ۱4۰۱-۱4۰۰ باید به صورت حضوری در 

امتحان شرکت کنند.
معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص تسهیالت آموزشی این 
دانشگاه به دانشجویان نیز گفت: ادامه یا قطع این تسهیالت برای دانشجویان 
در ترم آینده بستگی به شرایط دارد و ما هنوز برنامه ای در خصوص وضعیت 

ترم آینده که از مهرماه شروع خواهد شد، نداریم.
کمره ای تاکید کرد: هدف ما این است که آموزش تمامی دانشجویان 
مقاطع مختلف از مهر ماه جاری به شکل حضوری برگزار شود و اگر موارد 

خاصی باشد اعالم خواهیم کرد.
وی همچنین تأکید کرد: سنواتی که دانشگاه تهران برای دانشجویان 
خود در دوران کرونا در نظر گرفته بود بر مبنای مرجع باالدست وزارت 
علوم و سیاست ها و بخشنامه های این وزارتخانه بوده است و قرار بر این 
شد در چهار ترم شیوع کرونا مقداری با دانشجویان همراهی بیشتری در 

حوزه آموزشی داشته باشیم.
معاون آموزشی دانشگاه تهران تأکید کرد: ما با درخواست های متعدد 
دانشجویی در دوران کرونا مواجه شدیم اما مصوب نمودیم که دانشجویان 
تحت شرایطی می توانند دو ترم را بدون احتساب سنوات ترم حذف کنند. 
مثال دانشجویی که ترم خود را حذف می کند باید درسی را اخذ نکرده باشد 
و یا دانشجو نباید در ترم هایی که سنوات حذف می کند رساله یا پایان نامه 
ثبت کرده باشد. بنابراین همه فرایند آموزشی دانشجو در ترم های حذف 

شده متوقف می شد.
کمره ای در پایان خاطر نشان کرد: تعداد درخواست های دانشجویان 
دانشگاه تهران برای حذف ترم بدون در نظر گرفتن سنوات برای ترم جاری 
بسیار اندک بود و بیشتر درخواست های مطرح شده مربوط به چهار ترم 

کرونایی دانشجویان می شد.

زورگیر قداره کش با تیرپلیس ری زمین گیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری زورگیران سابقه دار محدوده شهرری 

طی تعقیب و گریز و تیراندازی خبرداد.
سرهنگ »دوستعلی جلیلیان« در تشریح این خبر بیان داشت: صبح روز دوشنبه گذشته 
واحدگشت کالنتری ۱۳۱شهر ری درحال گشت زنی در محدوده خیابان سه راه ورامین 
2تن از سارقان زورگیر سابقه دار محدوده شهرری را سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت 

به همراه یک قبضه سالح سرد مشاهده کردند.
وی با بیان اینکه در تعقیب و گریز ضربتی موتورسیکلت در میدان معلم شهرری 
متوقف شد عنوان کرد: همزمان با توقف موتورسیکلت راکب به صورت پیاده متواری و 
ترک نشین با قمه به سمت ماموران حمله ور شده که در اجرای عملیات مقتدارنه متهم 

خلع سالح و زمین گیر شد.
متهم  شده  دستگیر  فرد  عتراف  ا با  ینکه  ا به  ره  شا ا با  جلیلیان  سرهنگ 
متهمان  افزود:  شد  دستگیر  مخفیگاهش  در  قضائی  هماهنگی های  از  پس  متواری 
مراجع  تحویل  پرونده  تشکیل  و  تحقیقات  پایان  از  پس  شده  دستگیر  دار  سابقه 

گردیدند. قضائی 
فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان گفت: پلیس در مقابل مخالن امینت جامعه 

با اقتدار ایستادگی کرده و برابر قانون با اینگونه افراد برخورد خواهند کرد.

دستگیری عوامل تیراندازی در ارومیه
فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه از دستگیری عوامل تیراندازی با اشراف اطالعاتی 

پلیس در کمترین زمان ممکن در این شهرستان، خبر داد.
سرهنگ«حسن شیخ نژاد« در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی تیراندازی 
در یکی از محالت ارومیه، بنا به حساسیت موضوع، رسیدگی سریع به آن در دستور کار 

ویژه پلیس شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اشراف اطالعاتی پلیس، در کمترین زمان ممکن 

4 نفر از متهمان شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.
اختالف  سر  بر  درگیری  این  موضوع  اینکه  به  اشاره  با  ارومیه  انتظامی  فرمانده 
خانوادگی بوده است، تصریح کرد: در این رابطه 2 دستگاه خودرو توقیف و یک قبضه 

سالح نیز کشف و ضبط شد.
اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است  با اشاره به  سرهنگ شیخ نژاد در پایان 
و اجازه جوالن به مخالن امنیت عمومی را نمی دهیم، خاطر نشان کرد: تالش برای 
دستگیری سایر متهمان همچنان ادامه دارد و جزئیات تکمیلی متعاقبا به اطالع شهروندان 

عزیز خواهد رسید.

دستگیری اراذل و اوباش محله مرتضی گرد
محله  اوباش  و  اراذل  دستگیری  دستگیری  از  پایتخت  پیشگیری  پلیس  رییس 

مرتضی گرد خبر داد.
سرهنگ موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: دوشنبه شب گذشته 
در پی اعالم یک مورد درگیری دسته جمعی در ادرس مرتضی گرد بال فاصله عامل موتور 
سوار ۱۱۰ به محل اعزام که ضمن حضور درمحل قصد ایجاد آرامش در محل را داشته 
که یکی از طرفین درگیری با قمه به مامور حمله ور شده و وی را از ناحیه گردن و دست 

چپ شدیدا مجروح و بالفاصله از محل متواری شد.
از این حادثه یکی از ماموران که در  رییس پلیس پیشگیری پایتخت افزود: پس 
کانکس نزدیکی محل درگیری بوده برای کمک به محل مراجعه و با حضور مامور در 

صحنه ۷ تن عامالن اصلی این درگیری دستگیر شدند.
سرهنگ موقوفه ای عنوان داشت: پلیس با قدرت و اقتدار با برهم زنندگان نظم 
و امنیت جامعه برخورد می کند و اجازه نخواهد داد کسی خدشه ای به امنیت و آرامش 

مردم وارد کند.
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تغییرات گسترده در راه اکوسیستم اپل؛ کوپرتینویی ها 
آزادی عمل بیشتری به کاربران می دهند

در رویداد WWDC 2۰22 اپل ظاهری جدید از خود به نمایش 
گذاشت. اپلی که دیگر نمی گوید »همین که هست، قطعًا بهترین انتخاب 
تفاوت های   2۰22 توسعه دهندگان  رویداد  اپِل  بود«.  خواهد  برایتان 
سیاست های  و  داشت   )2۰2۱ )حتی  گذشته  سال های  اپل  با  بسیاری 
را  زیادی  تغییرات  هوشمند  تلفن  شخصی سازی  زمینه  در  شرکت  این 

به خود دیده است.
اپل همواره به تولید محصوالتی باکیفیت شهره بوده است اما وقتی 
به افزودن ویژگی می رسیم احتمااًل با محدودیت هایی روبه رو خواهید شد. 
تا حدی که کوپرتینویی ها بیشتر عالقه به حذف ویژگی ها دارند تا افزودن 
موارد جدید. همین امر سبب شده تا گزینه های شخصی سازی وسیعی را 
در iOS و دیگر سیستم عامل های غول دنیای فناوری مشاهده نکنید و 
مخالفان سیاست های اپل این شرکت را به تمامیت خواهی و تحمیل تفکر 
اهالی  کاربران متهم کنند.اما مشخصًا در دو-سه سال گذشته،  به  خود 
کوپرتینو برای جلوگیری از افزایش تبلیغات منفی علیه شرکت و کاهش 
اعتبار، کمی تغییر رویه داده اند و به اصطالح »نرم تر« شده اند. درحقیقت 
اپل با تغییرات جدید در حال القای این تفکر است که »اپل به حرف شما 

و نظر شما گوش می دهد«.
WWDC 2۰22 نقطه آغازی بر پایان انحصارگری ها

عزم  تمام   2۰22  WWDC توسعه دهندگان  رویداد  در  اپل  اما 
خود را جزم کرد تا تصویر بهتری از خود به نمایش بگذارد. تصویری 
که حتی کاربران اندروید را نیز متعجب کرد. درواقع اپل بیش از پیش 
اپل  می دانیم؟  کجا  از  شود.  تبدیل  کاربر-محور  شرکتی  به  می خواهد 
باالخره برنامه آب و هوای تمام عیاری را برای آیپد منتشر کرد! درخواستی 
مطرح  جهان  تبلت  محبوب ترین  کاربران  جانب  از  سال  سال های  که 
می شد. حتی عده ای نبود برنامه ای اختصاصی برای آب وهوا در آیپد را 

مورد تمسخر قرار می دادند.
بیایید گزینه های جدید را یک به یک بررسی کنیم. چه چیزهایی روی 
خب  آب و هوا؟  اطالعات  نمایش  می خواهید؟  خود  آیفون  قفل  صفحه 
اکنون می توانید. نمایش زمان طلوع و غروب خورشید؟ دردسترس است. 
دسترسی به اعالنات دشوار است؟ به پایین صفحه منتقل کنید. می خواهید 
چند صفحه قفل داشته باشید؟ به راحتی یک سوایپ صفحه قفل جدیدی 
تنظیم کنید. کدام تلفن اندرویدی چنین ویژگی هایی دارد؟ تقریباً هیچ کدام! 
درواقع اپل با ویژگی های جدید ضربه سنگینی به اصلی ترین نقطه قوت 

اندروید وارد کرده است.
با معرفی iPadOS ۱6 حاال دیگر کاربران می توانند با بهره گیری 
برنامه های خود را درقالب پنجره های   Stage Manager از ویژگی
جداگانه اجرا کنند. بااینکه در حال حاضر محدودیت 4 پنجره وجود دارد 
اما قطعًا این ابتدای راه است و در آینده امکانات بیشتری نیز به این بخش 

از سیستم عامل تبلت های اپل افزوده خواهد شد.
عالوه براین اپل حاال به کاربران این اجازه را می دهد تا در برنامه 
Files آیپد نام فایل ها را تغییر دهند، حجم آن ها را بررسی کنند و نوار 
 WWDC پیمایش اختصاصی خود را داشته باشند. اپل همچنین در رویداد
2۰22 اعالم کرد که در iOS ۱6 بازخورد هپتیک را به کیبورد آیفون اضافه 
می کند؛ ویژگی جذابی که سال های سال برای کاربران اندروید دردسترس 

بود و موجب لذت بخش تر شدن تجربه تایپ در گوشی هوشمند می شد.
قدم بعدی اپل چه خواهد بود؟

اندروید را بیش از پیش به حرکت به  چه چیزی می تواند کاربران 
سوی آیفون سوق دهد؟  غافلگیری بزرگ بعدی برای کاربران آیفون چه 
چیزی خواهد بود؟ بیایید کمی رویاپردازی کنیم. مثاًل آیفون بعدی با پورت 
USB-C همراه شود! مشخصاً این رویاپردازی به معنی به واقعیت تبدیل 
شدن آن نیست؛ اما به وقوع پیوستن آن نیز چندان دور از ذهن نیست. 
چراکه درحال حاضر استفاده از USB-C در آیفون ارتباطی به اراده اپل 
ندارد و اتحادیه اروپا درحال وضع قوانینی سفت و سخت است تا اپل را 

»مجبور« به استفاده از پورتی همگانی برای گوشی های هوشمند کند.
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تهیه و تنظیم: 
سعید مهدویان

خودرو  کارشناس  یک 
دولت  که  بود  این  بر  ر  قرا گفت: 
تصدی گری و مداخله وزارت صمت در 
صنعت خودور کاهش یابد اما متاسفانه 
کم نشد و اکنون التاری خودرو هم به 
این وزارت خانه اضافه شده و این عمق 

فاجعه است .
به  اشاره  با  مصطفوی،  مرتضی 
چشم انداز پیش روی بازار خودرو اظهار 
داشت: قرار بر این بود که تصدی گری 
در  صمت  وزارت  مداخله  و  دولت 
صنعت خودور کاهش یابد اما متاسفانه 
کم نشد و اکنون التاری خودرو هم به 
این وزارت خانه اضافه شده و این عمق 

فاجعه است.
صمت  وزارت  کار  افزود:  وی 
قرعه کشی نیست و خود نباید متولی این 
امر باشد، وزارت صمت متولی ساماندهی 
صنعت خودرو است، شناسایی دالل بازار 
خودرو هم مثل دیگر بازارهای غیرمولد 
وظیفه  سکه  و  ارز  مسکن،  همچون 
وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است.

تصریح  خودرو  کارشناس  این 
است  گونه ای  به  شرایط  اکنون  کرد: 
صمت  وزارت  مسئولین  زمان  هر  که 
غیر  در  و  پایین  قیمت  می دهند  قولی 
تنها  می رود،  باال  قیمت  صورت  این 
عامل اصلی تغییر در بازار خودرو دالر 
به  نیز  ما  کشور  در  امور  تمام  و  است 
دالر  به  اقتصادی  ناکارامدی  خاطر 
قیمت  می رود  باال  دالر  است،  متصل 
گوشت و نان تا خودرو گران می شود و 
این مشکالت با قرعه کشی هم حل و 

ساماندهی نخواهد شد. 
چشم انداز  اکنون  کرد:  تاکید  وی 
خوبی در بازار خودرو وجود ندارد چراکه 
پایین  دالر  اگر  دارد،  بستگی  دالر  به 
بیاید قیمت خودرو کاهش و در صورت 
افزایش نرخ؛ با دالر قیمت خودرو هم 

عوامل  دیگر  به  ربطی  و  می رود  باال 
ندارد. در هر مرحله حدود ۱8 میلیون نفر 
برای ۱۰ هزار خودرو ثبت نام می کنند، 
شود؟  برطرف  تشنگی  این  باید  چطور 
خودرو خط تولید و مواد اولیه نیاز دارد، 
چطور باید به این تقاضا پاسخ داد وقتی 

بستر فراهم نیست؟
مصطفوی گفت: قطعا کسانی که 
ثبت نام می کنند داللند و به خودرو برای 
سود نگاه می کنند و وقتی شرایط اینگونه 
پارکینگ  به  هم  کشور  کل  اگر  است 
باز  شود  تبدیل  تولیدی  خودروهای 
هم ظرفیت تقاضا وجود دارد چون در 
اقتصاد عطش ایجاد می کنیم و جلوی 
را  دالر  تاثیرات  ما  نمی گیریم،  را  دالر 
را  نقدینگی  نکردیم،  خنثی  بازارها  بر 
کنترل نکردیم. باید از طریق سامانه های 
معامالتی در بازارها شفاف سازی کنیم، 
سازمان مالیاتی بتواند محدودیت ایجاد 
حساب  ز  ا غیر  تراکنشی  اگر  کند، 
سریعا  شود  ایجاد  حسابی  در  معمول 
بانک  یعنی  می شود،  بلوکه  حساب 
مرکزی سامانه ای طراحی کرده که همه 
تراکنش ها را رصد می کند همین سامانه 
باید در بازار خودرو و دالر ایجاد شود تا 
هر کس بیش از نیاز مصرف کند خودرو 
بلوکه و امکان تعویض پالک سلب و به 
این ترتیب تقاضای داللی صفر می شود 

چون برای کسی نمی صرفد.
***

سازمان حمایت: به منتخبان ذخیره 
هم این دوره خودرو می دهیم!

مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
ضمن  اطالعیه ای  در  تولیدکنندگان  و 
تاکید بر اینکه مشخص نشدن منتخبان 
اصلی  علت  اصلی،  منتخبان  از  ذخیره 
مشکل پیش آماده در اعالم نتایج اولین 
دوره فروش خودرو یکپارچه بوده است، 
اعالم کرد به منتخبان ذخیره این دوره 
نیز در قالب طرح های مشخص خودرو 

تخصیص داده خواهد شد.
از  تعدادی  گذشته  روزهای  در 
طرح  ولین  ا در  شرکت کننده  فراد  ا
فروش خودرو در قالب طرح تخصیص 
مشترک  موضوعی  از  یکپارچه خودرو، 
گالیه داشتند.  این افراد، پس از اعالم 
نتایح در روز ۱۱ خرداد به عنوان منتخب 
در  خودرو  فروش  اولین  )اصلی(  اول 
اما  بودند  شده  مشخص  سامانه  این  
به  سپس وضعیت منتخب بودن آن ها 
»شما  پیام  با  و  بوده  کرده  تغییر  رزرو 
این  قرعه کشی   رزرو  منتخبین  جزو 
دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو  

هستید« مواجه شده  بودند.
همانطور که روز دوشنبه گذشته نیز 
تاکید شد، مشخص است، مشکل پیش 
آمده به عدم تفکیک برندگان اصلی از 

منتخبان رزرو مربوط می شود.
حمایت  سازمان  رابطه  این  در 
در  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
اطالعیه  با اظهارنظر صدیف بیک زاده-
رئیس این سازمان- اعالم کرده است: 
قرعه کشی های  از  جلوگیری  جهت  به  
تخصیص،  یند  فرآ یک  در  ره  با دو

حدود ۱2 هزار نفر به عنوان منتخبان 
ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع 
تخصیص  سامانه  در  شفاف  به صورت 
و  نشد  مشخص  خودرو،  یکپارچه 

ابهاماتی ایجاد کرد.  
الزم  هماهنگی های  افزود:  وی 
ایجاد  دغدغه های  رفع  راستای  در 
ن  عنوا به  که  نی  کسا برای  شده 
 ، ند ه ا شد مشخص  ه  خیر ذ منتخب 
کار  سازو  قالب  در  تا  گرفته  صورت 
با  خودرو  تحویل  فرآیند  مشخصی، 
فروش فوری،  همچون  یی  طرح ها
توسط  که  پیش فروش  و  فوق العاده 
و  است  شده  اعالم  زان  خودروسا
نام  ثبت  آن ها  برای  نیز   منتخبان 
کرده اند، پیگیری شود و برای آنان از 
سوی وزارت صمت تخصیص خودرو 

در قالب این طرح ها، انجام شود.
رئیس سازمان حمایت خاطر نشان 
کرد: تعیین منتخبان ذخیره از این روی 
است که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، 
تعیین  زمان  در  را  فرآیند خرید خودرو 
شده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، 
این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه 
بودن  ذخیره  یا  اصلی  نفر  یکپارچه، 
مشخص نشد و متأسفانه اطالع رسانی 
نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز 
بر این ابهام ها دامن زد و نگرانی ها را 

دوچندان کرد.  
بیک زاده با بیان اینکه تغییر رویه 
نظارت های  اعمال  خودرو،  تخصیص 
شدید و شفاف سازی نیز فشار مضاعفی 
را بر سیستم جدید تخصیص خودرو وارد 
این، کنترل ها و  از  کرده بود که پیش 
گفت:  است،  نبوده  حد  این  به  نظارت 
سامانه  در  خودرو  تخصیص  فرآیند  در 
یکپارچه طراحی شده، مقرر شده بود در 
گام نخست، کنترل ها و نظارت های الزم 
انجام شود تا متقاضیان دارای شرایط به 
عنوان منتخبان اصلی تخصیص خودرو 

معرفی شوند.

های  کارتخوان  از  تراکنش  ریال  میلیارد  هزار   193 رکورد  ثبت 
بانک دی

دستگاه های کارتخوان فروشگاهی شرکت تجارت 
الکترونیک دی در سال گذشته رکورد بیش از ۱۹۳ هزار و 

6۱۳ میلیارد ریال تراکنش را ثبت کرده اند.
احداث  دستی  پایین  جدید  پارک  دو  پترول  قانعی: 
خواهد کرد/ اشرف زاده: تسویه بدهی بزرگ ارزی پترول، 

دستاوردی بزرگ بود
به گزارش روابط عمومی بانک دی، کارتخوان ها از رایج ترین ابزارهای خرید 
هستند که توسط بانک ها در اختیار عموم مشتریان نظام بانکی قرار می گیرد تا با 

استفاده از آنها، تراکنش های مالی خود را عملیاتی کنند.
شرکت تجارت الکترونیک دی تا پایان سال گذشته ۳۱ هزار و 26۳ دستگاه 
 کارتخوان را در واحدهای مختلف صنفی سراسر کشور راه اندازی و فعال کرده است.

فقره  میلیون   ۹2 ز  ا بیش  نی  زما دوره  همین  طی  ها  رتخوان  کا ین  ا
شود. می  محسوب  بانک  این  در  رکورد  یک  که  اند  کرده  ثبت  را   تراکنش 

جانمایی درست، شناسایی عوامل موثر در کاهش ضریب خطا و نیز توسعه زیرساخت 
های فنی باعث افزایش کیفیت و کمیت تراکنش های انجام شده بر روی کارتخوان 

های بانک دی شده است.
ثبت رکورد ۱۹۳ هزار میلیارد ریال تراکنش از کارتخوان های بانک دی

کاهش قیمت تمام شده پول و افزایش درآمدهای کارمزدی در 
بانک شهر

 بااجرای سیاست های درست و مناسب برای اصالح 
ترکیب سپرده ها و همچنین جذب منابع در چارچوب قوانین 
و مقررات بانک مرکزی از سوی شعب بانک شهر  قیمت 
بانک  در  کارمزدی  درآمدهای  افزایش  و  پول  تمام شده 

شهر  کاهش یافت.
رحیم  شهر، بانک  عمومی  بط  ا رو گزارش  به 

با اصالح ساختار، مدیریت صحیح  بانک شهر گفت:  طاهری،رئیس هیات مدیره 
منابع، برنامه ریزی دقیق و مدون برای وصول مطالبات و ارائه خدمات متمایز به 
شهروندان؛ توانسته ایم شاهد یک روند مطلوب در کاهش قیمت تمام شده پول در 

بانک و افزایش درآمدهای کارمزدی باشیم.
عوامل  مهمترین  از  یکی  پول  شده  تمام  قیمت  کاهش  اینکه  بیان  با  وی 
سودآوری در بانک هاست، تصریح کرد: استقبال شهروندان و مشتریان شبکه بانکی 
از خدمات بانک شهر و به تبع آن، افزایش و جذب سپرده های با کیفیت نیز تاثیر 

بسزایی بر کاهش ریسک تمرکز بانک داشته است.
عوامل  دیگر  از  نیز  الکترونیک  بانکداری  توسعه  اینکه  به  اشاره  با  طاهری 
غیرمستقیم موثر بر کاهش بهای تمام شده پول است، خاطرنشان کرد: با توجه به 
استقبال گسترده ای که از خدمات پیشخوان های شهرنت و سامانه های بانکداری 
الکترونیک بانک شهر شده است؛ در تالش هستیم سبد محصوالت در این حوزه 

را نیز در سال جاری افزایش دهیم.
رئیس هیات مدیره بانک شهر در پایان با تاکید بر اینکه صورت های مالی 
بانک شهر نیز نشان از بهبود شاخص های بانکداری حرفه ای در این بانک دارد، 
بازار نقدینگی و پولی جامعه در  از  خاطرنشان کرد: به دنبال افزایش سهم بانک 
سال جاری بوده و این مهم را نقطه عطف دیگری در موفقیت های خود می دانیم.

توسعه تعاون ارتقای خدمات بانکی و بیمه ای را در کمک به رشد 
و توسعه تعاونی ها موثر دانست

سرپرست بانک توسعه تعاون ارتقای خدمات بانکی و 
بیمه ای را در کمک به رشد و توسعه تعاونی ها موثر دانست.

محمد شیخ حسینی بیان داشت: کمیسیون تخصصی 
دلیل  به  ایران،  تعاون  اتاق  بانک  و  بیمه  بازارسرمایه، 
گستردگی جامعه مخاطب، یک فرا کمیسیون است و ما 
سیاست ها، سرویس ها و خدماتی که در حال حاضر در 
بانک توسعه تعاون، وجود دارد را در اختیار شرکت های 
تعاونی قرار می دهیم و به دنبال بهره گیری از ظرفیت 

سایر بانکها برای توسعه بخش تعاون نیز هستیم.
رئیس کمیسیون بازارسرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب 
گفت: 8۰ درصد تامین مالی اقتصاد، توسط بانک صورت می گیرد و بیمه نیز یکی 
از بازیگران اکوسیستم اقتصاد است با این توصیف برنامه های مدونی برای بهره 
گیری از تمام ظرفیت های تخصصی بخش تعاون، شامل بانک، بیمه و تعاونی های 

اعتبار با محوریت اتاق تعاون ایران تدوین و به اجرا درمی آید.
وی با اشاره به اهمیت پرهیز از فعالیت های جزیره ای و لزوم نگاه سیستمی 
و هم افزایی میان اجزا اظهار داشت: باید نیاز و خواسته های بدنه تعاونی ها در اجرا 
شناسایی شود و با احصاء آن فرآیندها، سیاست های اعتباری ارزی، بیمه و صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری تنظیم گردد تا در راستای توسعه بخش تعاون و رضایتمندی 
خانواده بزرگ تعاون که مخاطب اصلی و جامعه هدف بانک توسعه تعاون هستند، 

گام های موثری برداشته شود.
شیخ حسینی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اهمیت جایگاه بخش 
تعاون اذعان کرد: ما سیاست ها، سرویس ها و خدماتی که در حال حاضر وجود 
دارد را در اختیار شرکت های تعاونی قرار می دهیم و به دنبال بهره گیری از ظرفیت 

سایر بانکها برای توسعه بخش تعاون نیز هستیم.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون بازارسرمایه، بیمه و بانک ظرفیت ها را احصا 
خواهد کرد و شناسایی مشکالت و چالش های تعاونی ها را در دستور کار قرار می 
دهد از سوی دیگر شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاونی استانی نیز 
دارای ظرفیت باالیی هستند و می تواند پیشنهادات، انتقادات و راهکارهای پیشنهادی 

را به این کمیسیون ارائه کنند.
شیخ حسینی خاطرنشان کرد: با آسیب شناسی و احصاء مشکالت و شناخت 
ظرفیت ها و دریافت پیشنهادات و راهکارها، سیاست ها و استراتژی های خودمان 
را اصالح کرده و تالش می کنیم آنچه خانواده بزرگ تعاون نیاز دارد را محقق کنیم.

سودآوری و افزایش بهره وری؛ استراتژی جدید بیمه تجارت نو
استراتژی   ۱4۰۱ سال  در  تجارت نو  بیمه  شرکت 
فروش بیمه های خرد را در دستور کار قرار داده و از ابزارهای 
نوین کسب و کار برای بهبود مستمر فضای کسب و کار 
در  پرداخت خسارت  برد. همچنین در حوزه  بهره خواهد 
سال جاری برنامه ریزی های ویژه ای انجام شده است .

حسینی،  تجارت نو؛  بیمه  روابط عمومی  گزارش  به 
قائم مقام بیمه تجارت نو با بیان مطلب فوق اظهار کرد: 

یکی از اهداف شرکت تحول دیجیتال است که در ماه های اخیر تاکید ویژه ای روی 
آن شده و در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. ابزارهای نوینی درحوزه ارزیابی 
و پرداخت خسارت ایجاد گردیده که با بهینه سازی آن ها بر اساس اصل رضایت 
مشتری از تحول دیجیتال بهره بردیم . همچنین استفاده از هوش مصنوعی در این 

حوزه از دیگر اهداف شرکت است.
او در ادامه افزود: به میزان اهمیت اپلیکشن بنو و سامانه بنو شاپ تاکید و 
اذعان داشت با بهره برداری از این پلتفرم ها عالوه بر توسعه فروش بیمه نامه های 

خرد ، رضایت مشتریان نیز به میزان محسوسی افزایش خواهد یافت .
قائم مقام شرکت بیمه تجارت نو در خصوص وضعیت کلی شرکت های بیمه 
اظهار کرد: شرکت در سه سال گذشته سودآوری خوبی داشته ، لیکن در سال ۱4۰۰ 
وضعیت شرکت های بیمه به دلیل فضای اقتصادی شرایط خاصی را تجریه نمودند؛ 
با این وجود شرکت های بیمه تالش زیادی را برای سودآوری داشتند و عملکرد 

مناسبی را با توجه به شرایط اقتصادی ارائه کردند.
همچنین قائم مقام بیمه تجارت نو در خصوص وضعیت بیمه درمان در صنعت 
بیمه تصریح کرد: رشته درمان به دلیل افزایش غیرقابل پیش بینی تعرفه با افزایش 
قابل توجه نسبت خسارت مواجه گردید و بیش از هر زمان دیگری تأثیر مخرب 
ادامه  به  با توجه  افزود  را تجربه نمود. وی  دامپینگ و نرخ شکنی های غیرفنی 
شرایط حاکم بر فضای رشته درمان به نظر می رسد می بایست نظارت بیشتری در 
خصوص تعرفه ها سوی سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی انجام شود. در حال 
حاضر بیمه گذاران نرخ و شرایط خویش را صنعت بیمه تحمیل می نمایند که با 
ایجاد نظام تعرفه ای در این رشته، قدرت چانه زنی شرکت های بیمه گر افزایش یافته 

و نرخ های غیرفنی به حداقل کاهش خواهد یافت.
حسینی در پایان در خصوص وضعیت شرکت بیمه تجارت نو در سال جاری 
گفت: در سال ۱4۰۱ امید است به واسطه تالش های قابل تقدیر همکاران بیمه 
به  شرکت  شرایط  مناسب،  استراتژی  تعیین  و  نوین  ابزارهای  ارائه  در  تجارت نو 
به سودآوری  پرتفوی  بهینه سازی ترکیب  با  بود و  از گذشته خواهد  بهتر  مراتب 

مناسبی دست یابیم.

افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای نفتی در فروردین و 
اردیبهشت ۱۴۰۱؛

تثبیت صادرات نفت ایران باالی یک میلیون 
بشکه در روز

وزارت نفت اعالم کرد: با افزایش درآمدهای نفتی، دولت برای اولین 
بار در سال های اخیر برای اداره خود در ماه های نخست سال جاری از 

بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.
وزارت نفت در پاسخ به گزارش  برخی رسانه های منتقد دولت درباره 

کاهش صادرات نفت، اعالم کرد:
۱- کاهش یا افزایش حجم صادرات نفت کشور در بازه های زمانی 
گوناگون با توجه به شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضای فصلی برای 

انواع خاص نفت خام مورد نیاز پاالیشگران متغیر است.
2- با توجه به شرایط بازار، استفاده از تکنیک های معامالتی برای 
و  انجام شده  منافع کشور  و  و صالح  رعایت صرفه  با  بازار  حفظ سهم 
در نظر گرفتن تسهیالتی در این زمینه در چارچوب ضوابط و مجوزهای 
الزم و حسب روال مرسوم، امکان پذیر است. بدیهی است بدون اطمینان 

از حصول منافع کشور هیچ گاه فروش نفت انجام نخواهد شد.
ایران  علیه  استکبار  نظام  اقتصادی  تمام عیار  جنگ  شرایط  در   -۳
عزیز و به ویژه صنعت نفت، فروش و صادرات نفت کشور تحت شرایط 
روز  یک  بدون  نفت  صنعت  خدوم  پرسنل  جهادگونه  تالش  با  و  خاص 
تعطیلی انجام گرفته که ثمرات و برکات این تالش در ماه های اخیر سبب 
تقویت بنیه اقتصادی دولت در عمل به تکالیف خود شده است و امروز به 
حمدا... از این حیث کشور نگرانی نداشته و در آرامش قرار دارد. بدیهی 
است با توجه به امکان سوءاستفاده دشمنان نمی توانیم هیچ یک از این 
تالش های صورت گرفته و در حال انجام را به صورت عمومی بیان کنیم.
4- میزان عرضه و تقاضای جهانی نفت خام با توجه به سیاست های 
کشورهای صادرکننده و واردکننده، میزان رشد اقتصادی و سایر عوامل 
یک  گذاشتن  کنار  با  الزاما  و  داشته  مشخص  نسبت  یک  فصلی،  متغیر 
عرضه کننده از یک بازار خاص، این نسبت دچار تغییر فاحش نخواهد شد و 
صرفا جغرافیای بازار ممکن است تغییر کند. جمهوری اسالمی ایران به مدد 
سال ها تجربه و تخصص و در اختیار داشتن پتانسیل کم نظیر لجستیکی، 
ضمن حضور در بازارهای سنتی و تامین نیاز مشتریان قدیمی خود، امکان 
حضور در هر جغرافیایی از بازار جهانی نفت را دارد. کما اینکه در چند ماه 
اخیر افزایش فروش نفت و میعانات در کنار افزایش قیمت، کسری سنگین 
بودجه ۱4۰۰ را جبران کرده و دست دولت را در مدیریت بازار ملتهب ارز، 
برای  اخیر  در سال های  بار  اولین  برای  دولت  چنانکه  است.  کرده  بازتر 
اداره خود در ماه های نخست سال از بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.

در  کشور  اقتصادی  نظام  تپنده  قلب  عنوان  به  نفت  وزارت   -5
خود  ماموریت  انجام  به  صالبت  با  ظالمانه،  تحریم های  دشوارترین 
دیپلماسی  موضع  تقویت  باعث  و  قوت  نقطه  موضوع  همین  و  پرداخته 
ایران عزیز در مذاکرات بین المللی برجام بوده است. صنعت نفت به عنوان 
نظام  ظالمانه  تحریم های  زنجیره  رفع  از  هرچند  بین المللی  صنعت  یک 
استکبار و هر نوع گشایشی استقبال می کند ولی برخالف نظر نویسنده 
از  فارغ  را  نفت  صنعت  برنامه های  پیشبرد  و  انرژی  دیپلماسی  گزارش، 

نتیجه مذاکرات با جدیت دنبال می کند.
در همین زمینه، روزنامه »ایران« از افزایش 6۰ درصدی درآمدهای 

نفتی در فروردین و اردیبهشت ۱4۰۱ نسبت به ۱4۰۰ خبر داد.
ایران نوشته است: درحالی که برخی از رسانه های بین المللی از فشار 
مصرف کنندگان نفت خام بر امریکا مبنی بر لغو یا تعدیل تحریم های نفتی 
ایران گزارش می دهند، بررسی داده های بانک مرکزی نشان می دهد که با 
وجود اعمال شدیدترین تحریم های نفتی و بانکی علیه ایران هم فروش 
به  نسبت  امسال  نخست  ماه  دو  در  نفتی  درآمدهای  و هم وصول  نفت 
سال گذشته افزایش داشته است، به طوری که فروش نفت )نفت خام، 
فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی( در فروردین و 
اردیبهشت ۱4۰۱ حدود 4۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده 
است و وصول درآمدها نیز 6۰ درصد افزایش داشته است. در این رابطه 
جواد اوجی، وزیر نفت نیز بارها اعالم کرده است که »میزان فروش نفت 
کشور در دولت سیزدهم حدود 4۰ درصد رشد داشته است. به عبارتی، 
میزان فروش نفت در این دولت 4۰ درصد باالتر از خردادماه ۱4۰۰ است.« 
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز عنوان می کند 
افزایش 4۰ درصدی در ماه های اخیر حفظ شده است.« علی  که »این 
فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت نیز بیان می کند که »وصول 
درآمدهای ارزی در فروردین  و اردیبهشت ماه امسال )۱4۰۱( بیش از 6۰ 
درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.« ارقامی که داده های بانک 

مرکزی نیز آن را تأیید می کند.
افزایش درآمدهای نفتی در بهار ۱4۰۱

بررسی داده های نماگر اقتصادی بهار ۱4۰۰ و همین طور اظهارات 
ماه  دو  در  که  می دهد  نشان  گذشته  هفته  در  مرکزی  بانک  رئیس کل 
میلیارد   ۷.5 از  بیش  پتروشیمی(  و  )نفت  نفت  حوزه  در  امسال  نخست 
دالر ارز از محل فروش وصول شده که نسبت به دوره مشابه پارسال ۳ 
میلیارد دالر افزایش نشان می دهد. در دو ماه نخست ۱4۰۱ درآمدهای 
نفتی کشور بیش از ۷.5 میلیارد دالر بوده که این رقم در دو ماه نخست 
می دهد  نشان  اعداد  این  مقایسه  است.  بوده  دالر  میلیارد   4.5 پارسال  
را  نفتی  درآمدهای  افزایش  درصد   6۰ کشور  امسال  نخست  ماه  دو  که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. نماگرهای اقتصادی 
بانک مرکزی، میزان درآمدهای نفتی )نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز 
طبیعی، مایعات و میعانات گازی( را برای ۳ ماه نخست سال گذشته حدود 
8 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر اعالم می کند. به عبارتی، به طور میانگین، 
هر ماه حدود 2 میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر درآمد نفتی عاید کشور شده 
است. این رقم عالوه بر نفت و پتروشیمی، شامل درآمد ارزی حاصل از 
این درآمد  با وجود  نیز می شود.  نفتی  فروش گاز طبیعی و فرآورده های 
حاصل از تنها فروش نفت و پتروشیمی در ۳ ماهه نخست ۱4۰۰ حدود 
۳۰ درصد باالتر از این رقم است؛ به طوری که هر ماه حداقل ۳ میلیارد 
و ۷5۰ میلیون دالر فقط از محل فروش نفت و پتروشیمی عاید کشور 
شده است. در همین حال بررسی قیمت ها در بازار جهانی نفت خام نشان 
نفت حدود  به ۱4۰۰ قیمت  ماه نخست ۱4۰۱ نسبت   2 می دهد که در 
۱5 درصد رشد داشته است . این درحالی است که درآمدهای حاصل از 
فروش نفت و پتروشیمی 6۰ درصد افزایش داشته است. مجموع این ارقام 
نشان می دهد که بخش مهمی از افزایش درآمدهای نفتی دو ماه ابتدایی 
امسال نسبت به سال گذشته ناشی از افزایش فروش نفت است؛ اگرچه 

رشد قیمت ها در بازارهای جهانی نیز در آن نقش داشته است.
صادرات نفت ایران، باالتر از یک میلیون بشکه در روز

کشور  نفت  صادرات  که  می گوید  نفت  وزارت  در  آگاه  مقام  یک 
همچنان باالتر از یک میلیون بشکه در روز است. او که تمایلی به ذکر 
بر کاهش  مبنی  اخبار  برخی  با تکذیب  نداشت  این گزارش  در  نام خود 
صادرات نفت کشور به 4۰۰ هزار بشکه در روز توضیح می دهد: »برخی 
مدعی شده اند که صادرات نفت ایران به 4۰۰ هزار بشکه و تولید نیز به 
2 میلیون و ۳5۰ هزار بشکه در روز رسیده است. اما این اعداد نه تنها 
غلط است و تکذیب می شود؛ بلکه با یک محاسبه سرانگشتی مغایرت ها 
نیز نمایان می شود. ایران حدود ۱.8 میلیون بشکه در روز ظرفیت پاالیشی 
دارد. چطور صادرات را زیر 4۰۰ هزار بشکه محاسبه می کنند؟ ضمن آنکه 
حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز صادرات میعانات گازی به این رقم اضافه 
می شود.« این مقام آگاه عنوان می کند: »صادرات نفت ایران اکنون بیش 
از یک میلیون بشکه در روز است و درآمدهای نفتی نیز حدود 6۰ درصد 
باالتر از بهار ۱4۰۰ است. در همین حال به نظر می رسد که بازار کشش 
فروش نفت بیشتر را نیز دارد و در این زمینه بازاریابی در حال انجام است.« 

کار وزارت صمت قرعه کشی نیست؛

چشم انداز خوبی در بازار خودرو وجود ندارد! 
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زیر نظر: محمد امامی
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زیر نظر: بهنام مومنی

گزارش دنیای جوانان؛
بازار مسکن در سر در گمی مطلق!

در  می آید  دست  به  قطعی  معامالت  از  که  متعارف  نرخ های  به  دسترسی  عدم 
هفته های اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده و در این بین هنوز گزارش 

اردیبهشت ماه بانک مرکزی از تحوالت مسکن شهر تهران ارایه نشده است.
باعث  مصرفی  کاالهای  برخی  نوسان  که  است  آن  گویای  میدانی  بررسی های 
تغییر قیمت های پیشنهادی مسکن شده و عده ای از مالکان به نرخ های دلخواه روی 
آوردند. بانک مرکزی هم با گذشت ۱6 روز از خردادماه هنوز گزارش اردیبهشت ماه 

شهر  مسکن  معامالت  تعداد  و  قیمت  درخصوص  را 
تهران در اردیبهشت ماه ارایه نکرده که همین مساله 
می تواند فضای شایعات را درخصوص تغییر قیمت ها در 
اردیبهشت دامن بزند. بانک مرکزی در ماه های گذشته 
معموال ششم یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل را منتشر 
می کرد اما بازار مسکن در خردادماه ۱4۰۱ دچار نوعی 
گیچی شده که یکی از دالیل آن می تواند عدم دسترسی 

به قیمت های رسمی از طریق معامالت قطعی باشد.
در سال های قبل بجز بانک مرکزی، دفتر اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گزارش های ماهیانه 
از وضعیت قیمت و معامالت مسکن شهر تهران ارایه 
و  آغاز   ۱۳۹6 اردیبهشت  از  که  گزارش هایی  می داد؛ 

تا تیرماه سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد. اما این گزارش ها هم از زمان محمد اسالمی ـ 
وزیر سابق راه و شهرسازی که معتقد بود اعالم قیمت تهران می تواند به تنش بازار در 
دیگر شهرهای کشور بینجامد، متوقف شده و آخرین آن مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ است.

سیاست حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل نرخ ها دو بار در سال های 
۱۳۹8 و ۱۳۹۹ اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری کارشناسان معتقد بودند تاثیر معکوس 
در روند قیمت ها ایجاد می کند. در اردیبهشت سال های مذکور اپلیکیشن ها و سامانه های 

فروش ملک، دو بار از درج قیمت در آگهی ها منع شدند. پس از مدتی مجددا به آنها 
اجازه داده شد تا نرخ ها را درج کنند. اگرچه به تازگی صحبتی از حذف قیمت آگهی ها 
بهتری  اثر کنترلی  به اطالعات قیمت های قطعی که  اما عدم دسترسی  شنیده نشده 
در مقایسه با نرخ های پیشنهادی دارد، به نوعی جلوی یک چشم متقاضیان خرید بازار 

مسکن را گرفته است.
حذف قیمت آگهی ها همزمان با مسئولیت محمد اسالمی در وزارت راه و شهرسازی 
صورت گرفت. اما آمار نشان داد از زمان روی کار آمدن اسالمی در آبان ۱۳۹۷ تا زمان رفتن 
او در مرداد ۱4۰۰ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۹ میلیون و ۱8۰ هزار تومان 
در هر متر مربع به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید و در واقع 2۳۷ درصد رشد کرد.
از طرف دیگر دولت سیزدهم در ادامه برنامه دو سال گذشته دولت قبل برای بازار 
اجاره نرخ تعیین و اعالم کرد که در سال ۱4۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر 
تهران 25 درصد، دیگر کالنشهرها 2۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱5 درصد خواهد 
بود. همسویی سیاست های نرخ گذاری و عدم اعالم قیمت، این گمانه را تقویت می کند که 
دولت قصد دارد از طریق نشانگرهای آماری، انتظارات تورمی در بازار مسکن را کنترل کند.
از آذرماه سال ۱۳۹6 که به نوعی آغاز رشد بازارهای ارز، طال و مسکن محسوب 
می شود رقابت منفی در تعیین قیمت ها برای بازار مسکن، این بازار را در مسیر رکوردهای 
افزایشی قرار داد. به دنبال آن شاهد نوعی هرج و مرج قیمتی در سایت های فروش ملک 
بودیم که صدای رییس اتحادیه مشاوران امالک را در آورد. مصطفی قلی خسروی، اواخر 
سال گذشته به ایسنا گفته بود: متوسط قیمت مسکن در 
تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳2 میلیون تومان 
است اما میانگین قیمتهای پیشنهادی در سایتهای فروش 
بیش از 5۰ میلیون تومان است. این یعنی هر کس هر 
قیمتی دلش می خواهد برای خانه خود تعیین می کند و 
بارها  ندارند.  آن  بر  نظارتی  هیچ  سامانه ها  این  مدیران 
اعالم کردیم نرخهای دلبخواه باعث ایجاد تنش در بازار 
در  کاذب  قیمتهای  شاهد  کماکان  اما  می شود  مسکن 

سامانه های ملکی هستیم.
از طرف دیگر مهدی سلطان محمدی ـ کارشناس 
بازار مسکن در مخالفت با حذف قیمت بیان می کند: اگر 
اجازه داده شود که گردش آزاد اطالعات وجود داشته باشد در صورتی که ۱۰ واحد نزدیک 
به خواسته خود در همین اطالعات داشته باشید می توانید انتخاب بهتری هم داشته باشید؛ 
چراکه از تنوع بیشتری برخوردار است. کسی که قصد خرید خانه دارد از خردی برخوردار 
است که انتخاب بهتری می تواند داشته باشد نه اینکه حق های انتخاب از او سلب شود. 
بهترین راه این است که گردش بهتر اطالعات را فراهم کرد و اجازه دهیم به بهترین نحو 
ممکن و با حق انتخاب های بیشتری انجام شود. باید در نظر داشت که قیمت گذاری های 

مجازی موجب جهش قیمت نمی شود.

مجتبی کاشی
از  یکی  کاال  قاچاق 
اقتصاد  اصلی  معضالت 
بیش  که  ست  ا ر  کشو
تضعیف  باعث  همه  ز  ا
یک  از  کارآفرینی  روحیه 
طرف و گسترش داللی و 
واسطه گری از طرف دیگر 
می شود گه پیامد اجتناب 
ناپذیر این امر تخلیه توان 

و رمق تولید ملی است.
آخرین برآوردهای موجود در سایت ستاد مباره 
با قاچاق کاال و ارز که مربوط به یال ۱۳۹۷ است 
نشان می دهد که در این سال حجم قاچاق کاالهای 
ورودی۱2.۱ میلیارد دالر و حجم قاچاق خروجی 2.۹ 
میلیارد دالر بوده است. این مقدار نسبت به سال قبل 
از آن به ترتیب ۱ درصد و 2۳۰ درصد افزایش داشته 
از  رقم  این  برآورد  در  است که  به ذکر  است. الزم 
روش شکاف عرضه و تقاضا استفاده می شود. ز این 
رو می توان انتظار داشت که پس از گذشت حدود 
4 سال و با توجه به ممنوعیت چند هزار قلم کاال در 
دولت گذشته آمار قاچاق بسیار بیشتر از اعداد ذکر 

شده در اینجا باشد.
کاال  قاچاق  قطعی  پیامد  داخل  تولید  تضعیف 

است
بدون شک قاچاق تبعات مختلفی برای جامعه 
در بر دارد. یکی از مهمترین پیامدهای آن تضعیف 
معنادار تولید ملی است. در کنار کیفیت، هزینه تمام 
رقابت  توان  افزایش  در  عامل  مهمترین  کاال  شده 

تولیدکنندگان است. در این مورد پایین بودن قیمت 
هزینه های  پرداخت  دلیل عدم  به  قاچاق،  کاالهای 
گمرکی و غیره توان رقابت را از تولیدکنندگان داخل 
گرفته و بدین ترتیب تعطیلی بسیاری از کارگاه ها، 
به ویژه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را در 
پی داشته و بدین ترتیب گسترش بیکاری و فقر در 
جامعه از کمترین پیامدهای اجتماعی آن خواهد بود.
داللی و واسطه گری جای کارآفرینی را می گیرد
نهادینه شدن  که  معتقدند  کارشناسان  بعالوه، 
کار  نیروی  ترکیب  تغییر  اقتصاد  در  کاال  قاچاق 
و  داللی  که  معنا  بدین  داشت.  خواهد  دنبال  به  را 
واسطه گری جای کارآفرینی و تولید را خواهد گرفت. 
واقعیت این است که با تضعیف تولید و به حاشیه رفتن 
کارآفرینی بازار داللی داغ می شود. این امر از آنجا 
ناشی می شود که سطح دست مزدها در بخش های 
مختلبه ویژه در تولید بسیار پایین تر از درآمدهای ناشی 

از قاچاق و داللی و واسطه گری خواهد بود.
قاچاق هزینه های دولت را افزایش می دهد

قاچاق کاال به انحاء مختلف برای دولت هزینه 
دربر دارد. این هزینه ها شامل کاهش مالیات، کاهش 
درآ«دهای گمرکی بعالوه هزینه های ناشی از مبارزه با 
قاچاق . واقعیت این است که دولت باید پول و نیروی 
زیادی صرف تأمین امنیت مرزهای کشور، از طریق 
ورودی های  در  بازرسی  مختلف  ایست های  ایجاد 
بر  کنترل  و  نظارت  فرایند  در  همچنین  و  مختلف 
بازار داخل کند. البته مهمتر از این موارد هزینه های 

جانی است که قاچاق کاال برای جامعه در بر دارد.
برای  که  هزینه هایی  و  قاچاق  باالی  حجم 
را  زمینه  این  در  الزم  اقدامات  انجام  دارد  کشور 

برخی  که  معتقدند  کارشناسان  می سازد.  ضروری 
ازاین اقدامات پیشگیرانه، بخشی اقدامات مقابله ای 
و بخشی دیگر درحوزه مدیریت تقاضا است، همچنین 
به  رسیدگی  چگونگی  درحوزه  ازاقدامات  قسمتی 

پرونده ها است.
اما، از آنجایی که روی آوردن افراد به قاچاق 
کاال دالیل مختلفی دارد می توان گفت که راهکاری 
الزم نیز باید بر مبنای این دالیل ارائه شود. در این 
میان به نظر می رسد اقدامات پیشگیرانه در اولویت 
قرار داشته و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

بدون شک بسیاری از افرادی که اقدام به قاچاق، 
به ویژه در سطح خرد  می کنند درگیر مسائلی همچون 
مشکالت  و  زندگی  هزینه های  تأمین  و  بیکاری 
تقویت  هرچیز  از  قبل  بنابراین،  هستند.  معیشتی 
اقتصادی،  رشد  افزایش  کشور،  اقتصادی  بنیه های 
از  بیکاری  کاهش  و  اشتغال  ایجاد  تورم،  کاهش 
مهمترین راه کارهای اصلی در پیشگیری و مبارزه 

با قاچاق کاال است.
میان می آید  به  قاچاق  اسم  زمانی که  معموال 
همه یاد کولبرهای غرب و شوتی های جنوب می افتند، 
اما واقعیت این است که قاچاق انواع کاال، از پوشاک 
و کفش گرفته تا لوازم خانگی و ده ها قلم دیگر تنها 
از طریق مواردی همچون کولبری صورت نمی گیرد 
و این امکان وجود دارد که در سطحی باالتر و به 
مقداری بسیار بیشتر از سایر مبادی ورودی وارد کشور 
شود. از این رو داشتن قوانین دقیق و عاری از ابهام، 
شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اداری  می تواند 
کاهش قابل توجهی در میزان قاچاق کاال به طور کل 

و قاچاق پوشاک به طور خاص داشته باشد.

یادداشت

قاچاق، بالی جان تولید ملی است!
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کت  شر مل  عا یر مد
استان  صنعتی  های  شهرک 
تمام  قیمت  گفت:  ردبیل  ا
شهرک  در  ها  زیرساخت  ایجاد  شده 
های صنعتی بسیار باالتر از بهای اخذ 
شده از سرمایه گذاران است که این امر 
از تولید و واحدهای  به منظور حمایت 

صنعتی انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
مطلب  این  اعالم  ضمن  اهلی  محمد 
اظهار داشت: در شهرک های صنعتی 
بهای زمین به صورت رایگان محاسبه 
سرمایه  از  که  چیزی  آن  و  شود  می 
به  مربوط  شود  می  دریافت  گذاران 
دریافت بخشی از هزینه های زیرساخت 
این  که  است  آن  در  شده  ایجاد  های 
دریافتی ها حتی به نصف هزینه های 

انجام شده هم نمی رسد.

وی تصریح کرد: اگر بنا بود قیمت 
به  را  ها  زیرساخت  ایجاد  شده  تمام 
همراه قیمت منطقه ای زمین محاسبه 
کنیم، بهای حق بهره برداری زمین در 

برابر قمیت  شهرک های صنعتی چند 
کنونی آن بود که این موضوع به طور 
طبع مانعی برای حضور سرمایه گذاران 

در استان می شد.

اهلی ادامه داد: این شرکت نه تنها 
از بابت واگذاری ها سودی کسب نمی 
تمامی ظرفیت  از  استفاده  با  بلکه  کند 
استانی  ملی،  اعتبارات  و  موجود  های 
تکمیل  و  تامین  به  نسبت  داخلی  و 
زیرساخت ها در شهرک های صنعتی 

اقدام می کند.
های  مدیرعامل شرکت شهرک 
ین  ا اجرای  ردبیل  ا استان  صنعتی 
سرمایه  از  حمایت  منظور  به  را  امر 
اشتغال  و  تولید  افزایش  و  گذاران 
برشمرد و افزود: به منظور حمایت از 
تمهیداتی همچون  اقتصادی،  فعاالن 
و  نقد  صورت  به  زمین  ری  گذا ا و
حمایتی  های  برنامه  سایر  و  اقساط 
می  انجام  صنعتی  های  شهرک  در 
به  و  گذاری  سرمایه  میزان  تا  شود 
در  اشتغال  و  تولید  میزان  آن  دنبال 

یابد. افزایش  استان 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد: 

واگذاری زمین صنعتی به سرمایه گذاران با بهای بسیار کمتر از قیمت تمام شده 
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم؛

تقاطع غیر همسطح ملکشاهی تکمیل می شود 

از  ایالم_   آذدر یعقوبیان :  مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم 
تکمیل شدن تقاطع غیر همسطح ملکشاهی خبر داد.

عبداهلل بهادری در بازدید ازمراحل تکمیل تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی 
اظهار داشت:  با تکمیل تقاطع غیر هم سطح ملکشاهی در محور ایالم- 
بدره- دره شهر یکی از نقاط پرحادثه جاده ای استان ایالم حذف می شود.

به سمت  تقاطع  این  اربعین سال جاری رمپ خروجی  تا  افزود:  وی 
ملکشاهی- مهران تکمیل وزیربارترافیک خواهد رفت و تالش خواهد شد 

تا سایر رمپ و لوپهای دیگر این تقاطع نیز تکمیل شود.
غیر  تقاطع  اجرایی  کار  ایالم گفت: عمده  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
همسطح ملکشاهی از جمله احداث پل  و خاکبرداری و خاکریزی و اجرای 
رمپها و لوپهای آن به طول ۳ کیلومترو همچنین احداث دیوارهای بتونی 
جهت جلوگیری از رانش ترانشه ها و … به انجام رسیده و پیمانکار در حال 

اجرای آخرین مراحل تکمیل این تقاطع است.
بهادری با اشاره به آغاز مراحل روسازی) بیس و آسفالت( رمپهای این 
طرح در روزهای آینده خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این طرح مهم یکی 

از نقاط پرحادثه جاده ای استان برای همیشه حذف می شود.

روند  از  سمنان  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل  بازدید 
پیشرفت پروژه 

احداث بی های جدید  و توسعه واحدهای نیروگاهی 
نیروگاه 400 قدس

  مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان طی بازدید از پروژه در حال 
احداث بی های جدید  و توسعه واحدهای نیروگاهی در نیروگاه 4۰۰ قدس ، 

در جریان جزئیات اجرایی و میزان پیشرفت آن قرار گرفت .
  مهندس مجید وفایی ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان پس 
از بازدید از قسمت های مختلف این پروژه و نشست با پیمانکاران اظهار 
داشت: هدف از احداث این پروژه جبران بخشی از کمبود تولید برق در شبکه 
سراسری ، پیشگیری از خاموشی های احتمالی و افزایش قابلیت اطمینان 

شبکه در راستای تامین برق مطمئن و پایدار می باشد.
    مهندس وفایی افزود  با توجه به اهمیت و ملی بودن پروژه و ضرورت 
در مدار آمدن بی های جدید  و توسعه واحدهای نیروگاهی تا قبل از پیک 
۱4۰۱ ،شرکت برق منطقه ای سمنان آمادگی هر گونه همکاری و مساعدت 

جهت تسریع در اجرای پروژه را دارد.
  

بیمارستان 3۷6 تختخوابی ایالم بعد از 12 سال به زودی 
افتتاح می شود

پروژه  گفت:  ایالم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس   - ایالم 
بیمارستانی۳۷6 تختخوابی ایالم پایان خرداد ماه افتتاح و انتظار ۱2 ساله 

مردم ایالم محقق خواهد شد.
جاسم محمدی در گفت وگو با خبرنگاران، از پایان انتظار مردم ایالم 
برای بیمارستان ۳۷6 تختخوابی این شهر خبر داد و اظهار داشت: افتتاح 
بیمارستان ۳۷6 تختخوابی رازی ایالم موجب توسعه و افزایش خدمات درمانی، 

تخت های بیمارستانی در استان ایالم خواهد شد.
فنی  برداری  بهره  ایالم گفت:   استان  دانشگاه علوم پزشکی  رئیس 
بیمارستان برعهده پیمانکار بود که به پایان رسیده است و رایزنی های الزم 
برای تکمیل زیر ساخت ها از جمله راه دسترسی مناسب ، انتقال برق اختصاصی 
و راه اندازی شبکه آب و فاضالب آن با کمک دستگاه ها و ادارات مربوطه و 

با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری در حال انجام است.
وی با عنوان این مطلب که فاز اولیه بیمارستان تا اواخر خرداد ماه راه 
اندازی می شود، تصریح کرد : در مراحل اولیه تست تجهیزات بیمارستان قرار 

داریم و در حال رایزنی های الزم برای تکمیل تجهیزات هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم با اشاره به اینکه بیمارستان، 
وسیع و دارای بخش های تخصصی می باشد ،افزود: بیمارستان رازی دارای 
تعداد ۱۰ اتاق عمل، ۱۰ اتاق زنان و زایمان ، ۷ بخش و ۳۷6 تخت خواب است .
وی افزود : احتماال تمام بخش ها تا خرداد ماه امسال به بهره برداری 
نمی رسند اما با تکمیل تجهیزات انشااهلل بتوانیم از ظرفیت کل بیمارستان 

بهرمند باشیم.
محمدی با اشاره به اینکه برخی تجهیزات بیمارستان از خارج کشور و 
بصورت ارزی خریداری می شوند تصریح کرد : این تجهیزات را باید وزارت 
بهداشت برای بیمارستان های تازه تاسیس تامینمند، که بصورت تجمیعی 
خریداری می شوند و از طریق هیئت امنای ارزی با اولویت بندی در اختیار 

استانها قرار داده می شوند .
وی افزود : برخی اقالم اساسی از جمله دستگاه MRI، دستگاه سنگ 
شکن و مامو گرافی بدلیل عدم تخصیص اعتبار الزم به وزارتخانه هنوز تامین 
نشده اند ،که اختصاص این دستگاه ها به بیمارستان در اولویت قرار دارد و 

ممکن است با تاخیر وارد استان شوند.
این مسئول با اشاره به پیشرو بودن ایام اربعین و گرمای زیاد هوا در 
سال جاری تصریح کرد: هر سال شاهد حضور پر شور زائران حسینی در 
استان ایالم هستیم وامسال با توجه به پیش بینی های انجام شده ، زائران 
بیشتری به استان وارد می شوند که افتتاح این بیمارستان خدمات به زائران 

اربعین را مضاعف خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به تردد زیاد ماشین ها در این ایام و در نظر گرفتن 
احتمال تصادفات جاده ایی باید بخش جراحی بیمارستان راه اندازی شود تا 

مجبور به انتقال بیماران به دیگر بیمارستان های شهر نباشیم.
برای  سالمتی  آرزوی  با  ایالم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
زائران حسینی و تاکید بر تکمیل تجهیزات بیمارستان اضافه کرد : احتمال  
گرمازدگی، بیماریهای ویروسی و عفونی نیز در این ایام پیش بینی می شود 
،که در این زمینه نیز رایزنی های الزم با وزرات بهداشت جهت درمان سریعتر 

و بهتر زوار انجام شده است .
وی ابراز امیدواری کرد : انشااهلل تا قبل از اربعین امسال بتوانیم با تامین 
امکانات الزم در خدمت زوار حسینی و مردم استان باشیم و از ظرفیت کامل 

بیمارستان استفاده بهینه کنیم.

اولویت  در  آبرسانی  شبکه های  نوسازی  طرح های 
برنامه های شرکت آب و فاضالب استان بوشهر قرار دارد

پروژه های  اجرا  روند  و  آبرسانی  وضعیت  بررسی  در  عالی  ابوالحسن 
آبرسانی بخش آبدان شهرستان دیر در دیداری چهره به چهره با مردم این 
بخش در پایان مراسم نماز جمعه شهر آبدان و با حضور نماینده مردم شریف 
شهرستان های جنوبی استان بوشهر بر توجه به مدیریت مصرف آب تاکید 
کرد و اظهار داشت: برای گذر از بحران کم آبی باید صرفه جویی در مصرف 

آب در دستور کار قرار گرفته شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بر توجه به نوسازی و 
بهسازی شبکه آبرسانی تاکید کرد و گفت: این مهم در اولویت برنامه های 

شرکت آبفا قرار دارد.
تعویض کنتورهای فرسوده و  اّبرسانی،  نوسازی شبکه  وی توسعه و 
معیوب ْآب، احداث مخزن ذخیره آب ۳ هزار متر مکعبی در آبدان نوسازی 

خطوط انتقال آبرسانی روستاهای آبدان را در اولویت دانست.

مهندس عذاری اهوازی:
شرکت نفت و گاز اروندان و صنعت نفت جنوب خط مقدم 

امدادرسانی به سانحه متروپل آبادان بودند
مهندس عذاری اهوازی در هشتمین روز و روزهای پایانی عملیات آوار 
برداری سانحه تلخ متروپل آبادان در گفتگویی با روابط عمومی این شرکت 
ضمن تسلیت و ابراز همدردی مجدد با خانواده های داغدیده بیان داشت: در 
روزهای سخت هیچ چیز مانند همدلی و در کنار یکدیگر بودن التیام بخش 
نیست، دست در دست هم دادن می تواند سبک کننده بارهای سنگین و غم 
های بزرگ باشد، و در این فاجعه تلخ ساختمان متروپل آبادان نیز صنعت 
نفت جنوب به مانند حضور مسئوالنه خود در مقابله با سیل بزرگ فروردین 
۹8 خوزستان، بار دیگر در کنار مردم جهاد گونه در صحنه حاضر و جزیی 

از خط مقدم اقدامات و عملیات امدادرسانی بود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در این گفتگو که در محل مدیریت 
بحران این حادثه انجام شد به مجموعه اقدامات انجام شده و امکانات ارائه 
شده اشاره داشت و ابراز کرد: مجموعه صنعت نفت جنوب جهت هم افزایی 
ظرفیت ها در اولین ساعات حادثه اقدام به تشکیل قرارگاه پشتیبانی مشترکی 
نفتخیز جنوب، ملی  اروندان، ملی مناطق  گاز  و  نفت  شامل شرکت های 
حفاری ایران، بهداشت و درمان صنعت نفت در کنار پاالیشگاه نفت آبادان 
کرد که ظرفیت های این مجموعه هماهنگ بازوی کارآمد مدیران عملیات 

آواربرداری و امدادرسانی شد.
این  ایران،  نفت  ملی  مدیرعامل شرکت  تاکیدات  پیرو  افزود:  ایشان 
قرارگاه پشتیبانی با تقسیم مسئولیت بین خود یگانی بزرگ از ده ها فروند انواع 
ماشین آالت سنگین همچون جرثقیل های بزرگ، کشنده، لودر، کرین، بیل 
مکانیکی، تانکر، کمپرسی، تریلی و انواع تجهیزات صنعتی مانند ژنراتور، پمپ، 
لیفتراک، دستگاه ماشین امدادی پله دار مخصوص اطفای حریق، ماشین های 
یخچال دار، آمبوالنس و... را در کنار تیم های متخصص HSE و آتشنشانی 
با تجهیزات کامل امدادرسانی به منطقه گسیل کرده و در کنار آن با انواع 
خدمات پشتیبانی همه ظرفیت های ممکن را در صحنه بسیج کرده است.

رییس کل دادگستری استان :
طرح کاداستر اراضی ملی ایالم تسریع یابد

ایالم –رییس کل دادگستری ایالم گفت: اجرای طرح کاداستر و سند 
دار نمودن اراضی ملی و منابع طبیعی در ایالم تسریع یابد.

دکتر عمران علیمحمدی در اولین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی 
و منابع طبیعی استان که با حضور دادستان ایالم برگزار شد ضمن تقدیر و 
تشکر از تالش مدیران عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی 
ملی و منابع طبیعی استان در حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی 
استان بر لزوم برخورد قاطعانه و بازدارنده با ساخت و سازهای غیر مجاز و 

متصرفان غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حفظ و حراست 

از اراضی ملی و منابع طبیعی ضروری است.
رییس کل دادگستری ایالم در ادامه بر تسریع در اجرای طرح کاداستر 
و سند دار نمودن اراضی ملی و منابع طبیعی ایالم تاکید کرد.عبدالوهاب 
بخشنده دادستان عمومی و انقالب مرکز استان ایالم نیز به ساخت و سازهای 
غیر مجاز در راضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی 
وکشاورزی اشاره و با انتقاد از بی توجهی متولیان موضوع به این ساخت و 
سازهای غیر مجاز بر ضرورت تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز تاکید کرد.

معاون شرکت توزیع برق استان سمنان:
برخورداري اشتراك هاي چاه آب کشاورزي از برق رایگان
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان 
از بهره مندي اشتراک هاي چاه آب کشاورزي از برق رایگان، در صورت 

همکاري با این شرکت خبر داد.
محمدرضا لشکري گفت: به منظور تشویق مشترکان چاه آب کشاورزي 
در برنامه مدیریت مصرف برق و کاهش پیک بار تابستان، مشترکاني که با 
این شرکت تفاهم نامه همکاري منعقد نمایند، از پاداش درنظرگرفته شده 

که همان برق رایگان باشد بهره مند مي شوند.
وي با بیان این که طول دوره همکاري از ۱5 خرداد تا ۱5 شهریور ماه 
سال ۱4۰۱ است افزود: در صورت همکاري در کل زمان دوره همکاري، 
۱5 درصد به پاداش همکاري اضافه مي شود.وي با اشاره به این که ساعت 
همکاري چهار ساعت بین ۱2 ظهر تا ۱۷ بعدازظهر مورد قبول است اضافه 
کرد: براي کمتر از یک ماه، به ازاي هر روز همکاري و پنج ساعت خاموشي 
چاه آب بین ۱2 تا ۱۷، بخشودگي بهاي برق صورت حساب به نسبت تعداد 
روز همکاري محاسبه مي شود.لشکري یادآور شد: به ازاي همکاري پنج 
ساعت بین ساعات ۱2 تا ۱۷ در روز و در کل ماه، بخشودگي بهاي برق 

صورت حساب محاسبه و درنظر گرفته مي شود.

خسارت بیش از 20 میلیارد تومانی سارقان به صنعت برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن در جمع اصحاب رسانه  
با بیان اینکه از مشکالت اساسی در شرکت توزیع برق سرقت های متعدد 
تاسیسات شبکه است، یادآور شد: برای جلوگیری از اتفاقات که سبب زحمت 
و خاموشی ها می شود نیاز به اهتمام جدی همه دستگاه های متولی داریم.

استان  در  برق  سیم های  سرقت  از  ناشی  مشکالت  به  اشاره  با  مهدیزاده 
در  برق سال گذشته  ُتن سیم  و 6۱  ترانس  دستگاه  کرد: 4۷  خاطرنشان 
استان گیالن سرقت شد که ارزش ریالی آن ها به بیش از 2۰ میلیارد تومان 
شبکه   فرسوده ترین  از  یکی  گیالن  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی  می رسد 
های توزیع برق را دارد، گفت: این فرسودگی به دلیل شرایط آب و هوایی 
استان است مهدیزاده با اشاره به یک میلیون و 56۰ هزار مشترک در استان 
گیالن، افزود: ۷۷ درصد مشترکان توزیع برق استان خانگی هستند و امسال 
مشوق هایی برای بخش خانگی در نظر گرفته شده است و اگر مشترکان 
نسبت به سال گذشته به ازای هر کیلووات ساعتی که مصرف خود را کاهش 
هند تا 5۰۰ تومان پاداش به آنان اختصاص می یابد مهدیزاده با بیان این 
مطلب که مشترکان برق در گیالن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱2.5 
درصد رشد مصرف داشتند، افزود شرکت توزیع برق استان گیالن امسال 
در برنامه ریزی های خود به طوری عمل کرده است که خاموشی به سمت 
مشترکان مصارف عادی کشیده نشود وی افزود: الگوی مصرف در ادارات 
الزامی است و همه ادارات، دستگاه ها و سازمان ها موظف هستند در ساعت 
اداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش مصرف داشته 

باشند و در ساعت غیر اداری نیز 6۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
اولویت نخست، تامین برق مشترکان خانگی است

بهمن داراب زاده مدیر عامل برق منطقه ای گیالن در جلسه تشکیل 
کارگروه مدیریت مصرف که با حضور نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق 
گیالن برگزار شد، با اشاره به تابستان پیش رو و افزایش دما گفت: با برنامه 
ریزی، تمهیدات و اقدامات صورت گرفته، انتظار می رود تابستان امسال را 
نسبت به تابستان سال گذشته با موفقیت و با مشکالت کمتری سپری کنیم

تعمیرات  شامل  شده؛  انجام  های  ریزی  برنامه  تمامی  افزود:  وی 
نیروگاهی، هماهنگی های انجام شده با صنایع و کاهش مصرف و ساعات 
کار ادارات در صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد که مردم شریف و فهیم 
نیز با همدلی و همکاری در استفاده بهینه از انرژی برق کوشا باشند و یار 
و یاور خدمتگزاران خود در صنعت برق باشند داراب زاده گفت: خوشبختانه 
بیش از ۹۹ درصد تعمیرات نیروگاهی انجام شده و تقریبا تمامی نیروگاه ها 

در پیک تابستان امسال با ظرفیت کامل در مدار خواهند بود
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: تامین برق مشترکان 
خانگی، اولویت نخست و بسیار ضروری و مهم بوده و بایی تمامی تالش 

خود را در این زمینه داشته باشیم
وی افزود:به منظور ترغیب مشترکان بخش خانگی در زمینه استفاده 
بهینه از انرژی برق، مشترکان خوش مصرف باید مورد تشویق قرار بگیرند و 
با برگزاری مسابقات فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف برق، برای مشترکان 
و  هوشمندانه  اندازه،  به  برق  از  تا  نماییم  ایجاد  بیشتری  انگیزه  عزیزمان 

منطقی استفاده نمایند

و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
بیان  با اصفهان  طال  صادرکنندگان 
اینکه نقش طراحان در تولید طال بسیار 
برجسته است ، اضافه کرد: ماشین آالت 
ترکیه  به  اصفهان  تولید  طال  طراحی 
که  نحوی  به  می شود  صادر  ایتالیا  و 
طال  ماشین سازی  برند  به  اصفهان 

تبدیل شده است.
وی با اشاره به کاهش 5۰ درصدی 
اصفهان  در  طال  صنعت  فعاالن  تعداد 
اظهار داشت: متأسفانه تحریم ها تأثیرات 
منفی بر صنعت طال داشته به نحوی که 

برخی از کارگاه ها تعطیل شده اند.
و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
و  نقره  جواهر،  طال،  صادرکنندگان 
در  گفت:  اصفهان  قیمتی  سنگ های 
کارگاه   ۱8۰۰ مجموع  از  حاضر  حال 
حدود  اصفهان  استان  در  طال  فعال 
 4۰ از  کمتر  ظرفیت  با  کارگاه   6۰۰

درصد فعال هستند
و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
صادرکنندگان طال اصفهان در ارتباط با 
اهداف این نمایشگاه در اصفهان توضیح 
داد: کمک به رونق صادرات و مبادالت 
اصلی  جایگاه  یافتن  و  لمللی  ا بین 
نفتی  غیر  صادرات  سهم  در  هنر  این 

دستاورهای  جدیدترین  معرفی  ایران، 
ماشین  صنعت  فعالین  و  صنعتگران 
سازی ایران، کمک به یافتن بازارهای 
فراملی در کشورهای همسایه و حوزه 
خلیج فارس، معرفی و نمایش جدیدترین 
تولیدات طال و جواهرات که به دست 
هنرمندان و صنعتگران و تولیدکنندگان 
طالو جواهرات طراحی و ساخته شده 
پانزدهمین  اهداف  جمله  از  و...  است 

نمایشگاه طال در اصفهان است.
نشست  این  ادامه  در  همچنین 
خبری نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان طال گفت: پانزدهمین 
نمایشگاه طالی اصفهان تجلی قدرت 

و شکوه شهر اصفهان در حوزه صنعت 
طال است.

این  گفت:  خسروی  محمدرضا   
نمایشگاه در فضای 6 هزار و 5۰۰ متر 
یعنی ۳۰ درصد بیشتر از نمایشگاه طال 
تهران از تاریخ ۱8 تا 2۱ خردادماه سال 
استان  المللی  بین  نمایشگاه  در  جاری 

اصفهان برگزار می شود.
میز  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
شده  منتقل  اصفهان  به  طال  کشوری 
از  افزوده  ارزش  برداشتن  افزود:  است، 
اصل طال یکی از نکاتی است که در میز 
کشوری طال پیگیری  و به نتیجه رسید..
نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل 

این  در  نیز  اصفهان  استان  بین المللی 
دوره  پانزدهمین  کرد:  اظهار  نشست، 
ترجمه  ن  صفها ا طالی  ه  یشگا نما
اقتصاد مقاومتی است، به این معنی که 
نمایشگاه با وجود تمام مشکالت،  فشار 
حجم  نظر  از  و  تحریم ها  و  اقتصادی 
به  باالترین سطح نسبت  در  و کیفیت 
دوره های قبل برگزار خواهد شد و این 

به معنای خواستن و توانستن است.
 : د و فز ا ی  تضو مر ضا  علیر  
اصفهان  نمایشگاه  کلی  سیاست های 
توانمندی های  از  استفاده  راستای  در 
نمایش  به  و  کشور  و  شهر  استان، 
گذاشتن آن برای تجار و صادرکنندگان 
داخلی و خارجی است.نمایشگاه اصفهان 
به دنبال توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و 

فضای کسب و کار است.
نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل 
تصریح  اصفهان  استان  لمللی  ا بین 
کرد: به طور قطع نمایشگاه های بعدی 
تخصصی  فوق  و  تخصصی  اصفهان 
بازدیدکنندگان  بیشتر  و  بود  خواهد 
می توانند  کیفی  و  تخصصی  زمینه  در 
نمایشگاه  ز  ندا شوند.چشم ا بهره مند 
اصفهان کیفی سازی و نگاه مان صادرات 

و اشتغال دانش بنیان است.

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت
 و صنایع وابسته در  اصفهان برگزار می شود

راستای  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
در  محیط زیست  جهانی  شعار  تحقق 
به  زمین«،  یک  »تنها   ،2۰22 سال 
و  اجتماعی  سیستم های  تغییر  دنبال 
اقتصادی خود در جهت بهبود رابطه با 
طبیعت و درک ارزش آن است و طی 
۳ دهه فعالیت خود، گام های ارزشمندی 
و  برداشته  محیط زیست  از  حفاظت  در 
سرمایه گذاری های کالنی در این راستا 

انجام داده است.
 ، فوالد ر  نگا خبر رش  ا گز به 
سال  هـــــــــر  ژوئن  پنـــــجم 
به عنــــــوان روز جهانی محیط زیست، 
اقدام  و  آگاهی  ترویج  برای  روزی 
جهانی برای محیط زیستی پایدار است 
و  شده  نام گذاری   ۱۹۷2 سال  از  که 
برای  جهانی  پلتفرم  بزرگ ترین  به 
محیط زیست،  عمومی  اطالع رسانی 
توسعه  اهداف  به  دست یابی  جهت 
پایدار تبدیل شده است و میلیون ها نفر 
از شرکت های بزرگ، دولت ها و جوامع 
در سراسر جهان آن را گرامی می دارند. 
روز جهانی محیط زیست در سال 2۰22 
رویکرد  بر  زمین«  یک  »تنها  شعار  با 
طبیعت  با  هماهنگی  در  پایدار  زندگی 

تمرکز دارد.
 ۱۹۷2 سال  در  نیز  شعار  این   
ز  ا حفاظت  گردهمایی  نخستین  در 

محیط زیست معرفی شد و رویکرد آن 
این بود که این سیاره تنها خانه ماست 
آن  محدود  منابع  از  باید  بشریت  که 

محافظت کند. 
در  مبارکه  فوالد  بزرگ  خانواده 
راستای تحقق شعار جهانی محیط زیست 
در سال 2۰22، »تنها یک زمین«، به 
و  اجتماعی  سیستم های  تغییر  دنبال 
رابطه  بهبود  جهت  در  خود  اقتصادی 
است.  آن  ارزش  درک  و  طبیعت  با 
تحول  و  چرخشی  اقتصاد  رویکردهای 
زیست پذیری  از  حفاظت  و  دیجیتال 
تحقق  ستای  ا ر ر  د محلی  مع  ا جو
داشتن  به  را  ما  اجتماعی،  مسئولیت 
امن  زندگی  برای  پایدار  محیط زیستی 
می کند.  هدایت  آیندگان  و  خود  برای 

توسعه پایدار توسعه ای است که بدون 
نسل های  نایی  توا انداختن  خطر  به 
از  کند.  تأمین  را  خود  نیازهای  آینده 
در  مطروحه  موضوعات  مهم ترین 
و  محیط زیست  بحث  پایدار،  توسعه 
و  حفظ  که  ملت هاست  طبیعی  منابع 
به  دادن  اجازه  به نوعی  آن،  نگهداری 
نسل های بعد و آیندگان، برای استفاده 
امید  ما  است.  خدادادی  منابع  این  از 
داریم که با اقدامات خود گامی مؤثری 
جهانی  سه گانه  بحران های  حل  در 
هوایی،  و  آب  تغییرات  یعنی  فعلی، 
شعار  برداریم.  آلودگی  و  زیستی  تنوع 
سال  در  محیط زیست  جهانی  روز 
مرکز  در  را  مردم  و  طبیعت   ،2۰22
فعالیت های محیط زیستی قرار می دهد 

و ریشه های کار اصولی و حیاتی حفاظت 
از محیط زیست را به ما یادآوری می کند. 
فوالد  شرکت  محیط زیست  واحد 
آیندگان،  شامل  خود  ذی نفعان  مبارکه 
قانونی  نهادهای  و  کارکنان  جامعه، 
خود  وجودی  فلسفه  اصلی  بخش  را 
می داند و در جهت تحقق اهداف خود، 
تالش می کند با پیش بینی، شناسایی و 
درک نیازها و انتظاراتشان و فراتر رفتن 
تجربه  و  کند  ارزش آفرینی  آن ها،  از 
آورد.  فراهم  ایشان  برای  خوشایندی 
روابطی  خود  ذی نفعان  با  سازمان  این 
و  شفافیت  گشودگی،  بر  مبتنی  پایدار 
احترام متقابل برقرار می کند و همواره 
تجربه ها و برداشت های آن ها را پایش 
به طور  بازخوردی،  هرگونه  به  و  کرده 
سریع و اثربخش پاسخ می دهد. شرکت 
روز  گرامیداشت  ضمن  مبارکه  فوالد 
جهانی محیط زیست، بر ایجاد تغییرات 
و  سیاست ها  طریق  از  متحول کننده 
صنعت  سمت  به  ویژه  نتخاب های  ا
این  می کند.  تالش  سبزتر  و  پاک تر 
دهه  سه  طی  در  که  است  حالی  در 
در  ارزشمندی  گام های  خود،  فعالیت 
و  برداشته  محیط زیست  از  حفاظت 
یک  )بالغ بر  کالنی  سرمایه گذاری های 
داده  انجام  راستا  این  در  دالر(  میلیارد 

است...

صنعتی که درصدد تحقق محیط زیستی پایدار است؛

فوالد مبارکه نماد صنعت سبز کشور

بخش های  برسانی  آ مشکالت 
حضور  با  آبپخش  و  سعدآباد  مرکزی 
و  مجلس  در  دشتستان  مردم  نماینده 

فرماندار این شهرستان بررسی شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اشاره  با  بازدید  این  بوشهردر  استان 
آبرسانی  مختلف  طرح های  اجرا  به 
اظهار  استان  روستاهای  و  شهرها  در 
داشت: عبور از محدودیت های آبرسانی 
در فصل گرما از اولویت های شرکت آب 
و فاضالب است و در این راستا از هیچ 

کوششی فروگذاری نمی شود.
مصرف  مدیریت  عالی  ابوالحسن 
و  مهم  راهکارهای  از  یکی  را  آب 
آبی  کم  تنش  از  جلوگیری  در  اساسی 
دانست و تصریح کرد: همکاری مردم 
در صرفه جویی آب در شهرها و روستاها 
ستودنی است که در این راستا مدیریت 
به عنوان  باید  خانوارها  در  آب  مصرف 

یک فرهنگ نهادینه شود.
آبرسانی  شبکه های  نوسازی  وی 
و  دانست  مهم  برنامه های  از  یکی  را 
بیان کرد: شبکه های فرسوده که هدر 
آنها  نوسازی  دارند  باالیی  آب  رفت 

از  آب  رفت  هدر  کاهش  و  شده  آغاز 
ویژه  توجه  مورد  آبرسانی  شبکه های 

قرار گرفته است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با قدردانی از توجه استاندار 
تخصیص  در  عمرانی  امور  معاون  و 

آبرسانی  مشکالت  حل  و  اعتبارات 
گفت: جلوگیری از هدر رفت آب از اهم 
برنامه ها است و در این راستا نوسازی 
حدود 6 کیلومتر از شبکه های آبرسانی 
در شهرهای وحدتیه، سعدآباد ، آبپخش 
کار  دستور  در  دشتستان  روستاهای  و 

قرار دارد.
طرح های  اجرا  به  اشاره  با  عالی 
فزود:  ا دشتستان  در  آب شیرین کن 
آب شیرین کن وحدتیه - دالکی حداکثر تا 
پایان تیرماه امسال راه اندازی می شود که 
با افتتاح آن در شبانه روز 6 هزار و 5۰۰ 
منطقه  این  آب  ظرفیت  به  مترمکعب 

افزوده می شود.
سیستم  راه اندازی  در  تسریع  وی 
دیگر  از  را  سعدآباد  شهر  آب  تصفیه 
برنامه ها دانست و بیان کرد: راه اندازی 
به  آب پخش  آبرسانی سعدآباد -  طرح 
ظرفیت 8 هزار و 5۰۰ مترمکعب نقش 
مهمی در حل مشکل آب این شهرها و 

روستاهای منطقه دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر از تشکیل اکیپ برخورد 
سطح  در  آب  غیرمجاز  انشعابات  با 
شهرستان دشتستان خبر داد و تصریح 
کرد: استفاده از آب شبکه های آبرسانی، 
این  در  و  است  خانوارها  شرب  ویژه 
انشعابات غیرمجاز در  راستا جمع آوری 
دستور کار شرکت آب و فاضالب قرار 

گرفته است.

گذر از معضل خشکسالی و مدیریت تقاضا و مصارف باالی آب در شهرستان دشتستان 
در دستور کار شرکت آب و فاضالب استان است
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آگهی حصر وراثت
آقای وریا خالندی دارای شناسنامه شماره ۱2۹۱ به شرح دادخواست به کالسه 
۰۱۰۰۳۰۷ ش ۷/5 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سلیمان خالندی به شناسنامه ۱۷۳۹2 مهاباد در تاریخ ۱4۰۰/۷/۱2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است 

به زوجه – 2 پسر – ۱ دختر
۱- ایمان خالندی فرزند سلیمان به ش ش ۷2 پسر متوفی

2- وریا خالندی فرزند سلیمان به ش ش ۱2۹۱ پسر متوفی
۳- هدیه خالندی فرزند سلیمان به ش ش 286۰4۳۷۰۷۱ دختر متوفی

4- نسرین امامی فرزند محمد صالح به ش ش ۳۷۰۷ زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳62 قانون 
امور حذفی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

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 ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
و  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  رسید ظرف مدت یک  اخذ  از  و پس  نمایند  تسلیم 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض سند  نمایند. بدیهی است در صورت 
مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست .
تاریخ نوبت اول:۱4۰۱/۳/۳                                     ۱4۰۱/۳/۱8

بخش۱۳:
۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به نام آقای فرهنگ شهبازیان 
فرزند عبداهلل شماره شناسنامه 5۹۰ صادره از سنندج کد ملی۳۷۳۱2۳5۱۷۱تحت 
پالک 244 فرعی از 26 اصلی بخش ۱۳ حسین آباد به مساحت 655۱ متر مربع 
که از نسق آقای علی شهبازیان به آدرس سنندج روستای چرمیله زمین مشهور 

به چم بازار
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به نام آقای محمود کوهی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 45۹ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۰۹۷88۳۷ تحت پالک۱45 
فرعی از 22اصلی بخش ۱۳ حسین آباد به مساحت ۳45۰ متر مربع که از نسق آقای 

حسین کوهی به آدرس سنندج روستای ماموخ سفلی زمین مشهور به سرچشمه
کوهی  محمود  آقای  نام  به  آبی  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -۳
فرزند حسین شماره شناسنامه 45۹ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۰۹۷88۳۷ تحت 
پالک۱46 فرعی از 22اصلی بخش ۱۳ حسین آباد به مساحت ۳6۳۷2/6۰ متر 
مربع که از نسق آقای حسین کوهی به آدرس سنندج روستای ماموخ سفلی زمین 

مشهور به سرچشمه
کوهی  محمود  آقای  نام  به  آبی  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -4

فرزند حسین شماره شناسنامه 45۹ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۰۹۷88۳۷ تحت 
پالک۱4۷ فرعی از 22اصلی بخش ۱۳ حسین آباد به مساحت ۱4۰65/4۰ متر 
مربع که از نسق آقای حسین کوهی به آدرس سنندج روستای ماموخ سفلی زمین 

مشهور به سرچشمه
رئیس منطقه یک سنندج بهنام قباد م الف ۱6۳6

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 ۱5 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 :۱4۰۱/۳/۳                              تاریخ نوبت دوم :۱4۰۱/۳/۱8

بخش: ۱۱
گنه  امجدی  محمد  آقای  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -۱
ملی۳82۰۹۳۳۰85تحت  کد  مریوان  شناسنامه ۳۹4 صادره  فرج شماره  بوفرزند 
پالک۹۷فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مساحت4۰46/64متر مربع که از 
نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور به مرگه
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای محمد امجدی گنه بوفرزند 
فرج شماره شناسنامه ۳۹4 صادره مریوان کد ملی۳82۰۹۳۳۰85تحت پالک۹8 
فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت 4۷2۳/۱8متر مربع که از نسق 
آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور به هسل زل
گنه  امجدی  محمد  آقای  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -۳
ملی۳82۰۹۳۳۰85تحت  کد  مریوان  شناسنامه ۳۹4 صادره  فرج شماره  بوفرزند 
از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت ۱55۰/2۱متر مربع  پالک۹۹فرعی 
که از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور 

به پشت راه
گنه  امجدی  محمد  آقای  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -4
ملی۳82۰۹۳۳۰85تحت  کد  مریوان  شناسنامه ۳۹4 صادره  فرج شماره  بوفرزند 
پالک۱۰۰فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت ۱6۳55متر مربع که 
از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور 

به لوله سه
گنه  امجدی  محمد  آقای  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -5
ملی۳82۰۹۳۳۰85تحت  کد  مریوان  شناسنامه ۳۹4 صادره  فرج شماره  بوفرزند 
پالک۱۰۱فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت ۱۷۳4/68متر مربع 
که از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور 

به هسل زل
گنه  امجدی  محمد  آقای  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -6
ملی۳82۰۹۳۳۰85تحت  کد  مریوان  شناسنامه ۳۹4 صادره  فرج شماره  بوفرزند 
پالک ۱۰2فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مساحت 8۷4۰/۹۳مترمربع 

که از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور 
به دول قالقنگ

۷- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای محمد امجدی گنه بوفرزند 
پالک  ملی۳82۰۹۳۳۰85تحت  کد  مریوان  صادره   ۳۹4 شناسنامه  شماره  فرج 
۱۰۳فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت 2۳۱5/2۹متر مربع که از نسق 
آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور به برهسل گول

گنه  امجدی  محمد  آقای  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -8
ملی۳82۰۹۳۳۰85تحت  کد  مریوان  شناسنامه ۳۹4 صادره  فرج شماره  بوفرزند 
پالک۱۰4فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت ۹545/2۹متر مربع 
که از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور 

به کانی چیا
گنه  امجدی  محمد  آقای  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -۹
ملی۳82۰۹۳۳۰85تحت  کد  مریوان  شناسنامه ۳۹4 صادره  فرج شماره  بوفرزند 
پالک۱۰5فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت 45۳۷/46 متربع که 
از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور 

به  برهسل زل
امجدی گنه  آقای محمد  نام  به  ۱۰- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
ملی۳82۰۹۳۳۰85تحت  کد  مریوان  شناسنامه ۳۹4 صادره  فرج شماره  بوفرزند 
پالک ۱۰6فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت  ۳4۹8/45 مترمربع 
که از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور 

به هسیل زل
بخش۱۳:

۱- مقدار4۱/۹2244۳۳668 شعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به نام آقای فایق رضا قلی فرزند میرزامحمد شماره شناسنامه ۱۷6۹5صادره سنندج 
کد ملی ۳۷۳۰۱۷5۱4۹ تحت پالک 56۷ فرعی از ۱ اصلی بخش ۱۳ حسین آباد 
به مساحت2۱24۱/5۱ متر مربع که از نسق آقای میرزا محمد رضاقلی به آدرس 

سنندج روستای قلیان زمین مشهوربه بان گویژ
بهنام قباد

رئیس ثبت منطقه یک سنندج م الف ۱642

مفقودی
رنگ  به  آی  ایکس  تی  جی  پراید  سواری  مالکیت  شناسنامه 
سفید روغنی مدل ۱۳86 به شماره انتظامی 4۱۱ ط ۳8-ایران46 
 S۱4۱2286۰8845۷ به شماره موتور ۱۹۳64۷8 به شماره شاسی
متعلق به آرش نوروزی بیعرق فرزند لطیف مفقود وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پراید ۱۳۱SE مدل ۱۳۹5 به شماره 
پالک 62۱ ه 4۹ ایران ۳6 شماره موتور M۱۳/555۷4۰۷ و شماره 
شاسی NAS4۱۱۱۰۰G۳466۳۹8 مربوط به حامد حیدریان میری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شماره ۱۳۳۹

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد ابراهیم حسن زاده دارای شناسنامه ۱5 به شرح 

این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  به کالسه ۹-۳5/۱4۰۱  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم اسماعیل حسن زاده به شناسنامه 
۰6۹۱2۹۳864 در تاریخ ۱4۰۱/۱/2۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
۱- محمد ابراهیم حسن زاده فرزند عزیزاله ش ش ۱5 ت ت ۱۳54 پدر متوفی

آبادی فرزند قربانعلی ش ش 2۰8۳ ت ت ۱۳54  2- فاطمه صفائی خیر 
مادر متوفی

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳62 ق  با  اینک 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ازمتوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
دبیر شعبه ۹ شورای حل اختالف تربت حیدریه

شماره ۱۳۳6

اینجانب محمدرضا عسکریان مالک خودرو سواری پژو ROA۱۷۰۰cc به 
شماره شهربانی ۷42 ل 56 ایران ۳2 شماره بدنه NAAB4۱PM۷AH2۷۱2۹۱ و 
شماره موتور ۱۱88۹۰۰6۳۹۳ به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سهند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
تربت حیدریه
شماره ۱۳۳2

سند و سند کمپانی موتور سیکلت شوکا ۱25 الکی مدل ۱۳۹5 
به شماره پالک ۱۱54۹- ۷۷4 شماره موتور ۰2۹۳2۷ و شماره 

تنه ۹54۷۱62 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شماره ۱۳۳۳

مفقودی
به   ۹8۰۱8۷5۱8 شماره  به  اتاق  فاکتور  شود  می  گواهی 
شماره شاسی NAAN۱۱FC6EK68۹6۹۰ مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.
مریوان

کارت برگ سبز سند و سند کمپانی موتور سیکلت پیشتاز 
مدل ۱۳8۹

NEG۰۹۷2۳۱8به شماره پالک 5۷۷۳5-۷62 شماره موتور
رجبعلی  به  NEG۱25A8۹۰42۱۹مربوط  تنه  وشماره 
شهریاری منظری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

شماره ۱۳۳8

مدیر عامل بانک توسعه صادرات 
برای  نک  با ین  ا مه  نا بر ز  ا ن  یرا ا
صادراتی  غذایی  صنایع  از  حمایت 

خبرداد. کشور 
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
سید  دکتر  یران،  ا صادرات  توسعه 
علی حسینی در بازدید از کارخانجات 
یی  قضا محمد  حضور  با  که  میهن 
و  یران  ا مشترک  بانک  مدیرعامل 
ونزوئال و جمعی از مدیران انجام شد، 
و  بانک  بیشتر  هرچه  تعامل  پیرامون 
و  بحث  صادراتی  تولیدی  واحد  این 

کردند. گفتگو 
ضمن  حسینی  علی  سید  دکتر 
به حمایت  بانکی  نظام  تعهد  بر  تاکید 
بانک  گفت:  کشور،  غذایی  صنعت  از 
توسعه صادرات ایران و بانک مشترک 
های  بانک  جمله  از  ونزوئال  و  ایران 
سالم و منضبط نظام بانکی هستند که 
غذایی کشور  از صنایع  دارند  آمادگی 

کنند. حمایت 

اینکه صنایع غذایی  بیان  با  وی 
ضامن امنیت اقتصادی کشور هستند، 
اظهار داشت: شرکت های تولیدکننده 
واحدهای  ز  ا ره  هموا یی  غذا د  موا
صنعتی استراتژیک کشور بوده و بانک 
توسعه صادرات ایران آماده است بسته 

کاملی از خدمات خود را در اختیار این 
واحد صنعتی صادراتی قرار دهد.

باید  ها  بانک  کرد:  تصریح  وی 
رشد  برای  را  الزم  های  همراهی 
صنایع کشور و اشتغالزایی انجام دهند.
عه  مجمو  ، د شو می  ر  و آ د یا

کارخانجات میهن با ظرفیت صادراتی 
در  دالر  میلیون   4۰۰ تا   ۳۰۰ بر  بالغ 
صورت  به  نفر  هزار   ۳۱ برای  سال، 
نفر  هزار   5۰۰ به  نزدیک  و  مستقیم 
یجاد  ا شغل  غیرمستقیم  صورت  به 

کرده است.

آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای حمایت از صنایع غذایی کشور مجمع عمومی عادی ساالنه بیمه پارسیان برگزار شد 
ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
مورخ  دوشنبه  روز  صبح  پارسیان  بیمه 
به  نزدیک  حضور  با   ۱6 /۰۳ /۱4۰۱
۷۰درصد سهامداران این شرکت برگزار 

شد.
نقل  به  آنالین  چابک  گزارش  به 
پارسیان؛ مجمع  بیمه  از روابط عمومی 
و  بررسی  ساالنه جهت  عادی  عمومی 
مالی  سال  مالی  های  صورت  تصویب 
به  عنایت  با   2۹/۱2/۱4۰۰ به  منتهی 
اوراق  و  بورس  سازمان  دستورالعمل 

بهادار در راستای صیانت از سالمت همگانی در شرایط پاندمی کرونا با 
اطالع رسانی قبلی و با حضور هیأت رییسه مجمع، ناظرین، نماینده بیمه 
مرکزی، حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نزدیک به ۷۰ 

درصد از سهامداران به صورت حضوری و آنالین برگزار شد.
بر اساس این گزارش در ابتدای جلسه هادی اویارحسین نایب رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان به تشریح عملکرد این شرکت در 
سال مالی منتهی به 2۹/۱2/۱4۰۰ پرداخت و به اهداف شرکت در جهت 
افزایش سودآوری و تحول دیجیتال و بهبود فرآیندها اشاره نمود و در 
پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت سهامداران و تالش مضاعف کارکنان، 
شرکت بیمه پارسیان همچنان در صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از 

توانمندترین شرکت ها، جایگاه خود را ارتقا بخشد.
استماع  به  قانونی  بازرس  و  حسابرس  گزارش  جلسه  ادامه  در 
سهامداران رسید و در پایان مجمع عمومی عادی ساالنه ضمن تصویب 
صورت های مالی و تقسیم 5۰ ریال سود به سهامداران، موسسه تدوین 
و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل و روزنامه 
اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شدند. همچنین مبلغ ۱5 
میلیارد ریال نیز به عنوان بودجه در اختیار هیأت مدیره جهت فعالیت در 
به تصویب سهامداران شرکت  اجتماعی  توسعه مسئولیت های  راستای 
به  افزایش سرمایه  فرآیند  مقرر گردید هرچه سریعتر  و همچنین  رسید 

مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال نیز اجرایی شود.

شعب موفق پست بانک ایران در طرح کارت مروارید 
و مروارید پالس معرفی شدند

بنابر اعالم امور استانها و بازاریابی پست بانک ایران، شعب موفق ارائه 
دهنده خدمات کارت مروارید و مروارید پالس، براساس کسب عملکرد 
باالترین نسبت کارت های مذکور صادره به کل کارت های اعتباری صادره 

شعبه در سال های ۱۳۹۹ و ۱4۰۰، انتخاب و معرفی شدند.
بنابر اعالم امور استانها و بازاریابی پست بانک ایران، شعب موفق ارائه 
دهنده خدمات کارت مروارید و مروارید پالس، براساس کسب عملکرد 
باالترین نسبت کارت های مذکور صادره به کل کارت های اعتباری صادره 

شعبه در سال های ۱۳۹۹ و ۱4۰۰، انتخاب و معرفی شدند.
به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران: 
براساس ارزیابی صورت گرفته؛ شعب راور استان کرمان، بندر گز استان 
گلستان و خرمشهر استان خوزستان با باالترین نسبت صدور کارت های 
مروارید و مروارید پالس به عنوان  شعب موفق این طرح انتخاب شدند.

شایان ذکر است: برنامه ارزیابی شعب در حوزه کارت مروارید و مروارید 
پالس بر اساس مدل ارزیابی مذکور و برای دوره شش ماهه ابتدای سال 
جاری مجددا انجام و شعب موفق در راستای این مهم معرفی و کارکنان 

آن مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت.

و  برنامه  سازمان  مشترك  همکاری  قرارداد  انعقاد 
بودجه کشور و بیمه آرمان

ایران نو:شرکت بیمه آرمان و سازمان برنامه و بودجه کشور قرارداد 
مشترک همکاری امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، قرارداد همکاری مشترک سازمان 
برنامه و بودجه کشور و بیمه آرمان با حداقل پرتفوی در رشته درمان تکمیلی 
در استان تهران به مبلغ 25۰میلیارد ریال  ، در محل سازمان برنامه و بودجه 
با حضور دکتر داود الماسی عضو هیأت مدیره، دکتر مسعود همتی مشاور 
مدیرعامل و سرپرست مدیریت درمان، داود صالح فکر مشاور و مدیر حوزه 
مدیر عامل و همچنین امین سوزنگر رئیس شعبه میرداماد بیمه آرمان به 

امضاء رسید .
همچنین گفتنی است دکتر محمد علی افتخار سرپرست معاونت توسعه 
منابع انسانی و پشتیبانی ، دکتر  محمدی سرپرست مرکز توسعه منابع انسانی 
و پشتیبانی و همینطور دکتر صدیقی از سازمان برنامه و بودجه کشور در 

این جلسه حضور داشتند.
خاطر نشان می شود: عالوه بر همکاری در حوزه بیمه های درمان 
تکمیلی، در زمینه صدور بیمه نامه سایر رشته های بیمه ای آن سازمان 

نیز ، توافق شد .

از  تراکنش  ریال  میلیارد  هزار   193 رکورد  ثبت 
کارتخوان های بانک دی

تجارت  فروشگاهی شرکت  کارتخوان  نیوز 24: دستگاه های  ایران 
الکترونیک دی در سال گذشته رکورد بیش از ۱۹۳ هزار و 6۱۳ میلیارد 

ریال تراکنش را ثبت کرده اند.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، کارتخوان ها از رایج ترین ابزارهای 
خرید هستند که توسط بانک ها در اختیار عموم مشتریان نظام بانکی قرار 
می گیرد تا با استفاده از آنها، تراکنش های مالی خود را عملیاتی کنند.

شرکت تجارت الکترونیک دی تا پایان سال گذشته ۳۱ هزار و 26۳ دستگاه 
کارتخوان را در واحدهای مختلف صنفی سراسر کشور راه اندازی و فعال 
کرده است. این کارتخوان ها طی همین دوره زمانی بیش از ۹2 میلیون 
فقره تراکنش را ثبت کرده اند که یک رکورد در این بانک محسوب می 
شود.جانمایی درست، شناسایی عوامل موثر در کاهش ضریب خطا و نیز 
توسعه زیرساخت های فنی باعث افزایش کیفیت و کمیت تراکنش های 

انجام شده بر روی کارتخوان های بانک دی شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی 
پست بانک ایران، در این مراسم از ۱5 
بهمن  که  بانک،  موفق  روسای  از  نفر 
دوره  دوازدهمین  در  گذشته  سال  ماه 
گردهمایی روسای موفق شعب بانک ها 
عنوان  با  کشور  اعتباری  موسسات  و 
»آموزش و توسعه منابع انسانی شعب« 

معرفی شدند، تقدیر خواهد شد.
»گردهمایی روسای موفق بانک ها 
توجه  با  کشور«،  اعتباری  موسسات  و 
در  موفق شعب  روسای  مهم  نقش  به 
موفقیت و پیشبرد استراتژی ها، اهداف 
عملیاتی بانک ها و موسسات در نیل به 

اهداف نهایی سیاستگذار پولی و بانکی، 
همه ساله توسط موسسه عالی آموزش 
بانکداری ایران با هدف انتقال تجربیات 
و  شعب  روسای  علمی  مهارت های  و 
تکریم  و  قدردانی  هدف  با  همچنین 
مؤسسات  و  بانک ها  شعب  مدیریت  از 
اعتباری به عنوان ارزشمندترین دارایی 

آنها برگزار می شود.
در این مراسم، از مهران علی پور 
شعب  مدیریت  ورزقان  شعبه  رئیس 
علی  محمد  شرقی،  آذربایجان  استان 
شعبه  پیشین  رئیس  مبارکه  احمدپور 
رئیس  بوستانچی  مسعود  فالورجان، 

استان  شعب  مدیریت  کاشان  شعبه 
سابق  رئیس  فدایی  عباس  اصفهان، 
وحیدیان  مهدی  حیدریه،  تربت  شعبه 
مشهد  مصلی  شعبه  رئیس  زاده  رضا 
مدیریت شعب استان خراسان رضوی، 
حمیدرضا اشتیاقی رئیس شعبه شهریار 
تهران،  غرب  منطقه  شعب  مدیریت 
سپهبد  شعبه  رئیس  کهزادیان  محمد 
مدیریت  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار 
شعب منطقه شرق تهران، محمد ناصح 
کامیاران  شعبه  رئیس  سوری  کابله 
وحید  کردستان،  استان  مدیریت شعب 
سعیدی رئیس شعبه مطهری مدیریت 

رئیس  دارش  جمال  یزد،  استان  شعب 
استان  شعب  مدیریت  گچساران  شعبه 
کهگیلویه و بویراحمد، عالی شجاع زاده 
مدیریت  بوشهر  مرکزی  شعبه  رئیس 
لدین  ا حسام  بوشهر،  استان  شعب 
مدیریت  ایرانشهر  شعبه  رئیس  آچاک 
شعب استان سیستان و بلوچستان، صابر 
مدیریت  میناب  شعبه  رئیس  طاهری 
زکی  مریم  هرمزگان،  استان  شعب 
طالقانی  شعبه  رئیس  آبادی  رحیم  پور 
استان قزوین ومرتضی  مدیریت شعب 
پیشگیر رئیس شعبه بابل مدیریت شعب 

استان مازندران تجلیل می شود.

دوازدهمین دوره گردهمایی روسای موفق شعب بانک ها
 و موسسات اعتباری کشور برگزار شد

نشگاه  دا مشاوره  مرکز  رئیس 
تهران با بیان اینکه نگرش دانشجویان 
یابد،  تغییر  سالمت  سواد  به  نسبت  را 
گفت: صرف داشتن سواد بهداشت روانی 
به داشتن روان سالم منجر نمی شود و ما 
باید بتوانیم این سواد را کاربردی کنیم 
و نگرش دانشجویان را نسبت به سواد 

سالمت تغییر دهیم.
دکتر زهره عزیزی در آئین معارفه 
رؤسای جدید مرکز بهداشت و سالمت 
و مرکز مشاوره دانشگاه تهران با اشاره 
همه گیری  دوران  از  ناشی  مسائل  به 
دریافت  نیازمند  افراد  و  کرونا  ویروس 
نیروی  کمبود  روان،  بهداشت  خدمات 
زنگ  یک  را  مشاوره  حوزه  در  انسانی 
نیروی  کمبود  گفت:  و  برشمرد  خطر 
تحت  را  برنامه ها  ند  می توا نسانی  ا
انتظار می رود  بنابراین  دهد  قرار  شعاع 
مسوالن به موضوع تأمین نیروی انسانی 

توجه کنند.
وی از انزوای اجتماعی به عنوان 

دوران  در  تشدیدشده  عوارض  از  یکی 
دوره  بنابراین  گفت:  و  برد  نام  کرونا 
خاص  آموزش های  نیازمند  پساکرونا 
خود است و همین موضوع، مسئولیت 
مراکز مشاوره در دانشگاه ها را سخت تر 

کرده است.
نشگاه  دا مشاوره  مرکز  رئیس 
سواد  داشتن  کرد: صرف  تاکید  تهران 

سالم  روان  داشتن  به  روانی  بهداشت 
منجر نمی شود و ما باید بتوانیم این سواد 
را کاربردی کنیم و نگرش دانشجویان 

را نسبت به سواد سالمت تغییر دهیم.
به  جه  تو  : د کر کید  تا ی  و
نیروی  شرایط  تخصصی،  آموزش های 
انسانی، آموزش همیاران، افرایش تعداد 
از  آنها  سازمان دهی  و  همیاران  این 

جمله محورهای مهم در مرکز مشاوره 
دانشگاه تهران است که باید مورد توجه 

قرار بگیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
سابق  رئیس  شفیعی نیا  دکتر  تهران، 
نشگاه  دا سالمت  و  بهداشت  مرکز 
ز  ا رشی  ا گز ئه  ا ر ا با  نیز  ن  ا تهر
به  اشاره  با  مرکز،  این  فعالیت های 
واکسیناسیون  انجام  کرونا،  همه گیری 
اقدامات  از  را  بیماری کووید ۱۹  علیه 
مهم این مرکز برشمرد و گفت: اعضای 
دانشجویان  و  کارکنان  علمی،  هیأت 
دانشگاه تهران به سهولت و در آرامش 

توانستند واکسن دریافت کنند.
دکتر هومن چیت ساز، رئیس جدید 
مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران 
استهالک  پزشکان،  پایین  تعرفه  نیز 
دستگاه های موجود و مشکالت مالی را 
از جمله مشکالت این مرکز برشمرد و 
بر توجه به وضعیت پزشکان، کادر درمان 

و نیروی انسانی تاکید کرد.

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران:

نگرش دانشجویان نسبت به سواد بهداشت روانی تغییر یابد
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پوشش  با  بدنسازی  جهانی  فدراسیون  موافقت 
بانوان در پاورلیفتینگ و فیتنس

از  بدنسازی  فدراسیون  رییس 
موافقت فدراسیون جهانی با پوشش 
بانوان ایران در 2 رشته فیتنس چلنج 
و پاورلیفتینگ خبر داد و گفت: تایید 
نهایی این موضوع با وزارت ورزش و 

جوانان است.
عبدالمهدی نصیرزاده در نشست 
خبری که در سالن جلسات کمیته ملی 

المپیک برگزار شد، با اشاره به موافقت رسمی فدراسیون جهانی با میزبانی ایران 
از مسابقات جهانی، گفت: البی های زیادی برای گرفتن میزبانی مسابقات بین 
المللی صورت می گیرد. ما با کرسی های موثری که بدست آوردیم توانستیم 
میزبانی رقابت های بین المللی را بگیریم. ما در سال 2۰22 قرار بود میزبان 
رقابت های آسیایی باشیم که انجام نشد. 4 روز پیش رسما قرارداد میزبانی 
۱8 تا 22 آذر میزبان رقابت های جهانی جوانان در تهران هستیم. در فیتنس 
چلنج هم در ۳ رده سنی و در کنار آن مسابقات ورلد کاپ پیشکسوتان را 
میزبانی خواهیم کرد. یکی از شرط های مهم فدراسیون جهانی با اعطای این 

میزبانی برگزاری مسابقات در تهران بود.
وی درباره علت برگزار نشدن مسابقات آسیایی مچ اندازی در ایران، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه در مسابقات جهانی مچ اندازی در رومانی شرکت 
نکردیم با میزبانی ما از مسابقات آسیایی موافقت نشد اما این قول را می دهم 
دوره بعد این رقابت ها با توجه به اینکه در مسابقات قهرمانی جهان حاضر 

می شویم، به ایران واگذار شود.
رییس فدراسیون بدنسازی درباره اینکه آیا از برگزاری لیگ پرورش اندام 
رضایت دارد یا نه، گفت: ما در گام اول بیش از آن چیزی که مدنظرمان بود 
به اهدافمان رسیدیم. نگاه ما فقط مباحث اقتصادی نبود چرا که این بحث 
نیاز به گذر زمان دارد. باشگاه های بزرگ و خوبی برای قصل آینده قصد 

حضور در مسابقات را دارند.
نصیرزاده در ادامه با بیان اینکه اکثر مکمل های ورزشی در بازار بر اساس 
تحقیق وادا، یا تاریخ مصرفشان گذشته و توسط افراد سودجو وارد کشور شده 
یا اینکه دارای ارزش غذایی مناسب نیست و تقلبی و ممنوعه است و بر همین 
اساس نیز فدراسیون بدنسازی با شرکت پگاه در این زمینه تفاهم نامه همکاری 
امضا کرده تا در جهت تامین مکمل های ورزشی سالم و با کیفیت اقدام شود.

کرد:  خاطرنشان  زنجان  هیان  انتخابات  حواشی  درباره  ادامه  در  وی 
انتخابات با نتیجه ۱5 بر ۱2 در دور دوم صورت گرفت و دو نفری که در 
دور نخست هر کدام ۱۰ رای کسب کردند به دور دوم رفتند. وزارت ورزش 
انتخابات را تایید کرد و آقای شهبازی هم کار خود را بدون مشکل آغاز کرد.

نصیرزاده درباره تایید پوشش بانوان رشته مچ اندازی توسط فدراسیون 
جهانی گفت: ما در ۳ رشته فیتنس چلنج، مچ اندازی و پاورلیفتینگ بانوان 
فعالیت داریم. معاونت بانوان برای نظام مند کردن فعالیت بانوان موافقت 
فدراسیون جهانی با پوشش بانوان بر اساس نظر وزارت ورزش در هر ۳ رشته 
را خواستار شده بود. فدراسیون جهانی این ۳ رشته با پوشش بانوان بر اساس 
نظر وزارت ورزش موافقت کرد اما فعال با فعالیت بانوان در مچ اندازی موافقت 
کرده است مقداری این موضوع زمان بر است باید کارگروهی تشکیل شود .

وی افزود: شرط اول موافقت فدراسیون جهانی بوده که انجام شده و 
فعالیت داخلی آن ها مشکلی ندارد اما برای فعالیت بین المللی نیاز به موافقت 

وزارت ورزش با فعالیت بانوان در پاورلیفتینگ و فیتنس چلنج است.
رییس فدراسیون بدنسازی، درباره میزان مکمل های تقلبی در بازار گفت: 
باشگاه های ورزشی نمی توانند اقدام به فروش مکمل کنند و داروخانه ها 
فقط می توانند نسبت به فروش اقدام کنند. نظارت بر این موضوع بر عهده ما 
نیست. مکمل هایی که وارد بازار می شوند مثال اینجا ممکن است به قیمت 
۳۰۰ هزار تومان به فروش برسد اما در کشور مبدا ۳۰۰ یورو باشد که این 
موضوع مشکوک است و برخی افراد سودجو برای کسب پول اقدام به تهیه 

مکمل های تقلبی می کنند.
وی درباره نحوه تامین هزینه های اعزام های بین المللی ورزشکاران 
بدنسازی خاطرنشان کرد: بخشی از منابع مالی ما توسط وزارت ورزش و کمیته 
المپیک تامین می شود که بسیار ناچیز است. کالس های آموزشی هم مقرون 
به صرفه نیست. ما از طریق برگزاری کالس های آموزشی در آکادمی بین 

المللی و حامی مالی هزینه اعزام ها را تامین می شود.
نصیرزاده درباره نحوه اعزام تیم مچ اندازی بانوان به مسابقات جهانی 
ترکیه گفت: برای مسابقات جهانی ترکیه در صدد هستیم مسابقات قهرمانی 
کشور موچ اندازی بانوان را برگزار کنیم. نفراتی که شانس مدال دارند قطعا به 
این مشابقات اعزام خواهند شد و اینطور نیست که حتما نفرات برتر مسابقات 

قهزمانی کشور به رقابت های جهانی اعزام شوند.

عزیزلی: کشتی گیران دو تابعیتی خائن نیستند

الدنیز عزیزلی از هم تیمی خود رسول چونایف حمایت کرد که تمایل خود 
را برای کشتی گرفتن برای یک کشور دیگر ابراز کرده است.

به گزارش اسپورتاکس، رسول چونایف، دارنده مدال برنز المپیک 2۰۱6 
و قهرمان جهان در سال 2۰۱5، عملکردی مثل قبل نداشته است و در نتیجه 
جایگاه خود را در تیم ملی کشتی آذربایجان از دست داد. او در صحبت هایی 
از تمایل خود برای کشتی گرفتن برای یک کشور دیگر صحبت کرد و عنوان 
کرد پیشنهادهایی به دستش رسیده است ولی این صحبت او بازخورد منفی 

در کشورش داشته است.
الدنیز عزیزلی، قهرمان جهان و اروپا از هم تیمی سابق خود دفاع کرد و 
گفت: رسول یکی از بهترین کشتی گیران تاریخ آذربایجان است. کشتی گیری 
که بیش از یک بار در دوران حرفه ای خود برای تیم ملی قهرمان شده، باید 
به فکر آینده اش باشد. روزی می رسد که او دیگر نمی تواند کشتی بگیرد و 
باید منافع مالی خانواده خود را تامین کند. اگر یک ورزشکار هنوز قدرت دارد، 
چرا نباید برای یک کشور دیگر رقابت کند؟ این گونه ورزشکاران را خائن به 
وطن ندانید. من چنین اظهارنظرهایی را در مورد رسول دیدم و فکر می کنم 

او شایسته چنین برخوردی نبود.
بدی  اتفاق  این  اگر  گفت:  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  او 
بود، تیم های ملی آذربایجان در بسیاری از رشته های ورزشی خارجی ها 
را جذب نمی کرد. اگر خارجی ها می توانند به کشور ما بیایند و زیر پرچم 
ما رقابت کنند، چرا آذربایجانی ها نمی توانند این کار را انجام دهند؟ فکر 
می کنم ورزشکاران زیادی در کشور ما وجود دارند که دوست دارند همین 

کار را انجام دهند.
رسول چونایف در دسته 66 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک ریو مدال 
برنز کسب کرد. در آن دوره از رقابت ها امید نوروزی، نماینده ایران بود که 

در یک چهارم نهایی به  شماگی بولکوادزه گرجستانی باخت و حذف شد.

تاخت و تاز سالطین تا پایان راه ادامه دارد؛
چرا بابت خلق مسی باید شکرگزار بود؟!

ورود به وادی رکوردهای دو اعجوبه خارق العاده حتی در خزان دوران پر زرق و 
برق درخشان این دو جرات می خواهد. دایرةالمعارفی است با صفحات زرین و نفیس 

و آمار آن حقیقتا حیرت آور.
در گوشه و کنار دائما می بینیم و می شنویم و می خوانیم؛ به یک نُرم تبدیل 
شده است، امری عادی. برخورد ما با یک لغت و جمله کوتاه همراه است؛ »معلوم 

بود«، »می دونستم«، »ِول کن هم نیستند«، »حرف نداره« و…
حقیقت برای من چیز دیگری است؛ »همیشه تکرار می کنم به عنوان یک 
فوتبال دوست چقدر خوشبخت بودم از آغاز و احتماال تا پایان، اگر کمی بیشتر خوش 
شانس باشم و این حوالی بمانم، شاهد طلوع و غروب تاریخ نویسان و رکورد شکنان 
دو نابغه بوده ام، دو رکورد شکن که از بخت خوش من و همه دنیا در یک دوره 
ظهور کردند و ظاهرا تا پایان کار هم ِول کن معامله نیستند. همیشه در پایان دوران 
ورزش، رکوردهای جمعی با تیم و گروه به رکوردها و افتخارات فردی محدود مي شود 
و در این بخش نیز آمار و ارقام حتی با نگاهی سطحی، آدم را گیج و منگ می کند.
فقط از این رو است که به خود اجازه دادم خیلی کوتاه، پا به وادی پهناور و  
سحر آمیز و حیرت آور آنها بگذارم. تا همین لحظه هم در بیلیون سایت عمومی و 

معتبر تا شخصی به طور حتم به آن اشاره شده است.
اما تماشای یکی از این دو در یکشنبه شب گذشته، وسوسه ای در من ایجاد 

کرد که رهایم نمی کند.
زماني که صحبت از لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو است همه چیز اجتناب 
ناپذیر است.  آهن ربایی است، بی اختیار می شوی. دست و پایت همچنان بعد از این 

همه سال می لرزد. 
کشش و جذابیت مرگبار آنها به حدی است که هرگونه مقاومتی کامال بیهوده 

و بی فایده خواهد بود.
دورانی بود که موفقیت لیونل مسی به بارسلون و افتخارات باشگاهی خالصه 
می شد. از این رو همیشه منتقدان و سختگیران بهانه ای برای انتقاد از مسی داشتند. 
است. حاال عدم موفقیت در  برگشته  او، ورق  فوتبال  پایانی  در دوران  گویا حاال 
سطح باشگاهی بهانه ای برای »بزرگ مرد کوچک« آرژانتینی براي درخشش در 

دیدارهای ملی شده است.
مسی در بهترین فرم خود در پیروزی 5-۰ آرژانتین مقابل استونی هر 5 گل 
را به ثمر رساند تا نه تنها رکورد دیگری را با گران بها ترین پای چپ تاریخ فوتبال 
خرد و خمیر کند بلکه آرژانتین را در صف مدعیان جام جهانی قرار دهد؛ جامی که به 
طور حتم آخرین باری خواهد بود که هر فوتبالدوست چشم پاک و خوش دل، افتخار 

تماشای این دو را در بزرگترین صحنه فوتبال خواهد داشت.
لیونل اسکالونی سرمربی آرژانتین، بعد از پیروزي ۳-۰ قهرمان امریکای جنوبی 
در برابر قهرمان اروپا، ایتالیا، در سومین دوره فینلیسیما Finalissima، ترکیب اصلی 
و قدرتمندی را با حضور مسی در میدان قرار داد و در این بین برنده هفت توپ طال، 

آمار خیره کننده خود در صحنه بین المللی را بار دیگر بهبود بخشید.
مسی ۳4 ساله در دقیقه هشتم از روی نقطه پنالتی حساب خود را باز کرد و پیش 
از نیمه دوم، رقم را به 2 رساند. تنها پس از 2 دقیقه از آغاز نیمه دوم »هت تریک« 

دیگری شکل گرفت و در 2۰ دقیقه پایانی دو گل دیگر مجموعه را کامل کرد.
روی نمر، روزنامه نگار آرژانتینی گزارش داده است؛ مسی اکنون ۱۱۰۰ گل در 
دوران حرفه ای درخشان خود به ثبت رسانده است و در ۹۷4 بازی ۷6۹ گل به ثمر 

رسانده و ۳۳۱ پاس گل ارسال کرده است.
گل های مسي رکورد شکست ناپذیری قهرمان آمریکای جنوبی را نیز به ۳۳ 
بازی افزایش داد. آرژانتین در حال حاضر تنها 4 بازی با رکورد بین المللی ۳۷ بازی 

بدون شکست ایتالیا فاصله دارد.
 حاال دیگر می رویم تا نگاهی به اعداد و ارقام حیرت آور مسی پس از نمایش 

اخیر او داشته باشیم. امری به ظاهر عادی، اما حقیقتا خارق العاده.
این بازیگر و بازیساز کوچک اندام با ۷6۹ گل در دوران حرفه ای فوتبال خود، 
»پله« افسانه ای را پشت سر گذاشته است. زمانی بود تصور شکسته شدن رکورد 
های پله با »استغفراهلل« و »خدایا مرا ببخش همراه بود«. طبق آمار فیفا، پله برزیلی 
در دوران حرفه ای بی همتای خود ۷6۷ گل به ثمر رساند و از منجیان قهرمانی برزیل 

در سه جام جهانی در سال های ۱۹58، ۱۹62 و ۱۹۷۰ بود.
مسی در بازی یکشنبه با سه گل عقب تر از نماد فوتبال برزیل و جهان وارد 
زمین شد، اما تنها 4۷ دقیقه طول کشید تا با او برابری کند و قبل از سوت پایان دو 

گل دیگر به ثمر رساند تا از پله افسانه ای پیشی گیرد.
مسی با زدن 86 گل برای آرژانتین، رکورد خود را در میان بازیگران آمریکای 
التین افزایش داد. پله در طول ۱4 سال حضور در تیم ملی ۷۷ گل برای برزیل به 
ثمر رساند. سال گذشته مسی این رکورد را پشت سر گذاشت و  با 5 گل اخیر فاصله 

خود را بیشتر کرد.
در کتاب رکورد ها، مسی نه تنها پله بلکه مهاجم افسانه ای دیگری را نیز 

پشت سر گذاشت. پیشی گرفتن از فرانس پوشکاش با تعداد گل های بین المللی.
پوشکاش بخشی از تیم نمادین مجارستانی و  رئال مادرید بود که به فینال جام 
جهانی ۱۹54 رسید و 84 گل برای کشورش به ثمر رساند، اما اکنون در جدول رده 
بندی از مسی پایین تر جای دارد. مسی اکنون در رتبه چهارم لیست است و تنها سه 

گل کمتر از مختار دهاری مالزیایی دارد.
مسی در بازي اخیر رکورد 8۱ ساله ای را هم شکست؛ اولین بازیکن آرژانتینی 
که از سال ۱۹4۱ در یک بازی، 5 بار توپ را مجبور ساخت تا به تور بوسه ارزانی دارد.

خوان ماروزی، آخرین بازیکنی بود که در کوپا آمریکا در سال ۱۹4۱ مقابل 
اکوادور به این موفقیت دست یافت. اگر قرار بود کسی به این رکورد طوالنی پایان 

دهد، هیچ احدی به جز مسی به مخیله خطور نمی کرد.
در حالی که مسی اولین بازیکن تاریخ است که در یک بازی بین المللی در اروپا 

پنج گل به ثمر رسانده است.
در سال 2۰۱2، مسی در دیدار مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
برای  آن  تکرار  بعد  ۱۰ سال  رساند.  ثمر  به  5 گل  لورکوزن  بایر  مقابل  اروپا 

بود. آرژانتین 
حاال او با فاصله بیشتری در صدر جدول گلزنان آرژانتین قرار دارد. نوشتن 
اسامی هر یک در این لیست به راستی رعب آور است: مسی با 86 گل ، اکنون ۳۱ 
گل بیشتر از نزدیک ترین رقیب خود، گابریل باتیستوتای معروف و قدرتمند دارد. 
54 گل از سرجیو آگوئرو و 52 گل از دیگو مارادونا. تصور بازی در برابر خط تهاجمی 

با این اعضا، برای هر دفاعی ترسناک به نظر می رسد.
رکورد تعداد بازی های ملی مسی نیز بسیار امن به نظر می رسد.

دیدار با استونی صد و شصت و دومین بازی او برای کشورش بود؛ ۱5 بازی 
بیشتر از خاویر ماسکرانو و 4۰ بازی ملی بیشتر از آنخل دی ماریا که همچنان به 

بازی مشغول است.
صبر کنید، هنوز پایان نیافته است.

این پنجاه و ششمین »هت تریک« دوران حرفه ای مسی نیز بود.
کریستیانو رونالدو 4 هت تریک بیشتر از مسی دارد با این حال ۳۱ هت تریک 
ستاره پرتغالی حداقل شامل یک پنالتی بوده در حالي که فقط ۱5 مورد از 56 هت 

تریک های مسی شامل یک پنالتی یا بیشتر بوده است.
در ادامه باید اضافه کنم، در سطح بین المللی مجموع هت تریک های مسی به 

رونالدو نزدیک تر شده است.
برابر  گذشته  سال  آن  آخرین  دارد.  پرتغال  برای  هت تریک   ۱۰ رونالدو 

لوکزامبورگ بود.
مسی به 8 رسیده است. او اگر بتواند فرم معرکه خود را برای آرژانتین ادامه 
دهد، ممکن است شانس سبقت گرفتن از رقیب همیشه حریص خود را داشته باشد؛ 

رقیب تمام عمر خود را.
این یکی از زمینه هایی است که مسی به وضوح نسبت به رونالدو برتری دارد. 
در بازی های دوستانه رحم نمی کند. او در مقابل استونی ترحمی نشان نداد. این 
یک روند معمول در طول دوران حرفه ای او بوده است؛ ۳۹ گل او در بازی های 
دوستانه بین المللی به ثمر رسیده است. در مقایسه، رونالدو تنها 2۰ گل در بازی 

های دوستانه زده است.
از  صحبت  همیشه  نمی کند،  فرقی  دارم.  بهتری  احساس  پایان  در 
اعجاب مسی یا رونالدو توام با لذت و شادی است. در عین رقابتی حرفه ای 
است.  نهفته  ای  گانه  بچه  معصومیت  آن  کنه  در  ممکن،  سطح  باالترین  در 
یادآور رقابت های دوران کودکی در محل، تعداد روپایی ها، یک پا یا دو پا، 
پنالتی زدن ها، دریبل ها و الیی های قیمتی و گل ها که همه برای مقایسه 
و اثبات بهتر بودن در پایان روز ثبت می شد. اگر طرفداران هر یک از این دو 
نفر قادر بودند، کمی فقط کمی چشمان خود را به روی زیبایی دیگری برای 

نمی بستند. خود  نظر  اثبات 
رقابت مسی و رونالدو، یکی از رقابت های بی نظیر تاریخ ورزش است. علی 
و فریزر و مشت زنی سنگین وزن جهان، برگ و مک انرو در تنیس، کو و اووت دو 
های استقامت. مانند رانندگان فرمول وان با سرعت از آغاز تا پایان پیش رفتند. فقط 

تاختند و تاختند و تاختند.

پیشــین  مدیرعامــل 
ــن  ــد چندی ســپاهان می گوی
ییــس  ر ســت  ا ل  ســا
امــا  فدراســیون عــوض می شــود 

نــه. ارکان 
مســعود تابــش دربــاره وضعیــت 
فوتبــال  و  فدراســیون  نامســاعد 
ایــران اظهــار کــرد: واقعیت هــا را 
ــی  ــم مل ــکالت تی ــت. مش ــد گف بای
بــوده  همیشــه  مــا  فدراســیون  و 
ــتی  ــح و درس ــت صحی اســت. مدیری
وجــود نــدارد چــون مدیــران مــا 
براســاس شایســته ســاالری انتخــاب 
نمی شــوند. چندیــن ســال اســت 
مدیریتــی درســتی در فدراســیون مــا 
اعمــال نمی شــود. در ایــن مقطــع 
ــم  ــتاره ای داری ــه و س ــان نخب بازیکن
کــه لژیونــر هســتند و بــاور کنیــد اگــر 
ــق  ــتیم، موف ــان را نداش ــن بازیکن ای

نمی شــدیم.
ــکوچیچ  ــاید اس ــه داد: ش او ادام
ــن  ــد ای ــا در ح ــد ام ــی باش آدم خوب
ــری  ــی را رهب ــم مل ــه تی ــت ک نیس
ــم  ــا بازی هــای تی ــاط ب ــد. در ارتب کن
ملــی در جــام جهانــی نگرانــم چــون 
حریفــان قدرتمنــدی مقابــل مــا قــرار 
جــام  در  امیدواریــم  و  می گیرنــد 
ــدا از  ــود. ج ــزی نش ــی آبروری جهان
تیــم ملــی بایــد بگویــم حــال فوتبــال 
مــا خــوب نیســت. بایــد بــه اســتقالل 
تبریــک بگویــم کــه توانســت قهرمان 
شــود و رکوردشــکنی کنــد امــا 2 
بــازی خــوب از همیــن تیــم ندیــدم. 
برنامه ریــزی لیــگ را ببینیــد کــه بــه 

مدیریــت برمی گــردد.

مدیرعامــل پیشــین ســپاهان بــا 
ــت  ــال اس ــن س ــه چندی ــان این ک بی
ــود  ــوض می ش ــیون ع ــس فدراس ریی
امــا ارکان نــه، گفــت: بــه جــای 
ــع  ــم. مجم ــات داری ــات انتصاب انتخاب
مهم تریــن رکــن هــر فدراســیون 
اعضــای  درصــد   ۹۰ و  اســت 
ــتند و  ــی هس ــع انتصاب ــن مجم همی
کســانی اند کــه نبایــد باشــند. ببینیــد 
ــط 8  ــات فق ــی در انتخاب ــی کریم عل
رای مــی آورد چــون البــی نــدارد. باید 
ــد  ــی متول ــوز ایران ــم. ۳ ی ــی بزن مثال
شــدند امــا بــه دلیــل ســوء مدیریــت 
ــن  ــوالم ای ــدند. س ــف ش ــالده تل 2 ق
ــن  ــود ای ــور باوج ــن کش ــت در ای اس
همــه متخصــص چگونــه ایــن اتفــاق 

می دهــد. رخ 
او ادامــه داد:  در جــای جــای 

ــی  ــف مدیریت ــن ضع ــا چنی کشــور م
ــن  ــا همی ــال م ــود دارد و در فوتب وج
ــئول  ــال مس ــود دارد. مث ــاله وج مس
ــز  ــه چی ــه هم ــا ب ــل م ــور بین المل ام

ــراف دارد؟  اش
باشــیم  اندیــش  دور  نبایــد 
زودتــر  را  دوســتانه  بازی هــای  و 
ــت  ــت اس ــم؟ درس ــزی کنی برنامه ری
ــف  ــث ضع ــی باع ــکالت سیاس مش
ــازی  شــده اســت امــا  در برگــزاری ب
باتوجــه بــه ظرفیتــی کــه داریــم 
ــم. در بحــث  ــت کنی ــم حرک می توانی
ــاد.  گل گهــر ببینیــد چــه اتفاقــی افت
از  کارت بــازی و مجــوز اســتفاده 
تاییــد  و  را صــادر  بازیکــن  یــک 
ــه  ــر را جریم ــا گل گه ــد ام می کنن
ــد؟  ــادر ش ــرا کارت ص ــد. چ می کنن
چنیــن مســائلی بــه خاطــر مدیریــت 

ــت. ــف اس ضعی
تابــش دربــاره ارائــه نشــدن 
مجمــع  در  مالــی  صورت هــای 
فدراســیون فوتبــال عنــوان کــرد: 
ــه  ــوده ک ــکلی ب ــه مش ــم چ نمی دان
نشــده  ارائــه  مالــی  صورت هــای 
ــی چــه  اســت. در بحــث مســائل مال
ــرادی  ــا اف ــد؟ آی ــی رخ می ده اتفاق
ــر در کشــور  ــر و باتجربه ت متخصص ت
وجــود ندارنــد کــه در هیــات رییســه 
فدراســیون فعالیــت کننــد؟ همــه چیز 
انتصابــی اســت. بــزرگان فوتبــال 
کشــور چــرا در فوتبــال نیســتند؟ 
چــرا هیــچ کاره انــد؟ می تواننــد از 
ــن کار  ــا ای ــد ام ــتفاده کنن ــا اس آن ه
ــته  ــر شایس ــد. اگ ــام نمی دهن را انج
ســاالری باشــد همــه مشــکالت مــا 

حــل می شــود.

مدیرعامل پیشین سپاهان:

امیدواریم در جام جهانی آبروریزی نشود!

یحیی گل محمدی احتماال تا پایان 
برای  که  بازیکنانی  فهرست  هفته  این 
فصل جدید موردنظرش نیستند؛ در اختیار 

باشگاه قرار خواهد داد.
علیرضا  جذب  با  لیس  سپو پر
و  پورعلی گنجی  مرتضی  و  بیرانوند 
مذاکره با چهار بازیکن دیگر، بازار نقل 
دنبال  به  و  قبضه کرده  را  انتقاالت  و 
پنجره  رسمی  آغاز  در  که  است  این 
استقبال  به  کامل  تیم  با  تابستانی، 

آماده سازی پیش فصل برود.
اصلی  چالش  شاید  حال  این  با 
انتقاالت  و  نقل  فصل  در  سرخ پوشان 
عالوه بر جذب بازیکنان موردنظر، تهیه 
کمترین  که  باشد  خروجی ای  فهرست 
آسیب را به تیم برساند؛ جایی که ابتدا باید 
تکلیف بازیکنان تمدیدی مشخص شود و 
در عین حال مذاکره برای جدایی بازیکنان 

تحت قرارداد نیز به سرانجام برسد.
نکته مهم اینکه پرسپولیس می تواند 
چهار  به همراه  بزرگسال  بازیکن   2۰
بازیکن زیر 25 سال )که فصل گذشته در 
تیم بوده اند( داشته باشد و همین موضوع 
محدودیتی قابل توجه و مهم را در این 
تیم پدید می آورد و یحیی باید روی اسم 

بازیکنان نسبتا زیادی قلم قرمز بکشد.
جدایی  قرارداد؛  تحت  **لیست 

2+2 نفر
بازیکن   ۱۰ آینده  فصل  برای 
پرسپولیس  قرارداد  تحت  بزرگسال 
هستند که از این جمع ادامه حضور علی 
نعمتی، کمال کامیابی نیا وحید امیری و 
امید عالیشاه تقریبا قطعی است و مهدی 
تمدید  را  قراردادش  به تازگی  نیز  ترابی 

در  و سوم  بیست  لیگ  پایان  تا  و  کرد 
جمع سرخ پوشان حضور خواهد داشت.

از بین حامد لک و احمد گوهری، 
یک بازیکن باتوجه به بازگشت بیرانوند 
از لیست خط خواهند خورد. حامد پاکدل 
با  هم  آینده  فصل  که  است  مهاجمی 
به  شاید  اما  دارد  قرارداد  پرسپولیس 
که  احتمالی  شود؛  هدایت  خروجی  در 
برای علیرضا ابراهیمی پررنگ تر است. 
همچنین شایعاتی پیرامون جدایی فرشاد 
فرجی به دلیل خدمت سربازی وجود دارد 

و باید دید کار او به کجا خواهد رسید.
چه  تلفن  تمدیدی ها؛  **لیست 

کسی زنگ می خورد؟
بازیکن   ۱۰ پرسپولیس  همچنین 
دیگر هم دارد که قراردادشان به پایان 
رسیده است. از این جمع میالد سرلک 
به صورت رسمی پیشنهاد تمدید قرارداد 
دارد و با احسان پهلوان نیز مذاکراتی برای 

تمدید قرارداد انجام شده است.
رامین  دیگر  بازیکن   8 بین  از 
و عیسی  رضاییان، مهدی مهدی خانی 

آل کثیر بازیکنانی هستند که به احتمال 
فراوان از پرسپولیس جدا خواهند شد و 
رضا اسدی نیز پیش تر از پیشنهاد میلیون 

دالری تایلندی خود پرده برداشته بود.
و  نعمتی  سیامک  شجاعی،  علی 
سعید آقایی نیز سه بازیکنی هستند که 
باید دید یحیی در مورد آنها چه تصمیمی 
خواهد گرفت. باتوجه به تمایل سرمربی 
سرخ پوشان به جذب یک مدافع چپ، او 
باید از بین آقایی و شجاعی یکی را خط 
بزند. شجاعی این فصل دو گل و سه 
پاس گل برای پرسپولیس ثبت کرده و از 
آن سو آقایی مدافع چپ ثابت سرخ پوشان 
بوده و در نهایت باید دید تصمیم یحیی 

روی کدام بازیکن است.
**فهرست یحیی؛ 6 بازیکن قطعا 

جدا می شوند!
تضی  مر ن  کنو تا لیس  سپو پر
را  بیرانوند  علیرضا  و  پورعلی گنجی 
با  مثبتی  مذاکرات  و  گرفته  به خدمت 
رفیعی  سروش  اسماعیلی فر،  دانیال 
است.  داده  انجام  شهباززاده  سجاد  و 

است  بازیکنی  میالد زکی پور  همچنین 
که به شدت موردتوجه یجیی گل محمدی 

قرار دارد.
با این حساب در صورتی که مراحل 
انتقال این 6 بازیکن انجام شود، از بین 
۱۰ بازیکن تحت قرارداد و ۱۰ بازیکن 
تمدیدی، 6 نفر باید در فهرست خروج 

قرار بگیرند.
به نظر می رسد این معادله با جدایی 
۱. لک/گوهری، 2. فرجی/ابراهیمی، ۳. 
آل کثیر/  .5 مهدی خانی،   .4 رضاییان، 

پاکدل و 6. آقایی/شجاعی قابل حل باشد 
و با عدم تمدید قرارداد بازیکنی نظیر رضا 
اسدی، امکان جذب بازیکنان بیشتر هم 
خواهد بود. همچنین یحیی باید در مورد 

سیدجالل حسینی تصمیم گیری کند.
**چهار سهمیه خارجی؛ یحیی با 

شرزود و تاجیک ها چه می کند؟
برای فهرست زیر 25 سال فصل 
آینده مهدی عبدی حضور خواهد داشت 
و شرزود تمیروف نیز به این لیست منتقل 
می شود. محمد شریفی بازیکنی است که 
همچنان در لیست بزرگسال حضور ندارد 
صفروف  منوچهر  و  حنانوف  وحدت  و 
یوسفی،  نظیر  بازیکنانی  به همراه  نیز 
جودکی، عمری و... در این لیست حاضر 

خواهند بود.
جی  ر خا یکن  ز با سه  چه  گر ا
پرسپولیس در لیست بزرگساالن حضور 
اینکه جزو سهمیه  باتوجه به  اما  ندارند 
خارجی حساب می شوند، در صورتی که 
یحیی درخواست بازیکن خارجی داشته 
باشد، باید مراحل فسخ این بازیکنان هم 

دنبال شود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بررسی آخرین معادالت، اخبار و گمانه زنی ها؛

یحیی حداقل 3+3 پرسپولیسی را خط می زند!

صحبت درباره حضور جواد نکونام 
پیرامون  مبحث  مهم ترین  استقالل  در 
انتقاالت  و  نقل  روزهای  در  آبی پوشان 

است.
با توجه به سوابق دوستی طوالنی و 
رابطه میان جواد نکونام و مصطفی آجرلو 
بارها شایعه  حتی در فصل گذشته هم 
استقالل  نیمکت  روی  نکونام  حضور 
مطرح شد اما پس از آنکه آجرلو در اقدامی 
پرسروصدا قراردادی سه ساله برای امضا 
کردن پیش روی فرهاد مجیدی گذاشت 

این اخبار رو به خاموشی رفت.
خوب است بدانید جواد نکونام در 
دوران مدیریت مصطفی آجرلو به عنوان 
بازیکن پاس بعد از قهرمانی در سومین 
امضای  با  برتر  لیگ  حرفه ای  دوره 
قراردادی ۳۰۰ میلیون تومانی به عنوان 
گرانترین بازیکن زمان خودش در فوتبال 
ایران همکاری اش با پاس را ادامه داد. 
چهره های  دیدن  وجود  با  که  بازیکنی 
عزیزی  خداداد  چون  پیشکسوت تری 
دوران  در  پاس  اصلی  بازیکن  به عنوان 
لیگ برتر شناخته می شد و سرانجام با 
بازوبند کاپیتانی سفید و سبزپوشان این 
تیم را به مقصد امارات و در ادامه اسپانیا 

ترک کرد.
نکونام در همه این سال ها ارتباط 
خوبی با حلقه پاسی ها از جمله مصطفی 
آجرلو و خانواده اش داشت و طبیعی بود 
با خروج فرهاد مجیدی به عنوان گزینه 

تیم مطرح شود.  این  اول سرمربیگری 
فصل  همان  در  و  است  استقاللی  نکو 
اول حضورش در استقالل یکی از ارکان 
اصلی قهرمانی این تیم با امیر قلعه نویی 
بود و حتی گل قهرمانی این تیم در بازی 
برابر فوالد توسط او روی ضربه پنالتی 
که با خطا روی فرهاد مجیدی به دست 

آمده بود به ثمر رسید.
و  استقالل  بین  ماجرا  هم  امروز 
فوالد به وجود آمده است. نکونام که در 
طول هفته گذشته مذاکرات فشرده ای با 
مدیران فوالد برای ادامه همکاری داشته، 
لیست خریدش برای فصل آینده را به 
باشگاه تحویل داده و در انتظار واکنش 
باشگاه نسبت به جذب بازیکنانی است 
آنها برای باشگاهی  از  که شاید بعضی 
باشد.  نیافتنی  دست  فوالد  مقیاس  در 
فصل  برای  نکو  هدف  حال  هر  به  اما 
است  امیدوار  او  و  است  قهرمانی  آینده 

را  مهم  این  برای  بازیکنانی  باشگاه 
تدارک ببینند. اما اگر این درخواست از 
ممکن  آنگاه  نشود  اجابت  فوالد  سوی 
است نکونام مسیرش را به سمت باشگاه 

استقالل کج کند.
اصال  نکونام  اما  انتظار  برخالف 
در  و  ندارد  انتخاب  این  برای  عجله ای 
دلیل  به  استقالل  باشگاه  که  شرایطی 
درخواست  و  هواداری  جامعه  اظهارات 
آنها مبنی بر استخدام مربی خارجی تحت 
فشار است، نکونام همانطور که همیشه 
بوده دوست دارد با چک کردن تمام نکات 
و بررسی همه جوانب با حداکثر احتیاط 

تیم آینده خود را انتخاب کند.
به هر حال این انتقال یک انتقال 
کلیدی و بسیار مهم در بین مربیان فوتبال 
ایران خواهد بود و با توجه به قهرمانی 
که  کسی  هر  پیش  فصل  در  استقالل 
روی  مجیدی  فرهاد  جانشین  به عنوان 

نیمکت بیاید؛ مسئولیت بسیار سخت و 
دشواری خواهد داشت و البته این فرصت 
را برای جبهه های هواداری فراهم می کند 
تا با کوچکترین لغزش صداهای منفی باال 
برود. چیزی که در مورد خود مجیدی هم 

وجود داشت.
همکاری  پیرامون  زیادی  اخبار 
اولتیماتوم  جمله  از  استقالل  با  نکونام 
48 ساعته باشگاه به نکونام برای تعیین 
تکلیف کارش، لیست خرید نکونام برای 
استقالل و ترکیب دستیاران او در این 
آنها  از  هیچ کدام  که  شده  منتشر  تیم 
در  بحثی  اساسًا  که  چرا  ندارد  صحت 
این خصوص بین استقالل و نکونام در 

نگرفته است.
نکونام که به همراه خانواده در یک 
سفر تفریحی در یک کشور دیگر به سر 
می برد فعاًل با دوستان مشغول است و 
البته به آنالیز شرایط می پردازد و همه چیز 
را زیر نظر دارد. اما اینکه مذاکره او با 
کاماًل  و  حضوری  زمان  چه  استقالل 
بشود  معطوف  قرارداد  پیرامون  جدی 
بر ما پوشیده است. البته همان طور که 
گفته شد ارتباط او با آجرلو عقبه طوالنی 
بیادماندنی  تیپ  قرارداد  یک  و  دارد 
است  بعید  پس  است.  آن  پشتوانه  نیز 
باشد مگر  میان  در  نگرانی خاصی  که 
که  نکونام  جواد   خاص  ریزبینی های 
نمی خواهد برای موفقیت در فصل آینده 

چیزی از قلم بیفتد.

این قرارداد به این زودی منعقد نمی شود؛

آخرین آپدیت از وضعیت نکونام و استقالل!
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تهیه و تحقیق: ناصر میرزایی
 

مقدمه 

سیر تکاملی هنر ایرانی را در ریشه 
می توان  کشور  این  تاریخی  حوادث 
و هوای  آب  که  به نظر می رسد  یافت. 
ساکنان  بر  را  خود  اثر  ایران  متفاوت 
اولیه این سرزمین در پیدایش هنرهای 
گوناگون از جمله معماری در دوره های 
کوه ها،  است.  داشته  گوناگون  تاریخی 
صحراها و پدیده طبیعی ایران هستند که 
از میان آنها دسته های هنری گوناگون 
زمان های قدیم به پا خواسته اند فالت 
محل  قدیمی  کوهای  باقیمانده  ایران 
ده  قدمت  به  اولیه  آریان های  سکنای 

هزار سال پیشین بوده است.
هزار   8 تا   6 بین  قدمتی  خانه ها 
دو  در  آثار  این  بقایای  دارند.  سال 
دامنه کوه ایران با سلسله جبال البرز و 
باستان  دارند حفاری های  قرار  زاگرس 
آثار هنری  شناسان در این دو منطقه،  
نقاشی های  بر  مشتمل  مهمی  بسیار 
فلزی،  ابزار  و  خانه  لوازم  غارنشینان، 

سفالی ابزار جنگی می باشد.
عشایر  مرکز  زاگرس  کوههای 
گوناگون بوده است. بدون شک بیشتر 
امروزه  که  دوم  هزاره  فلزی  عناصر 
مشهود هستند در نواحی لرستان بوده 
است مقادیر متنابهی از این آثار در موزه 
معرض  در  لرستان  باستانی  فرهنگی 
کوهستانی  منطقه  دیگر  دارد  قرار  دید 
بسیار  ایران  هنر  تاریخ  در  که  ایران 
مهم می باشد و آثار هنری بسیار مهمی 
جبال  سلسله  شده؛  پیدا  آن  دامنه  در 
رشته  این  دامنه شمالی  البرز می باشد. 
کوه، مازندران و گیالن، محل سکنای 

نژادهای قدیم ایران است.
جنس  ز  ا ولیه  ا فلزی  ظروف 
در  نام  همین  به  تپه ای  در  مارلیک 
رودبار در منطقه گیالن، متعلق به سه 
هزار سال قبل از میالد مسیح است. این 
ظروف که از طال و نقره و فلز ساخته و 
آراسته شده اند، معرف نژادی هستند که 
باستان شناسان اعتقاد دارند که با گروه 
هند و اروپایی ـ مستقر در فالت ایران، 
امپراطوری قدرتمند مادها را در اول هزار 

قبل از میالد پایه گذاری کردند.
ایران  صحرای  انتهایی  کناره  در 
به نام  ناحیه ای  در  ـ  کاشان  نزدیک 
نواحی  در  ساکن  اولیه  ردپای  سیالک، 
مرکزی ایران پیدا شده است سیالک ها 
وسایل خود را از سنگ می ساختند و به 
تدریج از سنگ تیز استفاده کردند. ذوق 
کاری های  کنده  در  مردم  این  هنری 
روی استخوان که برای اولین بار انجام 

شده، نمایان است.
از  قبل  هزاره  اولین  ابتدای  در 
مسیح، تفاوت زیادی بین تمدن شمال 
غربی مثل قفقاز و نواحی شرقی آناتولی 
وجود داشت این دوره فرهنگی بعنوان 
تمدن اورارتو شناخته می شود. تحقیقات 
باستان شناسی در این زمینه، در نواحی 
مانند آذربایجان، اصفهان، شیراز و حومه 
تهران، شامل قلعه ها و استحکامات این 
تمدن، و آثار هنری ارزشمندی می باشد. 
اورارتو،  آثار،  ترین  قدیمی  از  یکی 
باقیمانده قلعه بسطام در اطراف دریاچه 
اورمیه در غرب آذربایجان شامل اتاق ها، 
سرالب ها، برج نگهبانی، مغازه ها و سایر 
قسمت ها است. دو آسیاب آبی نیز که 
می کردند،  کار  نزدیک  رودخانه  آب  با 

کشف شده است.
تاریخی  قلعه  این  در حفاری های 
شیشه ای،  حلقه های  یی،  کردبندها
مهرهای سفالی، وسایل سفالی و جنگ 
سمبل  ریز  سنگ های  از  افزارهایی 
ساکنین شمال غربی ایران بدست آمده 
است. مهمترین اثر کشف شده در این 
قلعه، کتیبه بارست خط هیروگلیف است 
دارای  اورارتو  تمدن  نشان می دهد   که 

حروف نوشتاری ویژه ای بوده اند.
هنر  مطالعه  در  که  جالبی  نکته 
ایرانی به نظر می رسد این است که هنر 
ایران مستقل از مکان و زمان پیدایش 
تمایالت  و  روحیه  کننده  منعکس 
ایرانی ها است نکته دیگری که به نظر 
می رسد، تنوع آثار هنری است این امر 
نشان می دهد ایرانیان باستان، در مناطق 

مختلف مهارت های باالیی داشته اند.
مختلف  زمان های  در  معماری 
از  مادها  امپراطوری  عصر  ابتدای  از 
بوده  برخوردار  باالیی  شکوه و عظمت 
و رو به پیشرفت گذاشت. در اواخر این 
مرحله تاریخی، معماری دوره اسالمی با 
تجهیزات و سلیقه ای به شیوه ساسانیان، 
بود که در  از چنان جلوه ای برخوردار 
دنیا کم نظیر می باشد. در همان زمان 
ها،  طاق  ایرانی،  مسلمان  هنرمندان 
طرحهای  و  تزئینی  نوشته های  دست 
رنگی بسیار متنوع باشکوهی در مناطق 
مذهبی ساخته و ایجاد کردند. پیشرفت 

فلزی،  کارهای  نند  ما هنرها  یر  سا
نقاشی،  شیشه ای،  کارهای  منسوجات، 
ملی  ـ  هنری  آثار  سایر  و  سفالگری 
انجامید.  طول  به  زمانی  مدت  ایران، 
گاهی اتفاقات تاریخی، جنگ، پیروزی، 
فرمانروایی  و  انزوال  بیگانگان،  هجوم 
پادشاهان، اتفاقات طبیعی، خشکسالی، 
و  سیر  بر  را  خود  اثر  زلزله  و  قحطی 

پیشرفت آثار هنری بجای گذاشت.
تاریخ  به شناخت  تاریخی  جداول 
گیری,  شکل  کشور،  هنری  اتفاقات 

تحول و توسعه آنها کمک می کند:
5 هزار سال قبل از مسیح ایرانیان 
که این نسل که زمستان ها و تابستان ها 
کوچ می کردند، شروع به ساخت خانه های 
سفالی کردند ابزارهای سنگی پیشرفت 
کرده و با افزودن قسمت هایی از جنس 
استخوان تکمیل شدند، وسایل خانه با 
رنگ های قرمز و مشکی رنگ شده و در 

آتش پخته می شدند.
در طی 4۰۰۰ سال قبل از مسیح 
ساکنان زاگرس دهکده ها را ساخته و به 
تدریج بصورت متراکم زندگی کردند و 
معماری ایجاد شد. ابزارهای جنگی در 
این مناطق همچنان از سنگ بود ولی 
در پایان این عصر شمشیر و خنجرهای 
فلزی، کتیبه ها با دست خط های اولیه 

ایالهیس بوجود آمد
۳۰۰۰ سال قبل از میالد مسیح، 
سنگ سفید، قیر و انواع دیگر سنگ ها 
برای ساخت ابزار هنری استفاده می شد. 
رنگ  زغالی  و  تیره  آبی  سالی  ظروف 
رواج یافت. سالحهای فلزی در مناطق 
نهاوند  و  شوش  مثل  ایران  مختلف 
استفاده شد و زیورهای مختلفی از طال، 

عقیق و الجورد ساخته شد.
میالد  از  قبل  سال  هزار  دو  در 
ایران  فالت  به  آریانها  آمدن  مسیح، 
زمان  آن  در  که  بوده  اتفاق  مهمترین 
رسید  خود  اهمیت  اوج  به  فلز  هنر 
نواحی  در  نازک  لهای  سفا ساخت 
و  یافت  و همسایگانش گسترش  البرز 
ساختمان های مجللی با دیوارهای آجری 
یا آجر از سفال پخته شده، با نقاشی هایی 
با طرح های از انسان ها و برج های فلکی، 
تزئین گشت.  سایر شکل ها  و  درختان 
شهرنشینی توسعه یافته و کنده کارهای 

سنگی به مرحله ای رسید که زیبایی به 
اقوامی  زمان،  این  در  بخشید.  شوش 
در  پارس ها  و  مادها  آریان ها،  مانند 

زاگرس سکنی گزیدند.
در هزاره اول قبل از میالد: به دلیل 
باستانشناسی  اسناد  به  دسترسی  عدم 
نامیده  تاریخی  پیشینه  سیاه  دوران 
اطالعاتی  جدید  یافته های  می شود. 
درباره این دهه می دهند. در این زمان 
در  ثروتمندی  کشاورزان  و  چوپانان 
و  می کردند  زندگی  البرز  دامنه های 
وسایل فلزی ارزشمند و آثار سفالگری 

کنده کاری شده ارزشمندی داشتند.
مسیح  از  قبل   ۷ و   6 قرن  در 
به دلیل مهاجرت انبوه نژادهای متفاوت 
اوراتوس،  مانند سیتل،  ایران  به فالت 
در  و  پارس  و  مادها  کاستیس،  مانیل، 
و  هخامنشی  امپراطوری  ایجاد  نهایت 
به  ایران  مرکزی  دهی  سازمان  بدلیل 
دوران تاریخی وارد شد. از این زمان به 
بعد مطالعات بصورت زمان بندی شده 

و طبقه بندی نگهداری شده اند.
سه  خط های  دست  با  کتیبه های 
از  آکادی  و  ایالمی  ـ  پارسی  زبان، 
دوره هخامنشی بجای مانده و مدارک 
را  ایرانی  عظمت  شکوه  ارزشمندی 

نشان می دهند.
اسکندر مقدونی پس از پیروزی بر 
داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی 
در جنگ گوگمل در ۳۳۱ پیش از میال د 
توسط بسیاری از ایرانیان، پادشاه بزرگ 
خوانده شد. مردم بابل بر سر راه فاتح 
بی هیچ  نیز  شوش  ریختند،  گل  جوان 
مقاومتی تسلیم شد. وی در پرسپولیس 
باید گنجینه های فراوانی یافته باشد اما 
در چهارمین ماه حضورش در آنجا سمبل 
شکوه و افتخار ایرانیان طعمه شعله های 

آتش شد.

کاوشگران این ناحیه عال وه بر آثار 
آتش سوزی، نشانه هایی مبنی بر غارت 
تخت جمشید را نیز پیدا کردند. تاراج و 
تخریب تخت جمشید با رضایت سپاهیان 
اسکندر انجام گرفت. حتی اگر او خواستار 
نابودی و ویرانی کامل تخت جمشید نیز 
نبود کمبود آب در نواحی اطراف همراه 
با اشتعال قاب ها و سقف های چوبی و 
پرده های سنگین، خاموش کردن آتش 

را غیرممکن کرده بود.
اهمیت  علت  به  البته  پرسپولیس 
بنایی  تنها  برای هخامنشیان  فراوانش 
شد.  تخریب  اسکندر  به دست  که  بود 
بنیانگذار شهرهای  را می توان  اسکندر 
پهلو به پهلوی یونانی و پارسی دانست. 
حکومتی  اتحاد  برای  او  عظیم  طرح 
امپراتوری  یونان، مصر و آسیا در یک 
اتحادیه  بنای یک  و  و گسترده  عظیم 
حقیقی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
از آسیا و اروپا با مرگ وی در ۳2۳ پیش 
از میال د در بابل نقش بر آب شد و همراه 

با او به زیر خاک رفت.
که  دیادوچی  جنگ های  از  پس 
به مرگ اسکندر منجر شد، کشورهای 
و  سوریه  شمال  بین النهرین،  ایران، 
بخش اعظم آسیای صغیر به زیر سلطه 
سابق  ژنرال های  از  یکی  سلوکوس 
اتحاد  سیاست  وی  و  رفت  اسکندر 
نمود.  دنبال  را  پارسیان  و  یونانی ها 
ازدواج  ایرانی  زاده  اشراف  یک  با  وی 
کرد و حاصل این ازدواج پسری به نام 
آنتیوخوس بود که ظاهراً دارای توانایی و 

استعداد فراوانی در فرماندهی نظامی بود 
و وی حاکمیت سلوکیان را که پدرش بنا 
نهاده بود یکپارچه و متحد کرد. حکومت 
وی تا نیمه قرن دوم پیش از میال د در 
پابرجا  همچنان  بین النهرین  و  ایران 
بود. از این زمان به بعد سلوکیان تحت 
فشار فزاینده ای از سوی اقوام نیمه کوچ 
پارتیان خوانده شدند  نشینی که بعدها 
و از سمت شمال شرق به داخل ایران 
نفوذ کردند قرار گرفتند. عال وه بر این، 
ساتراپ بلخ ایالتی که تقریبًا از نقطه نظر 
جغرافیایی افغانستان و ترکستان امروزی 
را دربر می گیرد در حدود نیمه قرن سوم 
پیش از میال د مستقل و خودمختار شد. 
حکومت بلخ که در حقیقت مرکز اشاعه 
و  نواحی  بر  هلنیستی  تاثرات  و  تاثیر 
دوم  قرن  در  بود  خود  اطراف  مناطق 
پیش از میال د با حمله بدویان سکایی 
بین  از  مرکزی  آسیای  قبایل  دیگر  و 
نیمه  تا  تنها در سوریه  رفت. سلوکیان 
قرن اول پیش از میال د قادر به تسلط 

بر آن ناحیه بودند.
مهم ترین جنبه حاکمیت سلوکیان 
یافته در  ایران زندگی شهری رشد  در 
بود. ظاهراً  آنها  تاسیس  تازه  شهرهای 
سیستم ارتباطی هخامنشیان همچنان بر 
سر جای خود باقی ماند و سفر و تجارت 
از طریق جاده میان سلوکیه و تیگریس 
در بین النهرین و باکترا در بلخ بعدها با 
این  امتداد  در  تاسیس شهرهای جدید 

جاده تسهیل گردید.
د  تعدا اً  هر ظا دیگر  طرف  ز  ا
سکونتگاه های عمده سلوکی بسیار اندک 
بودند با این وجود مرکزی باستانی چون 
شوش نقش خود را به عنوان یک پولیس 
در زمان سلوکیان ایفا می کرد. زبان یونانی 
به عنوان مهم ترین زبان رایج جایگزین 
آرامی شد و این زبان حتی در مجامعی 

که یونانیان اکثریتی نداشتند و ناشناخته 
بودند نیز به کار می رفت و استفاده می شد. 
اما زبان آرامی باید به طرق مختلف به 
زبان  چون  باشد  داده  ادامه  خود  حیات 
آرامی  نشانه های  و  حروف  با  ایرانیان 
که  است  معتقد  فرای  می شد.  نوشته 
این نکته را شاید باید اینگونه گفت که 
سلوکیان دیوان های آرامی هخامنشیان 
داشتند.  نگاه  و  را همچنان حفظ کرده 
دیگر ویژگی ها و خصیصه های فرهنگی 
هم از دوره پیش از هلنیستیک تا اواخر 
میانه های حاکمیت سلوکیان نجات  در 
یافتند و باقی ماندند در نگاه اول بیگانه و 
غیر ممکن به نظر می رسد. در حقیقت این 
دوره دوره ای بود که انشعابات امورعقال یی 
سنتی و کهن به اوج خود رسیدند. این 
نکته خصوصاً در ارتباط با متون مربوط 
خط  به  الواح  روی  بر  ستاره شناسی  به 
میخی در دوره سلوکی که در شهرهای 
اروک و بابل در بین النهرین کشف شدند 

صدق می کند.
برای  باید  هم  معماری  و  هنر 
بنا  حاکمان  اعتبار  و  وجهه  باال بردن 
به اهداف دینی و مذهبی و حتی برای 
در  ایرانی  متمول  شهروندان  خوشامد 
باشد.  درآمده  خدمت  به  سلوکی  عصر 
جای  به  دوران  آن  از  بسیار اندکی  آثار 
مانده است هرچند که آثار به دست آمده 
چندان هم به خوبی شناخته شده نیستند. 
در حقیقت تنها دو ستون یونانی از کورها 
در نزدیکی قم به جای مانده که متعلق 
به دوره سلوکیان است. در کنگاورنزدیک 

کرمانشاه بازمانده های یک بنای بزرگ 
به  که  عظیم الجثه  جرزهای  همراه  به 
دوره سلوکی مربوط می شود و متفاوت 
پارتیان است  از شیوه ساختمان سازی 
توسط هرتسفلد کشف و شناسایی شد. 
از معبدی که به دستور آنتیوخوس سوم 
برای نکوداشت همسرش ال ئودیسئا در 
برجای  اثری  هیچ  بود  شده  بنا  نهاوند 
سلوکی  بناهای  احتماال »  است.  نمانده 
سنگ های  از  استفاده  یونانی  سنت  از 
و ستون هایی  مناسب  نمای  با  مرغوب 
پیروی  آهک  سنگ  یا  مرمر  جنس  از 
می کردند که تمامی این بناها توسط رعایا 
و دهقانان محلی که مشتاق سنگ های 
نزدیک  خاور  نقاط  اغلب  در  شده  کار 

هستند غارت شده و به یغما رفت.
این  از  به سادگی  بناهای خشتی 
این  حقیقت  در  ماندند،  دور  به  غائله 
خانه ها  از  مجموعه ای  طریق  از  بناها 
در  که  هم  به  نزدیک  گذرگاه های  و 
کشف  هرتسفلد  توسط  که  پرسپولیس 
اعتقاد  به  که  می شدند  محافظت  شد 
مجموعه  این  اتاق های  از  یکی  وی 
رسم  اساس  بر  که  بود  آتشکده ای 
سلسله  آغازین  دوره های  در  قربانی 
ز  ا برخی  بود. شده  بنا  هخامنشیان 
خاص  اهمیت  مجموعه  این  اتاق های 
خودشان را داشتند.از نقطه نظر هرتسفلد 
کشف کتیبه های نذر شده نشان خدایان 
یونانیست که جای خدایان ایرانی، زئوس 
مگیستوس به جای اهورمزد، آپولون و 
هلیوس به جای میترا، آرتمیس و ملکه 
آتنا به جای آناهیت که نامی زنانه است 
را گرفته بودند. در چارچوب یک پنجره 
این  اتاق های  از  یکی  به  که  سنگی 
مجموعه تعلق دارد حجاری هایی از یک 
زن و مرد دیده می شود که دست هایشان 
را باال  برده اند. به اعتقاد هرتسفلد نقش 

مرد نشانگر فراتادارا نگهبان و محافظ 
این  که  می رود  احتمال  است.  آتش 
عنوان متعلق به خدایان خیلی دور باشد 
که خود را فاتحان سلطنت هخامنشی و 
شاهانی چون داریوش و اردشیر می دانند. 
این عنوان فراتاراکا نیز خوانده می شود 
حجاری  هست.  نیز  حاکم  معادل  که 
این دو نقش بسیار خام و زمخت است 
و جزئیات صرفاً از طریق خطوط حکاکی 
شده قابل مشاهده است. اگرچه نمی توان 
این سبک را یک شیوه قابل قبول در 
حکاکی نقوش دانست اما با این وجود 
نقش مذکور به طور روشن و مشخص 
ایرانی  حجاری  کیفیت  نشان دهنده 
دوره  حجاری های  که  همانطور  است. 
اثبات  را  نکته  این  هم  پارتیان  متاخر 
مفاهیم  و  محتوا  تنها  ظاهراً  می کند. 
و نه شکل برای اهداف به خصوص که 
عمدتًا مذهبی بودند مهم بود. تنها آثار 
و  بزرگ  مجسمه های  مانده،  جای  بر 
سر  خصوصا  هستند  برنز  نقش  خوش 
آنتیوخوس  به  متعلق  را  آن  که  مردی 
به  مانده  جای  به  آثار  این  می دانند. 
هنر  از  برخاسته  کوچکتر  آثار  خوبی 
هلنیستی و پیکره های کوچک خدایان، 
استفاده و کاربرد گسترده فلز را در هنر 
این دوره به نمایش می گذارد. احتماال » 
فلز  از  گسترده  و  وسیع  استفاده  این 
نتیجه تخریب و ویرانی آثار و بناهایی 
عمل  به  محافظتی  آنها  از  که  است 
نیامده بود. بنابراین فلز دوباره در خاور 
نزدیک باستان مداوم تر و همراه با عدم 

در  گذشته  هنری  ارزش های  رعایت 
دیگر نقاط دنیا هم استفاده شد.برخی از 
مفاهیم هنر سلوکی و میراث مضاعف 
هلنیستی و سبک باستانی خاور نزدیک 
بررسی  و  مطالعه  از  آن  مضامین  و 
به دست  این دوره  الواح  بر  مهرها  آثار 
و  کتیبه ها  این  اصلی  مفاهیم  می آید. 
یا  از شکل نیم تنه  حجاری ها استفاده 
تنها سر خدایان و قهرمانان یونانی است. 
تصاویر حکام سلوکی، ماسک ها، اشیای 
سمبولیک و نمادینی چون ۳ رکن آپولو 
هم  با  سلوکیان  نماد  لنگر  خصوصًا  یا 
مثابه  به  اسب  سر  با  سلوکوس  توسط 
سمبل وی به کار می رفت. برخی مواقع 
اهمیت  نشانه های  از  هم  سمبل هایی 
مذهبی یا زندگی روزمره هم وجود دارد 
که عمدتًا حیوان و هیوال  هستند.امکان 
تشخیص دقیق میان سبک هلنیستی و 
سبک سنتی خاور نزدیک باستان چندان 
هم ساده نیست. سبک دومی عمدتًا با 
پرداختن به هیوال هایی چون بز ماهی که 
تغییر اندک نمای کلی، ویژگی خاصش 
هنر  از  گذار  در  جدید  بابلی های  از  را 
هخامنشیان به سلوکیان نشان می دهد 
برجسته و قابل توجه است. روستوفسزف 
اشاره دارد که مخلوقاتی چون بز ماهی 
یا خرچنگ، صورت های منطقه البروج 
مهرها  روی  آنها  نمایش  و  هستند 
می تواند نشانگر اهمیت ستاره شناسی 

در زندگی بابلی های هلنیستی باشد.
هر چند که این نشانه ها بسیارکهن 
هستند اما اینگونه تصور می شود که آنها 
در حقیقت مفهومی نجومی را در دوره 
هلنیستی بر ما عرضه می دارند. در آن 
زمان ستاره شناسی شخصی هم شاید در 
بابل تحت تاثیرات هلنیستی و به عنوان 
گسترش نوین نشانه های سنتی ستاره 
شناسی و پیشگویی ها بر این اساس که 

تنها به شاه و در کل به کشور مرتبط 
بودند وجود داشت. بنابراین دانشی که 
روی  رخدادهای  علل  و  دال یل  بینش 
زمین را دست دهد به اعتقاد دانشمندان 
هلنیستی، گذار از عناصر خاورنزدیک و 
یونانی را که از فتوحات اسکندر ناشی 

می شد را ثابت کرده و نشان می دهد.
به  ایران  بصری  هنر  دوره های 

صورت زیر خالصه می شود.
● هخامنشی 55۰ -۳5۰ قبل از 
مسیح: کارهای ارزشمندی در معماری 
هخامنشی  دوران  در  هنرها  سایر  و 
بعد  فرمانروایی هخامنشیان  ایجاد شد 
از اشغال ایران توسط اسکندر مقدونی 

منقرض شد.
 ۹۱ –  ۳۱2( پارتیان ها  سلوکیان، 
قبل از مسیح( اولین سلجوقه پادشاهی 
سلوکیان را تأسیس کرده بعد از شکست 
سلوکیان، فرهاد دوم )۱2۹ قبل از میالد( 
امپراطوری پارتیان را تأسیس کرد و این 

سلسله تا 224 میالدی وجود داشت.
● ساسانیان 642 – 224 میالدی:
بسیاری آثار ارزشمند و گوناگون از 
این عصر به جای مانده که در تاریخ هنر 
انقراض  ایران جایگاه بخصوصی دارد. 
سوم(  )یزدگرد  ساسانی  پادشاه  آخرین 
عصر  این  پایان  عربها  هجوم  توسط 

و آغاز تاریخ جدیدی برای ایران بود.
 65۱  -۱۰۰۰( آغازین  اسالم   ●

میالدی(
عصر  سالهای  در  هنر  داستان 
اسالم قابل توجه می باشد. پس از سایر 

دوره های تاریخی، هنر اسالمی به نقطه 
اوج خود رسید:

این سالها عبارتند از:
▪ عصر سلجوقیان ۱۱5۷ – ۱۰۰۰ 

میالدی
▪ عصر مغول ها ۱5۰2 – ۱۳۷۰
▪ عصر صفویان ۱۷۷2 – ۱4۹۱

 ۱۷۷2 سال  از  جدید  دوره  و   ▪
میالدی تاکنون

 5۰۰۰ حداقل  به  ایران  معماری 
گردد  برمی  مسیح  میالد  از  قبل  سال 
منطقه  در  که  مشخصی  نمونه های  با 
ازبکستان  تا  عراق  و  ترکیه  از  وسیعی 
زنگبار  تا  قفقاز  از  و  تاجیکستان  و 
توزیع شده است. ساختمانهای ایرانی از 
کلبه های دهقانی گرفته تا چایخانه ها و 
باغ، غرفه ها تا »برخی از باشکوه ترین 
بناهایی که جهان تا به حال دیده است« 

متفاوت است. 
عالوه بر دروازه ها، کاخ ها و مساجد 
مانند  شهرهایی  سریع  رشد  تاریخی، 
پایتخت، تهران )معماری تهران( موجی 
از تخریب و ساخت و سازهای جدید را 

به همراه داشته است.
از  زیادی  تنوع  ایرانی  معماری   
سنت ها  از  زیبایی  و  ساختاری  نظر 
نمایش  به  را  مختلف  تجربه های  و 
ناگهانی  نوآوری های  بدون  می گذارد. 
و علیرغم آسیب های مکرر تهاجمات و 
شوک های فرهنگی، به »فردی متمایز 
دست  مسلمان«  کشورهای  سایر  از 

یافته است
تکوینی  انگیزه  سنتی،  طور  به 
نمادین  ایران  معماری  کننده  هدایت 
آن  توسط  بوده است »که  آن  کیهانی 
انسان با قدرتهای آسمانی وارد ارتباط 
موضوع  این  می شود«.  مشارکت  و 

و  وحدت  ایران  معماری  به  تنها  نه 
بلکه منبع اصلی  تداوم بخشیده است، 
شخصیت احساسی آن نیز بوده است. 

به گفته آرتور پوپ، مورخ و باستان 
شناس ایرانی، هنر برتر ایران، به معنای 
مناسب کلمه، همیشه معماری آن بوده 
است. برتری معماری در هر دو دوره قبل 
و بعد از اسالم صدق می کند. معماری 
از  قبل  سبکهای  اسالم:  از  قبل  ایران 
توسعه  تا 4۰۰۰ سال  از ۳۰۰۰  اسالم 
فالت  مختلف  تمدنهای  از  معماری 
ایران استفاده می کند. در معماری ایران 
پس از اسالم، به نوبه خود، ایده هایی را 
از اسالم می گیرد و  از سلف خود قبل 
دارای اشکال هندسی و تکراری است، 
با کاشی های  و همچنین سطوحی که 
نقش  آجرکاری های  بری،  گچ  لعابدار، 

دار تزئین شده است. 
توسط  ایران  خط  و  گل  نقوش 
مهد های  از  یکی  عنوان  به  یونسکو 

تمدن شناخته شده است. 
نشده  تعریف  اسالمی  معماری 
به  نیان  ساسا سلسله  سقوط  یران:  ا
دست اعراب مسلمان مهاجم منجر به 
سازگاری فرم های معماری ایرانی برای 
ایران شد.  در  اسالمی  مذهبی  بناهای 
بری،  مانند خوشنویسی، گچ  هنرهایی 
با معماری مساجد  آینه کاری و معرق 
در ایران )ایران( پیوند تنگاتنگی داشت. 
به عنوان مثال، پشت بام های گنبدیرد 
اشکانی  از  که  می گیرند  شکل  شکل 
سرچشمه می گیرند )اشکانیان ( سلسله 
ایران. کاوش های باستان شناسی شواهد 
گسترده ای را ارائه می دهد که از تأثیر 
جهان  معماری  بر  ساسانی  معماری 

اسالم به طور کلی حمایت می کند. 
معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری 
دوره معماری ایرانی از قرن ۱5 تا ۱۷ 
هجری قمری اوج دوران پس از اسالم 
مساجد،  مانند  مختلفی  بناهای  است. 
مقبره ها، بازارها، پل ها و کاخ ها از این 
دوره باقی مانده است. اصفهان صفوی 
بلند  با ساختن ساختمانهای  سعی کرد 
عظمت  به  وسیع،  داخلی  فضاهای  با 
میدان نقش جهان   ( برسد  مقیاس  در 
جهان  بزرگ  میدان  ششمین  اصفهان 
است(. با این حال، کیفیت زیور آالت در 

مقایسه با قرن های ۱4 و ۱5 کمتر بود. 
جنبه دیگر این معماری هماهنگی 
با مردم، محیط و باورهای آنها بود. در 
عین حال هیچ قانون سختگیری برای 
اسالمی  معماری  از  شکل  این  اداره 
بزرگ  مساجد  است.  نشده  اعمال 
از  یک  هر  تبریز  و  اصفهان  خراسان، 
هندسه محلی، مصالح محلی و روشهای 
ساختمانی محلی برای بیان هر یک به 
وحدت  و  هماهنگی  نظم،  خود،  شیوه 

معماری اسالمی استفاده کردند.
 هنگامی که بناهای اصلی معماری 
ر  قرا بررسی  مورد  اسالمی  یرانی  ا
می گیرد، روابط پیچیده هندسی، سلسله 
تزئینات  و  شکل  مطالعه  مورد  مراتب 
آشکار  نمادین  معنای  زیاد  عمق  و 
ایران  اسالمی  معماری  آثار  می شود. 

بسیار متنوع است.
از  ارزشمندی  مختلف  نمونه های 
شهرهای  در  حاضر  حال  در  آثار  این 
کوچکتر و بزرگتر ایران باقی مانده است. 
هنری  مراکز  ترین  غنی  از  یکی 
ایران شهر اصفهان است. در برخی از 
از  اصفهان،  در  شده  ایجاد  هنری  آثار 
چنین درهایی، هفت هنر معروف نازک 
کاری، طالکاری، منبت کاری، مشبک 
کاری، خاتم کاری، کار برجسته و نقاشی 
به طور همزمان استفاده می شود. درهای 
بسیار زیبا ساختمانهای مذهبی مختلف 
در ایران، نجف، کربال، دمشق و دیگر 
شهرهای مقدس جهان اسالم را تزئین 
کرده است. حتی برخی از این درها به 
دلیل ارزش های هنری باال و هنرهای 
تزئینی مورد استفاده در موزه های اصلی 
می شوند.  نگهداری  خارجی  و  داخلی 
شیعه   8 رضا،  امام  حرم  رایت  کپی 
 ( معصوم  فاطمه  حرم  مشهد،  در  امام 
حرم  قم،  در   ) معصومه  من،  حضرت 

شاه عبدالعظیم در شهرری و شاه چراغ 
زیارتگاه شیراز و مساجد پر زرق و برق 
اسالمی  هنر  از  جدیدی  مناظر  متعدد، 
باز  بازدیدکنندگان  روی  به  را  ایران 

می کند. 
 آینه کاری یکی دیگر از عناصر 
دوران  در  ایرانی  سازه های  تزئینی 
نمونه های  بهترین  است.   اسالمی 
در  می توان  را  ماهرانه  کاری  آینه 
بناهای مذهبی مشهد، شیراز، قم و ری 

مشاهده کرد. 
 این تکنیک در کاخ ها و خانه های 
باشکوه سنتی نیز استفاده شده است و 
از نظر اهمیت از عناصر معماری مانند 
گنبدها، مناره ها و برج ها پیروی می کند. 
با ورود تدریجی اسالم به کشورها، 
نژادهای گوناگون، از اسپانیا تا هند در 
ساختن تمدن تازه که »تمدن اسالمی« 
نام دارد، شریک شدند. پیداست که در 
این میان سهم همه ی ملت ها یکسان 
میراث های  با  که  آن هایی  و  نیست 
بنای  ساختن  در  می آمدند،  پیش  غنی 
فرهنگی تازه اثربخش تر بودند. از جمله 
کشورهایی که در این تمدن سهم عمده 
ایران  ایران است. پس از جنگ،  دارد، 
ایرانیان هیچ  دین اسالم را پذیرفت و 
مانعی نمي دیدند که آتشکده های دوره 
کردند.  تبدیل  مسجد  به  را  ساسانی 
و  اصفهان  )بین  یزدخواست  مسجد 
با  است.  مساجد  این  از  یکی  شیراز( 
این سرزمین،  در  بیش تر اسالم  انتشار 
در هر گوشه ای ساخت مساجد آغاز شد.

بسیار  نقشه  و  طرح  اولیه  مساجد 
معماری  از  این که  گو  داشتند.  ساده ای 
اندکی  نشانه های  دوره،  این  اولیه ی 
همین  به  توجه  با  اما  آمده،  دست  به 
نمونه ها مي توان گفت که طرح و نقشه ی 
این مساجد شامل یک صحن یا حیاط 
مستطیلی در وسط سلسله طاق هایی در 
قبله،  یعنی  جنوب،  سمت  در  و  اطراف 
شبستانی است که به کمک ستون هایي، 
سقف بر آن سایه گسترده است. در این 
قرون، معماران ایرانی چندان به دنبال ابداع 
نبودند، بلکه تنها مي کوشیدند آن چه را 
موجود بود، کامل تر کنند. گنبدهای سنگین 
ساسانی در این زمان بر فراز پایه ی هشت 
ضلعی منظمی قرار گرفت و مساجد به 
تقلید طرح های محلي، به صورت بناهایی 
شبیه به چهار طاقی ساسانی – البته به 

صورت کامل تر – بنا شد.
پایه ها و ستون ها و  بنای  کیفیت 
کار  به  و  طویل  و  بلند  ایوان  احداث 
بردن مصالح ساختمانی و تزیینات آجری 
و گچ بری در مساجد این دوره، عناصر 
معماری  در  را  ساسانیان  ساختمانی 
نفوذ  و  مي دهد  نشان  مسجدسازی 
معماری ساسانی در بناهای مذهبی به 
اصول  تدریج  به  که  مي رسد  درجه ای 
معماری اسالمی بر شالوده ی معماری 

ساسانیان پایه گذاری می شود.
از معماری اولیه ی دوره ی اسالمی 
در ایران نمونه های اندکی بر جای مانده 
است. بناهایی مانند تاریخانه ی دامغان، 
مسجد جامع نایین، مسجد جامع شوشتر 
و چند بنای دیگر، نمونه های اندکی است 
از آن زمان که بعضی از آن ها از میان 
رفته یا تغییر شکل یافته اند. کهن ترین 
مسجدی که از این دوره به خوبی مانده، 
مسجد تاریخانه ی دامغان است. از سبک 
معماری بنا مي توان آنرا متعلق به اواسط 
قرن دوم قمری دانست. مناره ی مسجد 
متعلق به دوره ی سلجوقیان است ولی 
اهمیت این مسجد نه تنها به خاطر سبک 
اولیه ی آن بلکه از این روست که بسیاری 
را  دوره ی ساسانی  اسلوب ساختمان  از 
داراست. مسجد جامع نایین یکی دیگر 
از معروف ترین بناهای این دوره است که 
در زمان آل بویه )اواخر قرن سوم یا آغاز 

قرن چهارم قمري( ساخته شده است.
هنر معماری اولیه ی اسالم در ایران 
را به ساخت بنای مسجد نمي توان محدود 
هم  مقبره  ساختن  دوره  این  در  کرد. 
مرسوم بود و از سده ی چهارم قمری به 
بعد برپایی مقبره و برج های مقبره ای رواج 
داشت و آرامگاه هایی از آن زمان به جای 
مانده است. از جمله مي توان به مقبره ی 
اسماعیل سامانی در بخارا و برج قابوس 
در شهر کنونی گنبد قابوس اشاره کرد. 
درباره ی موارد استفاده از این مقبره ها و 
برج های مقبره ای گفته اند که این برج ها، 
راهنمای مسافران و کاروانیان در بیابان ها 
بوده است یا اگر کسی از کاروانیان فوت 
مي کرد، در این آرامگاه ها یا برج ها، که به 
طور یقین بانی آن ها هم در آن جا دفن 
بود، به خاک سپرده مي شد. نمونه های 
بسیاری از این گونه مقابر در دوره های 
بعدی در گوشه و کنار سرزمین ایران بنا 
شده است، چون برج رسکت در قائم شهر، 
برج  مازندران،  سوادکوه  در  برج الجیم 
برج  و  گلستان  کردکوی  در  رادکان 
این  دامغان.  در  دار  علم  پیر  مقبره ای 
برج ها به طور معمول در جاهای بلند و 
به شکل مدور با کالهکی مخروطی و 

نیم کره ساخته شده اند.
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نگاهی به تاریخچه معماری ایران از آغاز تا قاجاریه - قسمت اول
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محمد حسین زاده

ــک  ــواه در ی ــا نیکخ غالمرض
ــوده  ــرکار ب ــیار پ ــر بس ــال اخی س
از وي  اثــر مختلــف  و چندیــن 
ــبکه  ــان از ش ــورت همزم ــه ص ب
ــده و  ــش ش ــي پخ ــش خانگ نمای
ــن  ــت. او ای ــش اس ــال پخ در ح
روزهــا هــم ســریال جیران ســاخته 
حســن فتحــي را در حــال پخــش 
دارد و هــم ســریال ســاخت ایــران 
۳ را بــازي کــرده اســت. همچنیــن 
یکــي از بهتریــن شــرکت کنندگان 
مســابقه جوکــر بــوده و حــاال 
فینــال  از  بخــش  دومیــن  در 
مســابقه  ایــن  فینالیســت هاي 
حضــور دارد و همــه اینهــا نشــان 
مي دهــد کــه نیکخــواه عــالوه 
کــه  باالیــي  توانایي هــاي  بــر 
دارد، محبوبیــت خاصــي هــم بیــن 
ــت. او  ــرده اس ــدا ک ــان پی مخاطب
بــه  مختلفــی  نقش هــای  در  را 
ــان کــه  ــم او چــه آن زم ــاد داری ی
ــری  ــران مدی ــریال های مه در س
بــازی می کــرد و چــه موقعــی کــه 
دیگــر  ســریال های  و  فیلــم  در 
دوربیــن  مقابــل  کارگردان هــا 
ــر  ــالف ظاه ــت برخ ــرار می گرف ق
ــر  ــده را ب ــه خن ــدی اش همیش ج
او  می نشــاند.  مخاطبــان  لــب 
ــای کمــدی،  ــار نقش ه ــه در کن ک
هــم  را  جــدی  شــخصیت های 
ــد  ــرده، می گوی ــن ب ــل دوربی مقاب
عالقــه قلبــی بــه کار کمــدی 
ــرده در  ــعی ک ــه س ــه ک دارد، البت
ایــن ســال ها هــر 2 عرصــه را 
تجربــه کنــد. نیکخــواه را ایــن 
ــران  ــا در ســریال ســاخت ای روزه
می بینیــم،  هاشــم  نقــش  و   ۳
ــن  ــتیو مک کوئی ــق اس ــک عش ی
را  خــودش  بامزگی هــای  کــه 
دارد. ایــن بازیگــر پیشکســوت کــه 
از حضــور در مجموعــه ســاخت 
ــران احســاس رضایــت می کنــد  ای
ــی  ــان قانون درخواســتش از مخاطب
ــه  ــت ک ــریال اس ــن س ــدن ای دی
خیلی هــا بــرای بــه ثمــر رســیدنش 
زحمــت کشــیده اند. ســاخت ایــران، 
بهانــه گفتگــوی مــا بــا ایــن بازیگر 
شــد کــه پیــش از ایــن هــم بــا وي 
دربــاره جیــران بــه گفتگــو نشســته 

ــم... بودی

ــد  ــان بگویی ــدا برایم -در ابت
ــزرگ  ــواده ب ــه خان ــد ب ــور ش چط

ــتید؟ ــران پیوس ــاخت ای س
*مــن تقریبــا اواســط کار بــه 
ــتم،  ــران پیوس ــاخت ای ــریال س س
ــریال  ــن س ــی از ای ــش از نیم بی
کــه  بــود  شــده  فیلمبــرداری 

ــینی  ــر پروین حس ــید امی ــای س آق
)تهیه کننــده مجموعــه( بــا مــن از 
ترکیــه تمــاس گرفتنــد و پیشــنهاد 
بــازی در ایــن ســریال را بــه مــن 
دادنــد و مــن هــم بــه دلیــل اینکــه 
ــه  ــینی و مجموع ــای پروین حس آق
ســاخت ایــران را دوســت داشــتم، 
بــا کمــال میــل پذیرفتــم. از طــرف 
ــری  ــر دیگ ــتان بازیگ ــر دوس دیگ
حضــور  ســریال  ایــن  در  کــه 
بچه هــای  همــه  هــم  داشــتند 
خــوب و فهیمــی بودنــد و هســتند 
آقــای بهمــن  و کارگــردان کار 

ــه  ــبوق ب ــه مس ــم ک ــودرزی ه گ
ســابقه بودنــد. درواقــع همــه ایــن 
ــه دســت هــم داد  مــوارد دســت ب
تــا حضــور در ایــن ســریال جــذاب 

ــرم. ــوب را بپذی و محب

-فیلمنامــه ســاخت ایــران چه 
ویژگــی متمایــزی داشــت که شــما 
ــازی در ایــن مجموعــه  ــرای ب را ب

ــب کرد؟ ترغی
بــا  مــه  فیلمنا ه  ر بــا ر *د
نویســنده های کار صحبــت کــردم 
و بــر اســاس توضیحاتــی کــه 
دربــاره کلیــت مجموعــه دادنــد من 
احســاس کــردم کار را دوســت دارم 
و بعــد هــم کــه روال عــادی ماننــد 
کارهــای دیگــر طــی شــد. ضمــن 
ــا  ــکاری ب ــابقه هم ــن س ــه م اینک
آقــای پروین حســینی را هــم از 
ــه  ــتم ک ــتم و می دانس ــل داش قب
چــه  بــه  ایشــان  کاری  شــیوه 
صــورت اســت و در چــه قــد و 
قــواره ای کار می کننــد. معمــوال 
کارهــا  از  بســیاری  در  چــون 
کامــل  صــورت  بــه  نوشــته ها 
آمــاده نیســتند مــا بــه شــناختی که 
از گــروه، تهیه کننــده و کارگــردان 
بــرای شــروع اکتفــا می کنیــم 
ــه  ــل ب ــه کام ــه فیلمنام و در ادام
دســت مان می رســد. مــن هــم 
نســبت بــه ایــن کار اعتمــاد کامــل 
ــل وارد  ــن دلی ــه همی ــتم و ب داش

ــدم. ــریال ش ــن س ای

-دربــاره ویژگی هــای هاشــم، 
ــران ۳  ــاخت ای ــه در س ــی ک نقش
بــازی کردیــد برایمــان بیشــتر 
ــا  ــان ب ــن مواجه ت ــد؟ اولی می گویی

ــود؟ ــن نقــش چــه ب ای
کــه  همانطــور  *هاشــم، 
ــد،  ــه االن دیده ان ــا ب ــدگان ت بینن
نــوذر  دور  ســالیان  دوســتان  از 
پــدر  کــه  هــم  نــوذر  اســت، 
ــر روز  ــا ه ــت و آنه ــی اس مرتض
ــا هــم رفــت و آمــد و معاشــرت  ب
دارنــد. بیشــتر در طــول کار ســعی 
ــخصیتی  ــای ش ــم ویژگی ه کردی
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــم دربیای هاش
برخوردهایــی کــه دوســتان و بقیــه 
بازیگــران داشــتند، توضیحاتــی که 
ــی  ــی داد و کمک های ــردان م کارگ
ــی و  ــن حیای ــای امی ــود آق ــه خ ک
ــد ســعی  ــد صالحــی می کردن مجی
ــه  ــم را ب ــخصیت هاش ــردم ش ک
ــرای  ــه ب ــم ک ــازی کن ــه ای ب گون
ــر  ــاور باشــد و ب ــل ب مخاطــب قاب
همیــن اســاس بــه اصطــالح یــک 
ــم.  ــم دادی ــت هاش ــنامه دس شناس
ارتبــاط شــخصیت ها در طــول کار 
بــا هــم و برقــراری دیالوگ هــا 
ســر صحنــه بــه گونــه ای بــود کــه 

ــورد و  ــم خ ــی رق ــای خوب اتفاق ه
خــدا را شــکر کــه نتیجــه کار خوب 
ــده  ــه بن ــا جاییک ــد و ت از آب درآم
ــوب و  ــا خ ــالع دارم بازخورده اط

ــت. ــوده اس ــت ب مثب

ــه کالم  ــاره تکی ــان درب -نظرت
ــک  ــه ی ــا مشــخصه ظاهــری ک ی
نقــش می توانــد داشــته باشــد 
ــاره هاشــم مــوردی  چیســت و درب
بــود کــه خودتــان پیشــنهاد دهید؟

*ایــن مــوارد بســتگی بــه 
ــم  ــاره هاش ــخصیت دارد و درب ش

با افتخار ساخت ایران...

غالمرضا نیکخواه: مسئوالن باید خودشان را 
با شرایط امروز جامعه و دنیا تطبیق دهند

نداشــتیم،  را  موضوعــی  چنیــن 
ولــی مــن اساســا دوســت دارم 
اســتفاده از تکیــه کالم در طول کار 
اتفــاق بیفتــد و تعمــدی در تکــرار 
آن نباشــد چــون بــه نظــرم در 
اینصــورت اســت کــه کار طبیعــی 

می شــود.

در  همــه  کــه  -می دانیــم 
طــول کار بــا هــم دوســت و رفیــق 
ــان  ــدام پارتنرت ــا ک ــا ب ــد، ام بودی
ــوش  ــد و خ ــت بودی ــتر راح بیش

می گذشــت؟
همــه  بــا  نه  *خوشــبختا
رتبــاط  ا دوســتان  و  بچه هــا 
داشــتیم  کار  طــول  در  خوبــی 
بــه قــول معــروف چفــت و  و 
امیــن  بــود.  خــوب  بســت مان 
حیایــی و مجیــد صالحــی کــه نیــاز 
بــه تعریــف ندارنــد، بقیــه دوســتان 
هــم همینطــور. خوشــبختانه زمــان 
زیــادی طــول نکشــید کــه مــن و 
ــاط  ــم ارتب ــا ه ــتان ب ــه دوس بقی
بگیریــم و در همــان جلســات اول 
بــا هــم هماهنــگ شــدیم. بــه هــر 

ــن  ــاله م ــای ۳۰  س ــال تجربه ه ح
و تجربیــات دوســتان همــه و همــه 
باعــث شــد تــا بــه راحتــی بــا هــم 
کنــار بیاییــم و از در کنــار هــم 
بــودن لــذت ببریــم. ضمــن اینکــه 
ــی  ــد صالح ــی و مجی ــن حیای امی
ــتنی هســتند  ــای دوست داش زوج ه
کــه بــازی در کنارشــان بــرای مــن 

ــود. ــار ب افتخ

-در طــول مــدت فیلمبــرداری 
سکانســی بــود که منتظر پخشــش 

شید؟ با
*بــه نظــرم همــه ســکانس ها 
ــه  ــرای ب ــه ب ــد و هم ــوب بودن خ
ثمــر رســیدنش زحمــت کشــیدند. 
ــت  ــکانس ها و کلی ــه س ــن هم م
کار را دوســت داشــتم و از دیدنــش 
جالــب  شــاید  بــردم.  لــذت 
برایتــان بگویــم برخــی  باشــد 
ــان  ــه همه م ــد ک ــکانس ها بودن س
خیلــی خندیدیــم، حتــی مــن آنقدر 
خنــده ام گرفتــه بــود کــه بــه 
گوشــه ای فــرار می کــرد تــا بتوانــم 
ــد  ــی و مجی ــن حیای ــدم. امی بخن
صالحــی خیلــی بامــزه بودنــد و در 
ــه ای  ــا تجرب ــوتان ب ــار پیشکس کن
ــلیمانی  ــعید امیرس ــای س ــل آق مث
خاطره انگیــزی  لحظــات  واقعــا 

ــورد. ــم خ ــان رق برایم

مخاطــب  می کنیــد  -فکــر 
کــدام  بــا  پخــش  زمــان  در 
بقیــه  ز  ا بیشــتر  شــخصیت ها 
را  آنهــا  برقــرار کــرده  ارتبــاط 

دارد؟ دوســت 
ــالم  ــم غ ــر می کن ــن فک *م
و مرتضــی، البتــه اگــر از بقیــه 
بــه  نمی بــرم  اســم  دوســتان 
ایــن دلیــل اســت کــه مــن از 
اواســط کار بــه پــروژه اضافــه 
شــدم و بــا شــخصیت و بــازی 
همــه دوســتان از نزدیــک مواجــه 
نشــدم. حــاال هــم چندین قســمت 

از پخــش گذشــته و نمی توانــم 
ارزیابــی دقیقــی داشــته باشــم. 
ــه دوســتان  ــه هم ــم ک ــا می دان ام
ــا نتیجــه  ــت کشــیدند و حتم زحم
کارشــان دیــده خواهــد شــد. البتــه 
ــالم و  ــار غ ــم در کن ــر می کن فک
مرتضــی هاشــم هــم جذابیت هــای 
خــودش را دارد، کســی که عاشــق 
اســتیو مــک کوئیــن اســت و همــه 
از  هاشــم  اوســت.  زندگــی اش 
قســمت دوم ســریال وارد فصصــه 
ــان  ــم مخاطب ــر می کن ــد و فک ش
زیــادی را بــا خــودش همــراه کرد.

در  بــازی  تجربــه  -شــما 
تولیــدات  و  خانگــی  نمایــش 
پلتفرم هــا داریــد و در ایــن عرصــه 
نســبتا پــرکار هــم هســتید. بــازی 
اســتانداردهایی  ایــن حــوزه،  در 
ــب  ــا مخاط ــاط ب ــه دارد و ارتب ک
نســبت بــه رســانه های دیگــر چــه 

تفاوتــی دارد؟
ــه نظــر مــن پلتفرم هایــی  *ب
کــه در حــال حاضــر فعالیــت 
می کننــد بــه عرصــه برنامه ســازی 
و سریال ســازی کمــک زیــادی 
ــد  ــه می دانی ــور ک ــد. همانط کردن
جنگــی  و  مبــارزه  در  االن  مــا 
ــان  ــای بیرون م ــا دنی ــی ب فرهنگ
ــم  ــه بتوانی ــرای اینک ــتیم و ب هس
ــق  ــربلند و موف ــارزه س ــن مب از ای
مجهــز  بایــد  بیاییــم  بیــرون 
ــون روز  ــم و فن ــه عل ــویم و ب ش
آشــنایی پیــدا کنیــم. خوشــبختانه 
ــم  ــتر را فراه ــن بس ــا ای پلتفرم ه
کردنــد تــا تولیــد کننــدگان در 
ــد  ــه تولی ــب تر ب ــرایطی مناس ش
ــز  ــان نی ــد و مخاطب ــر بپردازن اث
آثــار بــه روزتــری را تماشــا کننــد. 
دنیــای امــروز مــا دنیــای مســابقه 
ــا را  ــگ نظری ه ــد تن ــت، بای اس
کنــار بگذاریــم تــا در فضایــی 
ســالم و بــه دور از حاشــیه بتوانیــم 
ــیم.  ــته باش ــازنده داش ــت س فعالی

ــا  ــه دنی ــر ب ــا نگاهــی بازت ــد ب بای
ــا همیــن وســعت  نــگاه کنیــم و ب
دیــد بــرای دنیــا کاالی فرهنگــی 
تولیــد کنیــم و فرهنگ مــان را 
معرفــی کنیــم. مهمتــر اینکــه 
مــا بایــد نســل جدیــد را هــم 
بــا محصــوالت و تولیدات مــان 
ــاق  ــن اتف ــر ای ــم و اگ ــه کنی تغذی
بــه شــکل درســت نیفتــد، دیگران 
ایــن کار را انجــام می دهنــد. پــس 
چــه بهتــر کــه دســت فیلمســازان 
و تولیــد کننــدگان خودمــان را 

ــاز بگذاریــم تــا خطــوط فکــری  ب
کــه قــرار اســت ارائــه شــود 
توســط خودمــان ســاخته و منتقــل 
کــه  امــروز  دنیــای  در  شــود. 
دنیــای ارتباطــات اســت مگــر 
می شــود ارتبــاط نداشــت و بــا 
سانســوری کــه ســال ها پیــش 
همچنــان  می گرفتــه  صــورت 
ادامــه داد و ســختگیری کــرد! بــه 
ــد خودشــان  نظــرم مســئوالن بای
را بــا شــرایط امــروز جامعــه و 
ــت از  ــد و دس ــق دهن ــا تطبی دنی
ســختگیری و مــو را از ماســت 

ــد. ــیدن بردارن ــرون کش بی

-انتخاب هــای شــما همچنان 
بیشــتر حــول محــور کارهــای 
ــه  ــاق ب ــن اتف ــت، ای ــدی اس کم
چــه دلیــل اســت؟ فضــای کارهــا 
را دوســت داریــد یــا فکــر می کنیــد 
ایــن آثــار روی مخاطــب هــم تاثیر 

بیشــتری دارنــد؟
*البتــه مــن اخیــرا در ســریال 
جیــران، ســاخته آقــای فتحــی 
نقشــی کامــال جــدی را بــازی 
ــاره  ــه درب ــه ای ک ــا نکت ــردم، ام ک
انتخــاب کارهــای کمدی از ســمت 
مــن وجــود دارد بــه مســیری کــه 
یــک بازیگــر در آن قــرار دارد برمی 
گــردد و اینکــه چــه پیشــنهادهایی 
بــه او می شــود. اتفاقــا مــن اصــال 
ــول  ــه ق ــتم و ب ــزه ای نیس آدم بام
مهــران مدیــری خیلــی هــم تلــخ 
هســتم. حــاال اینکــه چــرا جلــوی 
ــردم  ــد و م ــاق می افت ــن اتف دوربی
بیشــتر کارهــای کمــدی مــن را به 
ــل  ــه دلی ــاید ب ــد ش ــاد می آوردن ی
ــه  علقــه عاطفــی خــودم نســبت ب
ــه  ــد نکت ــر اســت. بگذاری ــن ژان ای
جالبــی برایتــان بگویــم، یــادم 
می آیــد ســال 45 در دبیرســتان 
تئاتــری اجــرا می کردیــم، آن موقع 
بیــن نمایش هــا میــان پــرده پخش 
می شــد، نمایــش ســه پــرده بــود و 
ــک کار  ــا ی ــای آن ه ــن پرده ه بی
ظنــز پخــش می شــد، مــن آن 
زمــان اولیــن کار طنــزم را بداهــه 
ــه  ــی ب ــی اتفاق ــردم. خیل ــرا ک اج
مــن گفتنــد مثــال تــو اتلــو هســتی 
کــه بــرای اجرای یــک نمایشــنامه 
ــا یــک حاجــی  آمــدی تهــران و ب
ــای  ــدی و ماجراه ــاق ش ــم ات ه
طنــزی کــه اتفــاق می افتــد را 
یــادم  روایــت می کــردم.  بایــد 
گریمــی  موقع هــا  آن  می آیــد 
هــم در کار نبــود و حتــی صــورت 
را بــا واکــس ســیاه می کردنــد. 
ایــن عالقــه بــه کار کمــدی شــاید 
ــود  ــن وج ــا در م ــان موقع ه از هم
دارد. امــا حــاال از ایــن اتفــاق 
بســیار خوشــحالم، مــن یکبــار 
ــه نظــرم  دیگــر هــم گفتــم کــه ب
هیــچ عبادتــی باالتــر از خندانــدن 
و شــاد کــردن دل مــردم نیســت، 
هیــچ لذتــی هــم زیباتر از تماشــای 
لبخنــد مــردم وقتــی اثــری از تــو 
نیســت.  می خندنــد  و  می بیننــد 
ــرژی  ــد ان ــی می خندن ــردم وقت م
مثبــت از ســمت خودشــان پرتــاب 
از  از همینجــا  مــن  و  می کننــد 
بــا  وقتــی  می خواهــم  همــه 
در  می کنیــم  برخــورد  یکدیگــر 
ــا روی  هــر موقعیتــی بخندیــم و ب
ــم  ــم. نمی خواه ــت کنی ــاز صحب ب

ــد  ــن لبخن ــا ای ــم ام ــت کن نصیح
در همــه جــای زندگــی خیلــی 
کاربــرد دارد و بــه موفقیت مــان 

کمــک می کنــد.

بــا  یــران  ا ســاخت  -در 
مهــرآوران  عــزت اهلل  زنده یــاد 
همبــازي بودیــد... خاطــره ای از 
مرحــوم مهــرآوران داریــد برایمــان 

بگوییــد؟
ایشــان واقعــا در  *فقــدان 
ســریال ســاخت ایــران ایــران 
ــوت  ــه از ف ــد و هم ــس می ش ح

ایشــان متاثــر شــدیم. مــا ســال ها 
ارث  ســریال  ســر  هــم  پیــش 
ــم.  ــرده بودی ــا هــم کار ک ــام، ب باب
شــوخ،  بســیار  انســان  ایشــان 
ــات  ــتنی و دارای ارتباط دوست داش
بســیار گــرم و روابــط عمومــی 
ــیار  ــن بس ــد. همچنی ــی بودن باالی
فهمیــده، فهیــم و بامطالعــه. یــادم 
می آیــد ســریال ارث بابــام کــه 
ــام شــد در جلســه خداحافظــی  تم
ــوت  ــوان پیشکس ــه عن ــان ب ایش
صحبــت کردنــد و چقــدر زیبــا 
ــد،  ــخنرانی پرداختن ــه س ــرا ب و غ
ــودیم  ــن حس ــه م ــا ک ــدر زیب آتق
ــه  ــیرین ک ــیوا و ش ــان ش ــد، بی ش
از ســواد و مطالعــه ناشــی بــود 
مــن را تحت تاثیــر قــرار مــی داد و 
بعدهــا هــم در ارتباط هایــی کــه بــا 
هــم داشــتیم متوجــه شــدم ایشــان 
چقــدر فرهیختــه و بــا مطالعــه 
هســتند. امیــدوارم روحشــان شــاد 

ــد. باش

-صحبــت پایانــي شــما درباره 
ســریال ســاخت ایران...

ــن  ــه ای ــدوارم ک ــط امی *فق
ســریال و همینطــور ســایر آثــاري 
کــه توســط همــکاران مــن تولیــد 
بــراي  حتــي  بتوانــد  مي شــود، 
ــث  ــده باع ــه ش ــم ک ــي ه دقایق
مخاطــب  شــادي  و  ســرگرمي 
ــه  ــن نیســت ک شــود. منظــورم ای
صرفــا کارهــا کمــدي باشــد، بلکــه 
مثــال همیــن کــه ســریالي ماننــد 
جیــران مي توانــد بــراي مــدت 
ســرگرم  را  مخاطــب  کوتاهــي 
کنــد برایمــان کافیســت. متاســفانه 
ــا بســیار ســخت  شــرایط زندگي ه
شــده و مــردم کمتــر روحیــه، 
انــرژي و شــادي دارنــد و بــه نظرم 
ایــن وظیفــه ماســت کــه تــا جایــي 
ــردم را  ــل م ــم حداق ــه مي توانی ک
ــن مشــکالت  ــي از ای ــراي دقایق ب
دور کنیــم. مــن هــم همواره ســعي 
ــراي مخاطــب  ــدا ب ــرده ام در ابت ک
کار کنــم و امیــدوارم مخاطــب 
هــم کارهــاي بنــده را دوســت 

ــد. ــته باش داش

-اگــر قــرار باشــد یــک جملــه 
ــاره ســریال ســاخت  ــی درب تبلیغات
ایــران، بگوییــد چــه چیــزی را 

پیشــنهاد می دهیــد؟
*ســریال ســاخت ایــران کــه 
خیلی هــا برایــش زحمــت کشــیدند 

را قانونــی ببینیــد.

ایــن مصاحبــه  پایــان  -در 
برایمــان کمــي دربــاره فینــال 
ــن  ــراي دومی ــه در آن ب ــر ک جوک

ــد؟ ــد بگویی ــور داری ــار حض ب

واقعــا  برنامــه اي  *جوکــر 
نظــرم  بــه  و  بــود  فوق العــاده 
بــراي  برنامــه  ایــن  تازگــي 
مخاطــب باعــث توفیــق آن شــد. 
مــن هــم واقعــا ســعي کــردم 
ــم  ــمت اول و ه ــم در قس ــه ه ک
ــتم،  ــور داش ــه حض ــال ک در فین
دقایــق مفرحــي را بــراي مخاطــب 
ایجــاد کنــم. احســان علیخانــي و 
تیمــش زحمــت زیــادي بــراي این 
ــه  ــدوارم ک ــه کشــیدند و امی برنام
ایــن برنامــه بازهــم تولیــد و ادامــه 

ــد. ــته باش داش


