
سرمایه گذاران همچنان در ضرر؛

نماد بورس با وعده سبز نمی شود!
مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا گفت: اگر ایران 
می توانست  داشت،  درازمدت  نگاه  خودش  منافع  به 
اروپا شود و همزمان  به  بزرگترین شاهراه صدور گاز 

صادرات گاز به شرق آسیا را تا 5 برابر افزایش دهد.
مهرداد عمادی، درباره همکاری ایران و آذربایجان در زمینه 
این  نفتی و گازی اظهار داشت:  از میادین مشترک  بهره برداری 

موضوع از سه بعد قابل بحث است، ابتدا اینکه ایران در حال حاضر 
ارزی  درآمد  افزایش  و  صادرات  برای  خود  پتانسیل  از  نتوانسته 
بابت فروش گاز استفاده کند، شاید نزدیک 35 درصد پول گازی 
که می فروشد را به دلیل محدودیت از سوی خزانه داری امریکا و 

همچنین دشواری مالی همسایگان دریافت نمی کند.
صفحه 3

رییس پلیس پایتخت:

بخش اعظم اموال مسروقه مردم
 از بانک ملی کشف شد!

عامل ریزگردها داخلی است یا خارجی!؟
در هفته گذشته تهران باز هم شاهد 
ورود توده گسترده گردوغبار یا ریزگرد بود؛ 
معضلی که چندی است گریبان شهرهای 
مختلف ایران و حتی پایتخت را نیز گرفته و رفع آن، 

مدیریت چندجانبه و تخصصی را می طلبد.
بحران  مدیریت  مدیرکل  مهر«  یزدی  »حامد 
را  اخیر  روزهای  گردوغبار  منشأ  تهران  استانداری 
استان  سمت  از  پدیده  این  گفت  و  دانست  محلی 
کشورهای  به  ارتباطی  و  شده  تهران  وارد  البرز 
تنها  نه  و گردوغبار  ندارد. طوفان های شن  همسایه 
بلکه محیط  انسان دارند  تأثیری مخرب بر سالمتی 
زیست، بخش کشاورزی و به طور کلی زیرساخت ها 

را با مشکالت جدی مواجه می کند.
صفحه 2

نایب رئیس مجلس خبر داد:

تخصیص سه هزار میلیارد ریال اعتبار
 برای ادامه اجرای پایاب سد کیوی

4
بهبود معیشت ۷۰ درصدی بازنشستگان با افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق!

صفحه 3
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2033- شنبه 21 خرداد 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شاهد احمدلو: 

احمق ها را معروف 
نکنیم!

6ورزش
رشیدی: کادر فنی 

کشتی آزاد باید به من 
هم فرصت بدهد

8هنر

فيلمسازي درباره سينما و هنرمندان موضوع تازه اي نيست 
ولي اين بار شاهد احمدلو در فيلم مورچه خوار، حواشی زندگی 
سلبريتی ها و به اصطالح شاخ های اينستاگرام را تصوير کرده و 
سعی کرده با نگاهی کنايه آميز و با بهره گيری از زبانی طنازانه 

مخاطبان را با خود همراه کند 

حامد رشيدی درباره حضور در رقابت های کشتی آزاد جام 
تختی، گفت: تقريبا تمام نفراتی که برای انتخابی تيم ملی 
مدعی بودند در جام تختی شرکت کردند. در وزن ۷۴ کيلو 

هم غير از يک نفر، همه حضور داشتند. 

هشتمين جشنواره بين المللی فيلم های ايرانی در زوريخ با 
اعالم بهترين های اين دوره به کار خود پايان داد. هشتمين 
جشنواره بين المللی فيلم های ايرانی در زوريخ با منشور طاليی 

افتخاری خود را به آيدا پناهنده اهدا کرد

منشور طالیی 
افتخاری براي آیدا 

پناهنده

ایران می توانست شاهراه صدور گاز به اروپا شود! طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
بررسی می شود

ولی اسماعیلی تشریح آخرین مرحله بررسی طرح ساماندهی استخدام 
و  اداری  سازمان  و  اجتماعی  کمیسیون  مشترک  کمیته  در  دولت  کارکنان 
استخدامی کشور، گفت: این طرح در 3 جلسه شبانه روزی در کمیته مشترک 
کمیسیون اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گرفته و  تمام 
مالحظات رهبر معظم انقالب اسالمی درج شده است بنابراین دولت در موافقت با این 

طرح مجلس را همراهی می کند.
صفحه 2

رییس  طرف  از  خودرو  صنعت  ساماندهی  قانون 
مجلس در چند روز گذشته به دولت ابالغ شد.

طرح  عنوان  تحت  ابتدا  که  قانون  این  ابتدا  در 
ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم توسط برخی نمایندگان ارائه 
شد، پس از جلسات متعدد در کمیسیون صنایع و معادن  )به عنوان 
کمیسیون اصلی(، چند جلسه در کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴  
)به عنوان کمیسیون فرعی( و سپس کارگروه مشترکی با حضور مرکز 

پژوهش های مجلس و تشکل های مرتبط با صنعت خودرو، نمایندگان 
خودروسازان، وزارت صمت و نمایندگان مجلس از هر دو کمیسیون؛ 
گزارش کمیسیون صنایع نهایتًا با تغییر عنوان به »ساماندهی صنعت 
خودرو« و با اصالحاتی اساسی در طرح اولیه؛ در صحن علنی مجلس 
در سال ۱3۹۸ تصویب و یکی دو مرحله ایرادات شورای نگهبان در 

مجلس دهم رفع و ایراد باقیمانده به مجلس یازدهم موکول شد.
صفحه 3

نکاتی مهم در مورد قانون ساماندهی صنعت خودرو

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای شماره 401-2 

نوبت دوم
 

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

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

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

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

تولید نیروی برق آذربایجان 
 محل دریافت اسناد مناقصه:

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

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

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

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

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

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

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

تماس حاصل فرمایند. 
شناسه 1330811

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

كد فراخوان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 53118510
شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت 

» نوبت دوم «
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 ۸ اینچ و به طول ۱3۹2 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 350/000 ریال ) سیصد و پنجاه هزار ریال ( به 
حساب شبا IR ۱00۱0000۴00۱۱۱۸۱0۴02۱۱27  تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي- شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز 307۱۱۸۱752۹2600۸۴۱27۱000000000  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 3 قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي تولیدي و صنعتي و اجرائي کشور رعایت بخشنامه شماره  ۱06/2۸7206-۱3۸۱/۱0/۱۴ 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 )۴( آئین نامه تضمین معامالت دولتي هیأت وزیران 
به شماره ۱23۴02/ت 5065۹ هـ مورخ ۹۴/۹/22 بوده باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 560/000/000 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 320۱0000۴00۱۱۱۸۱06376۹5۸  تمرکز وجوه سپرده - شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز ۹۴۴۱

  ۱۸۱752۹2600۹2۹۹۹۹000000000
تاریخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ ۱۴0۱/3/2۸  از ساعت ۸/00     

تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ ۱۴0۱/۴/۱  قبل از ساعت ۱۹/00
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت : روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/۴/۱3 قبل از ساعت ۱2/30       

تاریخ بازگشائي : روز سه شنبه مورخ ۱۴0۱/۴/۱۴ رأس ساعت ۸/00 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 : 337۴37۸2 - 0۴5         

تاریخ انتشار نوبت اول:   تاریخ انتشار نوبت دوم:    
شناسه ۱32۸۸25

   روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله ای

نوبت اول

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

2001093498000262 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای 0140036 مناقصه شماره 1401/007  شماره مناقصه و تقاضا

STUD BOLTS موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
2.240.000.000ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره ۱23۴02/ت5065۹ ه مورخ 
۹۴/0۹/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

44.800.000.000ریال مبلغ برآوردي مناقصه
5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.  آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي
)رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.  آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد
استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- فاز های 15 و 16- ساختمان امور کاال-

اداره خرید پاالیشگاه ششم آدرس مناقصه گزار

 WWW.SETADIRAN.IR :بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
انجام می پذیرد و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی 

امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۴۴-36-0773۱3۱۸335 تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

شناسه اگهی ۱33۱۴30

صفحه 3



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2033- شنبه 21 خرداد 21401 معه جا

بعد از اتمام تعطیالت مجلس؛
طرح ساماندهی استخدام كاركنان دولت بررسی می شود

 رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با یادآوری درج مالحظات رهبری 
در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و همراهی مجلس و دولت در 
جهت نهایی کردن آن، گفت: این طرح بعد از اتمام تعطیالت مجلس در 

دستورکار صحن قرار خواهد گرفت
ولی اسماعیلی تشریح آخرین مرحله بررسی طرح ساماندهی استخدام 
کارکنان دولت در کمیته مشترک کمیسیون اجتماعی و سازمان اداری و 
استخدامی کشور، گفت: این طرح در 3 جلسه شبانه روزی در کمیته مشترک 
کمیسیون اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار 
گرفته و  تمام مالحظات رهبر معظم انقالب اسالمی درج شده است بنابراین 

دولت در موافقت با این طرح مجلس را همراهی می کند.
از  بعد  دولت  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس  در  گرمی  نماینده 
بارگذاری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در سامانه اعالم کرده 
است که با جزییات آن نیز به طور کامل موافق است ضمن اینکه ما در 
روند بررسی نهایی آن در صحن نیز هماهنگ با سازمان اداری و استخدامی 

کشور پیش خواهیم رفت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بعد از بارگذاری این 
طرح در سامانه مربوطه بیش از ۱00پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس 
پیرامون آن نیز ارائه شده است و در نهایت طرح مذکور در دستورکار هیات 

رییسه مجلس قرار خواهد گرفت.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: با توجه 
به اینکه ۱70نفر از نمایندگان در جهت اولویت بررسی این طرح در صحن 
مجلس امضاء جمع آوری کرده بودند مطابق با آئین نامه داخلی مجلس شورای 

اسالمی باید بعد از اتمام تعطیالت مجلس در دستورکار صحن قرار گیرد.

وزير ورزش و جوانان به كمیسیون فرهنگی می رود
در  نمایندگان  سواالت  به  پاسخ گویی  برای  جوانان  و  ورزش  وزیر 

کمیسیون فرهنگی مجلس حضور می یابد.
دستور کار این هفته کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به 
شرح زیر اعالم شد؛ کمیسیون فرهنگی روز یکشنبه 22 خرداد ماه، میزبان 
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه برای درخواست تحقیق و تحفص تعدادی 
از نمایندگان از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور نمایندگان 
متقاضی خواهد بود و همچنین کمیته تربیت بدنی و جوانان در ذیل کمیسیون 
فرهنگی  ادامه بررسی الیحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسالمی 
مورد بررسی قرار خواهد داد و همچنین کمیته جمعیت و خانواده  گزارش  
تدوین و تصویب آیین نامه های قانون حمایت آر خانواده و جوانی جمعیت را 

با دستگاه های ذیربط در دستور کار دارند.
کمیسیون فرهنگی روز دوشنبه 23خرداد ماه؛ وزیر ورزش و جوانان را در 
جهت پاسخگویی به سواالت نمایندگان؛ معین الدین سعیدی نماینده چابهار، 
نیکشهر، کنارک، قصرمند و دشتیاری،عباس مقتدایی نماینده اصفهان)۴فقره(، 
تهران،  نماینده  شریفیان  مهدی  مهاباد)3فقره(،  نماینده  محموزاده  جالل 
ری،شمیرانات،اسالمشهر و پردیس)2فقره(،جلیل رحیمی جهان ابادی نماینده 
مردم تربت جام و تایباد و باخرز و صالح آباد،حسن نوروزی نماینده مردم رباط 
کریم و بهارستان )2مورد(، احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 

اسالمشهر و پردیس )2فقره(؛ دعوت خواهد کرد.
برگزار  رئیسه  هیات  جلسه  ابتدا  ماه،  خرداد   2۴ شنبه  سه  روز  در 
ارائه گزارش عملکرد  وزارت فرهنگ و  می شود و همچنین کمیسیون 
ارشاد اسالمی در خصوص  برنامه آن وزارتخانه در تحقق شعار سال در 

دستور کار خود دارد.

رییس پلیس پایتخت:
بخش اعظم اموال مسروقه مردم از بانك ملی كشف شد!

بانک ملی  با تشریح جزئیات دستگیری سارقان  پایتخت  پلیس  رییس 
شعبه دانشگاه تهران گفت: بخش اعظم اموال مسروقه مردم کشف شده است.

سردار حسین رحیمی اظهار داشت: ما عمال از ساعات اولیه روز دوشنبه ۱6 
خرداد مطلع شدیم که این سرقت به وقوع پیوسته است و بالفاصله بعد از اطالع 
و بازدید از صحنه با تشکیل چندین تیم ویژه از مجرب ترین و توانمندترین 
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران طرح عملیاتی برای به دست آوردن سرنخ ها 

از جمله شناسایی سارقین و نحوه سرقت و دستگیری آنها را انجام دادیم.
وی افزود: با تالش شبانه روزی همکاران کمتر از ۴۸ ساعت از وقوع 
سرقت، تقریبا تمام سارقان و مرتبطان آنها که بخشی در داخل کشور و بخشی 

از آنها هم به خارج از کشور متواری شده بودند، دستگیر شدند.
سردار رحیمی ادامه داد: بخش اعظمی از امول مسروقه مردم نیز به لطف 

خدا و با تالش همکاران کشف شد و کار کماکان ادامه دارد.
مجرمان با همکاری اینترپل به کشور بازگردانده می شوند!

رییس پلیس تهران گفت: مجرمینی که در خارج از کشور دستگیر شده 
اند، با هماهنگی پلیس اینترپل در حال تحویل هستند.

سردار رحیمی ادامه داد: موضوع اصلی بحث اموال مردم بود که در این 
چند روزه با تالش ویژه ای که انجام داده ایم، بخش اعظم این امول بر اساس 

اعترافاتی که متهمان داشته اند، کشف و جمع آوری شده است.
وی در خصوص اینکه این اموال در کجا و چه مقدار بوده است، اظهار 
کرد: این اموال در جاهای مختلف و در دست افراد مختلف بوده است و جزئیات 

مقدار آنها متعاقبا اعالم می شود.
اموال از طریق بانک مرکزی به مردم بازگردانده می شود

سردار رحیمی گفت: تالش پلیس بر این است که با تمام توان اموال 
مردم و مالباخته ها را جمع آوری کند و این اموال قطعا از طریق بانک مرکزی 
به مردم بازگردانده خواهد شد.وی در مورد اینکه سرقت به چه صورت بوده 
است، اظهار داشت: متاسفانه یکی از مشکالت همه دستگاه ها به خصوص 
بانک هایی که دارای عملیات بانکی سنگین هستند، این است که در برخی 
موارد به مسائل ایمنی و امنیتی توجه ندارند و یکی از عاملی که باعث شد این 
افراد به انجام سرقت از بانک تحریک شوند، زمینه ای است که از بابت بی 

توجهی به مسائل ایمنی و امنیتی در بانک وجود داشت.
یک ماه قبل در مورد ضعف ایمنی به این بانک تذکر داده بودیم

رییس پلیس تهران گفت: ما یک ماه قبل به همین بانک هم تذکر داده 
و همکاران بنده به این بانک مراجعه و تمام موارد ضعف و ایمنی را ذکر داده 
بودند و این ثبت شده و سند داریم ولی متاسفانه هیچکدام از موارد رعایت نشد.

وی در خصوص اینکه از عوامل داخل بانک کسی در این سرقت دست 
داشته است یا خیر نیز پاسخ داد: خیر. از عوامل زحمت کش و تالش گران 
بانک هیچ دخالت مستقیمی تاکنون محرز نشده است البته مسووالن بانک 
مقداری قصور در بحث های ایمنی داشته اند که باید رعایت می کردند و دو 

نفر از کارکنان بانک نیز بازداشت شده اند.
به یک  هزار صندوق  نزدیک  از سرقت  برخی کاربران فضای مجازی 
امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی 

رو به روی دانشگاه تهران در تعطیالت اخیر خبر دادند.
اما بانک ملی ایران در اطالعیه ای درباره سرقت از صندوق های اجاره ای 
شعبه دانشگاه این بانک اعالم کرد که تعداد دقیق صندوق های اجاره ای آسیب 
دیده در حادثه رخ داده، ۱6۸ صندوق است. به تعدادی از این صندوق ها آسیب 

رسیده و برخی از صندوق های این شعبه آسیبی ندیده اند.

کارشناسان در گفت و گو با دنیای جوانان پاسخ دادند؛

عامل ريزگردها داخلی است يا خارجی!؟
تهران  گذشته  هفته  در 
توده  ورود  شاهد  هم  باز 
ریزگرد  یا  گسترده گردوغبار 
گریبان  است  چندی  که  معضلی  بود؛ 
شهرهای مختلف ایران و حتی پایتخت 
مدیریت  آن،  رفع  و  گرفته  نیز  را 

چندجانبه و تخصصی را می طلبد.
مورد  در  مختلف  رویکردهای 

گردوغبار
مدیرکل  مهر«  یزدی  مد  »حا
تهران  نداری  استا بحران  مدیریت 
منشأ گردوغبار روزهای اخیر را محلی 
سمت  از  پدیده  این  گفت  و  دانست 
استان البرز وارد تهران شده و ارتباطی 

به کشورهای همسایه ندارد.
نه  گردوغبار  و  شن  طوفان های 
تنها تأثیری مخرب بر سالمتی انسان 
بخش  زیست،  محیط  بلکه  ند  ر ا د
کشاورزی و به طور کلی زیرساخت ها 

را با مشکالت جدی مواجه می کند.
کارشناسان و مسئوالنی که مساله 
ریزگردها را بحرانی منطقه ای و عامل 
می دانند،  خارجی  را  ریزگردها  پدیده 
با کشورهای  را در مذاکره  راه حل آن 
حتی  می دانند.  ریزگرد  کانون  منشا 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
دوشنبه ۱6 خرداد در گردهمایی محیط 
ین  ا منطقه ای  دیپلماسی  و  زیست 
موضوع را مطرح کرد: طبق بررسی های 
نخستین  آن  سطوح  که  کشوری  ما، 
محسوب  ایران  در  ریزگردها  منشا 

می شود، عربستان سعودی است.
کارشناسان  از  دیگر  برخی  اما 
بر  ه  عالو ا  ر مشکل  مسئوالن  و 
کانون های خارجی و تأکید بر ضرورت 
درون  ایران،  سوی  از  آب  دیپلماسی 
مرزی می دانند. این کارشناسان با تاکید 
و  زیست  محیط  درست  مدیریت  بر 
اقدامات درخور برای احیای تاالب ها و 
دریاچه ها به منظور جلوگیری از تبدیل 
شدن آنها به کانون خیزش گردوغبار، 
اصالح الگوهای کشاورزی در کشور که 
اکنون با مصرف آب زیاد همراه است و 
را  در سیاست های سدسازی  بازنگری 
از جمله تدابیری می دانند که می تواند 
در  گردوغبار  و  توفان  بحران  مهار  به 

ایران کمک کند.
در  که  است  این  مهم  نکته  اما 
بسیاری مواقع هنگامی که از مسئولی 
در مورد هوای آلوده و ریزگردها پرسیده 
و  بررسی  حال  در  می گویند  می شود 
که  است  این  پرسش  هستیم.  مطالعه 
آیا وقت مطالعه به سرنرسیده و هنگام 

مدیریت و عمل نیست؟
امسال فراوانی و شدت ریزگردها 
را  نقاط کشور  بیشتر  افزایش داشته و 
این  در  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت 
درستی  به  معضل  این  اگر  شرایط 
آسیب های  نشود،  اقدام  و  مدیریت 

جبران ناپذیری به کشور خواهد زد.
استاد  آخانی«  »حسین  گفته  به 
محیط  کارشناس  و  تهران  دانشگاه 
واقع بینانه  پیش بینی  متاسفانه  زیست 
در این زمینه، ادامه این بحران است.

مان  ز سا به  ئیسی  ر موریت  ما
حفاظت محیط زیست

زیست  محیط  فراکسیون  رئیس 
جلسه  در  جمهوری  رئیس  مجلس: 
پیشنهاد  زیست  محیط  عالی  شورای 
حل  برای  منطقه ای  شورای  یک  داد 
و  د  شو تشکیل  ها  د گر یز ر له  مسا
مدیریت آن با جمهوری اسالمی ایران 
تاثیرگذار  و  مهم  پیشنهاد  این  باشد، 
 2۸ چهارشنبه  جمهوری  استرئیس  
اردیبهشت به سازمان حفاظت محیط 
زیست ماموریت داد با همکاری وزارت 
امور خارجه و دیگر دستگاه های ذیربط  
کشورهای  با  یزنی  ا ر طریق  ز  ا و 
ا  ر هوا  آالیندگی  مشکل  یه،  همسا

کنند. حل 
در همین رابطه »علی سالجقه« 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
دستور  به  توجه  با  گفت:  خرداد   ۱3
رئیس جمهوری و رایزنی های وزارت 
امور خارجه در یک بازه زمانی کوتاه، 
سازمان  مسئولیت  با  نی  یرا ا هیات 
شد  عراق  وارد  کشور  زیست  محیط 
تا این موضوع مورد بحث قرار گیرد.

به گفته سالجقه، بر اساس نتایج 
خارجی  منشاءیابی  بُعد  در  مطالعات 
حدود  مساحت  با  عربستان  ریزگردها، 
تحت  را  ما  کشور  هکتار،  میلیون   ۹0
تاثیر گردوخاک قرار می دهد. حدود 2۴ 
میلیون هکتار از منشا ایجاد گردوغبار 
در عراق و حدود چهار میلیون هکتار 

هم در سوریه است.
 ریزگردها در آینده چه وضعیتی 

دارند؟
دانشگاه  استاد  آخانی«  »حسین 
در  زیست  محیط  کارشناس  و  تهران 
دقیق  نمی توان  می گوید:  زمینه  این 
گفت در کدام روزها، منشا غبار بیشتر 
می توان  اما  خارجی.  یا  است  داخلی 
گفت گردوغباری که شهرهای مختلف 
کشور را آلوده کرده است منشا مشترک 
دارد و کانون های تولید ریزگرد و غبار 

داخل و خارج در آن شریکند.
 آخانی می افزاید:  اکنون وضعیت 
روی  نمی شود  که  است  خراب  آنقدر 
چاره فکر کرد. رقابت کشورهای منطقه 
در استفاده افراطی از منابع آبی جاری 
ایجاد کرده  را  فاجعه  این  زیرزمینی  و 
است و مقداری بدبینانه اگر بگوییم با 
زمین،  کره  گرمای  افزایش  به  توجه 
هم  بیشتر  آینده  در  گردوغبار  شدت 
مسکونی  مناطق  از  بسیاری  می شود. 
کمتر  با  نهایت  در  و  می شود  تخلیه 
شدن مناطق مسکونی، فشار روی منابع 
آبی، شاید در آینده وضعیت به تعادل 
برسد و شاید هم تشدید ریزگردها ادامه 
یابد به میزانی که زندگی را در منطقه 

دشوار کند.
سیاست گذاران  موقع  آن  شاید 
پی  خود  اشتباه  به  منطقه  کشورهای 
سرزمین  گذشته  به  بازگشتی  و  ببرند 
خود از لحاظ مدیریت منابع آبی داشته 
سبک  تغییر  جز  به  راهی  هیچ  باشند. 
طبیعی  چرخه های  بازگشت  و  توسعه 

آبی نداریم.
گزارش مجلس آماده قرائت است
ئیس  ر  » فیعی ر سمیه  «
مجلس  یست  ز محیط  ن  کسیو ا فر
ای  شور مجلس  رش  گزا می گوید: 
و  آماده  ریزگردها  درباره  اسالمی 
مجلس  صحن  ر  د ئت  ا قر منتظر 
است.گزارش مجلس شورای اسالمی 
درباره ریزگردها آماده و منتظر قرائت 

است در صحن مجلس 
گزارشی  از  پس  می افزاید:  وی 
که در قالب ماده ۱07 آیین نامه داخلی 
مکاتبات  است،  شده  آماده  مجلس، 
الزم با رئیس جمهوری انجام می شود.

نماینده مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه شخص رئیس جمهوری 
مسایل  رفع  برای  را  الزم  همراهی 
محیط زیست دارد، ادامه می دهد: آقای 
در جلسه شورای  را  مورد  این  رئیسی 
 ۱6 دوشنبه  که   زیست  محیط  عالی 
مکرر  صورت  به  شد  برگزار  خرداد 

بیان کرد.
تشکیل  برای  رئیسی  د  پیشنها

شورای منطقه ای با مدیریت ایران
به گفته رفیعی، در جلسه شورای 
رئیس جمهوری  زیست،  محیط  عالی 
منطقه ای  شورای  یک  داد  پیشنهاد 
تشکیل  ریزگردها  مساله  حل  برای 
شود و مدیریت آن با جمهوری اسالمی 
و  مهم  د  پیشنها ین  ا باشد؛  ن  یرا ا

تاثیرگذار است.
مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
اینکه،  دوم  مساله  می افزاید:  یازدهم 
لی  عا ی  ا ر شو جلسه  نخستین  ر  د
محیط زیست در دولت سیزدهم، رئیس 
در  شخصا  که  گفت  بارها  جمهوری 
می کنم.  شرکت  شورا  این  جلسه های 

در همه دولت ها همواره جلسه شورای 
زیرا  بود،  بی نظم  زیست  محیط  عالی 
ند  د نمی کر شرکت  ر  ن جمهو ئیسا ر
به  خطاب  حتی  رئیس جمهوری  اما 
اگر برای  سازمان محیط زیست گفت 
حاضرم  خودم  من  است،  دشوار  شما 

جلسه ها را برگزار کنم.
جلسه شورای عالی محیط زیست 

- ۱6 خرداد ۱۴0۱
زیست  محیط  فراکسیون  رئیس 
ادامه می دهد:  در مورد مساله  مجلس 
نجام  ا دقیقی  ر  بسیا ر  کا ریزگردها 
قرائت  از  پیش  گزارش  درباره  دادیم؛ 
کنم.  صحبت  نمی توانم  صحن،  در 
موارد  از  کدام  هر  درباره  بخواهم  اگر 
است  ممکن  کنم،  گفت وگو  گزارش 
یک جانبه  و  مقطعی  تحلیل های  مورد 

قرار گیرد.  
و  داخل  در  ریزگرد  کانون های 

خارج از کشور فعال است
رئیس  عسکری«  »محمدجواد 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
می گوید:  نیز  مجلس  زیست  محیط  و 
با  جلسه هایی در کمیسیون کشاورزی 
حضور کارشناسان برگزار و کانون های 
آلوده شناسایی شد. به دلیل خشکسالی 
کانون های  کم،  بارش  و  کم آبی  و 
است  فعال  کشور  داخل  در  ریزگردها 
این کانون ها در خوزستان، سمنان،  و 

اطراف تهران وجود دارد.
ی،  ز ر و کشا کمیسیون  ئیس  ر
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  آب، 
کمیسیون  ر  د یی  جلسه ها مجلس: 
کشاورزی با حضور کارشناسان برگزار 
به  شد.  شناسایی  آلوده  کانون های  و 
بارش  و  کم آبی  و  خشکسالی  دلیل 
داخل  در  ریزگردها  کانون های  کم، 
کانون ها  ین  ا و  است  فعال  کشور 
تهران  اطراف  سمنان،  خوزستان،  در 
وجود داردنماینده داراب و زرین دشت 
می افزاید: جدا از کانون های ریزگردها 
از جمله  از کشور  در داخل، در خارج 
حوزه  کشورهای  و  عربستان  عراق، 
آلوده  کانون های  دارای  فارس  خلیج 
هستند، این مسایل را بررسی می کنیم 
رشناسان  کا ا  ر آن  رهای  هکا ا ر و 
منشا  وی،  گفته  به  می کنند.  پیگیری 
کانون ریزگردها هم مربوط به داخل 

است و هم خارج.
مطالعاتی که هنوز تمام نشده!

اکنون  که  تاکیددارد  عسکری 
م  نجا ا  ، ها ر کا ین  مهمتر ز  ا یکی 
است.  زمینه  این  در  مطالعه های الزم 
انجام  مطالعه هایی  این  از  پیش  البته 
حال  در  ما  نیست.  کامل  اما  شده 
بررسی هستیم؛ همه دستگاه ها، حوزه 
اعتبارات، کاشت درختان و مالچ پاشی 

در حال بررسی است.
مطالب  ینکه  ا درباره  عسکری 
بخش  ینکه  ا بر  مبنی  شده  مطرح 
اعتبار مربوط به مقابله با ریزگردها در 
بودجه حذف شده،  در  2 سال گذشته 
می افزاید: این اعتبار در بودجه ۱۴0۱ 
که  می کنیم  پیگیری  ما  و  شده  دیده 
همه دستگاه های متولی به سهم خود 

کار را انجام دهند.
در  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
زمینه  این  در  بعدی  گام های  مورد 
کنترل  حوزه  در  است  قرار  می گوید: 
طریق  از  کشور  داخل  در  ریزگردها 
اقدامات  گیاهان،  کشت  و  مالچ پاشی 
کشور  از  خارج  در  شود.  انجام  مرتبط 
رتباطات  ا طریق  ز  ا است  ر  قرا نیز 
دیپلماسی،  نشست های  و  رلمانی  پا

مسائل پیگیری شود.
وی در مورد زمان احتمالی بررسی 
این موضوع می افزاید: به احتمال زیاد 

مرتبط  جلسه های  آتی،  هفته های  در 
در این زمینه را با دستگاه های متولی 
شامل سازمان محیط زیست، سازمان 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  جنگل ها، 

وزارت نفت و ... برگزار می کنیم.
عسکری تاکید می کند: همچنین 
و  ه ها  ستگا د یی  سا شنا ل  حا ر  د
زمینه  این  در  که  سازمان هایی هستم 
در  ند؛  داشته ا کم کاری  یا  کوتاهی 
معرفی   ا  ر ن ها  آ قطعیت،  صورت 

می کنیم!
***

کاهش کیفیت هوا در نوار غربی 
کشور؛

خاک  و  گرد  آینده؛  روز  سه  در 
مهمان شهر های ایران می شود!

و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از 
رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید 
موقتی همراه با خیزش گرد و خاک طی 
استان های  از  برخی  در  آینده  روز  سه 
کشور خبر داد و گفت: توده گرد و خاک 
در کشور عراق شکل گرفته که انتظار 
می رود طی 2۴ ساعت آینده نوار غربی 
کشور و به تدریج بخش هایی از مرکز 
کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد و در 
این مناطق باعث افزایش آالینده های 

جوی و کاهش کیفیت هوا شود.
کرد:  ر  اظها ییان،  ضیا صادق 
نقشه های  آخرین  تحلیل  براساس 
روز  سه  طی  هواشناسی  پیش یابی 
شمال  لی،  شما سان  خرا در  ینده  آ
خراسان رضوی، ارتفاعات البرز شرقی 
واقع در استان های گلستان و سمنان، 
غربی،  آذربایجان  استان های  شمال 
افزایش  اردبیل،  و  شرقی  آذربایجان 
باد  وزش  و  برق  و  رعد  و  رگبار  ابر، 
و  گرد  خیزش  با  همراه  موقتی  شدید 

خاک رخ می دهد.
روزهای  این که طی  بیان  با  وی 
شنبه تا دوشنبه )2۱ تا 23 خردادماه( در 
سیستان و بلوچستان و ارتفاعات کرمان 
افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق 
می شود،  پیش بینی  شدید  باد  وزش  و 
اظهار کرد: دوشنبه )23 خردادماه( در 
آذربایجان  و  شرقی  آذربایجان  شمال 
افزایش  مرکزی  البرز  ارتفاعات  غربی 
ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید 

موقتی رخ می دهد.
و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
هوا  وضع  مخاطرات  بحران  مدیریت 
با بیان این که سه شنبه )2۴ خردادماه( 
ی  ن ها ستا ا لی  شما طق  منا ی  ا بر
غربی  آذربایجان  و  شرقی  آذربایجان 
پیش بینی  خفیف  بارش  و  برناکی  ا
خاک  و  گرد  توده  داد:  ادامه  می شود، 
در کشور عراق شکل گرفته که انتظار 
می رود طی 2۴ ساعت آینده نوار غربی 
کشور و به تدریج بخش هایی از مرکز 
کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد و در 
این مناطق باعث افزایش آالینده های 

جوی و کاهش کیفیت هوا شود.
و  شنبه  طی  ضیاییان،  گفته  به 
در  و  کشور  شرقی  نوار  در  یکشنبه 
در  قع  وا استان های  نواحی  برخی 
زاگرس مرکزی و طی سه روز آینده 
البرز در زنجان،  در دامنه های جنوبی 
و  اصفهان  ن،  تهرا  ، لبرز ا قزوین، 
باد  وزش  گاهی  ابر  افزایش  فارس 
خاک  و  گرد  خیزش  با  همراه  شدید 

می رود. انتظار 
و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
هوا  وضع  مخاطرات  بحران  مدیریت 
روز  سه  طی  همچنین  د:  دا مه  دا ا
خوزستان،  ایالم،  استان های  در  آینده 
شدید  باد  وزش  بوشهر  و  کرمانشاه 
انتظار  خاک  و  گرد  خیزش  با  همراه 

می رود و خلیج فارس مواج است.
ی  جو ضعیت  و ه  ر با ر د ی  و
 2۱( تهران  آسمان  اظهار کرد:  تهران 
وزش  روز  اواسط  در  خردادماه( صاف 
حداقل  با  شدید  باد  وزش  گاهی  باد 
حداکثر  و  سانتیگراد  درجه   22 دمای 
روز  در  و  سانتیگراد  درجه   3۴ دمای 
یکشنبه )22 خردادماه( صاف تا کمی 
ابری گاهی وزش باد با حداقل دمای 
23 و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد 

پیش بینی می شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم خبر داد؛
افزايش 2 برابری آمار دانشجويان سیگاری

مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان از افزایش دو برابری 
آمار دانشجویان سیگاری پس از شیوع کرونا خبر داد و گفت: اگر چه دانشجویان 
پسر بیشتر از دختران سیگاری هستند، اما میزان گرایش به استعمال سیگار در بین 

دختران دانشجو نیز رو به افزایش است.
درصد   5 حدود  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  ضمن  نعیمی،  ابراهیم  دکتر 
دانشجویان دانشگاه های ما دچار مشکالت و ناراحتی هایی هستند که به عنوان آسیب 
روانی محسوب می شود و از ۹5 درصد باقی مانده ۱5 درصد دانشجویان ما افرادی 
هستند که مشکالت و نقص هایی دارند، اما این نقص ها به معنای آسیب های روانی 
نیست، بلکه فقدان مهارت محسوب می شود و الزم است دانشجویان مهارت های 

الزم را یاد بگیرند.
وی در ادامه تصریح کرد: همه افراد ممکن است در طول زندگی خود دچار 
استرس شده و یا با تعارض هایی مانند فقدان تصمیم گیری صحیح مواجه باشند. 
آن ۱5 درصد دانشجویان ما که مشکالتی دارند نیز با این مسئله مواجه هستند و 
نیاز به ارتقای مهارت هایی دارند که با مشاوره حاصل می شود و نه با درمان مطلق.
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان خاطر نشان کرد: بر 
اساس ارزیابی صورت گرفته ۸0 درصد دانشجویان ما در سالمت کامل روانی هستند 
و مشکلی ندارند.دکتر نعیمی یادآور شد: مهم ترین مشکل 5 درصد دانشجویانی که 
دچار ناراحتی های روانی هستند، استرس و فشارهای روانی است که تخلیه نشده و 
در نتیجه به دلیل تخلیه نشدن بار روانی متراکم، نابهنجاری های رفتاری- روانی و 

مشکالت متعددی در آنها ایجاد شده است.
وی افزود: رصد ما از وضعیت سالمتی دانشجویان از دو مسیر  انجام می 
شود. یکی انجام طرح پایش سالمت روان و دوم جمع بندی نظام مسائلی است که 

دانشجویان ما برای حل و فصل آنها به مراکز مشاوره مراجعه می کنند.
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان اظهار کرد: معموال 
دانشجویان دوره کارشناسی با آسیب هایی مواجه می شوند که بیشتر نیازمند همراهی 
مراکز مشاوره هستند، اما در مجموع دانشجویان ما جزو سالم ترین اقشار جامعه 

هستند و در بهترین وجه سالمت روانی قرار دارند.
نعیمی در خصوص میزان شیوع اعتیاد بین دانشجویان نیز تاکید کرد: قطعا 
یکی از چالش های ما در حوزه سالمت دانشجویان، مباحث اعتیاد و انواع مواد است، 

از نظر ما حتی یک دانشجوی مبتال به این آسیب نیز زیاد است.
وی ادامه داد: در مجموع برایند کشوری بیانگر این است که اعتیاد، آسیب 
بزرگ دانشجویان نیست. آسیب جدی موجود بین دانشجویان شیوع سیگار است 
که سالمت عزیزان ما را نشانه گرفته و باید در این زمینه اقدامات مؤثری در هم 
افزایی بین بخشی درون دانشگاه و نهادهای خارج از دانشگاه انجام شود. در این 
خصوص اولویت با پیشگیری و توانمندسازی روانی – اجتماعی دانشجویان است.
وی گفت: مهم ترین محوری که برای کاهش ابتالی دانشجویان به سیگار و 
دخانیات الزم است مورد توجه جدی قرار گیرد، تالش برای ارتقای سواد سالمت 
روان در ابعاد چندگانه و به ویژه آموزش مهارت زندگی است، چون پایه اساسی 
برای اصالح نگرش ها در حوزه شناختی که انجام شود، دو حوزه دیگر نگرش یعنی 

عواطف و رفتارها نیز متاثر از آن تغییر پیدا خواهند کرد.
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: بسیاری 
از دانشجویان ما مهارت حل مسئله را به درستی نمی دانند، لذا در برخورد با چالش 
های زندگی به واسطه وجود همین ضعف؛ از راه و روش نادرستی برای حل مسائل 
کوتاه  و  کاذب  و سرخوشی  دخانیات  استعمال  به  از جمله  استفاده می کنند،  خود 
ناشی از آن وابسته می شوند، در حالی که یادگیری و البته به کارگیری مهارت های 
زندگی در زندگی، باعث رشد و ارتقای فردی و قرارگرفتن در مسیر سالمت می شود.
وی گفت: مهم ترین محوری که برای کاهش تمایل دانشجویان به مصرف 
سیگار و دخانیات افزایش مهارت های زندگی است؛ متاسفانه تعداد گرایش دانشجویان 
ما به مصرف در مقایسه با دوره قبل از کرونا بیش از دو برابر افزایش یافته است 
و با وجودی که دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر سیگاری هستند؛ اما 
میزان گرایش به استعمال سیگار در بین دختران دانشجو نیز رو به افزایش است.

واژگونی مرگبار وانت پیکان در جنوب تهران
پنج  و  کشته  یک  تهران  جنوب  در  پیکان  وانت  خودرو  واژگونی  حادثه 

مصدوم داشت.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره 
به حادثه واژگونی خودرو وانت پیکان گفت: ساعت                                                                                                                                                0۸:20 امروز این حادثه در 
مسیر غرب به شرق جاده خاوران، شهرک کاروان به سامانه ۱25 اعالم و بی 

درنگ ماموران ایستگاه شماره 36 به محل حادثه اعزام شدند.
سید جالل ملکی افزود: یک دستگاه وانت پیکان با 6 سرنشین تبعه کشور 
افغانستان به هنگام حرکت و احتماال به دلیل ترکیدگی الستیک از مسیر منحرف 

و پس از برخورد با گاردریل های بزرگراه در محل واژگون شد.
وی ادامه داد: در این حادثه راننده ۱۸ ساله خودرو جان باخت و پنج سرنشین 

دیگر دچار مصدومیت شدند که البته وضعیت سه مصدوم این حادثه وخیم بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران توصیه کرد که وانت پیکان و 

حودروهای شبیه آن، وسیله ای مناسب برای جابجایی این حجم افراد نیست و 
همچنین الستیک های فرسوده این وسایل می تواند این چنین حوادثی را رقم 
بزند که از مالکان خودروهای باری می خواهیم در ایمن سازی وسایل از جمله 
الستیک دقت بیشتری داشته باشند و همچنین رانندگی این وسایل باری را به 

افراد کم سن و سال نسپارند.

پیرمرد  و  پیرزن  نجات  لرستانی در جريان  مرگ جوان 32 ساله 
الشتری 

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی لرستان گفت: جوان 32 ساله لرستانی در 
جریان نجات پیرزن و پیرمرد الشتری جان باخت.

مهدی غیبی اظهار کرد: ساعت 2 بامداد روز جمعه با اورژانس پیش بیمارستانی 
تماس گرفته شد مبنی بر آتش سوزی منزل مسکونی در شهرستان الشتر که 

بالفاصله یک کد آمبوالنس به منطقه اعزام شد.
وی اضافه کرد: در جریان این حادثه یک شهروند الشتری که برای خاموش 
کردن آتش و نجات افراد وارد منزل شده بود و سعی داشته که آتش را با آب 

خاموش کند که متاسفانه دچار برق گرفتگی شدید می شود.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی لرستان گفت: قبل از رسیدن تیم امدادی 
متاسفانه این جوان فوت می کند.غیبی بیان کرد: علت حادثه در دست بررسی است.
در این حادثه پیرمرد و پیر زنی که در منزل آتش گرفته گرفتار شده بودند 

نجات یافتند.  
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سرویس Google AMP در کشور
 از دسترس خارج شد

سرویسGoogle AMP که نسخه ی سبک از صفحه های وب را 
دراختیار کاربران موتورجستجوی گوگل قرار می دهد از دسترس کاربران 
یا پای  این سرویس فیلتر شده  ایرانی خارج شد. هنوز مشخص نیست 

تحریم های گوگل علیه ایران وسط است.
 Google از صبح امروز 20 خرداد هر سایت فیلتر شده یا نشده که از
نمی شود.  داده  نمایش  آن   AMP بخش  می کرده  پشتیبانی   AMP
بسیاری این فرضیه را مطرح می کنند که این سرویس مجدد در ایران 
فیلتر شده و ربطی به تحریم گوگل علیه ایران ندارد. در تابستان سال 

۱3۹۹ نیز یک بار این سرویس از سمت مراجع قضایی فیلتر شده بود.
و  مختلف  سرویس های  در  اختالل   ایجاد  باعث  فیلترینگ  این 
تجارت  کمیسیون  که  جایی  تا  بود  شده  کشور  ارتباطی  زیرساخت های 
درخصوص  سال،  آن  در  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان  الکترونیکی 

»اختالالت زیرساختی و اینترنتی اخیر« بیانیه ای در توییتر منتشر کرد.
در این بیانیه با توجه به اختالل در سرویسGoogle AMP نوشته 
شده بود که »کسب وکار دیجیتال امروز جز اصلی و جدایی ناپذیر از شاکله 
اقتصادی و اجتماعی کشور است و هرگونه بی توجهی و سهل انگاری در 
این رابطه هزینه های جدی برای همه دارد. فعاالن حوزه کسب وکارهای 
و  زیرساخت  از سوی مسووالن  پاسخ روشن و شفاف  در غیاب  آنالین 
شرکت های سرویس دهنده اینترنت در قبال تعهدات شان به کسب وکارها، 
در هر محفلی نگرانی از احتمال قطعی مجدد زیرساخت ها و حتی مانند 

سال ۹۸ قطعی اینترنت کشور را هم مطرح می کنند.«
ارتباطات زیرساخت  نیز بالفاصله شرکت  بیانیه  این  به  در واکنش 
اطالعیه ای منتشر کرد که محدودسازی سرویس Google AMP به 
دستور مقام محترم قضایی خطاب به اپراتورها رخ داده که پس از بررسی 
مجدد، این دستور با مساعدت مقام قضایی طی چند ساعت لغو شده است.

 Accelerated Mobile Pages عبارت  مخفف   AMP
است که در زبان فارسی با نام صفحات موبایلی پرشتاب شناخته می شود. 
سرویس AMP گوگل یک نسخه ی اصالح شده از HTML است که 
به عنوان نوعی استاندارد کدنویسی برای سایت ها نیز کاربرد دارد. طراحی 
این سرویس به گونه ای است که می تواند کدهای سنگینی که مانع از 
نمایش سریع سایت در موبایل می شود را حذف کند. درنتیجه ی این اتفاق، 

صفحه سایت ها با سرعت بیشتری برای کاربران به نمایش درمی آیند.
AMP برای مرور سایت ها در موبایل ها بهینه شده و هدف آن کمک 
به افزایش سرعت بارگیری صفحات است. این سرویس، نخستین بار در 
سال 20۱5، با هدف بهبود تجربه ی کاربری مخاطب وب سایت ها ایجاد 
شد. سرویس AMP گوگل این کار را ازطریق افزایش سرعت بارگذاری 

صفحه سایت ها در تلفن همراه کاربران انجام می دهد.
می شوند،  گوگل کش  دامنه ی  خود  داخل  این صفحه ها  ازآنجاکه 
نسخه ی AMP اخبار وب سایت های فیلتر شده را هم بدون فیلترشکن 
برای کاربران روی موبایل به نمایش در می آورد. حاال این فرضیه مطرح 
سایت های  تمام  کشور،  داخل  از  سرویس  این  کردن  فیلتر  با  که  است 
داخلی و خارجی که از AMP پشتیبانی می کردند از دسترس کاربران 
موبایل خارج شده اند. همان طورکه اشاره شده سرویس APM فقط در 
زمان جست وجو در گوگل و ازطریق گوشی های هوشمند دردسترس است. 
بدین ترتیب بسیاری از اخبار فهرست شده در نتایج گوگل در موبایل برای 

کاربران ایرانی از دسترس خارج شده است.
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مجتبی  تنظیم:  و  تهیه 
کاشی

ز  ا ه  ما و  د ز  ا بیش 
بورس  زمان  سا نه  گا سه  د  پیشنها
صندوق های  شدن  نزدیک تر  برای 
ارزش  به  یکم  دارا  و  یکم  پاالیش 
ذاتی میگذرد، پیشنهادهایی که تاکنون 
سرانجامی نداشته و ETF ها همچنان 

در ضرر هستند.
درمورد  که  تصمیماتی  تبعات 
بورس در سال ۱3۹۸ و ۱3۹۹ گرفته 
شد همچنان دامن سهامداران را گرفته 
ها   ETF از جمله  از سهام  بسیاری  و 
فراوان  های  وعده  وجود  با  هم  هنوز 

در ضرر هستند.
 ماجرا از سال ۱3۹۹ آغاز شد، در 
روزهایی که شاخص کل بورس برای 
گذر از مرز دو میلیون واحد کمین کرده 
بود، وعده عرضه سه صندوق دولتی در 
قالب ETF از سوی دولتمردان داده و 
قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه 
و صندوق  پاالیشی  دوم  ای، صندوق 
درواقع  باشد.  فلزی  و  خودرویی  سوم 
خود  سهم  باقیمانده  داشت  بنا  دولت 
در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، 
شرکت های خودرویی و فوالدی را در 
بازار عرضه و از این طریق سهام خود 
این صندوقها  کند.  واگذار  مردم  به  را 
مردم  به  تخفیف  درصد   30 تا   20 با 
واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی 

می توانست خریدار آن ها باشد.
نکته جالب این بود که وزیر سابق 
اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد که 
این صندوقها فرصت خوبی برای توزیع 
ثروت بین آحاد ایرانی است. همچنین 
اعالم کرد که با توجه به تخفیف 20 
پنج  فردی  اگر  صندوق  این  درصدی 
یکم  پاالیشی  سهام  تومان  میلیون 
تخفیف  تومان  میلیون  یک  بخرد، 
میزان  به  واقع  در  و  گرفت  خواهد 
بهره مند  ثروت  از  تومان  میلیون  یک 

خواهد شد.
در این راستا صندوق اول با نام دارا 
یکم در اوایل تابستان سال ۱3۹۹ عرضه 
و در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع 
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق 
دولت،  از  نمایندگی  به  واگذاری،  این 
باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، 
تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز 

و اتکایی امین را واگذار کرد.
در پذیره نویسی صندوق دارایکم 
مشارکت  نفر  میلیون  چهار  از  بیش 
با  ستا  را هم  که  صندوقی  کردند. 
روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی 
چشمگیری داشت و تا 200 درصد سود 
به  دارایکم  سوددهی  رفت.  پیش  هم 
با وجود سقوط  گونه ای بود که حتی 
دو  از  بورس  کل  شاخص  چشمگیر 
میلیون  یک  از  کمتر  به  واحد  میلیون 
سود  در  همچنان  صندوق  این  واحد، 
قرار داشت. اما عمر این سود طوالنی 
نبود و سقوط های پی در پی بازار این 

صندوق را هم به ته چاه کشاند.
آخرین وضعیت صندوق ها

از  واحد  هر  آمار،  آخرین  طبق 
و  هزار   ۱0 حدود  دارایکم  صندوق 
درحالی  این  دارد.  قیمت  تومان   700
است که NAV این صندوق ۱5 هزار 
واحد  قیمت هر  و  بوده  تومان  و 700 
این صندوق هنوز فاصله چشم گیری 

با NAV دارد.

 اما مسیر سوددهی پاالیشی یکم 
از همان ابتدا  کامال از دارایکم جدا شد. 
پاالیشی یکم باقی مانده سهام دولت در 
چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، اصفهان و 
بندرعباس بود که عرضه آن با اختالف 
بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید 
خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شد! 
آن  اما عرضه  این صندوق عرضه شد 
همزمان با ریزش بازار بود. هر واحد این 
صندوق نیز در روز عرضه ۱0 هزار تومان 
قیمت داشت اما در روزهای ریزشی بازار 
به 5000 تومان، یعنی نصف قیمت روز 

عرضه نیز رسید.
آخرین  در  صندوق  این  قیمت 
روز معامالت در هفته گذشته به حدود 
7۴00 تومان رسید. درحالی که قیمت 
NAV آن ۱۱ هزار و 700 تومان است.
سرانجام پیشنهاد سه گانه سازمان 

چه شد؟
ماه،  دو  حدود  راستا  این  در   
ر  ا د بها ق  ا ر و ا و  بورس  ن  ما ز سا
راستای  در  را  سه گانه ای  راهکارهای 
پاالیش  صندوق های  شدن  نزدیک تر 
خود  ذاتی  ارزش  به  یکم  دارا  و  یکم 
پیشنهاد  و  در هیئت مدیره جمع بندی 
اشخاص  پیشنهاد،  این  براساس  کرد. 
صندوق ها  این  ر  سهام دا غیردولتی 
رأی  اعمال  در صندوق ها  بتوانند  باید 
امکان  دولت  تنها  این  از  پیش  کنند. 
تاثیرگذاری مستقیم در مجمع صندوقها 

را داشت و سایر سرمایه گذاران حقیقی 
تصمیم  در  مشارکت  امکان  حقوقی  و 

گیری این صندوق ها را نداشتند.
پیشنهادی  در  بورس  سازمان 
ها   ETF این  که  کرد  مطرح  دیگر 
به صندوق های فعال و بخشی تبدیل 
صندوق ها  که  معنی  این  به  شوند؛ 
تغییر  را  سهام  سبد  ترکیب  می توانند 
باشند.  داشته  نیز  بازارگردان  و  داده 
این در حالی است که پیش از در سبد 
سهام صندوق پاالیش یکم تنها چهار 
نماد شتران، شپنا، شبندر و شبریز و در 
نمادهای  دارایکم  صندوق  سهام  سبد 
وبملت، وبصادر، وتجارت، اتکام و البرز 
غیرفعال  مدیریت  با  و  داشت  وجود 
سهام  تعداد  در  تغییر  امکان  )عدم 
جدید(  نماد  فروش  و  خرید  و  موجود 
پیشنهاد  اجرای  با  اما  می شد،  اداره 
تغییر ترکیب سبد سهام  امکان  حاضر 
نیز  بازارگردان  پتانسیل  از  استفاده  و 

برای آنها فراهم خواهد شد.
ممتاز  واحدهای  فروش  امکان 
و  یده  مزا یک  در  صندوق ها  ین  ا
واگذاری آن به بخش خصوصی برای 
دیگر  یکی  بیشتر،  نقدینگی  جذب 
این  در  شده  مطرح  پیشنهادهای  از 
در  نیز  پیشنهاد  این  است.  خصوص 
امکان  و  بوده  اول  پیشنهاد  راستای 
منظور  به  را  ممتاز  واحدهای  فروش 
در  کارگیری  به  و  جدید  منابع  جذب 
اداره صندوق به منظور افزایش قدرت 
مانور سرمایه گذاری مطرح شده است.

این راهکارها برای اجرایی شدن 
همچنان در انتظار تصویب شورای عالی 
بورس است اما سازمان پیش بینی کرده 
پیشنهادها،  این  شدن  اجرایی  با  بود  
یکم  پاالیش  و  دارایکم  صندوق های 
خود  ذاتی  ارزش  از  درصد   ۹5 به 
برسند. تصمیمی که هنوز توسط شورا 
تصویب نشده و اصال مشخص نیست 

سرانجامش چه خواهد شد!

بازديد معاونت فروش و بازاريابی بیمه آرمان از شعبه مشهد
دکتر هادی رئیس الذاکرین، سرپرست معاونت 
فروش و بازاریابی بیمه آرمان روز دوشنبه ۹ خرداد 

ماه از شعبه این شرکت در مشهد بازدید کرد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بیمه 
آرمان، وی ضمن بازدید از این شعبه در جلسه ای 
نیازها و مسائل کارکنان شعبه  بررسی  درخصوص 

به گفتگو نشست.
گروه  اساس  بر  بیمه  حق  تولید  عملکرد  وضعیت  بررسی  همچنین 
بیمه ای و ترکیب پرتفوی،  بررسی برنامه های اجرایی شعبه در حوزه 
توسعه فروش بیمه نامه خرد در جامعه بیمه گذاران بزرگ، تدوین طرح 
های ویژه فروش برای مشتریان بزرگ، بررسی وضعیت و عملکرد شبکه 
بیمه  از  بر وصول مطالبات جاری شعبه  تاکید  استان،  نمایندگان  فروش 
جمله  از  رضوی  خراسان  استان  کارگزاران  با  ارتباط  بر  تاکید  گذاران، 

موضوعات و اقدامات مهم و مطرح شده در این جلسه بود.

اعالم نتايج آزمون كتبی استخدامی بانك شهر
مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی بانک شهر گفت: 
نتایج آزمون کتبی استخدامی این بانک فردا )پنج شنبه ۱۹ خرداد ماه( 

اعالم می شود.
به گزارش سرویس بانک افق سرمایه؛ محمدعلی دهاقین در همین 
رابطه گفت: شرکت کنندگان در آزمون کتبی استخدامی بانک شهر که 
در تاریخ 6 خرداد ماه برگزار شد، می توانند از طریق سایت مرکز آزمون 

به نشانی: https://hrtc.ir از نتیجه عملکرد خود مطلع شوند.
تهران،  حوزه:  پنج  از  داوطلب  هزار   ۱0 حدود  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  داشتند،  حضور  آزمون  این  در  شیراز  و  اصفهان  تبریز،  مشهد، 
کرد: با داوطلبانی که حد نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی استخدامی 
را کسب کرده اند، طی هفته های آینده تماس گرفته شده و برای حضور 

در مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی بانک شهر افزود: 
حدود 5 هزار نفر متقاضی از کالنشهر تهران و مابقی شرکت کنندگان از 
سایر استان ها بودند که بیش از 75 درصد آنان دارای مدرک کارشناسی 

و 22 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده اند.
دهاقین عنوان کرد: برگزیدگان در آزمون کتبی، با انجام مصاحبه های 
اداری  مراحل  طی  و  عمومی  شایستگی  و  بررسی صالحیت  تخصصی، 

و کسب امتیاز مورد نظر، با انعقاد قرارداد جذب بانک شهر خواهند شد.
مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی بانک شهر عنوان 
کرد: بدیهی است صرفًا موفقیت در آزمون کتبی مبنای استخدام در بانک 
نبوده و داوطلبان پس از تکمیل تمامی مراحل و برابر با ضوابط داخلی 

بانک، دعوت به همکاری می شوند.

مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک تاکید کرد؛
ممنوعیت بلوكه كردن بخشی از تسهیالت اعطايی به مشتريان

مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران با ارسال بخشنامه ای 
به مدیریت شعب استان ها و مناطق شرق و غرب استان تهران بر اجرای 
ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان تاکید کرد.

به گزارش ایبِنا به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، 
ارسال بخشنامه 3755۱7/00  با  ایران  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
مورخ 23/۱2/۱۴00 بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان 
را در قالب انواع سپرده ها ازتاریخ ارسال این بخشنامه ممنوع اعالم کرد.

 بر طبق مصوبه جلسه 2۱/۱2/۱۴00 هیات عامل م بانک مرکزی 
وثیقه  عنوان  به  سپرده  هرگونه  اخذ  مصوبه،  این  تصویب  تاریخ  از  ج.ا.ا 
و  است  ممنوع  تسهیالت  اعطای  از  بعد  یا  و  قبل  عنوان  هر  به  نقدی 
بخشنامه۱00۸32/۹۹  طبق  بر  غیربانکی  اعتباری  موسسه  یا  بانک  اگر 
سال0۹/0۴/۱3۹۹ قبل از اعطای تسهیالت و منوط به توافق اقدام به اخذ 
وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیالت گیرنده 
کرده است، پرداخت سود علی الحساب سپرده معادل نرخ سود مشابه با 

سپرده هایی که وثیقه تسهیالت نیستند، الزامی است.
همچنین پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی 
آن سپرده توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده 

و متخلفین مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می شوند.

فروردین  در  ایران  بانک  پست  بودجه  و  آمار  کل  اداره 
ماه خبر داد؛

رتبه نخست مديريت شعب استان اردبیل، در كاهش مدت 
زمان توقف خودپردازها

کاهش  درصدی   ۹/۸۹ تحقق  با   ، اردبیل  استان  شعب  مدیریت 
اول  رتبه  جاری  سال  ماه  فروردین  در  خودپردازها  توقف  زمان  مدت 
بهینه سازی این شاخص را در تحقق اهداف کمی، پایش و پویش سال 

۱۴0۱بدست آورد.
به گزارش ایبِنا به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، 
بر طبق گزارش اداره کل آمار و بودجه و اعالم اداره کل بازاریابی و توسعه 
بازار، مدیریت شعب استان های کردستان و خراسان جنوبی به ترتیب با 
7/66 و 2/62 درصد جایگاه دوم و سوم، کاهش زمان توقف خودپردازها 

در فروردین ماه سال جاری را کسب کردند.
بر اساس این گزارش، مدیریت شعب استان های اردبیل، کردستان و 
خراسان جنوبی، در اولین ماه سال جاری به ترتیب با کسب 25/۱، 00/۱ 
و ۹2/0 امتیاز، از تحقق این شاخص در اهداف کمی، پایش و پویش سال 
جاری باالتر از سایر مدیریت شعب استان ها و مناطق تهران قرار گرفتند.

بر اساس این آمار، مجموع تمام استان ها در شاخص کاهش زمان 
توقف خودپردازها، ۴5درصد از اهداف کمی برنامه پایش و پویش سال 

جاری را در فروردین ماه محقق کرده اند.

یک کارشناس اقتصاد:
ايران می توانست شاهراه صدور گاز به اروپا شود!

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا گفت: اگر ایران به منافع خودش نگاه 
درازمدت داشت، می توانست بزرگترین شاهراه صدور گاز به اروپا شود و همزمان 

صادرات گاز به شرق آسیا را تا 5 برابر افزایش دهد.
مهرداد عمادی، درباره همکاری ایران و آذربایجان در زمینه بهره برداری از 
میادین مشترک نفتی و گازی اظهار داشت: این موضوع از سه بعد قابل بحث 
است، ابتدا اینکه ایران در حال حاضر نتوانسته از پتانسیل خود برای صادرات و 
افزایش درآمد ارزی بابت فروش گاز استفاده کند، شاید نزدیک 35 درصد پول 
گازی که می فروشد را به دلیل محدودیت از سوی خزانه داری امریکا و همچنین 
دشواری مالی همسایگان دریافت نمی کند. بعد دوم اینکه تعداد قابل توجهی 
از شرکت های مهندسی فعال در حوزه توسعه میادین و ایجاد زیرساخت ایران، 
پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم با برخی نهادها دارند و این باعث شده ایران 
نتواند از پتانسیل کارشناسی و مهندسی خود استفاده کند. سوم اینکه این نگاه 
پذیرفته شده که سیستم مدیریت کشور در بخش انرژی بسیار ناکارا بوده و دلیل 
آن هم فرسوده بودن ابزارآالت و نیروی کار است که بهترین زمان بهره وری شان 

گذشته و هنوز در برابر بکارگیری نیروی کار جوان مقاومت می کنند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر عدم انتقال تکنولوژی از شرکت های پیشروی 
کشورهای صنعتی باعث شده ایران در بکارگیری توان ها دچار اشکال باشد. 
موضوع قابل بحث دیگر اینکه در حال حاضر روس ها احساس می کنند نتوانستند 
آنگونه که مورد نیازشان بود تحریم ها را دور بزنند، بنابراین تالش دارند فروش 
پتانسیل  می تواند  شمالی  مرزهای  و  دهند  افزایش  را  انرژی شان  حامل های 

ایران را برای تبدیل شدن به مرکز داد و ستد انرژی در منطقه افزایش دهد.
ایران خودخواسته از بازار انرژی کنار کشیده

ایران گویی  اروپا تصریح کرد: در حال حاضر  اتحادیه  اقتصادی  مشاور 
خودخواسته از بازار انرژی کنار کشیده اما در این چارچوب سیاست جدید انرژی 
با  که بکار گرفته شده و تالش هایی که برای زنده کردن پروژه متوقف شده 
ترکمنستان برای انتقال گاز به بازارهای غربی خزر صورت می گیرد، می تواند 
انعکاس دهنده این باشد که ایران پتانسیل بزرگی در خزر و انرژی دارد و تاکنون 
نتوانسته از اینها استفاده هرچند محدود داشته باشد که این همکاری انرژی در 

صورت اجرایی شدن گام مثبتی خواهد بود.
منافع ملی ایران را فراتر از توافق استرتژیک با روسیه ببینیم

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم این همکاری را به سرانجام برسانیم یک 
بود،  انرژی مشترک خواهد  میادین  در  ایران  ارتقاء جایگاه  برای  مثبت  نقطه 
تاکید کرد: در پروژه دو برابر شدن سواپ گاز از ترکمنستان درست است که 
انتقال  از زیرساخت های گاز ایران استفاده می شود و از نظر افزایش درآمد و 
تکنولوژی اهمیت زیادی ندارد، اما می تواند پله ای باشد که سیاست دیپلماسی 
انرژی در خدمت منافع ملی کل کشور باشد، ایران می تواند همکاری را توسعه 
دهد و منابع انرژی و مهندسی استفاده نشده که به خاطر تحریم نیمه استفاده 
و معطل  مانده را بکار گیرد و این برای اقتصاد مثبت است. اگر ایران درست 
مدیریت کند نگاه منفی که در اروپا و غرب و شرق آسیا نسبت به ایران ایجاد 
شده؛ تغییر خواهد کرد، بعبارت دیگر اگر ایران منافع ملی خود را فراتر از توافق 

و همسویی های استرتژیک با روسیه ببیند اتفاق بسیار مهمی خواهد بود.
همکاری تهران-آنکارا برای انتقال گاز به اروپا

عمادی در پاسخ به اینکه آیا همکاری گازی با آذربایجان می تواند بستری 
برای همکاری تهران -آنکارا جهت انتقال گاز به اروپا باشد، توضیح داد: از نظر 
پتانسیل و میزان ذخایر گازی شمال کشور این امکان وجود دارد، عالوه بر آن 
ایران  پیوستن منابع گازی جنوب  برای  این پروژه می تواند یک پروژه کالن 
به اروپا باشد، از نظر استراتژی و امنیت اقتصادی پروژه خوبی است و ارزش 
افزوده آن مثبت ارزیابی می شود که البته تغییرات زیرساختی از نظر فناوری و 

انتقال تکنولوژی نیاز است که خارج از دسترس ایران است. 
جایگاه روسیه در انرژی ایران

وی با بیان اینکه ایران باید بتواند روابط خود را با دیگر کشورها ترمیم 
با  تاکنون  تهران  است،  تهران  با  مستقیما  اقدام  این  مسئولیت  گفت:  کند، 
کم کاری و عدم ارزیابی درست باعث شد روابط با شرکت های مهم انرژی از 
جمله استات اویل و رویال داچ شل و حتی شرکت مهندسی ماشین آالت سنگین 
در سوئد منتفی شود و اکنون به آنها نیاز داریم، اما از سوی دیگر ترکیه تقریبا 
به طور نیمه آشکار روبروی روسیه قرار گرفته و میزان زیادی پهباد و ابزارآالت 
نظامی در اختیار اوکراین قرار داده و در چنین شرایطی توسعه روابط با باکو و 
آنکارا به جهان یادآوری می کند که ایران در جایی که الزم می داند همکاری های 
خود را جدای از روسیه گسترش می دهد، چراکه واقعیت این است که روس ها 
در ماه های اخیر دقیقا روی بازار ایران برای فروش فراورده های انرژی تمرکز 

کرده و این همان چیزی است که باید بدانیم روسیه بدنبال منافع خود است.
به تاناپ بپیوندیم؟

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا در ادامه در ارزیابی پیوستن ایران به پروژه 
تاناپ گفت: ایران همواره به عنوان یک پتانسیل دیده شده اما نگاهی که در 
حال حاضر وجود دارد اینکه اعتبار چند سال پیش را بعنوان کشور مطمئن دارای 
انرژی نداریم، به همین دلیل این پروژه زمانی می تواند اجرا شود که ایران نشان 

دهد رفتارش در زمینه دیپلماسی انرژی تغییر کرده است.
ارتش چین در خدمت پروژه های اقتصادی است

وی خاطرنشان کرد: در حقیقت تمام فعالیت و سرمایه گذاری برای باز شدن 
مسیر منوط به تصمیم تهران است، تا تهران نگاه و ارزیابی در خصوص ارزش این 
پروژه ها برای اقتصاد نداشه باشد، این پتانسیل در حد بالقوه خواهد ماند. مثال اقتصاد 
چین تابع مسائل امنیتی ارتش این کشور نیست، بلکه منافع درازمدت اقتصاد و رفاه 
اقتصادی شهروندان اهمیت دارد بنابراین نیروهای نظامی در خدمت پروژه ها هستند. 

تغییر مسیر گاز اروپا از اوکراین به ترکیه
با  اروپا  به  ترانزیت گاز  آنکارا جهت جابجایی مسیر  عمادی درباره نظر 
اوکراین گفت: این پروژه بسیار مهم خواهد بود اما واقعیت اینکه بالقوه خواهد 
ماند، تا زمانی که ایران نتواند به لحاظ سیاسی و مالی مشکالت را حل کند، 
این پروژه بالفعل نخواهد شد. در حال حاضر ایران از نظر مالی وضعیت مناسبی 
ندارد این پروژه ها می توانند برای گسترش منابع مالی توان افزایی کنند، مثال 
بیش از یک سال پیش قبل از وقایع اوکراین در نشستی این موضوع ارزیابی 
شد و آن زمان روس ها شروع به تهدید و درخواست های غیرمعمول کردند، در 
زمینه افزایش بهای گاز که توافق 3 ساله داشته درخواست بازنویسی کردند که 

مورد پذیرش اروپا واقع نشد.
ایران شاهراه صادرات گاز به اروپا و صدور 5 برابری به شرق آسیا

وی تاکید کرد: اگر ایران به منافع خودش نگاه درازمدت داشت، می توانست 
بزرگترین شاهراه صدور گاز به اروپا شود و همزمان صادرات گاز به شرق آسیا 
را تا 5 برابر افزایش دهد، بازارهای مورد نظر به شرق آسیا از کانال پاکستان 
و هند و از مرزهای شمالی خراسان به شمال غربی آسیا و در مورد اروپا نیز از 

ترکیه قابل اجرا بوده است.
پروژه ای برای همکاری گازی با قطر

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا همچنین بیان داشت: حتی ایران می تواند 
به پتانسیلی برای قطر تبدیل شود درست است که این کشور منابع پارس جنوبی 
را دارد ولی ساختاری که در این پروژه ایجاد می شود برای قطر هم جذاب است، 
در این راستا سقف پتانسیل ایران باالست و می تواند دستاوردهایی داشته باشد. 

ایران با دست خودش گلوی نفت و گاز را می فشارد
بداند،  را مهم  ایران بخواهد همچنان منافع روسیه  اگر  یادآور شد:  وی 
قطعا پایه های این نگاه سست است زیرا قطعا نگاه روس ها اینگونه نیست. اگر 
فعالیت انرژی ایران در حد سواپ گازی و همکاری در حوزه میادین مشترک باشد 
بازیکن دوم و سوم خواهد بود، زیرا شرکت های مهندسی ایران روابط مدیریتی و 
مالی با نهادهایی دارند که خود تحریم هستند، در حقیقت ایران با دست خودش 
گلوی نفت و گاز را می فشارد، اگر نگاه این باشد که در جدیدی برای ورود به 
بازارهای از دست رفته باز شده، کم کم می توانیم جای پای خودمان را پررنگ 

کنیم، هرچند مسکو تمایلی به این کار ندارد.
نگاهی که منافع استراتژیک ایران را کم کرد

وی گفت: آنچه برای روس ها مهم است اینکه حداکثر دریافت ارزی را 
داشته باشند و تحریم های جدیدشان را کم اثر کنند، بهرحال بدانیم ایران مهره 
رده اول برای مسکو نیست، به همین خاطر تصور می کنم شاید در تهران این 
نگاه پذیرفته شود که در مورد انرژی باید منافع درازمدت خودش را دنبال کند، باید 
بپذیریم نگاهی که در 20 سال گذشته داشته اشتباه و پرهزینه بوده و در درازمدت 
چیزی جز کوچک کردن منافع استراتژیک ایران در دنیا به همراه نداشته است.

سرمایه گذاران همچنان در ضرر؛

نماد بورس با وعده سبز نمی شود!

مه
و بی

ک 
بان
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زیر نظر: محمد امامی
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زیر نظر: بهنام مومنی

ارسال پیامک به منتخبان ذخیره از 25 خرداد به بعد؛
وزارت صمت: به همه منتخبان قطعی و 

ذخیره خودرو تعلق می گیرد
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در نخستین مرحله 
از تخصیص خودرو در قالب سامانه یکپارچه، حدود ۱۸6 هزار خودرو به همه 

منتخبان قطعی و ذخیره تعلق می گیرد.
در هفته  یکپارچه خودرو  فروش  قرعه کشی سامانه  نتایج  اعالم  از  پس 

گذشته، ابهاماتی به وجود آمد.
عدم  خودروسازان،  قرعه کشی  قبلی  فرآیند  در  نقص  موارد  از  یکی 
پاالیش فهرست منتخبان بود؛ اما در این دوره فهرست منتخبان به لحاظ 
احراز هویت کنترل شده و ۱0 درصد از منتخبان شرایط الزم را احراز نکرده 

و حذف شدند.
از ثبت نام کنندگان  از فهرست رزرو تعدادی  بار  بنابراین برای نخستین 
جایگزین شدند. بدین ترتیب برخی از منتخبان که در فهرست رزرو بودند که 
اعالم این افراد به عنوان فهرست رزرو و سپس به عنوان فهرست منتخب باعث 

ایجاد ابهام شده بود.
ادامه سازمان حمایت اعالم کرد: برای همه کسانی که در فهرست  در 
اصلی منتخبان بودند و همچنین متقاضیانی که در فهرست رزرو بودند و سپس 

در فهرست اصلی منتخبان قرار گرفتند، خودرو تخصیص داده خواهد شد.
قالیباف« سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو  »امید 
با خبرنگار دنیای جوانان افزود: خودرو به همه منتخبان قطعی و ذخیره تعلق 

می گیرد.
داده  از فهرست ذخیره خودرو  نفر  به ۱2 هزار  بود  ابتدا مقرر  وی گفت: 
شود، اما بعدازآن به این نتیجه رسیدیم که خودروسازان امکان عرضه ۱76 هزار 

دستگاه خودرو را دارند.
قالیباف ادامه داد: یعنی عالوه بر ۱25 هزار نفر افراد احراز هویت شده و 
برنده قطعی که اعالم شد، از آنجایی که حدود 50 هزار دستگاه خودرو مازاد 
وجود داشت و تعداد افراد رزرو نیز 60 هزار نفر بود، مشخص شد با اضافه کردن 
۱0 هزار خودروی دیگر در عمل هم به لیست قطعی شده ها و هم به فهرست 

ذخیره ها می توان خودرو داد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به این ترتیب 
در نخستین مرحله از تخصیص خودرو در قالب سامانه یکپارچه، حدود ۱۸6 هزار 

خودرو به متقاضیان عرضه خواهد شد.
وی بیان داشت: البته برای 60 هزار نفری که در فهرست ذخیره هستند از 

25 خرداد به بعد پیامک ارسال خواهد شد.
فوری،  فروش  شامل  متنوع،  فروش  طرح   ۱۱5 قالب  در  دوره  این  در 
فوق العاده و طرح جوانی جمعیت با بازه زمانی کمتر از یک سال، خودرو تحویل 

مردم خواهد شد.
در این دوره به منظور افزایش سطح عرضه خودرو در ایجاد شفافیت، فرآیند 
ثبت نام به صورت یکپارچه با 3۸ مدل خودروی مختلف از 6 خودروساز کشور انجام 
شد و چهار میلیون و ۱75 هزار و 352 نفر ثبت نام کردند. به صورت تفکیکی سه 
میلیون و ۸7۸ هزار و 30۱ نفر در طرح عادی و 2۹7 هزار و 5۱ نفر در طرح 

حمایت از خانواده ثبت نام کردند.
توسط  عرضه شده  خودروهای  در  گرفته شده  نظر  در  ظرفیت  مجموع 
و ۹۱۱  هزار  دوره ۱76  این  برای  تخصیص  یکپارچه  سامانه  در  خودروسازان 
فوق العاده،  فوری،  )فروش  متنوع  فروش  قالب  ۱۱5 طرح  در  که  بود  خودرو 
تولید( عرضه شد که رشد  در  از یک سال و مشارکت  پیش فروش های کمتر 

معنی داری نسبت به دوره قبلی قرعه کشی داشته است.
عرضه خودرو در سامانه یکپارچه باعث شفافیت و ایجاد رویه ای واحد در 
عرضه برای همه خودروسازان و رفع شائبه مهندسی عرضه به صورت قطره چکانی 

و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف شده است.

تنظیم: پیمان جهانشاهی

حدود  اجتماعی  تامین  سازمان 
دارد  بگیر  مستمری   نفر  میلیون   3.5
حداقل  آنها  از  درصد   70 بالغ بر  که 
با  که  می کنند  دریافت  را  مستمری 
افزایش 57.۴ درصدی حقوق، عدالت 
دولت  در  معیشت  بهبود  و  اجتماعی 

سیزدهم رقم خورد.
نفر  میلیون و 600 هزار  حدود 2 
حقوق  با  اجتماعی  تامین  بازنشسته 
حداقلی هستند که ماهیانه تا سه یا چهار 
با  میلیون تومان دریافت می کردند که 
افزایش حقوق اخیر، اکنون دریافتی آنها 
به پنج میلیون و 600 هزار تومان رسیده 
است تا بتوانند معیشت روزمره خود را 

تامین کنند.
بگیران  حداقل  حقوق  افزایش 
تامین اجتماعی قدم دولت سیزدهم در 
به  رسیدگی  و  عدالت محوری  راستای 
تا  است  جامعه  کم درآمد  افراد  معیشت 
داشته  معقولی  پرداختی های  قشر  این 

باشند.
همچنین حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی که تا سال گذشته بین ۹ تا ۱0 
میلیون تومان حقوق می گرفتند، حدود 

یک میلیون تومان افزایش یافت.
226 هزار بازنشسته نیز باالی ۱0 
میلیون تومان حقوق می گرفتند که به 
میلیون و 5۹۹ هزار  طور متوسط یک 

تومان حقوق آنها افزایش یافت.
حقوق بگیران  مستمری  افزایش 

سازمان تامین اجتماعی طبق مواد ۹6 
هرساله  اجتماعی  تامین  قانون   ۱۱۱ و 
می رسد.  وزیران  هیات  تصویب  به 
مستمری  دریافتی  حداقل  به طوری که 
بگیران از حداقل حقوق مصوب همان 

سال کارگران کمتر نباشد.
بر این اساس، مصوبه شورای عالی 
کار در ۱۹ اسفند ۱۴00 حداقل دریافتی 
کارگران برای سال ۱۴0۱ به مبلغ پنج 
میلیون و 5۸0 هزار تومان در ماه رسید 
از این رو نباید بازنشستگان کمتر از این 

حقوق می گرفتند.
سال  بودجه  قانون  حکم  طبق 

۱۴0۱ )مصوب مجلس شورای اسالمی( 
مختلف  صندوق های  خصوص  در 
بازنشستگی )مبنی بر رشد ۱0 درصدی 
راستای  در  و  بازنشستگان(  حقوق 
هماهنگ سازی پرداخت حقوق در کلیه 
این  برای  بازنشستگی،  صندوق های 
دریافتی  دارای  که  مشموالن  از  دسته 
 ۱0 افزایش  باشند،  حداقل  از  بیش 

درصدی اعمال می شود.
به  کمک  ر  به منظو همچنین 
ز  ا باالتر  ن  مستمری بگیرا معیشت 
حداقل، عالوه بر ده درصد مذکور، مبلغ 
دریافتی  سقف  )تا  تومان  هزار   650

به صورت  تومان(  میلیون   ۱0 ماهانه 
ماهانه پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل  اعالم  اساس  بر   
هر  پرداختی  اجتماعی،  تأمین  سازمان 
بر  ماه  بیستم  از  بازنشستگان  به  ماه 
به  می شود،  شروع  الفبا  حروف  اساس 
طبق  خرداد  حقوق  قبلی  عادی  روال 
زمان بندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت 
می شود که واریز افزایش حقوق خرداد 
جداگانه  به صورت  خرداد   26 و   25 از 
فروردین  مابه التفاوت  و  شروع می شود 
بعدی  ماه  دو  طی  نیز  اردیبهشت  و 

تسویه خواهد شد.

یک افزایش حقوق و یک ادعای عجیب؛

بهبود معیشت 70 درصدی بازنشستگان با افزایش 57.4 درصدی حقوق!
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 ایالم –فرمانده نیروی 
گفت:  ایالم  استان  انتظامی 
به  استان  نتظامی  ا نیروی 
نیروهای  پشتوانه  و  پشتیبان  عنوان 
هر  آماده  محیط بانان  و  زیست  محیط 
حفاظت  مجموعه  با  همکاری  گونه 

محیط زیست است.
در  مهر  القاصی  دالور  سردار   ،
حفاظت  کارکنان  و  مدیرکل  با  دیدار 
محیط زیست استان ایالم به مناسبت 
گرامیداشت هفته محیط زیست اظهار 
زیست  محیط  سالمت  حفظ  داشت: 
انسانی و طبیعی به عنوان یک مقوله 
مهم و حیاتی، وظیفه ای همگانی است.

استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
محیط  متنوع  های  فعالیت  به  ایالم 
زیست در عرصه های طبیعی، صنعتی 
این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  شهری  و 
راستا نیروی انتظامی بیشتر از گذشته 
آماده هرگونه همکاری با محیط زیست 
زیستگاه  و  زیست  محیط  حفظ  برای 

ها است.
شد:  یادآور  مهر  القاصی  سردار 
ارزنده  فرصتی  زیست  محیط  هفته 

غنی  فرهنگ  اشاعه  برای  مناسب  و 
از محیط زیست و  حراست و حفاظت 
طبیعت است که هرگونه آسیب دیدن 
این انفال الهی جبران ناپذیر خواهد بود.
استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
محیط  شهدای  جانفشانی  به  ایالم 
تقدیم  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  زیست 
۱۴3 شهید این عرصه، نشان از تالش 
و مجاهدت سبزپوشان محیط زیست در 
حفاظت و پاسداری از محیط زیست در 
برابر متجاوزان حریم طبیعت و حیات 

وحش دارد.
وی با اشاره به فعالیت های متنوع 
محیط زیست در عرصه های طبیعی، 
صنعتی و شهری اظهار داشت: نیروی 
انتظامی استان آماده هرگونه همکاری 
شبانه روزی با مجموعه حفاظت محیط 

زیست است.
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
ایالم نیز در این دیدار گفت: در تمام 
و  طبیعی  از  اعم  زیستی  های  عرصه 
محیط  حفاظت  سازمان  به  انسانی، 

شده  محول  هایی  مسوولیت  زیست 
باعث  وظایف،  این  تعدد  که  است 
ها  بخش  سایر  همکاری  بدون  شده 
ممکن  موفقیت  به  نیل  ها،  دستگاه  و 

نباشد.
داشت:  اظهار  ابدالی  غالمرضا 
گسترده  کل  اداره  این  های  فعالیت 
مختلف  های  حوزه  جمله  از  که  است 
و  پسماند  مدیریت  محیطی،  زیست 
صنعتی  واحدهای  فعالیت  بر  نظارت 

استان است.
همکاری  بابت  تقدیر  ضمن  وی 
افزایی های مشترک بخش  ها و هم 
اداره  با  انتظامی  نیروی  مختلف  های 
کل حفاظت محیط زیست استان ایالم 
افزود: همکاری نیروی انتظامی با یگان 
دستگیری  در  زیست  محیط  حفاظت 
و  ستودنی  زیستی،  محیط  متخلفین 
ارزشمند است. در این دیدار، چند تن از 
معاونت های نیروی انتظامی، فرمانده 

خود را همراهی کردند.
هفته  نام  به  خرداد   22 تا   ۱6 از 
شده  نامگذاری  زیست  محیط  ملی 

است.

فرمانده نیروی انتظامی استان ایالم :

نیروی انتظامی پشتوانه و پشتیبان محیط زيست است
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان؛

جايگاه های  از  كیفی  و  كمی  كنترل  بازديد  4هزار 
عرضه سوخت ايالم انجام شد

  ایالم_  آذر یعقوبیان :  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
از  کیفی  و  کمی  کنترل  بازدید  چهارهزار  بر  بالغ  انجام  از  ایالم  منطقه 
جایگاه  های عرضه سوخت بنزین و نفتگاز استان در سال گذشته، خبر داد.

و  بازرسان  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  چاغروندی  اصغر  علی 
کارشناسان این شرکت با تالش شبانه روزی و به طور مستمر کیفیت و 

کمیت عرضه بنزین و نفتگاز را مورد بررسی قرار می دهند.
600بازدید  و  کیفی  بازدید   3000 از  بیش  گذشته  افزود: سال  وی 
کمی از تلمبه های جایگاه های عرضه سوخت مورد کنترل و پایش قرار 

گرفته است.
گفت:  ایالم  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
همچنین در راستای تامین و توزیع مطلوب سوخت به شهروندان و عرضه 
بازدید کمی وکیفی  بالغ بر چهارهزار  سوخت طبق استاندارهای موجود، 
فرآورده های نفتی به صورت دوره ای و موردی توسط کارشناسان این 

شرکت، از جایگاه های عرضه سوخت انجام شد.
وی ادامه داد: سال ۱۴00، بالغ بر چهارهزار بازدید کنترل کمی و 
منظور صیانت  به  نفتگاز،  و  بنزین  جایگاه  های عرضه سوخت  از  کیفی 
از حقوق شهروندی و با هدف رعایت استانداردهای موجود فرآورده های 

نفتی انجام شده است.
چاغروندی با تاکید بر کنترل مستمر کیفیت و کمیت فرآورده های 
نمایندگان دستگاه های  با حضور  بازدیدهای مشترک  نفتی تصریح کرد: 
اداره استاندارد، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی نیز به صورت فصلی 

در کنار بازدیدهای روتین این شرکت، در حال انجام است.
وی یادآور شد: شهروندان محترم در صورت مشاهده مشکل و ایراد 
فنی در نازل ها، بروز تخلف و شکایت از نحوه ارائه خدمات در جایگاه های 
عرضه سوخت و یا هرگونه انتقاد و پیشنهاد می توانند با مرکز پاسخگویی 

و ارتباط با مشتریان 0۹627 درخواست خود در میان بگذارند.

مدیرمخابرات منطقه ایالم؛
دو سرويس جديد مخابراتی در ايالم راه اندازی شد

اندازی دو سرویس جدید  راه  از  ایالم  منطقه  ایالم_مدیرمخابرات 
مخابراتی در استان خبر داد.

حشمت اسدی  در گفتگو با خبرنگاران ؛ اظهار داشت: در راستای 
های  ساخت  زیر  توسعه  و  مخابراتی  خدمات  به  مردم  آسان  دسترسی 
اول،  همراه  تلفن  اساسی  حوزه  سه  در  ایالم  منطقه  مخابرات  ارتباطی 

تلفن ثابت، اینترنت پرسرعت خانگی adsl فعال است.
وی افزود: سرویس های جدیدی برای مکمل در دست اقدام است 
که بخشی از انها واگذار و بخشی دیگر امسال با سرمایه گذاری در مناطق 

جدید برای دسترسی ایجاد می شود.
این سرویس های  اینکه  بیان  با  ایالم  منطقه  مخابرات  مدیرعامل 
جدید متنوع بخشی از تکنولوژی روز دنیا است، گفت: سرویس )اف تی 

تی اچ( با ظرفیت حدود 2 هزار پرت در دستور واگذاری قرار دارد.
وی ادامه داد: مهمترین مزیت این سرویس این است که تلفن ثابت 
ترین  پیشرفته  که  نوری  فیبر  به  مسی  کابل  بستر  از  خانگی  اینترنت  و 

تکنولوژی روز دنیا می باشد منتقل می شود.
اسدی خاطرنشان کرد: در شهر ایالم زیرساخت های الزم از سال 
سرویس   این  پوشش  تحت  دهلران  شهر  بعدی  برنامه  در  و  فراهم   ۹۴
قرار خواهد گرفت که طی هفته های آینده افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: دیگر سرویس راه اندازی شده  در ایالم )وی.دی. 
اس. ال( می باشد که  با تجهیزات سخت افزاری پیشرفته تری متوسط 

سرعت بستر )ADSL( تا سرعت 50مگ قابلیت افزایش دارد.
مدیرعامل مخابرات منطقه ایالم گفت: این سرویس نیز در استان 
راه اندازی شده که با تامین اعتبار و خرید تجهیزات تا پایان سال ظرفیت 

۴00 پورت در استان فراهم می شود.
نصب 230 کیلومتر فیبر نوری در ایالم

وی بیان داشت: در طول دو سال اخیر حدود230 کیلومتر فیبر نوری 
جدید در مناطق محروم روستایی  ایالم نصب شده است.

خرید  و  نوری  فیبر  کیلومتر  هر  اجرای  هزینه  کرد:  تصریح  اسدی 
کابل حدود 200 میلیون تومان است که این رقم از محل اعتبارات وزارت 

ارتباطات تامین می شود.

با هدف کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان انجام 
می شود؛

شهید  نیروگاه  در  تابستانه  آمادگی  برنامه  اجرای 
رجايی

برنامه آمادگی تابستانه ی واحدهای نیروگاه شهید رجایی به منظور 
کمک به تداوم تولید برق پایدار در پیک مصرف تابستان، عملیاتی شده 

است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد 
آمادگی  وضعیت  به  اشاره  با  ریزی  برنامه  و  مهندسی  معاون  دوستی 
واحدهای نیروگاه برای تولید برق پایدار در تابستان ۱۴0۱ گفت: هرساله به 
منظور کسب آمادگی الزم برای تولید انرژی الکتریکی در فصل پرمصرف 
تابستان، برنامه هایی از سوی گروه برنامه ریزی، تدوین و برای اجرا به 

معاونت های مربوطه ابالغ می شود.
واحدهای  تجهیزات  افزود:  برنامه  این  جزییات  تشریح  در  دوستی 
نیروگاه هرساله مورد بازبینی قرار می گیرد و در صورت وجود اشکال در 
آن ها، نسبت به رفع آن ها اقدام می شود تا خللی در فرآیند تولید برق 

به ویژه در ایام گرم سال ایجاد نشود.
تابستانه  برنامه آمادگی  ادامه داد:  برنامه ریزی  معاون مهندسی و 
که  واحدها  اساسی  و  مهم  تجهیزات  تا  شود  می  تدوین  ای  گونه  به 
نقش مهمی در حفظ پایداری تولید در شرایط افزایش دمای هوا دارند، 
خنک  های  برج  ارتباط،  این  در  که  گیرد  قرار  بازبینی  و  بررسی  مورد 
کن اصلی، جایگاه ویژه ای دارند به گونه ای که آمادگی این تجهیزات 
بزرگ، مانع از افت راندمان و بهره وری در واحدهای بخاری می شود. 
از این روی، شناسایی و رفع نشتی در دلتاهای برج ها، شست و شوی 
اقدامات  از   ،... و  دلتاها  لوورهای  تنظیم  و  بازدید  مرحله،   3 در  دلتاها 
در  یا  و  شد  انجام  تابستانه،  آمادگی  برنامه  اجرای  با  که  است  مهمی 

حال انجام است.
های  سازی سیستم  آماده  و  بازدید  داشت:  بیان  ادامه  در  دوستی 
واحدها،  چیلرهای  و  هواسازها   ،)ACT واحد) کمکی  کاری  خنک 
بویلرهای  و  کنترلی  و  سرویس  هوای  سیستم  همچنین  کمپرسورها، 
واحدها در  تابستانه  آمادگی  برای  اقدامات دیگری است که  از  کمکی، 
دستور کار قرار گرفته و از سوی متخصصان نیروگاه در حال انجام بوده 

و در مراحل پایانی قرار دارد.
و شوی  گازی، شست  واحدهای  کاری  آماده سازی سیستم خنک 
رادیاتورهای آن و بازدید و آماده سازی سیستم »مه پاش« که نقش مهمی 
در افزایش تولید واحدها در ساعات گرم روز دارد، از اقداماتی است که در 

این ارتباط در نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام رسیده است.
دوستی با اشاره به ضرورت آمادگی سیستم های ایمنی در واحدهای 
در  مهم  موارد  از  گفت:  احتمالی  از حوادث  پیشگیری  برای  گانه  سیزده 
ایمنی واحدها  از عملکرد صحیح سیستم های  تابستانه، اطمینان  برنامه 
است که با اجرای این برنامه، نقاط پرخطر شناسایی شده و تدابیر الزم 
به  ارتباط الزم  با  آن هاتدارک دیده شده است. در همین  برای مقابله 
عمومی،  خدمات  بر  نظارت  امور  همراهی  و  کمک  با  که  است  توضیح 
علف های روییده در مناطق پرخطر نیروگاه نیز برای جلوگیری از آتش 

سوزی، چیده شده است.
فعالیت های مرتبط با برنامه آمادگی تابستانه با استفاده از ظرفیت 
های داخلی انجام شده و یا در حال انجام است که پایش آن نیز تا پایان 

فصل تابستان، ادامه خواهد داشت.

بهسازی شبکه برق روستای گردشگری دله مرز
شبکه  بهسازی  و  اصالح  از  کامیاران  شهرستان  برق  نیروی  مدیرتوزیع 

برق روستای دله مرز سروآباد با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان خبر داد.
وریا شیروانی مدیرتوزیع نیروی برق شهرستان کامیاران با تاکید بر اینکه 
تامین و توسعه زیرساخت های گردشگری در روستاهای برخوردار از قابلیت های 
تاریخی، فرهنگی و طبیعی، آبادانی و مهاجرت معکوس را به دنبال دارد، گفت: 
یکی از همین روستاهای هدف گردشگری روستای دله مرز واقع در شهرستان 
برق  فنی  نیروهای  مشارکت  و  همکاری  با  آن  برق  شبکه  که  است  سروآباد 

شهرستان کامیاران اصالح و بهسازی شد.
وی افزود:وجود شبکه فرسوده، با توجه به بکر و گردشگربودن روستای 
دله مرز، نماومنظرآن را تحت شعاع قرارداده بودکه با اجرای کامل این طرح 
وهمچنین تبدیل شبکه سیم مسی روستا به کابل خودنگهدار، زمینه توریست 

صنعت وگردشگری فراهم شد.
شیروانی با اشاره به این که جهت بهره برداری ازاین طرح 3/5کیلومتر 
این   : اظهارداشت  گردید،  فرسوده   سیمی  شبکه  جایگزین  خودنگهدار  کابل 

طرح درکوتاه ترین زمان وبااعتباری بالغ بر 250میلیون تومان به اتمام رسید.
وی هدف از اجرای این پروژه را افزایش عمر مفید شبکه، کاهش خرابی ها 
و حوادث، کاهش زمان های توقف و خاموشی های احتمالی در شبکه، کاهش 
هزینه ها، رفع ضعف ولتاژ، بهبود قابلیت اطمینان و افزایش رضایتمندی اهالی 

این روستا عنوان کرد.

دانشگاه جامع علمی كاربردی و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
تفاهم نامه همکاری امضا كردند 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان 
تفاهم  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  و  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 

همکاری امضا کردند. 
 این تفاهم نامه در راستای استفاده بهینه از ظرفیت های موجود جهت 

اجرای طرح دستیار فناوری به امضا رسید. 
دکتر بهزاد رضائی رییس دانشگاه در سخنانی در مراسم امضا این تفاهم 
نامه ضمن معرفی مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان گفت: پراکندگی 
مراکز استان در شهرستان و همچنین وجود رشته ها و دوره های آموزشی این 
زمینه را فراهم کرده که تمامی استعداد های جوان در مناطق مختلف استان 
امکان تحصیل و یادگیری مهارت را داشته باشند. بهزاد رضائی ادامه داد: ویژگی 
مهم این دانشگاه برنامه ریزی به هنگام جهت شناسایی و ارائه دوره های اموزشی 

جهت شغل های جدیدی است که کشور در آینده به آن نیاز دارد. 
برای  نامه زمینه خوبی  تفاهم  این  انعقاد  امیدواریم  رضائی تصریح کرد: 
استفاده از استعداد های دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه از فرصت های 
شغلی وراه اندازی کسب و کار و تبدیل ایده های آن ها به ثروت را فراهم آورد. 
در  هم  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  رییس  قیصری  جعفر  دکتر 
سخنانی  با اشاره تنوع  مراکز آموزش علمی کاربردی استان گفت: شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان آمادگی دارد در مراکز شهر اصفهان و شهرستان ها در زمینه 
راه اندازی مراکز نوآوری و شکوفایی و همچنین ایجاد خانه های خالق  نیز با 
این دانشگاه همکاری کند. گفتنی است تفاهم نامه دستیار فن آور با تصویب وزیر 
علوم ، تحقیقات و فناوری و حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم و در 
راستای بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارت های مرتبط با کسب کار و 
توسعه فردی دانشجویان تهیه و تنظیم شده و قرار است در طی آن دانشجویان 
مهارت های مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاري و پیشگامی در عرصه 

فناوری و نوآوری را آموزش ببینند. 
شش  زمانی  دوره  یک  دانشجویان  فناوری،  دستیار  طرح  در  همچنین 
ماهه کار دانشجویی در شرکت های فناور و دانش بنیان می گذرانند و در واقع 
مهمترین هدف طرح دستیار فناور، آشنا کردن دانشجویان با فضای واقعی کار 

در حین تحصیل است.

نایب رئیس مجلس خبر داد:
تخصیص سه هزار میلیارد ريال اعتبار برای ادامه اجرای پاياب 

سد كیوی
اردبیل- نایب رییس مجلس شورای اسالمی از تخصیص 3 هزار میلیارد 
ریال اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی پایاب سد کیوی و تملک اراضی مخزن 

سد برای آبگیری کامل آن خبر داد.
علی نیکزاد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به سفر یک 
روزه خود به شهرستان های خلخال و کوثر اظهار کرد: در این سفر مطالبات 
مردم این دو شهرستان از مسئولین ملی و استانی و با حضور معاونین چند وزرا 

و مدیران اجرایی استان و شهرستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
به خلخال  از سفر  ما  افزود: هدف  اسالمی  رییس مجلس شورای  نائب 
وکوثر باز کردن گرهی از گره ها و مشکالت مردم است و چه زیبا و بهتر است 
که به جای نوشتن و تصویب  ۱00 مصوبه غیر عملی ۱0 مصوبه در این سفرها 

تصویب کرده و به همه آن ده مورد عمل کنیم.

تخصیص سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای ادامه اجرای پایاب سد کیوی 
و تملک اراضی مخزن 

به عهد و  استانی وفا  اجرایی ملی و  از مدیران  انتظار من  نیکزاد گفت: 
عمل به قول های داده شده به مردم منطقه در زمان وعده داده شده  است و 
مدیران حاضر در سفر به خلخال و کوثر یقین داشته باشند که مصوبات این سفر 
با جدیت از سوی هیئت رییسه مجلس و دستگاه نظارتی پیگیری شده و اگر 
چنانچه الزم شود از وزیر مربوطه پیگیر اجرای قول های داده شده خواهیم بود.
 نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی تخصیص 3 هزار میلیارد ریال 
اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی پایاب سد کیوی و تملک اراضی مخزن سد برای 
آبگیری کامل آن، اختصاص ۱۸0 میلیارد ریال اعتبار به برق منطقه ای آذربایجان 
شرقی برای جمع آوری تیرهای برق باقیمانده در بستر سد کیوی و اجرای 6/7 
کیلومتر از سامانه پایاب سد برای تامین آب هزار و 200 هکتار از اراضی پایین 

دست ، را از دستاوردهای این سفر برای پروژه بزرگ سد کیوی اعالم کرد.
وی همچنین گفت: اجرای اسفالت 5 کیلومتر از محور در حال احداث 5/7 
کیلومتری کیوی به سکرآباد، بازنگری و اجرای ۱5 طرح هادی روستایی،کمک 
۱00 میلیارد ریالی به ادامه پروزه فاضالب شهر کیوی از محل اعتبارات وزارت 
راهداری  سازمان  اعتبارات  محل  از  روستایی  راه  آسفالت  کیلومتر   20، کشور 
وحمل ونقل جاده ای ، احداث یک سد معیشتی از برکات این سفر به شهرستان 

کوثر است.

تخصیص سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای ادامه اجرای پایاب سد کیوی 
و تملک اراضی مخزن 

راه سازی کمربندی 5.5  پروژه  رها شدن  کاره  نیمه  به  اشاره  با  نیکزاد 
کیلومتری شهر خلخال که به عنوان قطعه چهار راه شریانی رضوانشهر- خلخال 
-میانه - میاندواب محسوب می شود، اظهار کرد: تملک کامل اراضی واقع در 
مسیر این کمربندی با اختصاص 200 میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت ساخت  

و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرا خواهد شد.
از اختصاص 50 میلیارد   نایب رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین 
ریال اعتبار برای اجرای طرح های مطالعاتی و عملیاتی ساماندهی رودخانه های 
شهر خلخال به شهرداری این شهر خبر داد و گفت: انجام اقدامات الزم برای 
به  واقع در محور خلخال  الماس  تونل در گردنه  احداث  اجرایی  آغاز عملیات 
اسالم از طریق گرفتن ردیف اعتباری ماده 23 قانون بودجه کشور، استفاده از 
اعتبارات تسهیالتی ماده 56 و درج آگهی پیمان مناقصه اجرای طرح با  500 
میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته از سوی وزارت راه وشهرسازی با تخصیص 
۱0 درصد، ادامه و تکمیل بلوار شهید قاسم سلیمانی با تخصیص 30 میلیارد ریال 
اعتبار از محل اعتبارات سازمان راهداری کشور از مصوبات سفر به شهرستانهای 
خلخال و کوثر بود.وی بازنگری در 2۸ طرح هادی روستایی و اجرای ۱6 طرح 
بهسازی معابر روستایی، اختصاص ۱00 درصدی 300 میبلیارد ریال اعتبار از 
محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان برای ادامه پروژه راه خلخال به 
منجیل، اخذ 500 میلیارد ریال کمک اعتباری بنیاد مستضعفان برای کمک به 
حل مشکل بیکاری مردم خلخال ،تامین برق شهرک صنعتی گزاز  و اجرای 
پروژه پایداری برق شهرهای کلور وهشجین تا پایان شهریور ماه امسال را از 

دیگر مصوبات این سفر عنوان کرد.
نیکزاد کمک یک میلیارد ریالی سازمان تبلیغات اسالمی به مصالی نماز 
و 500 میلیون ریال به مسجد جمعه این شهر، ادامه عملیات اجرایی دو سد 
معیشتی ،تکمیل راه ۱3 کیلومتری هشجین به سرچم ،اغاز عملیات اجرایی سد 
شهید پستی هشجین،اجرای طرح بهره مندی روستاهای جوار سد بفراجرد از اب 
شرب این سد ، ادامه طرح توسعه فاضالب شهر خلخال و تالش برای اجرای 
از جمله دستاوردهای سفر روز پنج  شبکه فاضالب شهرهای کلور وهشجین 

شنبه به شهرستانهای خلخال و کوثر اعالم کرد.

اعالم  ایران  مخابرات  شرکت 
با  کالهبرداران  مراقب  مردم  کرد: 
عنوان کارشناس مخابرات باشند. طی 
جدیدی  های  اخاذی  اخیر،  روزهای 
توسط کالهبرداران با عنوان کارشناس 
مخابرات گزارش شده است که از مردم 
می  خواهند برای کارهایی مانند اصالح 
آپ  »واتس   ، برگردان  کابل  خطوط، 
شماره ثابت« آنان فعال شود که تمام 
از  استفاده  سوء  منظور  کارهابه  این 
خطوط مشترکین و انجام کالهبرداری 
صورت می پذیرد. از اینرو مردم مراقب 

این کالهبرداران باشند.
برات  مخا شرکت  ست،  گفتنی 

نند  ما فنی  عملیات  نوع  هر  یران  ا
ها  برگردان  کابل  و  خطوط  اصالح 
را از طریق رسانه ها و سایت شرکت 

اعالم می کند.
عزیز  ن  ندا شهرو به  همچنین 
مواجهه  صورت  در  شود  می  توصیه 
ز  ا مشکوک  تماس های  دریافت  و 
طریق  از  یا  را  مراتب  دست،  این 
www. آدرس  به  فتا  پلیس  سایت 

ارتباط  سامانه   Cyberpolice.ir
مردمی شرکت مخابرات ایران )202۱( 
این  نظارت  و  بازرسی  سامانه  یا  و 
http://bazresi. شرکت به نشانی

tci.ir گزارش دهند.

مردم مراقب کالهبرداران با عنوان کارشناس مخابرات باشند

اجتماع بزرگ »امام رضایی ها« 
پنجشنبه شب در اعتراض به اهانت به 
ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص( و امام 
هشتم حضرت امام رضا)ع( در حسینیه 

شهدای اهواز برگزار شد.

در این اجتماع بزرگ که قشرهای 
و  نان  جوا ویژه  به  مردم  مختلف 
نوجوانان کالنشهر اهواز حضور داشتند 
شرکت کنندگان با سردادن شعارهای 
انقالبی و اسالمی اهانت به مقدسات 

ر  ستکبا ا ن  مزدورا توسط  اسالمی 
جهانی را به شدت محکوم کردند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان و 
امام جمعه اهواز در این اجتماع گفت: 
و  رسانه ای  و  روانی  جنگ  با  دشمن 

در  را  اسالم هراسی  زیاد،  هزینه های 
دنیا ترویج می کند.

سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
به  اشاره  با  فرد  موسوی  نبی  محمد 
عوامل  و  مزدوران  و  دشمن  اینکه 
داخلی آنان با این ترفندها و اهانت ها 
راه به جایی نخواهند برد افزود: ملت 
ویژه  به  اسالمی  مقدسات  به  ایران 
و  می ورزد  عشق  )ع(  معصوم  امامان 
کسانی که با ساختن فیلم های مومن 
و ضداسالمی سعی می کنند اعتقادات 
مردم را سست کنند به اهداف خباثت 

آمیز و پلید خود نخواهند رسید.
اجتماع  این  با  مردم  گفت:  وی 
عظیم سیاسی، یک تودهنی به ایادی 
استکبار جهانی زدند و نشان دادند در 
به  کنندگان  اهانت  و  توطئه ها  مقابل 
بی تفاوت  اسالمی  مقدسات  و  دین 

نیستند.
امام جمعه اهواز ادامه داد: آنها که 
می سازند  اسالمی  ضدمقدسات  فیلم 
اسالمی  امت  غضب  و  خشم  مورد 
رعمومی  فکا ا نزد  یی  جا و  هستند 

مردم ندارند.
اجتماع  این  در  کنندگان  شرکت 
با سردادن شعارهایی خواستار برخورد 
قانونی با اهانت کنندگان به مقدسات 

و باورهای اعتقادی مردم شدند.

اجتماع بزرگ امام رضایی ها در اهواز

شت  ا مید ا گر یین  آ
محمود  سید  حجت االسالم والمسلمین 
انقالب  معظم  رهبر  نماینده  دعایی 
مطبوعاتی  موسسه  فقید  سرپرست  و 
حضور  با  شب  پنجشنبه  اطالعات 
روحانیان، فضال و شخصیت های سیاسی 
و مذهبی در مسجد اعظم قم برگزار شد.

سید  اهلل  آیت   که  آیین  این  در 
نمایندگان  و  بروجردی  علوی  جواد 
بیوت برخی مراجع تقلید به ویژه آیت اهلل 
حسین نوری همدانی و همچنین تعدادی 
از چهره های فرهنگی و رسانه ای  حضور 
داشتند، یاد و نام یار دیرین انقالب و امام 

راحل گرامی  داشته شد.
در این آیین پس از تالوت آیه هایی 
چند از کالم اهلل مجید و ذکر مصیبت، 
وحیانی  علوم  بین المللی  بنیاد  رئیس 
اسرا طی سخنانی جنبه های شخصیتی 
مرحوم دعایی را مورد توجه قرار داد و 
اندیشه  و  از فکر  بهره مندی  فروتنی و 
بسیار عمیق را از مهمترین آنها ذکر کرد.

حجت االسالم و المسلمین مرتضی 
جوادی آملی در ادامه با تاکید بر نقش 
عرصه های  در  دعایی  مرحوم  حساس 

خاطرنشان  اسالمی  انقالب  گوناگون 
لحاظ  به  کم نظیر  شخصیت  این  کرد: 
فکری به بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
زمان های  در  و  داشت  زیادی  نزدیکی 
مختلف نیز به شدت مصمم بود قلب ها 

را به یکدیگر پیوند بدهد.
رئیس بنیاد اسرا همچنین اهتمام 
ترویج  به  اطالعات  موسسه  رئیس 
معارف و ارزش های گرانسنگ اسالمی 
آن  ویژگی های  شاخص ترین  از  را 
برشمرد و گفت: او همواره می کوشید تا 

در صحنه های مختلف انقالب اسالمی 
حضور و نقش موثری از خود نشان دهد.
جوادی آملی در بخشی از سخنان 
رفیع  آرمان های  و  اندیشه   تحقق  خود 
و  از هدف ها  را  امام  واالی حضرت  و 
و  برجسته  فعال  این  مهم  رسالت های 
ارزنده رسانه ای توصیف کرد و افزود: او 
در زمینه های متعدد سیاسی، فرهنگی و 
رسانه ای توفیق یافته بود اعتماد جامعه 

نخبگانی کشور را به خود جلب کند.
و  به سعه صدر  اشاره  وی ضمن 

سعید  فقید  آن  زیستی  ساده  همچنین 
برخورد  و  رفتار  شیوه  داشت:  بیان 
از  دعایی  المسلمین  و  حجت االسالم  
سوی  اهالی سیاست و اصحاب رسانه و 
مطبوعات الگو و سرمشق است و جبران 
شخصیت های  چنین  رفتن  دست  از 
کشور  و  انقالب  اسالم،  برای  بزرگی 

کار آسانی نیست.
مرحوم حجت االسالم  و المسلمین 
از همراهان  سید محمود دعایی، یکی 
امام خمینی )ره( در دوران اقامت ایشان 
سفیری  سابقه  که  بود  نجف  شهر  در 
 ۱357 سال های  بین  بغداد  در  ایران 
آغاز جنگ  از  پیش  مقطع  و   ۱35۸ تا 
اطالعات  موسسه  سرپرستی  تحمیلی، 
شورای  مجلس  دوره   6 نمایندگی  و 

اسالمی را هم در کارنامه خود داشت.
عمری  ز  ا پس  نجام  سرا وی 
ناپذیر  خستگی  تالش  و  مجاهدت 
پانزدهم خردادماه جاری بر اثر بیماری 
قلبی در سن ۸۱ سالگی دارفانی را وداع 
از وداع و تشییع  گفت و پیکرش پس 
امام به خاک  باشکوه در حرم حضرت 

سپرده شد.

آیین بزرگداشت سرپرست فقید موسسه اطالعات در قم برگزار شد

شهید  نیروگاه   ۴ شماره  مگاواتی   250 واحد 
راه  و  تعمیر  ممکن،  زمان  ترین  کوتاه  در  رجایی 

اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید 
برق شهید رجایی، حسن آزادمرد مدیر امور مکانیک 
نیروگاه بخار در توضیح این خبر گفت: به دنبال اعالم 
اشکال در بسکت های بویلر واحد شماره ۴ بخاری 
کوتاه  در  توانستند  نیروگاه  متخصصان  شرکت،  این 

ترین زمان ممکن، پس از رفع اشکال و تعمیرات الزم، 
این واحد را دوباره وارد مدار تولید نمایند.

دلیل گرفتگی بسکت های  به  افزود:  مرد  آزاد 
ایرهیتر واحد شماره ۴ بخاری و در پی آن، افزایش 
فشار بویلر، این واحد در دست تعمیرات قرار گرفت 
که متخصصان تعمیرات بویلر، پس از شناسایی اشکال 
در یک سوم  وقفه موفق شدند  بی  آن، طی تالش 
تعمیراتی،  عملیات  این  انجام  برای  نیاز  مورد  زمان 

اقدام به رفع گرفتگی بسکت های بویلر نموده و این 
واحد را به مدار تولید، بازگردانند.

پیک مصرف  ایام  در  و  تعمیرات  از فصل  پس 
برق، تمامی نیروگاه ها و در این میان نیروگاه شهید 
الکتریکی  انرژی  تولید  برای  باال  آمادگی  از  رجایی 
پایدار و  تامین برق  تا کمترین خللی در  برخوردارند 
کنندگان  مصرف  به  رسانی  خدمت  برای  مطمئن 

ایجاد نشود.

در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام رسید؛
تعمیرات و راه اندازی واحد شماره 4 بخار نیروگاه شهید رجایی
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و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده 3و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه 
به  و   ۴۱6۹ شناسنامه  شماره  به  مشایخ  رسول  خانم   / آقای   -۱ بالمعارض 
کالسه  متقاضی  مظفر  فرزند  بوشهر  از  صادره   3500۴66۴۱۹ ملی  شماره 
پرونده ۱۴00۱۱۴۴۱2۴۸0000۱۹7 در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به 
انضمام ۱06 سهم مشاع از ۱۴0 سهم ششدانگ یک قطعه زمین که مابق آن 
وقف است به مساحت ۸۱7/2۹ متر مربع از پالک 207 اصلی واقع در اراضی 
اصفهانکالته بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق اشخاصی که نسب به 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراض  الذکر  رای صادره فوق 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 

را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴0۱/3/2۱

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴0۱/0۴/0۴
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان

م / الف ۱۱۱۹2

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

 300032۹ و   3000330 و   300033۱ های  کالسه  نده  پرو
 ۱۴0۱603250030003۸0 ۱۴0۱6032500300037۸و  شماره  آرای  و 
و۱۴0۱6032500300037۹ و مورخ ۱۴0۱/02/2۱ به تقاضای آقای اسداهلل خاص 
امیری ارگنه   فرزند رضاعلی نسبت به  سه قطعه زمین مزروعی به مساحت های  
۸7۴2۹.07 مترمربع و 22۴565.۸۴ و7۱۹02.27 مترمربع قسمتی از  ششدانگ 
لرستان شهرستان  )ایتیوند( بخش ۱2  نوروزآباد  پالک ۱67اصلی واقع در قریه 
دلفان خروجی از مالکیت مالک  رسمی متقاضی برابر سندهای ثبتی وارثیه پدری 

بنام رضاعلی خاص امیری  رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
و  اراضی  تکلیف  تعیین  نامه  وآئین  و۱3قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات  کتبا به 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در 
غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه 

مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/0۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/2۱

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

مورخ   ۱۴006032500300۱۴۱۸ شماره  رای   3000۱۹5 کالسه  پرونده 
نسبت  رستم  فرزند  یارعلی    قلیجیان  خدایار  آقای  تقاضای  به   ۱۴00/۱0/0۸
به  ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۱32.26 متر مربع قسمتی از ششدانگ  
پالک۸ فرعی از2۱ اصلی  واقع در بخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی 

چشمه    هفت  نظریان  شهرتین  امیر  و  یوسف  آقایان  رسمی  مالک   مالکیت  از 
رسیدگی وتائید و انشاء گردید.

و  اراضی  تکلیف  تعیین  نامه  وآئین  و۱3قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات  کتبا به 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در 
غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه 

مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/0۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/2۱

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

مورخ   ۱۴0۱603250030000۹0 شماره  رای   3000250 کالسه  پرونده 
به   نسبت  علی  فرزند  کله    کله  زارعی  خانم صفیه  تقاضای  به   ۱۴0۱/0۱/2۸
ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۹۸.60 متر مربع قسمتی از پالک ۱55 اصلی  
واقع در بخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک  رسمی آقای 

عظیم مرادی  رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
و  اراضی  تکلیف  تعیین  نامه  وآئین  و۱3قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات  کتبا به 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در 
غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه 

مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/0۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/2۱

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

مورخ   ۱۴0۱6032500300002۴7 شماره  رای   3000306 کالسه  پرونده 
۱۴0۱/02/06 به تقاضای آقای علی عینی   فرزند نامدار نسبت به  ششدانگ 
یکباب عمارت  به مساحت 20۱.۱۱ متر مربع قسمتی از پالک ۱55 اصلی  واقع 
از مالکیت مالک  رسمی آقای  در بخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی 

اردشیر حیدری  رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
و  اراضی  تکلیف  تعیین  نامه  وآئین  و۱3قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین 

و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات  کتبا به 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در 
غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه 

مراجع قضایی نخواهد بود.۱7م الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴0۱/03/0۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴0۱/03/2۱

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آگهی 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹0/۹/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات  ثبتی  قانون مذکور مستقر در واحد  ماده یک 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه امیر رود پالک 26 اصلی بخش 2 قشالقی

۸۴۹ فرعی آقا / خانم حسن شاطری ممقانی فرزند اکبر نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 255/۸2 متر مریع خریداری بدون 

واسطه / با واسطه از فریماه اکبر ولو جردی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
تقدیم  گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت 
دادخواس به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نکند  ارائه  دادگاه عمومی محل  به  دادخواست  تقدیم  معترض گواهی  یا  نگردد 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجع متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای 
هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴0۱/03/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/0۴/0۴

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
شناسه ۱33۱۴06

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۹23 تاریخ ۱۴0۱/0۱/30 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید اسحق حسینی خلیلی فرزند 
سید ابراهیم نسبت به ششدانگ اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۴۱0/۱۴ متر مربع قسمتی از پالک 22۸6 و 22۸7 فرعی از ۴۹ اصلی به شماره 
کالسه ۱3۹۴/227۹ واقع در اراضی خلیل شهر بخش ۱7 ثبت بهشهر محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴0۱/03/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/0۴/0۴

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
شناسه ۱327303

پژو  برگ سبز خودرو سواری  و  – سند کمپانی  سند 
آردی آی ۱600 مدل ۱3۸۴ به شماره پالک ۴۴۹ ن 6۹ 
ایران ۱2 شماره موتور ۱۱7۸۴06۱۴۹5 و شماره شاسی 
۱3۴63۸2۴ مربوط به حسین خدائی کسرینه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره ۱3۴2 
تربت حیدریه 

خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   – سند   – کارت 
 6۴2 پالک  شماره  و   ۱3۹0 مدل   ۱3۱SL پراید  سواری 
ن ۸3 ایران 36 شماره موتور ۴۴53267و شماره شاسی 
مفقود  اعتقادی  فاطمه  به  مربوط   S3۴۱22۹03۹3۱5۴

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره ۱3۴۱ 
تربت حیدریه 
آگهی حصر وراثت 

نظر به اینکه آقای علیرضا سفری حصاری دارای شناسنامه شماره 250۴ 
به شرح دادخواست به کالسه 25/۱0/۴0۱ از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت سفری حصاری در تاریخ 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۱3۸3/۱0/۸

مرحوم منحصر است به 
۱- علیرضا سفری حصاری ش ش 250۴ متولد ۱3۴5 فرزند متوفی 

2- گل اندام سفری حصاری ش ش 2275 متولد ۱3۴0 فرزند متوفی 
3- محمد سفری ش ش ۹ متولد ۱3۴3 فرزند متوفی 
۴- زیور صفری ش ش 27 متولد ۱350 فرزند متوفی 

5- زینت براتی مقدم ش ش 227۹ متولد ۱3۱۹ همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه 

شماره ۱3۴0 

یادداشت

نکاتی مهم در مورد قانون ساماندهی 
صنعت خودرو

حمیدرضا فوالدگر - نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی
از  پس  خدمات  کیفیت،  مباحث  خودرو  صنعت  ساماندهی  قانون 
فروش، رقابت پذیری و خصوصی سازی واقعی، اولویت تولید خودروهای 
مورد  را  فرسوده  خودروهای  خروج  و  آالیندگی  با  مقابله  و  کم مصرف 

تاکید قرار داده است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو از طرف رییس مجلس در چند روز 

گذشته به دولت ابالغ شد.
بازار  ساماندهی  طرح  عنوان  تحت  ابتدا  که  قانون  این  ابتدا  در 
خودرو در مجلس دهم توسط برخی نمایندگان ارائه شد، پس از جلسات 
متعدد در کمیسیون صنایع و معادن  )به عنوان کمیسیون اصلی(، چند 
کمیسیون  )به عنوان    ۴۴ اصل  و  ملی  تولید  ویژه  کمیسیون  در  جلسه 
فرعی( و سپس کارگروه مشترکی با حضور مرکز پژوهش های مجلس و 
تشکل های مرتبط با صنعت خودرو، نمایندگان خودروسازان، وزارت صمت 
و نمایندگان مجلس از هر دو کمیسیون؛ گزارش کمیسیون صنایع نهایتًا 
با تغییر عنوان به »ساماندهی صنعت خودرو« و با اصالحاتی اساسی در 
طرح اولیه؛ در صحن علنی مجلس در سال ۱3۹۸ تصویب و یکی دو 
مرحله ایرادات شورای نگهبان در مجلس دهم رفع و ایراد باقیمانده به 

مجلس یازدهم موکول شد.
ایراد اساسی را هیات عالی نظارت در ماده چهار طرح کرد که بیان 
تمام  و  برقی  خودروهای  تولید  زمینه  سال  پنج  ظرف  دولت  بود  شده 
هیبریدی )ترکیبی( را در کشور فراهم کرده و تا آن زمان نسبت به حقوق 

ورودی این خودروها )در صورت واردات( تخفیف قائل شود.
از  بندهایی  با  ماده  این  مغایرت  مجمع  نظارت  عالی  هیات  ایراد 
سیاست های تولید ملی؛ اقتصاد مقاومتی و... در خصوص مدیریت منابع 
اولیه؛   ۴ ماده  روح  )درصورتی که  بود.  داخل   تولید  از  حمایت  و  ارزی 

آزادسازی بی رویه واردات نبود(
همچنین در مجلس یازدهم و کمیسیون صنایع طی مراتبی مواد 
جایگزین یا الحاقی به این طرح مصوب شد که یا به دلیل خارج شدن از 
موضوع مغایرت اعالم شده شورای نگهبان از صحن علنی به کمیسیون 
بازگشت و یا با توجه به نظر مغایرت سیاستی هیئت عالی نظارت مجمع 
با  دوباره توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد و سرانجام 

پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در کارگروه مشترک کمیسیون های تولیدی، زیربنایی و اقتصادی 
مجمع طرحی جایگزین ماده ۴ ارائه شد که با اصالحاتی همان آخرین 
ویرایش ماده ۴ مصوب مجلس بود، مبنی بر اینکه واردات خودرو را فقط 
برای صادرکنندگان خودرو و قطعات مجاز می دانست و با این محدودیت 

به نحوی ایجاد رانت  می شود.
در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی و تولیدی زیربنایی مجمع در 
یک بحث چندساعته سرانجام با تغییر رویکرد متن قبلی به این متن فعلی 
رسیدند که با اصالحاتی جزئی در صحن مجمع به تصویب نهایی رسید و 

به همراه بقیه مواد طرح؛ توسط رئیس مجلس ابالغ شد.
این طرح تحت عنوان قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب 
رسید که در رسانه ها به عنوان ابالغ قانون واردات خودرو خبررسانی شد، در 
صورتی که در مواد مختلف این قانون، مباحث کیفیت خودرو، خدمات پس 
از فروش، رقابت پذیری و اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ در خصوصی سازی 
واقعی، اولویت تولید خودروهای کم مصرف و با انرژی غیر فسیلی )نظیر 
برقی و تمام هیبریدی و...(، بحث مقابله با آالیندگی و خروج خودروهای 
فرسوده و نهایتًا تفویض اختیار تعیین حقوق ورودی )تعرفه واردات( به 
دولت و نیز تصریح بر اقدامات سیاست گذاری و نظارتی و تنظیم گری 

توسط دولت و کاهش تصدی گری و مداخله دولت تاکید شده است.

به  شرقي  آذربایجان  استان  در 
مناسب  ظرفیت  از  برخورداري  دلیل 
صنعتی،  واحدهای  اندازی  راه  برای 
بزرگ  واحدهاي  نخستین  از  برخی 
کتورسازي،  ترا نظیر  کشور  صنعتي 
ماشین سازي و صنایع غذایی و غیره 
احداث شده و از توسعه صنعتی مناسبی 
ظرفیت  همچنان  اما  است  برخوردار 
استان وجود  این  توسعه صنعتی  برای 
بانکی  با حمایت های شبکه  که  دارد 
قابل حصول خواهد بود. در این راستا 
معدن  و  صنعت  بانک  عمومی  روابط 
مدیر  دهی  نوجه  موحدی  قهرمان  با 
استان  معدن  و  صنعت  بانک  استانی 
آذربایجان شرقی به گفتگو نشسته که 

در ادامه می آید:
ر  شعا تحقق  ستاي  ا ر ر  د  -۱
اشتغال  بنیان،  دانش  سال«تولید، 

آفرین« چه برنامه هایي دارید؟
در حالت کلی برنامه های کالن 
بانک  از کل  عنوان عضوی  به  شعب 
برنامه  ادامه  در  و  سیاستها  از  تابعی 
و تحقق شعار  اجرا  بانک جهت  های 
سال، یعنی تولید دانش بنیان و اشتغال 
این راستا شعبه  . در  آفرین می باشد 
و  تهیه  های  وبرنامه  سیاستها  کلیه 
محترم  مدیریت  توسط  شده  تبیین 
و  کرد  خواهد  پیاده  را  بانک  ارشد 
الزم  همت  و  تالش  نیز  استان  در 
استان  های  پتانسیل  شناسایی  برای 
بکار  بنیان  دانش  تولیدهای  زمینه  در 
گرفته خواهد شد و این امر با برقراری 
این  با  مرتبط  های  حوزه  با  ارتباط 
موضوع از جمله سازمان صمت استان، 
مرکز رشد و فناوری و نیز پارک علم 
و فناوری ، دانشگاهها ، اتاق بازرگانی 
خواهد  میسر  معدن  و  صنعت  خانه   ،

شد و سعی خواهد شد که واحد های 
از  هم  بنیانی  دانش  پتانسیل  دارای 
هم  و  نیاز  مورد  مالی  تامین  لحاظ 
در  موفقیت  برای  نیاز  مورد  روشهای 
نوین  روشهای  جمله  از  کار  و  کسب 
حضور در بازار AL marketing و

Digital marketing پشتیبانی 
ریزی  برنامه  های  ودرزمینه  شوند 
ر  د موفق  ر  وحضو ن  ما ز سا بع  منا
کسب وکار مشاوره الزم به این واحد 

ها ارائه گردد.
و  ها  ست  سیا ین  مهمتر  -2
 ۱۴0۱ سال  در  شعبه  استراتژیهاي 

چیست؟
مهمترین سیاستها و استراتژیهای 
سازی  پیاده  اول  مرحله  در  شعبه 
در  بانک  کالن  سیاستهای  واجرای 
سال جاری می باشد و در مرحله بعد 
با برنامه ریزی الزم ، استراتژی شعبه 
های  واحد  مالی  تامین  و  شناسایی 
-اشتغال  افزوده  ارزش  موثردرایجاد 
با  تعامل  ایجاد  و  استان  برای  وثروت 
نهادهای  از  اعم  تولید  ذینفعان  تمام 
گذار  سیاست  سازمانهای   - نظارتی 
می  مشتریان  خود  و  ها   NGO

باشد که تسهیالت بانک را به صورت 
هوشمند وهدفمند جهت رسیدن به این 
استراتژی تخصیص دهد که هم منافع 
بانک به عنوان یک موسسه مالی تامین 
شود و هم نیازهای واحدهای تولیدی 

در حوزه های مالی تامین گردد.
همچنین تالش برای پیاده سازی 
و  تامین  زنجیره  موثر  مالی  تامین 
در  زمینه  این  در  کارا  های  سیستم 
و  بانک  عملکرد  سازی  شفاف  جهت 
نیز مصرف صحیح تسهیالت پرداختی 
اولویت  از  تولید  در محل مورد نظر و 
استان  در  مدیریت  این  اساسی  های 

خواهد بود .
3 - طي یکسال گذشته به چند 
طرح صنعتي و به چه میزان تسهیالت 
پرداخت کرده اید؟ نوع صنعت، میزان 
میزان  محصول،  نوع  همراه  به  تولید 
را  پرداختی  تسهیالت  نوع  و  اشتغال 

اعالم فرمایید.
در سال گذشته در استان معادل 
۸000 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 
شده که شامل واحدهای متعدد با تنوع 
تولیدات در زمینه های صنایع غذایی، 
پتروشیمی، فوالد، صنایع پایین دستی 

پتروشیمی و نفت، کانی های غیرفلزی، 
از  که  گردیده  پرداخت   ... و  سلولزی 
این میزان مبلغ 7600 میلیارد ریال در 
 ۴00 مبلغ  و  درگردش  سرمایه  قالب 
میلیارد ریال نیز در قالب سرمایه ثابت 

بوده است .
با  صنعتي  واحد  تعداد  چه   -۴
اندازی  راه  استان  در  بانک  تسهیالت 
داشته  پیشرفت  مقدار  چه  است،  شده 
است و با بهره برداري از آنها چه تعداد 
شغل ایجاد خواهد شد؟ از طرح های در 
حال بهره برداری، کدام طرح ها دانش 

بنیان می باشند؟
از سال ۱3۹۹  ۹ طرح که  تعداد 
شروع شده بودند در سال ۱۴00 به بهر 
ه برداری رسیده اند که موجب 267 نفر 

اشتغال جدید گردیده است .
در  طرح   5 تعداد  حاضر  درحال 
دست اجرا می باشد که دارای پیشرفت 
فیزیکی 50 تا ۹0 درصد می باشد که 
برخی از طرحهای مزبور از جمله شرکت 
آبگینه شیمی دانش بنیان می باشد که با 
بهره برداری از طرحهای در دست اجرا 
از ۹0  پیش بینی می شود برای بیش 

نفر شغل مستقیم ایجاد گردد .
واحدهای  احیاء  خصوص  در   5
انجام  اقداماتی  چه  فعال  غیر  تولیدی 

داده اید؟
حدهای  وا ء  حیا ا خصوص  در 
تولیدی غیرفعال چنانچه متقاضی و یا 
سرمایه گذار برنامه علمی موثر و مدون 
جهت تولید و احیای واحد داشته باشد 
الزم  تکنولوژی  و  محصول  بازار  از  و 
تامین  زمینه  در  بانک  باشد  برخوردار 
تعیین  احیانا  و  نیاز  مورد  مالی  منابع 
کمال  احتمالی  های  بدهی  تکلیف 

مساعدت را به عمل خواهد آورد. 

گفت و گو با مدیر استانی بانک صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی

قهرمان موحدی نوجه دهی: تمام تالش ما بر شناسایی فرصت
 برای اجرای طرح های دانش بنیان و اشتغالزا در استان است

فرایند حذف چک در عملیات غیر بیمه 
گری بیمه ایران آغاز شد

با راه اندازی سامانه جامع پرداخت الکترونیکی درعملیات غیربیمه گری 
، صدور چک حذف و پرداخت آنالین به مشتریان بیمه ایران اجرایی شد

علی حسین طهماسبی مدیر کل امور مالی با اعالم این خبر افزود : امروزه 
ارائه خدمات الکترونیک مطلوب و مناسب به مشتریان، سرلوحه اقدامات بیمه 
ایران بعنوان یک شرکت بازرگانی مشتری محور قرار گرفته است و بیمه ایران 
بعنوان لیدر صنعت بیمه کشور همواره با پشتیبانی و شناسایی راهکارهای جدید 
، در صدد بهبود فرآیند ها ، نیازمندی ها و چالش های صنعت بیمه کشور است .

این شرکت در راستای تاکیدات مدیر عامل و با درک این شرایط، تالش 
می کند تا با حرکت هوشمندانه در مسیر بیمه گری دیجیتال، خدمات متنوعی 
در صدور وپرداخت خسارت الکترونیکی در عملیات های بیمه گری وغیر بیمه 

گری به نحو مطلوب به مشتریان ارائه دهد.
اینترنتی و  ارائه خدمات   ، ایران من«  بیمه   « به همین جهت سامانه 
سایر  و  خسارت   ، بیمه  حق  پرداخت  و  دریافت  های  سامانه  هوشمندسازی 
هزینه ها ، به منظور افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و گام برداشتن در 

مسیر تحقق بیمه داری دیجیتال، صورت می گیرد.
های  ماه  در  متعددی  اقدامات  شرکت  مالی  مدیریت  این خصوص  در 
گذشته با همکاری مدیریت فناوری اطالعات و آمار آغاز کرد و اخیرا توانست 
با جمع آوری حساب های بانکی جاری ، توفیقات زیادی در زمینه پرداخت 
الکترونیک و بدون صدور چک در عملیات های غیر بیمه گری کسب نماید.
با اشاره به مشکالت  ایران ، طهماسبی  به گزارش روابط عمومی بیمه 
متعددی که صدور چک بخصوص در سامانه صیاد برای شرکت ومشتریان ایجاد 
کرده بود گفت : با استقرار سیستم جدید پرداخت الکترونیک در عملیات های 
غیر بیمه گری اعم از پرداخت  هزینه  های اداری ، الحاقیه های برگشتی آحاد 
جامعه و بیمه گذاران وهزینه سرویس ها وخدماتی که بیمه ایران از سایر سازمان 
ها وشرکت ها می گیرد ،دیگر چک صادر نمی شود وتمامی مراحل پرداخت از 
طریق مجوز ومیزان اختیاراتی که به کاربر سیستم داده شده ، بدون نیاز به حضور 
مشتریان و بر اساس مدارک ومستنداتی که ارسال شده ، به صورت متمرکز واز 

طریق یک حساب به صورت مستقیم در وجه مشتریان کارسازی خواهد شد.
وی در ادامه افزود : جلسات متعددی با حوزه فناوری اطالعات و آمار 
شرکت برای استقرار این سیستم داشتیم و برای انجام مراحل مختلف و راستی 
آزمایی، این طرح را بصورت پایلوت ، در بیمه ایران استان یزد و شعبه بازار 
تهران و مدیریت مالی آغاز کردیم و پس از انجام موفقیت آمیز آن در این 

مراکز ، بزودی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد .
در   : کرد  تصریح  طرح  این  مزایای  خصوص  در  مالی  امور  کل  مدیر 
این سامانه مسئول صدور سند ، پس از ثبت سند و صدور دستور پرداخت بر 
، بدون واسطه  اتوماتیک و مستقیم  ، بصورت  اساس مجوز های اعطا شده 
و نیاز به کارمند و متصدی بانک ، به حساب اعالم شده مشتری واریز می 
نماید و دیگر نیازی به صدور و ارسال چک به بانک نیست . به این ترتیب 
حدود 200 نفر از کارکنان بیمه ایران ، که در مراکز مختلف مشغول صدور 
چک هستند می توانند در واحد های دیگر بکارگیری شوند . عالوه بر این با 
کاهش مراجعات برای دریافت وپرداخت چک، به میزان قابل توجهی از تردد 
مراجعین کاسته می شود که خود این موضوع ، در کاهش ترافیک و آلودگی 

هوا در شهرهای بزرگ وصنعتی تاثیر بسزایی خواهد داشت .
از  را  تمام حساب های جاری در داخل شرکت  آوری  طهماسبی جمع 
دیگر دستاوردهای این طرح برشمرد وگفت : با استقرار این سیستم و یکپارچه 
سازی فرآیند پرداخت ، حدود 600 حساب جاری بسته خواهد شد همچنین در 
کوتاهترین زمان ممکن ) کمتر از 2 ساعت ( ، هزینه ها در حساب مشتریان 
کارسازی خواهد شد و در این فرآیند برای یک بار، حساب مشتریان و افرادی 
که مدنظر پرداخت هستند از طریق سامانه بیمه مرکزی و بانک مرکزی کنترل 
افراد در سیستم ثبت می گردد و  از تایید ، مشخصات این  می شود و پس 
آنها  الکترونیک، تمام هزینه های  این به بعد ، همانند سایر سامانه های  از 
در سیستم های مالی سراسر کشور بر اساس بخشنامه ای که ابالغ شده ، 

قابل پرداخت خواهد بود .
به  منجر  سامانه  این  استقرار   : افزود  پایان  در  مالی  امور  کل  مدیر 
بیمه  و  بانک  به  مراجعه  از  را  مشتریان  و  شده  ها  پرداخت  سازی  یکپارچه 
نیاز خواهد کرد و چالش های صدور ودریافت چک  برای دریافت چک بی 

را از بین خواهد برد .

به گزارش شما و اقتصاد: محمدجعفر 
ایرانی در جریان سفر صبح امروز در محل 
جمهوری  محترم  ریاست  سفر  خدمت  میز 
به تبریز در سازمان مدیریت و  برنامه ریزی 
مراجعان  پاسخگوی  و  یافت  استان حضور 

شد.
وی در گفت و گویی با استقبال از این 
رئیس  استانی  سفر  حاشیه  در  دولت  طرح 
اظهار  استان ها  به  دولت  هیات  و  جمهور 
به  توجه  سیزدهم  دولت  رویکرد  داشت: 
دهک های  خصوصًا  مردم  مختلف  اقشار 

کمتربرخوردار است.

و  تقاضا ها  از  برخی  داد:  ادامه  وی 
که  مواقعی  در  متقاضیان  درخواست های 
ضرورت دارد به هیات مدیره ارجاع و بررسی 

می شود تا مشکالت موجود رفع شود.
ایرانی با بیان اینکه دیدار چهره به چهره 
مدیران با مردم تاثیر بسزایی در جلب اعتماد 
اتاق  در  اگرچه  کرد:  تاکید  دارد؛  عمومی 
مدیران بانک توسعه تعاون به روی مردم و 
ارباب رجوع همواره باز است ولی میزهای 
خدمت هم فرصت مناسبی برای تقویت این 

ارتباط با مردم است.
تعاون  اقتصاد  بخش  گفت:  ایرانی 

از  خود  سهم  به  باید  اسالمی  جمهوری 
باورم که زمان  براین  اقتصادکشور برسد و 
نقش آفرینی اقتصاد تعاون فرارسیده و زمینه 

جهش این بخش اقتصادی مهیاست.
تدابیری  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
خصوصًا  و  مردم  است  شده  اندیشیده  که 
نحوه  مرحله به مرحله  می توانند  تعاونگران 
را  خود  درخواست های  بررسی  و  رسیدگی 
پیگیری کنند و موارد به آنها گزارش داده 
می شود و نتیجه نهایی شامل اقدامات پایانی 

به متقاضیان اعالم می شود.
ایرانی درپایان افزود: انتظار می رود تا 

دولت عدالت محور سیزدهم با در نظر گرفتن 
ترکیب منابع بانک و افزایش سرمایه ثبتی 
آن، در ارائه خدمات مضاف و تکمیل سبد 
و بصورت  به مشتریان  بانکی  خدمات عام 

خاص به بخش تعاون موفق تر باشد.
میزهای  است؛  حاکی  گزارش  این 
آستانه  در  اجرایی  دستگاه   30 خدمت 
به  دولت  هیأت  و  جمهور  رئیس  سفر 
ین  ا کل  رات  ا د ا در  یجان شرقی  با ذر آ
خدمات دهی  آماده  و  شده  برپا  استان 
به مردم و وصول دغدغه ها و مشکالت 

هستند. نها  آ

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون: 

برطرف کردن مشکالت مردم از مهمترین وظایف ما است.
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سرمربی پیشین تیم ملی وزنه برداری:
كنار حق ايستادم!

محمد حسین برخواه سرمربی پیشین تیم 
ملی وزنه برداری گفت: من کنار حق ایستادم 
چون به اعتقادم حق وزنه برداران ضایع شده بود.
سرمربی پیشین تیم ملی وزنه برداری در 
مورد برکناری خود از سمت سرمربی گری تیم 
ملی وزنه برداری بیان کرد: از پدرم یاد گرفتم 
که همیشه با عشق و عالقه کار کنم و دنبال 
کاسبی و عنوان نباشم. در حال حاضر نیز فقط 
دنبال کمک به تیم ملی هستم و عنوان برایم 
مهم نیست. اینکه گفته می شود به خاطر حفظ 
شان برکنارم کرده است، حرف جالبی نیست. 
حفظ شان رئیس فدراسیون از همه ما باالتر 
است، ولی آیا شأن مرادی حفظ شد؟ به اعتقاد 
من احترام او نیز در این بین حفظ نشده است.

برخواه در مورد اینکه در کنار وزنه برداران بود، گفت: مجبور بودم کنار وزنه برداران 
بایستم. در واقع من کنار حق ایستادم، چون به اعتقاد من حق وزنه برداران ضایع شده 
بود. البته خودم نیز از این مورد لطمه خوردم. ما در مسابقات قهرمانی جوانان جهان، 
تیمی جوان و پرامید را راهی مسابقات کردیم و نایب قهرمان جهان شدیم. ما همان 
موقع نیز مشکالت را مطرح کردیم، ولی مرادی موضع گرفت که چرا این مشکالت را 
مطرح می کنیم. مقام معظم رهبری به صراحت بیان کرده اند که حق را باید طلب کرد 
و ما طلب ناحق نداشتیم. من به بچه ها گفته ام که مطالب به حق را باید از مسئوالن 
بخواهند و خواسته های بچه ها ناحق نبود. ما خیلی تالش کردیم که آقای مرادی در 
چند ماه آخر کار و پایان دوره ریاستش، طوری کار کند که مشکالت برطرف شود اما 

حقیقتا عزمی در اصالح امور ندیدم.
او که با برنامه ورزش مردم گفت  و گو می کرد، در مورد اینکه تصور می شد 
رییس کمیته ملی المپیک مشکل را حل کند، تصریح کرد: صبح چهارشنبه با من تماس 
گرفتند که در جلسه حاضر شوم.  فکر کردم  آقای صالحی امیری ریش سفیدی کند 
و بچه ها برگردند و این چند روز  با آنها در ارتباط نبودم تا روی ذهنشان تاثیر گذار 
نباشم.  بچه ها عنوان کردند که با این وضعیت به اردو بر نمی گردند. رییس فدراسیون 
وضعیت االن با تیم ملی فوتبال 30 سال پیش و زمان مرحوم دهداری مقایسه می 
کند که درست نیست. مسائل ابتدایی باید برای قهرمانان فراهم شود نه اینکه اذهان 

عمومی به سمت دیگر برود. امیدوارم خدا کمک کند و این ماجرا ختم به خیر شود.
*هاشمی: سالمت ما به خطر می افتاد

علی هاشمی  ملی پوش وزنه برداری نیز در مورد ترک اردوی تیم ملی گفت: 
هشت سال در اردوی تیم ملی بودم ما به دلیل کمبود ها از اردو تیم ملی بیرون  آمدیم. 
امکانات به حداقل ها رسیده بود و سالمت داشت به خطر می افتاد. رییس فدراسیون 
همیشه می گفت شرایط همین است و نمی خواهید بروید. چندین بار مشکالت را 
گفتیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم از اردو بیرون بیاییم. سه سال پیش به شرایط 
اعتراض داشتم و من را به کمیته انضباطی بردند. شرایط باید فراهم باشد تا بتوانیم در 

جهانی و المپیک مدال بگیریم.

رشیدی: كادر فنی كشتی آزاد بايد به من هم فرصت بدهد

به  تاکنون  نفراتی که من شکست دادم  برنز آسیا 20۱7 گفت:  دارنده مدال 
تورنمنت های مختلف اعزام شده اند و کادر فنی تیم ملی باید این فرصت را در اختیار 

من هم قرار بدهد.
حامد رشیدی درباره حضور در رقابت های کشتی آزاد جام تختی، گفت: تقریبا 
تمام نفراتی که برای انتخابی تیم ملی مدعی بودند در جام تختی شرکت کردند. در 

وزن 7۴ کیلو هم غیر از یک نفر، همه حضور داشتند. 
دارنده عنوان نایب قهرمانی جام تختی در وزن 7۴ کیلو، ادامه داد: دیروز من یک 
دور استراحت داشتم و تا فینال 3 مبارزه انجام دادم اما متاسفانه فینال را با نتیجه یک 
بر یک باختم. رشیدی درباره مبارزه با فیروزپور در فینال و باخت در لحظات پایانی، 
خاطرنشان کرد: تا لحظات آخر جلو بودم و فکر می کنم یک اخطار بی ربط هم به من 

دادند البته در کشتی این چیزها هست. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است به تورنمنت خارجی اعزام شود یا 
خیر؟ گفت: این موضوع دست کادر فنی تیم ملی است. نفراتی را که من بردم به 
تورنمنت  اعزام شده بودند. من سال  گذشته به خاطر مشکالتی که داشتم بدنم آماده 

نبود اما امسال برای جام تختی 3 ماه تمرین کردم. 
دارنده مدال برنز آسیا 20۱7 درباره سطح مسابقات جام تختی و میزبانی تنکابن، 
اظهار کرد: سطح مسابقات خوب بود اما میزبانی مازندران خوب نیست. مثال سال های 

قبل در کرمانشاه و تبریز خیلی خوب بود اما اینجا سالن کوچک است. 
رشیدی در پاسخ به این سوال که اگر بازی های آسیایی برگزار می شد کشتی گیران 
مختلف می توانستند هم در جهانی باشند و هم در آسیایی، گفت: با توجه به فاصله 
زمانی کم میان بازی های آسیایی و جهانی باید 2 تیم را اعزام می کردند اما بازی های 

آسیایی لغو شد و تنها مسابقات جهانی در پیش خواهد بود.
او درباره این که آیا شانس حضور در بازی های کشورهای اسالمی را دارد؟ 
گفت: همه چیز دست کادر فنی است. باید به من ۱00 درصد این شانس را بدهند که 
در مسابقات شرکت کنم چون کسانی که با من کشتی گرفتند به چند تورنمنت اعزام 
شدند، همیشه در اردو بودند و بهترین شرایط را داشتند که با من کشتی گرفتند اما من 

از خانه با تمریناتی که داشتم به این مسابقات آمدم.

غیرقابل توقف و مهارنشدنی؛
شگفت انگیز؛ يکی جلوی اين بازيکن را بگیرد!

ستاره تیم ملی ژاپن تا به اینجای لیگ ملت ها درخشان ترین بازیکن مسابقات 
بوده است.

تیم ملی ژاپن بعد از یک دوره طوالنی که بر والیبال آسیا سلطه داشت، چند 
سالی دچار افت شد و از سطح یک تیم جهانی کامال فاصله گرفت؛ البته می توان 
گفت که تغییر نسل بزرگ که در والیبال ژاپن اتفاق افتاد مهمترین دلیل افت آنها بود 
که البته امری کامال طبیعی محسوب می شد و حاال به نظر می رسد آنها اکنون مزد 

صبر خود را دریافت می کنند.
تیم ملی والیبال ژاپن اخیرا در رقابت های المپیک توکیو موفق شد باالتر از ایران 
به مرحله حذفی مسابقات راه پیدا کند و نشان دهد که دوباره به اوج بازگشته است. 
در حقیقت می توان گفت که حاال والیبال آسیا از حالت تک قطبی چند سال اخیر 
خود خارج شده و ژاپن باز هم به یک حریف دردسرساز برای ایران تبدیل شده است.

احتمااًل به راحتی می توان گفت که درخشان ترین بازیکن در نسل جدید والیبال 
ژاپن کسی نیست جز یوجی نیشیدا. پشت خط زن ژاپنی ها که فقط یک متر و ۸7 
سانتی متر قامت اوست که در ورزشی مثل والیبال اصال قد قابل توجهی محسوب نمی 
شود. با این وجود نیشیدا به پرش های حیرت انگیز خود شهرت دارد و با استفاده 

از این حربه توانسته قد و قامت کوتاه خود را به شکل کامل به فراموشی بسپارید.
اوج کار یوجی نیشیدا در رقابت های المپیک توکیو بود که با نمایش های درخشان 
و فوق العاده اش نگاه ها را به سمت خود جلب کرد و در نهایت باعث شد که او به 
معتبرترین لیگ والیبال دنیا یعنی ایتالیا نیز ترنسفر شود. عملکرد این بازیکن فقط 22 
ساله در یکی دو سال اخیر به قدری درخشان بوده که حاال بسیاری از کارشناسان 
والیبال از او به عنوان یکی از بهترین پشت خط زن های دنیای توپ و تور نام می برند.

مطابق انتظار در لیگ ملت های 2022 نیز نیشیدا بهترین بازیکن تیم ملی ژاپن 
در دو بازی اول بوده است. او در تقابل با هلند به تنهایی موفق شد 25 امتیاز کسب 
کند و کلید پیروزی تیم ملی کشورش در این مسابقه باشد. ژاپن در مسابقه دوم خود 
به مصاف تیم ملی چین رفت و یوجی نیشیدا در این جدال نیز شگفت انگیز ظاهر 
شد؛ او برابر چین 26 امتیاز کسب کرد تا نشان دهد که یکی از غیر قابل توقف ترین 

والیبالیست های حال حاضر دنیاست.
اگر بخواهیم به زبان ساده عملکرد فوق العاده نیشیدا را توصیف کنیم باید بگوییم 
که از شش ستی که ژاپن در دو مسابقه اول خود پیروز شده، این بازیکن به تنهایی دو 
ست آن ها را کسب کرده است. حاال باید منتظر ماند و دید که آیا این روند کم نقص 

ادامه خواهد داشت یا تیمی می تواند جلوی پدیده والیبال ژاپن را بگیرد.

تیم منتخب فصل لیگ جزیره؛
 صالح بهترين بازيکن - فودن بهترين بازيکن جوان

تیم منتخب فصل لیگ برتر اعالم شد و محمد صالح نیز عنوان بهترین 
بازیکن لیگ برتر را کسب کرد.

به گزارش تایمز، محمد صالح با 23 گل، لیورپول را به نایب قهرمانی 
در لیگ و خودش را به عنوان بهترین گلزن در لیگ برتر رساند. البته او عنوان 

آقای گلی در لیگ برتر را با سون هیونگ مین شریک شد. 
بازی   35 انگلیس،  برتر  لیگ  فصل 202۱-22  در  مین  هیونگ  سون 
با پیراهن تاتنهام انجام داد و 23 گل ثبت کرد تا درخشش فوق العاده خود را 
تثبیت کند. نکته جالب این که هیچ کدام از گل های سون هیونگ مین از روی 
نقطه پنالتی زده نشد. در طرف مقابل محمد صالح 5 گل خود را از روی نقطه 

پنالتی به ثمر رساند. 
از سوی   انگلیس  بازیکن سال  محمد صالح مصری به عنوان بهترین 
بازیکنان شاغل در لیگ برتر انتخاب شد. فیل فودن، ستاره جوان منچسترسیتی 

نیز جایزه بهترین بازیکن جوان سال را از این اتحادیه دریافت کرد.
رونالدو  کریستیانو  سیتی(،  )منچستر  بروین  دی  کوین  از  باالتر  صالح 
آلمانی که  رودیگر ملی پوش  آنتونیو  )تاتنهام(،  )منچستریونایتد(، هری کین 
برای فصل جدید چلسی را به مقصد رئال مادرید ترک می کند و دو بازیکن از  

لیورپول به نام های، فیرجیل فان دایک و سادیو مانه قرار گرفت.  
هم چنین اتحادیه فوتبالیست های حرفه ای )PFA( تیم منتخب فصل لیگ 

برتر را اعالم کرد.
دروازه بان: آلیسون بکر )لیورپول(

مدافعین: ترنت الکساندر آرنولد )لیورپول(، ویرجیل فن دایک )لیورپول(، 
آنتونیو رودیگر )چلسی(، ژائو کانسلو )منچسترسیتی(

هافبک ها: کوین دی بروین )منچسترسیتی(، تیاگو )لیورپول(، برناردو سیلوا 
)منچسترسیتی(

مهاجمان: سادیو مانه )لیورپول(، کریستیانو رونالدو )منچستریونایتد(، محمد 
صالح )لیورپول(

انتقادات  با  و  بود  عجیبی  اتفاق  تیم  این  در  مین  هیونگ  غیبت سون 
زیادی همراه شد.

زیدان در یک قدمی پاریس؛ 
بمب PSG در آستانه انفجار!

دو منبع معتبر فرانسوی و نزدیک 
به پی اس جی، خبر از توافق نهایی 
زیدان  الدین  زین  با  پاریسی  باشگاه 

داده اند.
که  ندارد  وجود  تردیدی  تقریبا 
دوران حضور مائوریسیو پوچتینو روی 
نیمکت پاری سن ژرمن تمام شده و این 
سرمربی آرژانتینی شغل خود را از دست 
خواهد داد. در روزهای منتهی به تمدید 
قرارداد کیلیان امباپه، عنوان شد که این 

ستاره فرانسوی یکی از شروط خود برای ماندن در این باشگاه را توافق با زین 
الدین زیدان اعالم کرد و به همین دلیل، مدیران پاری سن ژرمن تالش رسمی 

خود برای توافق با این سرمربی پرافتخار را آغاز کرده اند.
زیزو پاسخ مثبتی در اولین دور از مذاکرات نداد و چندان مایل به پذیرفتن 
پیشنهاد پاری سن ژرمن برای فصل بعد نبود. او چند سال قبل در پاسخ به احتمال 
قبول هدایت این تیم متمول، تاکید کرد که هوادار مارسی بوده و عالقه ای به 

حضور روی نیمکت تیم رقیب ندارد. 
اخبار حاکی از آن بود سرمربی سابق رئال مادرید تمایل زیادی به در دست 
گرفتن هدایت تیم ملی فرانسه داشته و می خواهد تا جام جهانی در نوامبر پیش 
رو همچنان بیکار بماند. اینکه در صورت عدم توافق فدراسیون فوتبال فرانسه 

با دیدیه دشان برای تمدید قرارداد، احتماال زیزو سرمربی این تیم خواهد شد.
علی رغم تمام گمانه زنی ها در مورد حضور زیدان در تیم ملی فرانسه، به 
نظر می رسد در روزهای اخیر روند مذاکرات او و پی اس جی تغییر کرده و حاال 

زیزو نزدیک تر از قبل به نیمکت پاریسی هاست.
رادیو مونته کارلو ادعا کرد که زیزو فصل بعد سرمربی پاریسی ها خواهد 
بود. او دو روز پیش در جزیره ایبیزا اسپانیا حضور داشت و با مارکو وراتی، ستاره 
ایتالیایی پی اس جی نزدیک به دو ساعت دیدار کرد. زیزو همچنین روز گذشته 
در پاریس دیده شده است. همزمان ناصر الخلیفی که در قطر حضور داشت نیز 
به پاریس برگشته و به نظر مذاکرات پیشرفته ای بین دو طرف در جریان است.
 لوپاریزین، دیگر منبع نزدیک به پی اس جی هم ادعا کرد که زیزو بسیار 
نزدیک به نیمکت پی اس جی است و فصل بعد هدایت تیمی را عهده دار خواهد 
بود که هدف اولش فتح لیگ قهرمانان است. اگر این اتفاق رخ بدهد، باید دید 
واکنش هواداران رئال مادرید و مارسی چه خواهد بود. پس از ناکامی رئال در 
جذب امباپه، حضور زین الدین زیدان روی نیمکت پی اس جی، خبر بد دیگری 

برای دوست داران قهرمان اروپا خواهد بود. 
پی اس جی فعال در حال فراهم کردن مقدمات برکناری پوچتینو است 

و به نظر می رسد سپس خبر عقد قرارداد سه ساله با زیدان اعالم خواهد شد.

سانتوس: از صدرنشینی در لیگ ملت ها راضی هستم

سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال از صدرنشینی تیمش در این رقابت ها 
ابراز خوشحالی کرد.

به گزارش رکورد، تیم ملی فوتبال پرتغال در گروه اول میهمان جمهوری 
چک بود که توانست با نتیجه 2 بر صفر میزبان را شکست دهد و صدرنشینی 
 )A(خود در این گروه را تثبیت کند. به این ترتیب پرتغال در گروه دوم رده نخست

لیگ ملت ها با دو امتیاز از اسپانیا پیشی گرفت.
فرناندو سانتوس اذعان کرد که هنوز کار زیادی برای پرتغال وجود دارد تا 
بتواند باالتر از اسپانیا در گروه خود در لیگ ملت ها قرار بگیرد اما از صدرنشینی 
تیمش راضی است. اسپانیا با پیروزی یک بر صفر مقابل سوییس در رده دوم قرار 
دارد.فرناندو سانتوس بعد از این دیدار گفت: ما اول هستیم و از این صدرنشینی 
راضی ام. اما تیم های دیگر گروه ما نیز می خواهند برنده شوند. هنوز سه بازی 
باقی مانده است. اسپانیا هم برد و ما االن دو امتیاز جلو هستیم. طبیعتا هر اتفاقی 

می تواند رخ دهد و االن چیزی قطعی نیست.
او درباره دیدار با سوییس نیز گفت: بازیکنان شروع به احساس خستگی 
می کنند. این طبیعی است. می خواهیم در دیدار بعدی چند تغییر در ترکیب تیم 
داشته باشیم. سوییس تیم بسیار خوبی است و احترام زیادی برای این تیم قائل 

هستیم و باید ببینیم چه اتفاقاتی رخ می دهد.
پرتغال برای پیروزی در ورزشگاه خوزه آلواالده برابر چک کار راحتی داشت 
جایی که گل های نیمه اول ژائو کانسلو و گونکالو گوئدس به این تیم کمک کرد 

3 امتیاز این دیدار را به دست بیاورد.
این نهمین برد پرتغال در ۱۱ بازی اخیر بعد از حذف از یورو 2020 بوده است.

گونکالو گوئدس، گلزن تیم ملی فوتبال پرتغال نیز بعد از این دیدار گفت: 
ما بازی فوق العاده ای انجام دادیم، به خصوص در نیمه اول. سعی کردیم از 
فضاها استفاده کنیم و توپ را به گردش درآوریم که موفق شدیم. در نیمه دوم 
بیش تر خسته شدیم، اما چک تیم خوبی است و سعی کردند به گل برسند. ما 
گل های بیش تری می خواستیم اما نتوانستیم. ما می خواهیم اول شویم و تا جایی 
که ممکن است در مسابقات پیش برویم. این برد برای ما لذت بخش بود ولی 

دیگر نباید به آن فکر کنیم.

ل  تبا فو س  شنا ر کا
کشورمان گفت: بازی در جام 
 ۴ گروه  در  حضور  و  جهانی 
تیمی نیازمند برنامه و استراتژی خاص 
است و اگر کادر فنی با درایت عمل کند 
این  دوم  گروه  از  ایران  صعود  احتمال 

دوره وجود دارد.
جالل چراغپو با اشاره به گروه تیم 
ملی ایران در جام جهانی 2022 اظهار 
با  بازی  درگیر  را  نباید خودمان  داشت: 
براساس  و  کاغذ  روی  کنیم؛  انگلیس 
منطق فوتبال،نتیجه مشخص است اما 
فوتبال است و احتمال هر اتفاقی وجود 
در  برزیل  می کرد  فکر  کسی  چه  دارد. 
نیمه نهایی جام جهانی با نتیجه 7 بر یک 
شکست بخورد یا عربستان با آن نتیجه 
سنگین شکست را پذیرا شود؟ در بازی 
را  نتیجه  نفر  ۴میلیارد  برزیل  و  آلمان 
پیش بینی کردند و تنها 60 نفر گفتند 
برزیل 5 گل می خورد اما همه دیدند چه 

اتفاقی افتاد.
وی ادامه داد: ما باید حتما دو بازی 
با تیم های منطقه کونکاکاف داشته باشیم 
و یک دیدار هم می توانیم برای هماهنگی 
در نظر بگیریم. از سویی دیگر کادر فنی 
تیم ملی می تواند با تیم های خوب داخلی 
و  پرسپولیس  سپاهان،  استقالل،  مانند 
چند تیم دیگر بازی گذاشته و نقشه های 
مختلف خود را در این دیدارها مرور کند 
و در آخر در یک بازی سطح باال، راهی 

جام جهانی شود. 
کشورمان  فوتبال  کارشناس  این 
تصریح کرد: ما نباید اشتباهی که در جام 
دوباره  را  شدیم  مرتکب   20۱۴ جهانی 
تکرار کنیم. در بازی با آرژانتین از همه 
توان خود مایه گذاشتیم و در بازی آخر 
برابر بوسنی با 3 گل مغلوب شدیم. اگر 
بخواهیم به فکر بازی با انگلیس باشیم 
بدون شک امور کار از دستمان در می رود، 
انگلستان سرگروه است و احتمال دارد 
این گروه به برد و شاید  برابر تیم های 

هم تساوی برسد.
باید استراتژی   چراغپور گفت: ما 
خوبی  به  را  چهارتیمی  گروه  در  بازی 
بدانیم،. استراتژی تیم ملی در جدول ۴ 
تیمی با عملکرد باشگاهی فرق دارد و 
باید نقطه فرار جدول را شناسایی و طبق 
آن عمل کرد. فرض کنیم ما و آمریکا 
برابر انگلستان نتیجه را واگذار کردیم و 

از آن سو، هر دو برابر تیم چهارم جدول 
به پیروزی دست یافتیم، در این صورت 
کار به بازی های رو در رو برای صعود 
می کشد و اگر برابر این تیم پیروز شده 
باشیم، ما از آمریکا جلوتر خواهیم بود. 
دارد  وجود  هم  دیگری  احتماالت  البته 
به  توجه  با  باید  است که  این  نکته  اما 
حریفانی که داریم با استراتژی مشخص 
به میدان برویم و خودمان را درگیر اما 

و اگرها نکنیم.
وی خاطر نشان کرد: من هنوز در 
مورد بازی اسپانیا و پرتغال اعتقاد دارم 
آنها به گونه ای تعامل کردند که شانس 
ایران و مراکش کم شده و عمال فرصتی 
هنر  فوتبال  باشند.  نداشته  برای صعود 
جنگیدن است، در بازی ما برابر انگلستان 
این امکان هم وجود دارد که پیروز میدان 
باشیم و هیچ چیزی غیرممکن نیست و 
شاید یک سد بزرگ شکسته شود اما نکته 
مهم این است که مراقب باشیم ساختار 
تیمی ما از بین نرود، انسجام تیمی دچار 
مشکل نشود و آسیب دیدگی بیش از حد 

گریبان تیم ملی را نگیرد. 
تیم  به  توصیه   قالب  در  چراغپور 
ملی گفت: در بازی برابر انگلیس نباید 
از جلو بازی کرده و بهتر است از میانه 
در  دنبال کنیم.  را  به عقب، کار  زمین 
داشته های  تمام  باید  هم  دوم  بازی 
خود را در زمین بگذاریم و با برنامه و 
طبق یک استراتژی مشخص برابر ولز 
آمریکا  بتوانیم  اگر  صف آرایی کرده و  
را در بازی سوم شکست بدهیم تقریبا 
بخش بزرگی از راه را رفته ایم و نباید از 
فرصت هایی که به دستمان می آید به 

راحتی بگذریم. 

وی در مورد شرایط این روزهای 
فدراسیون فوتبال یادآور شد: در فوتبال 
ایران دو جریان وجود دارد که باید هر 
این دو  را مورد بررسی قرار داد،  کدام 
جریان مانند رودخانه  کوچکی است که 
باید  و  متصل شده  به هم  جا  در یک 
یک  کجاست.  آنها  تالقی  نقطه  دید 
فوتبال  فدراسیون  به  مربوط  جریان 
کمترین  آن  درون  که  جریانی  است؛ 
که  افرادی  و  نمی شود  دیده  خالقیتی 
اکثر  در  می کنند  کار  مجموعه  این  در 
این  در  حادثه هستند.  معطل  بخش ها 
شرایط باری بر دوش فدراسیون است 
هم  فدراسیون  از  بیرون  به  ربطی  که 
بزرگتری  مجموعه  این  چون  و  ندارد 
ندارد، کارها به درستی پیش نمی رود. در 
فدراسیون فوتبال، نیازمند فردی هستیم 
که شخصیت برتر و قدرت رهبری باال 
زیرمجموعه  و  ارکان  و  باشد  داشته 

فدراسیون را به خوبی مدیریت کند.
به  دوم  جریان  کرد:  تصریح  وی 
تمرینات  نوع  اردوها،  ملی،  تیم  بحث 
می گردد.  باز  دست  این  از  مسایلی  و 
باتجربه،  افرادی  باید  این مجموعه  در 
که  باال  اجرایی  قدرت  با  و  دانش  با 
به  مشغول  دارند  هم  خوبی  کاریزمای 
را  مدیرانی  اصطالح  به  و  باشند  کار 
از  و  بوده  کارکشته  که  کنیم  انتخاب 
قدرت مدیریت فوتبال برخوردار باشند. 
رها  خود  حال  به  را  دوجریان  این  اگر 
این  و  می شود  نحیف  فدراسیون  کنیم 

به صالح فوتبال ایران نیست.
کشورمان  فوتبال  کارشناس  این 
گفت: به مجموعه فدراسیون نگاه کنید. 
چند وقت پیش فردی از مجموعه رفت اما 

پس از سال ها دوباره وی را به فدراسیون 
آوردند و سمتی به او دادند، سئوال من 
این است آیا در فدراسیون و فوتبال ایران 
قحط الرجال است که چنین تصمیم هایی 

گرفته می شود؟ 
رایزنی  و  تعامل  در مورد  چراغپور 
کرد:  تاکید  ملی  تیم  موفقیت  هدف  با 
فدراسیون فوتبال نیازمند این مساله است 
امور خارجه  وزارت  در دست  که دست 
در  دولت  دخالت  منزله  به  این  بگذارد،  
از  بخواهند  دوستان  که  نیست  ورزش 
آن دوری کرده و مانع همکاری شوند. 
انتخاب ها  و  مجامع  در  می گوید  فیفا 
دخالتی نباشد اما این که از ظرفیت های 
یک کشور برای تعامل مناسب استفاده 
از  همه  و  است  خوب  هم  خیلی  شود 
و  ورزش  وزیر  می کنند.  استقبال  آن 
جوانان در نشستی با وزیر امور خارجه به 
هماهنگی و نقطه نظر مشترک رسیده 
اسالمی  جمهوری  سفرای  طریق  از  و 
ایران در اقصی نقاط جهان، جهت تعامل 
و رایزنی برای بازی های دوستانه تیم ملی 
اقدام کنند، این همان دیپلماسی ورزش 
است که ظرفیت ها و پتانسیل خوبی در 
آن دیده می شود و باید از این فرصت ها 

استفاده کرد. 
است  این  نظر من  داد:  ادامه  وی 
تا جام جهانی فوتبال با فدراسیون هیچ 
و  توجه  همه  و  باشیم  نداشته  کاری 
ظرفیت ها را به تیم ملی معکوس کنیم. 
تیم ملی متعلق به فدراسیون نیست بلکه 
ارگان ها و  نظام است و همه  تیم ملی 
نهادهایی که می توانند کمک کنند، باید 
به میدان آمده و در یک کار گروهی و 
خرد جمعی بستر الزم و مناسب را برای 

موفقیت این تیم رقم بزنند.
وی در پایان تاکید کرد: سه فیفادی 
داریم که اگر خیلی هنر کنیم در بهترین 
حالت، می توانیم 3 بازی خوب و با کیفیت 
را برای تیم ملی در نظر بگیریم،  اعتقاد 
روی  نباید  نمی توان  که  است  این  من 
هر سه سبک بازی هم تیمی های ایران 
در جام جهانی متمرکز شد. ما باید تمام 
استراتژی و هدف خود را روی بازی با 
آمریکا معطوف کنیم چرا که اگر بتوانیم 
برداریم، شانس  رو  از پیش  را  تیم  این 
و  می یابد  افزایش  گروه  از  صعودمان 
این مساله مهمی است که نباید از نظر 

دور بماند.

بدون استراتژی مشخص، موفق نخواهیم شد؛

چراغپو: در فدراسیون و فوتبال ايران قحط  الرجال است!

پیشکسوت باشگاه استقالل گفت: 
فرهاد مجیدی که فنی تر و باهوش تر 
به  او  نیست؛  استراماچونی  آندره آ  از 
موفق  اما  رفت  بهتر  مراتب  به  تیمی 
نشد. مجیدی به تیمی رفته که سطح 
فنی پایینی دارد و موفق نخواهد شد.

»محمد نوری« با اشاره به جدایی 
اظهار  استقالل   از  مجیدی  فرهاد 
نی  قهرما بابت  ینکه  ا ول  ا داشت: 
تبریک  مجیدی  فرهاد  به  استقالل 
می گویم و ممنون او هستیم، البته نباید 
از مدیریت باشگاه استقالل به سادگی 
گذشته که بستر و شرایط الزم را فراهم 

کرد تا این تیم حاشیه نداشته باشد.
پیشکسوتان  حمایت  افزود:  وی 
غیرقابل  فصل  این  در  استقالل  از 
کتمان است؛ آنها با تمام وجود از تیم 
مورد عالقه خود حمایت کردند و این 
حمایت نه به خاطر فرهاد مجیدی بلکه 

به خاطر استقالل بود.
خاطرنشان  استقالل  پیشکسوت 
فرهاد مجیدی  برای من جدایی  کرد: 

چه  مجیدی  است.  بزرگ  سوال  یک 
زمانی فرصت کرد که با این تیم اماراتی 
صحبت و توافق کند؟ او همیشه تصور 
می کرد نباید با  پیشکسوت ها مشورت 
را  او  جای  است  ممکن  که  چرا  کرد 
اشتباه  تفکر  این  که  حالی  در  بگیرند 
از  تنها  نه  استقالل  قدیمی های  بود. 

که  دیگری  هر کس  از  بلکه  مجیدی 
کرده  حمایت  بنشیند  نیمکت  روی 
فرهاد  کرد:  اضافه  می کنند.نوری  و 
را  استقالل  دست  بار  چندمین  برای 
در پوست گردو می گذارد؛ او در دوران 
فوتبالی این کار را انجام داد و آن زمان 
می گفتند بی تجربه است اما حاال که با 

تجربه است چرا این کار را انجام داد؟!
پایان  در  استقالل  اسبق  بازیکن 
گفت: فرهاد مجیدی بین هوادار و پول 
انتخاب کرد. به طور  بار دیگر پول را 
حتم او چند سال دیگر که به استقالل 
را  او  دیگر  باز خواهد گشت هواداران 

با روی باز نخواهند پذیرفت.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پیشکسوت باشگاه استقالل:

مجیدی بین هوادار و پول، بار دیگر پول را انتخاب کرد!

به  را  خود  اردوی  حالی  در  ایران 
میزبان جام جهانی خود  برده که  قطر 
در اسپانیا به سر می برد و هیچ یک از 
اردویی  تیم های حاضر در جام جهانی 

در دوحه نداشته اند.
از  ایران  فوتبال  ملی  تیم  اردوی 
هفته گذشته در کشور قطر آغاز شده و 
ملی پوشان ابتدا در کمپ باشگاه السد 
و سپس در کمپ »االرسال 2« تمرین 
برای  آینده  روزهای  در  و  است  کرده 
الجزایر  مقابل  دوستانه  دیدار  برگزاری 

در دوحه آماده می شود.
پس از اینکه اردوی ایران در کشور 
کانادا لغو شد و برنامه های این تیم یک 
شبه و در آستانه سفر به کانادا به هم 
ریخت، تیم ملی دو، سه روز در تهران 
تمرین کرد تا حداقل فرصت آماده سازی 
را از دست ندهد و بازیکنان هماهنگی 
حداقلی با اندیشه های دراگان اسکوچیچ 
به دست بیاورند. تیم ملی سپس ایران را 
به مقصد قطر ترک کرد تا شاید دیدار 
هماهنگ  کشور  این  در  را  دوستانه ای 
کند اما در نهایت یک بازی برای ایران 
این  برنامه ریزی  با  که  شد  هماهنگ 
تیم برای انجام دو یا سه بازی، فاصله 

بسیاری دارد.
نکته عجیب درتصمیم فدراسیون 
فوتبال ایران برای برگزاری اردو، آب و 
هوای گرم و شرجی قطر است! در واقع 

سال  از  مقطع  این  در  کشوری  کمتر 
راهی قطر می شود تا اردوی خود را در 
اینکه  جالب تر  کند.  برگزار  کشور  این 
ایران تنها تیم حاضر در میان تیم های 
صعود کننده به جام جهانی است که در 
این مقطع از سال، قطر را برای اردوی 

خود انتخاب کرده است.
از زمان برگزاری قرعه کشی جام 
این  سهمیه  که  کشوری  هیچ  جهانی، 
مسابقات را کسب کرده باشد، در قطر 
اردو نزده و ایران به اولین کشور در این 
این  آیا  دید  باید  که  شد  تبدیل  زمینه 
مساله نشان دهنده درایت مسئوالن تیم 
ملی است یا این یک تصمیم اشتباه و 

شاید هم از روی ناچاری بوده است؟
در  فوتبال  ملی  تیم  اردوی  آیا   *

قطر عقالنی بود؟

هوای  و  آب  همین  خاطر  به 
با  فیفا  که  بود  ماه  خرداد  در  نامناسب 
موکول شدن جام جهانی از این مقطع 
برای  تا  کرد  موافقت  پاییز  به  سال  از 
در  جهانی  جام  تاریخ،  در  بار  نخستین 
اواسط مسابقات باشگاهی برگزار شود. 
در نتیجه جام جهانی امسال از 30 آبان 
تا 27 آذر برگزار می شود که شرایط آب و 
هوا در قطر بسیار معتدل و مناسب است.
ماجرا وقتی عجیب تر می شود که 
میزبان  خود  که  قطر  ملی  تیم  بدانیم 
جام جهانی است، اردوی تدارکاتی خود 
برگزار کرده است.  اسپانیا  را در کشور 
عربستان  مانند  تیم هایی  به  این ها،  به 
هم باید اشاره کرد که در اسپانیا اردوی 
خود را برگزار کرده و از آب و هوای گرم 
و شرجی خلیج فارس در این مقطع از 

سال، فاصله گرفته است.
اردوی  در  منتشر شده  تصاویر  از 
تیم ملی ایران در کشور قطر مشخص 
بازیکنان تمرینات خود را در  است که 
ساعات پایانی روز و با حداقل پوشش 
قابل  هوا  گرمای  تا  می دهند  انجام 

تحمل تر شود.
تنها تیم هایی که در این برهه از 
سال راهی قطر شده اند، تیم های حاضر 
قاره های  در  جهانی  جام  پلی آف  در 
و  شمالی  آمریکای  اقیانوسیه،  آسیا، 
برگزاری  آستانه  جنوبی هستند که در 
جز  به  هستند.  خود  رسمی  دیدارهای 
این، ایران هم در قطر حضور دارد که 
طبیعتا باید اردوی خود را اگر در تهران 
بهتری  شرایط  قطعا  می کرد،  برگزار 

نسبت به قطر می داشت.
هوایی  و  آب  وضعیت  به  نگاهی 
قطر نشان می دهد که دمای هوا در قطر 
در برخی از ساعات تا ۴2 درجه سانتی 
گراد هم باال می رود و هنگام تمرین تیم 
ملی در ساعت ۱۹ تا 20 هر شب، دمای 
هوا روی 3۴ درجه سانتی گراد قرار دارد.
اگر چه این تصمیم به ناچار و برای 
بازی دوستانه در قطر  پیدا کردن چند 
گرفته شده اما قطعا قطر بهترین گزینه 
برای ایران و تیم ملی نبود و این مدل 
در  ضعیف ترین ها  از  یکی  آماده سازی، 

تاریخ فوتبال ایران است.

دمای هوای 34 درجه ای و چند نکته؛

اردوی قطر، تصمیم اشتباه و یا از روی ناچاری؟
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هنر و معماری ايرانیان در دوره سلجوقیان
نگاهی به تاریخچه معماری ایران از آغاز تا قاجاریه - قسمت دوم

تهیه و تحقیق: 
ناصر میرزایی

 

 سـلجوقیان طایفـه ای از تـرکان 
ُغـز بودنـد کـه در دشـت های نزدیک 
دریاچـه آرال و سـواحل خاوری دریای 
و  دره هـای سـیحون  در  و  مازنـدران 
جیجـون سـکونت داشـتند. در دوره ی 
سـلجوقیان، هنـر ایرانـی گامی بزرگ 
برداشـت و تاریـخ هنـر ایـران، یکـی 
را  خـود  دوره هـای  درخشـان ترین  از 
در ایـن روزگار سـپری کـرد. در ایـن 
مـرو،  اصفهـان،  شـهرهای  زمـان، 
نیشـابور، هـرات و ری مرکـز و مجمع 
صاحبـان هنـر و پیشـه بـوده اسـت و 
اکنون بسـیاری از آثـار این هنرمندان، 
خارجـی  و  داخلـی  موزه هـای  در 
دیـده مي شـود. شـاهکارهای هنـری 
معمـاري،  شـامل  هنرمنـدان  ایـن 
سفال سـازي، فلـزکاري، کتاب سـازي، 
و  رگـری  نگا تذهیـب،  طـي،  خطا
سـبب  همیـن  بـه  اسـت.  بافندگـی 
دوره ی سـلجوقی از لحاظ شیوه ی کار 
هنـری در تاریخ ایران مشـهور اسـت.

دوره ی  ایـن  در  معمـاری  هنـر 
درجـه ی  بـه  شـکوفا  و  درخشـان 
کمـال رسـید و هنرمنـدان و معمـاران 
چیره دسـت آثـار فراوانی پدیـد آوردند. 
سـلجوقیان در معمـاری بـه عوامـل و 
عناصـری دسـت یافتنـد کـه بـا آن ها 
حیـاط  بـا  بـزرگ  مسـجدی  بتـوان 
مرکـزی و چهـار ایوانـی و تـاالر مربع 
وجـود  بـه  بـزرگ  بناهـای  گنبـددار، 
آورد. این شـیوه ی سـاختمان، اسـاس 
و  کاروان سـرا  و  مذهبـی  معمـاری 
ایـن  در  اسـت.  ایـران  مدرسه سـازی 
زمان مسـجد در شـکل تکامل یافته ی 
ایرانـی خود دارای این ویژگي ها شـد.
در  مي تـوان  را  طرح هـا  ایـن 
مسـجد  اصفهـان،  مـع  جا مسـاجد 
جامع زواره نزدیک اردسـتان، مسـجد 
و  قزویـن  مسـجد  اردسـتان،  جامـع 
امـا  دیـد.  گلپایـگان،  جامـع  مسـجد 
ایوانـی  چهـار  نمونـه ی  کامل تریـن 
کـه  اسـت  اصفهـان  جامـع  مسـجد 
مجموعه ی کاملـی از تزیینات دوره ی 
اسـالمی ایـران را در بـردارد. دو گنبد 
خواجـه نظام الملک در قسـمت جنوبی 
و گنبـد تاج الملک در قسـمت شـمالی 
مسـجد، از نظـر تکنیـک و زیبایی اثر 
بسیار چشـم گیری از دوره ی سلجوقی 
اسـت. در ایـن مسـجد زیبـا و کامـل 
بـه جـز سـبک های مختلـف معماري، 
انـواع خطـوط کوفي، ثلث و نسـتعلیق 
بـه کار رفتـه اسـت. عالوه بر مسـجد 
و  از مدرسـه ها و کاروان سـراها  بایـد 
مقبره هـای ایـن دوره هـم نـام بـرد. 
طبق مـدارک تاریخي، تعداد بسـیاری 
مـدارس در شـهرهایی ماننـد: بغـداد، 
هـرات،  اصفهـان،  تـوس،  نیشـابور، 
بلـخ و ری بنا شـده بـود. بخش اعظم 
دوره،  ایـن  در  غیرمذهبـی  بناهـای 
چـه  اگـر  کاروان سراهاسـت.  شـامل 
شـبکه ی راه و ایجـاد جاده های خوب، 
شـاهرگ حیاتـی تجـارت یک کشـور 
محسـوب مي شـود، اما در گذشته های 
کاروان سـراها،  وجـود  بـدون  دور، 
ی  ه ها یسـتگا ا و  نه ها  خا فر مسـا
جـاده  از  مطلـوب  میانراه،اسـتفاده ی 
امـکان نداشـت. یکـی از کامل تریـن 
»ربـاط  دوره  ایـن  کاروان سـراهای 
جنـوب  کیلومتـری   70 در  شـرف« 

سـرخس در راه قدیمی نیشابور – مرو 
اسـت. بـا وجـود خرابي های ناشـی از 
مـرور زمان، هنوز بسـیار زیبـا و کامل 
اسـت. ایـن کاروان سـرا دو حیـاط در 
شـمال و جنـوب دارد و در هـر یک از 
ایـن حیاط ها چهار ایوان سـاخته شـده 
اسـت. در اطـراف حیاط هـا، اتاق های 
متعـددی وجـود دارد که جـای اقامت 
و اسـتراحت گاه کاروانیـان بوده اسـت.

مقبره هـای دوره ی سـلجوقی به 
دو گونـه ی مختلـف بـه شـکل بـرج 
و بـه شـکل گنبـد؛ سـاخته شـده اند. 
چنـد  ضلعـي،  چهـار  طرح هـای  بـا 
بیش تـر  تـرک دار  یـا  دایـره  ضلعـي، 
طبقه انـد.  دو  دوره  ایـن  مقبره هـای 
طبقـه ی بـاال مسـجد و طبقـه ی زیـر 
یـا دخمه  جـای دفن اجسـاد، مقبره ی 
سـلطان سـنجر در مـرو و گنبد سـرخ 
در مراغـه، کـه هر دو از آجر و کاشـی 
و با طرح چهارضلعی سـاخته شـده ، از 
نمونه هـای آن هـا هسـتند. بـرج مدور 
در مراغـه و سـه گنبـد در ارومیـه بـا 
طـرح دایـره وار و بـرج مهمان دوسـت 
دامغـان و بـرج طغـرل در شـهر ری با 
و  خرقـان  برج هـای  تـرک دار.  طـرح 
بـرج دماونـد و گنبـد علـی در ابرکـوه 
و گنبـد کبـود در مراغـه )هشـت و ده 

ضلعـی هسـتند(.
سـلجوقیان  لینی  سـفا ظـروف 
هـم بـه زیبایـی کاشـي های آن دوره 
سـاخته مي شـد. ظروف باقـی مانده از 
ایـن دوره از نظـر تزیین و رنگ آمیزی 
طالیـي،  مینایـي،  ظـروف  شـامل 
فیـروزه ای و ظروف سـفید هسـتند که 
اغلـب بدنـه ی این ظروف بـا مجالس 
بـزم، رزم یـا شـکار مزین شـده اند؛ به 
گونـه ای که می توان بهتریـن مینیاتور 
زمـان سـلجوقیان را در روی ظـروف 
سـفالی آن مطالعـه کـرد. شیشـه های 
دوره ی اسـالمی کـه آغـاز آن )قـرن 
هفتـم و هشـتم میـالدی( قـرن اول 
میـان  آمیختگـی  از  اسـت،  قمـری 
خـاوری  روم  امپراتـوری  تمدن هـای 
)بیزانس( و پارت و ساسـانی، در ایران 

حاصل شـده اسـت.
در ایـن زمـان همراه با پیشـرفت 
و  سفال سـازی  هنـر  کیفـی  و  کلـی 
شیشـه، صنعـت فلـزکاری نیـز ماننـد 
می پیمـود.  کمـال  راه  هنرهـا  دیگـر 
طـور  بـه  را  ظـروف  ایـن  از  برخـی 
مشـبک سـاخته و برخـی دیگـر را بـا 
نقـوش کنـده کاری زینـت داده اند. در 
ایـن صنعـت، ترصیـع  کاری بـه ویـژه 
کتیبه هـا  و  تصاویـر  در  نقره کوبـی 
بسـیار دیـده مي شـود. در ایـن زمـان 
»خراسـان« در امـر تولیـد آثـار فلزی 
دارای موقعیـت ممتـازی بـوده اسـت. 
ادامـه ی ایـن هنـر را مي تـوان در این 
موصـل  در  و  بین النهریـن  در  زمـان 
پـی گرفت. عـالوه بر ظـروف مفرغی 
نقـره ای  و  طالیـی  آثـار  برنجـي،  و 
فراوانی از دوره ی سلجوقیان در دست 
اسـت کـه ثابـت می کند جواهرسـازی 
هـم در این زمان رونق داشـته اسـت.
بافندگـی از صنایعـی اسـت کـه 
همیشـه در ایـران مقامـی واال داشـته 
دوره  ایـن  از  کـه  پارچـه ای  تکـه  و 
از  حاکـی  اسـت،  آمـده  دسـت  بـه 
وجـود صنعـت پارچه هـای ابریشـمی 
ایـن  اسـت.  سـلجوقیان  دوره ی  در 
زیبـا  و  ظریـف  چنـدان  پارچه هـا 
هسـتندکه بـا تغییـر نـور تغییـر رنـگ 
می دادنـد. بـر این پارچه های سـبک و 
نـازک، طرح جانـوران و خطوط کوفی 
دیـده می شـود. صنعـت نسـاجی ایـن 
زمـان از نظـر بافندگـی، ابتـکار انـواع 
رنگ هـا  تنـوع  و  زیبایـی  و  طرح هـا 

بـه درجـه ای عالـی رسـیده اسـت و 
شـهرهای ری، کاشـان و یـزد مراکـز 
بـزرگ و مهـم بافندگـی ایـن عصـر 
هـم  فـی  لی با قا صنعـت  نـد.  بوده ا
داشـته  رواج  سـلجوقیان  دوره ی  در 
در  ایـران  کـه  نیسـت  اسـت. شـکی 
خـاور  مرکـز  بزرگ تریـن  قالی بافـی 
بـوده و دیگـر مراکـز در ایـن فن از او 
تقلیـد و اقتبـاس کرده انـد. کهن تریـن 
مربـوط  ایـران  معـروف  قالی هـای 
دوره ی  در  قمـری  ششـم  قـرن  بـه 

اسـت.  سـلجوقیان 
 ۴2۹ سـال  از  کـه  سـلجوقیان 
در  هجـری   700 سـال  تـا  هجـری 
آسـیای غربـی سـلطنت کردنـد قومی 
بیابانگـرد و از طایفـه ترکمـان ) غـز ( 
بودنـد که در ناحیه ترکمنسـتان جنوب 
شـرقی دریاچه خزر زندگـی می کردند 
روسـای  از  سـلجوق  فرزنـد  آنـان 
ترکمـان هسـتند از اینـرو این سلسـله 
بـه سـلجوقیان شـهرت یافتـه اسـت 
موسـس ایـن سلسـله طغـرل بیک به 

خراسـان هجـوم بـرده و غزنویـان را 
مغلـوب کـرد و شـهر های مهم کشـور 
آنـان را تسـخیر کـرده و جای ایشـان 

را در آن دیـار گرفـت.
سـپس به بغداد وارد شـد و نام 
او بـا لقـب سـلطان در دارالخالفـه 
یل  قبا . شـد ه  نـد ا خو هـا  منبر بـر 
دیگـر تـرک نیـز بـه تدریـج خدمت 
یـن  بد فتنـد  یر پذ ا  ر ن  قیا سـلجو
ترتیـب تمـام آسـیای غربـی تحـت 
یـک حکومـت واحد درآمـد. پس از 
طغـرل بیـک، الـب ارسـالن و ملک 
شـاه و سـنجر حکومتداشـتند ملـک 
حمایـت  را  ادیبـان  سـنجر  و  شـاه 
ننـد  ما نـان  آ ن  وزیـرا می کردنـد. 
م  نظـا و  کنـدری  لملـک  ا عمیـد 
دانـش  اهـل  خـود  الملـک طوسـی 
احتـرام  را  علمـا  و  بودنـد  فضـل  و 
کنـدری  الملـک  عمیـد  می نمودنـد. 
مـردی دانشـمند بـود و دسـتور داد 
بـه  را  دولتـی  دفاتـر  و  دیوان هـا 
بـه  را  تـرکان  و  بنویسـید  فارسـی 
آموختن فارسـی تشـویق کرد. برای 
آنکـه کلیه امور اداری و تشـکیالتی 

ایرانیـان افتـد. بـه دسـت 
دوره  دیگـر  نشـمند  ا ذ یـر  وز
لملـک  ا نظـام  خواجـه  سـلجوقیان 
بـه  را  وی  ارسـالن  الـب  می باشـد. 
وزارت برگزیـد. مجمـوع مدت وزارت 
نظـام الملـک طوسـی سـی سـال بود 
و بسـیاری از فتوحـات سـلجوقیان و 
امـور داخلـی  آنـان در  پیشـرفت های 
مملکـت مدیـون کاردانـی و کفایـت 
او بـود. خواجـه از نویسـندگان چیـره 
دسـت نثر فارسـی به شـمار می رود و 
کتاب سیاسـت نامه از آثار اوست. وی 
مدارسـی در شـهرهای مختلف بنا کرد 
کـه آنهـا بـه مـدارس نظامیـه معروف 
شـدند. از جمله مدرسـه نظامیـه بغداد 

دانشـگاههای  ماننـد  مـدارس  ایـن 
ند بـود  امـروزی 

تحصیالتـی  کـه  نـی  نا ا جو و 
بودنـد.  دیـده  را  مقدمـات  و  داشـتند 
علـوم  تریـن  عالـی  و  رفتـه  بدانجـا 
زمـان خـود را فـرا می گرفتنـد. پـس 
از خواجـه نظـام الملـک، در بغداد و در 
قاهـره نیـز بـه همیـن روش مدرسـه 
مسـتنصریه را سـاختند و در قاهره نیز 
به همین روش دانشـگاه الزهرا توسط 
فاطمیـون بـه وجـود آمـد و اروپاییـان 
اسـاس دانشـگاههای خـود را از ایـن 
نـوع مـدارس گرفتند. بـه عبارت دیگر 

دانشـگاههای امـروز اروپـا تقلیـدی از 
مدرسـه نظامیـه بغـداد اسـت.

عصـر  بـزرگ  نشـمندان  دا ز  ا
ا  ر م  خیـا عمـر  حکیـم  سـلجوقی 
می تـوان نـام بـرد کـه از سـتاره های 
تابنـاک علـوم ریاضی و نجوم اسـت. 
و  ریاضـی جبـر  در  او  آثـار  از  یکـی 
مقابلـه اسـت وی مطالعـات ریاضـی 
را فراتـر از مرحلـه ای کـه خوارزمـی 
در آن متوقـف شـده بـود، پیـش برد.

و  یـت  گتر ر بز ز  ا یکـی 
اسـالم  عالـم  متفکـر  ارجمندتریـن 
دوره سـلجوقی غزالـی اسـت. وی در 
فقـه حکمت و کالم سـرآمد عصر بود 
مسـلمین او را حجـه االسـالم لقـب 
داده اند. پدرش شـغل بافندگی پیشـه 
داشـت و لقـب غزالـی بـه مناسـبت 

اوسـت. پیشـه 
منطـق  در  غزالـی  کتاب هـای 
و حکمـت و علـوم طبیعـی در اروپـا 
شـهرت  غزالـی  و  گردیـده  ترجمـه 
جهانـی یافـت یکـی از آثـار مشـهور 

می باشـد. سـعادت  کیمیـای  وی 
شاهان سـلجوقی خود را حامی 
و  کردنـد  معرفـی  هنـر  مشـوق  و 
و  ی  هنـر ی  ها ر هکا شـا بعضـی 
بـه  آنـان  دوره  در  ایـران  معمـاری 
هنرشناسـان  از  بعضـی  آمـد  وجـود 
سـالمی  ا ری  معمـا کـه  نـد  معتقد
ایـران بـه نهایـت ترقی خود رسـید 
یر  سـا و  معمـاری  عصـر  یـن  ا در 
هنرهـا نـه تنهـا در داخـل زنده شـد 
هنـر  ن  قیا سـلجو ت  حـا فتو بلکـه 
ایـران را تـا اقصـی نقـاط گسـترش 

دادنـد.
سـاختمان های آجری این دوره با 
طرح هـای هندسـی و زیبایی همچون 
زیگزاکی یا حصیری ومشـبک و دیگر 
طرح هـای هندسـی مزیـن اسـت.پس 

از مدتـی همـراه بـا هنر آجـرکاری به 
کاشـی کاری نیـز پرداختنـد. در اکثـر 
بناهـای سـلجوقیان کتیبه هـای کوفی 
در  گچبـری  می شـود  دیـده  نسـخ  و 
بناهـا نیـز از اهمیت خاصـی برخوردار 

بوده اسـت.
نقـوش  ز  ا تنـد  ر عبا طرح هـا 
یـی  برگ ها و  مـو  نقـش  اسـلیمی 
کـه سـوراخ شـده و بـه شـکل اللـه 
سـاختمان  اسـت.در  درآمـده  زنبـور 
مسـاجد و مـدارس، حیاط دارای چهار 
ایـوان اسـت و ایوانـی کـه در مقابـل 
محـراب قـرار دارد از دیگـر ایوان هـا 

هنـر  طرفیـن  در  می باشـد  بزرگتـر 
ایـوان ایوان هـای کوچکتـر ی قـرار 
سـاختمان ها  ترتیـب  ایـن  بـه  دارد 
مسـتقیمی  رابطـه  بایسـتی  مسـاجد 
باشـد  داشـته  مدرسـه  سـاختمان  بـا 
اسـالمی  و  الهـی  علـوم  آن  در  کـه 
تدریـس شـده و خواجه نظـام الملک 
وزیـر موفـق شـد تـا تعـدادی از این 
و  طـوس  و  نیشـابور  در  را  مـدارس 
بغـداد بسـازد. مسـجد جامـع اصفهان 
کـه بـه دسـتور ملک شـاه سـلجوقی 
سـاخته شـده نمونـه کامـل مسـاجد 
چهـار ایوانـی ایران شـمرده می شـود 
گرچـه جزییـات سـاختمان متعلـق به 
مـورد  بـار  جندیـن  و  مختلـف  ادوار 
تغییـر و تکمیـل قـرار گرفتـه اسـت 
ولـی عمده آن عبارتسـت از: قسـمت 
بـزرگ گنبـددار سـمت جنـوب که در 
آن زمـان ملـک شـاه خواجـه نظـام 
الملـک آنـرا بنـا کـرده اسـت و گنبد 
در طـرف  زیبایـی  اطـاق کوچـک  و 
شـمال موسـوم بـه گنبـد خاکـی یـا 
می شـود  دیـده  الملـک  تـاج  گنبـد 
الملـک  نظـام  خواجـه  رقیـب  کـه 
و  شبسـتان ها  دارای  مسـجد  بـود 
انـواع  بـا  سـتون های بسـیار زیـاد و 
سـر سـتون ها مختلـف دیده می شـود 
در اطـراف حیـاط رواق هایی مزین به 
کاشـی های دوره صفویـه جلـب نطـر 
می کنـد. در مقابـل ایـوان جنوبـی دو 
منـاره دیده می شـود کـه در دوره آق 
اوزون حسـن  نلـو در زمـان  قـو یـو 
سـاخته شـده اسـت. درب مسـجد در 
طـرف جنـوب شـرقی با تاریـخ 5۱5 
هجری نشـان داده می شـود. محراب 
تزیینـات  بـا  مسـجد  یـن  ا زیبـای 
سـلطان  دوران  از  گچبـزی  مفصـل 
 7۱0 بـه  متعلـق  اولجایتـو  محمـد 
قـرار دارد.در ایـن مسـجد، شبسـتان 

زمسـتانی زیـر زمینـی موجـود اسـت  
از آنجایـی کـه این مسـجد در دوران 
مختلـف اسـالمی تغییراتـی بـه خـود 
دیده اسـت بـه همین جهـت می توان 
گفـت که معماری این مسـجد معرف 
شـیوه های مختلـف مهمـاری ده قرن 

می باشـد. ایـران  تاریـخ 
خـاص  برمکتب هـای  عـالوه 
معمـاری انواع خطـوط از قبیل کوفی، 
و  ثلـث  بنایـی،  یـا  معلقـی  کوفـی 

اسـت. رفتـه  کار  بـه  نسـتعلیق 
مسـاجد مهـم سـلجوقی دیگری 
اصفهـان  جامـع  مسـجد  شـیوه  بـه 
سـاخته شـده که خوشـبختانه تعدادی 
از انهـا در وضع نسـبتا خوبـی به جای 
مانـده اسـت کـه از آن جملـه مسـجد 
جامـع اردسـتان و مسـجدجامع زواره 
و مسـجد جامـع گلپایـگان و مسـجد 

جامـع قزویـن اسـت.
مسـجد زواره در نزدیک اردستان 
و در شـمال غربـی ناییـن واقع اسـت. 
ایـن بنـا اولین مسـجدی اسـت که از 
ابتـدا بـه شـکل چهـار ایوانی سـاخته 
شـده و مـورخ 530 تـا 55۱ هجـری 

می باشـد.
حیـاط این مسـجد مربع اسـت و 
چهـار ایـوان آن درسـت در وسـط هر 
چهـار ضلـع واقـع گردیـده اسـت در 
انتهـای ایوان سـمت قبله تـاالر مربع 
گنبـد داری کـه محـراب و منبـر را در 

بـر می گیـرد
اسـتثنای  بـه  و  اسـت  قـع  وا
گنبـد مزبـور دو ایـوان سـمت قبله و 
مقابـل آن تمـام اطاق هـا و ایوان هـا 
ی دیگـر از شـرق و غـرب بـه طرف 
ای  گهـواره  سـقف های  بـا  حیـاط 
پوشـیده شـده و از ایـن لحـاظ نظیر 
جمعـه  مسـجد  و  دامغـان  تاریخانـه 

ناییـن اسـت.
مسـجد جامـع اردسـتان یکـی از 
زیبـا تریـن مسـاجد دارای شبسـتان، 
گنبـد آجـری و ایوان بزرگ به سـبک 
چهـار ایوانی اسـت. مسـجد گلپایگان 

در زمـان ابو شـجاع محمد پسـر ملک 
شـاه سـلجوقی در سـال 5۱۱ هجری 
بنـا گردیـده اسـت. این مسـجد دارای 
صحـن شبسـتان گنبـد رفیـع آجـری 
کـه در حـال حاضـر ایـوان آن خـراب 
شـده. گنبد این مسـجد شـبیه به گنبد 

مسـجد جامـع اصفهان اسـت.
ایوانـی  از جملـه مسـاجد چهـار 
مسـجد جامـع قزویـن نیـز از تاریـخ 
505 هجـری به دسـت » خمارتاش « 
نامی بـه صورت تاالر گنبددار سـاخته 
شـده. از زیبایـی این مسـجد تزیینات 
گچبـری خطـوط کوفـی، ثلـث، رقـاع 
بوتـه  بـا طرح هـای گل و  و ریحـان 

می باشـد. دار 
ایـن بنـا دارای 2 مناره مربوط به 
دوره سـلجوقی است ولی کاشی کاری 
آن متعلـق بـه دوره صفـوی اسـت. از 
دیگـر بناهای دوره سـلجوقی: آرامگاه 
سـلطان سـنجر در مـرو، آرامـگاه امام 
محمـد غزالـی در توس، بـرج اردکان، 

بـرج طغرل در ری.
ری  شـهر های  زمـان  ایـن  در 
کارگاههـای  لحـاظ  ز  ا کاشـان  و 
سـفالگری و بافندگـی در اوج شـهرت 

انـد. بـوده  پیشـرفت  و 
شیوه معماری رازی

از ویژگی هـای ایـن شـیوه کـه از 
اوایـل دوره دیلمیـان آغـاز شـده و تـا 
پایـان دوره سـلجوقی در تمامـی ایـران 
رواج  صغیـر  آسـیای  حتـی  و  بـزرگ 
داشـته اسـت، به وجود آمدن قوس های 
ایوان هـای  و  بلنـد  طاق هـای  تیـز، 
گنبدهـای  همـه  از  مهمتـر  و  طویـل 
کوتـاه و دوار اسـت. ابـداع سـبک چهار 
ایوانـی در سـاخت مسـاجد و مـدارس، 
مصالـح آجـری و تزیینـات گچبـری از 

شـاخصه های ایـن سـبک اسـت.
ادامه دارد
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سیما تیرانداز و حضور در جشنواره تئاتر

نتخاب  ا هیات  گذشته  ز  و ر
با  شهرزاد  تئاتر  جشنواره  دومین 
فرهنگ  گسترش  به  کمک  رویکرد 
مسعود  از سوی  معرفی شدند.  تئاتر 
حکمی  طی  جشنواره  دبیر  دلخواه 
فرهاد مهندس پور، نادر برهانی مرند، 

محسن حسینی، سیما تیرانداز، علی شمس 
جشنواره  دومین  انتخاب  هیات  اعضای  عنوان  به  خیل نژاد  اشکان  و 
تا پایان خرداد  آثار  با تمدید مهلت ارسال  تئاتر شهرزاد معرفی شدند. 
سال جاری، فیلم ضبط شده اجرای بیش از ۱00 اثر از سراسر کشور 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و هنرمندان اعالم شده، انتخاب 
آثار این دوره از جشنواره را به عهده خواهند داشت. این جشـنواره با 
برتر  هنرمندان،  در  نهفته  انرژی های  و  استعدادها  کردن  فعال  هدف 

برگزار می شود.

پیمان معادي بازیگر سریال شبکه خانگي

لین  و ا ر  د ی  د معا ن  پیما
یرانی  ا سریال  یک  در  حضورش 
ترکیه  بازیگر   ، یا پتککا رکان  ا با 
همبازی می شود. فیلمبرداری سریال 
و  نویسندگی  به  طرفه،  یک  بلیط 

کارگردانی پوریا حیدری اوره از پاییز امسال 
آغاز خواهد شد. ماجرای این سریال که در 
ژانر پلیسی معمایی است در ترکیه اتفاق می افتد و تمامی صحنه های 
امریکایی  و  ترک، عرب  ایرانی،  بازیگران  با حضور  این کشور  در  آن 
داخلی  و  بین المللی  پلتفرم های  در  است  قرار  و  می شود  فیلمبرداری 
عرضه شود. پیش از این پیمان معادی در سریال آمریکایی آن شب به 
ایفای نقش پرداخته ولي حاال اولین تجربه خود در یک سریال ایراني 
را پشت سر خواهد گداشت. او اخیرا با برادران لیال در جشنواره فیلم 

کن حاضر شده بود.

رامبد جوان و تهیه کنندگي یک فیلم کوتاه

فیلم کوتاه فقط مه واقعی است! 
و  جعفری راد  محسن  کارگردانی  به 
تهیه کنندگی رامبد جوان ساخته شد 
تهیه کنندگي  از  بعد  جوان  رامبد  تا 
را  جدیدي  تحربه  حاال  سینما  در 

بگذارد.  سر  پشت  تهیه کنندگي  حوزه  در 
عنوان  به  بیشتر  که  جعفری راد  محسن 
اولین  اکران  از  پس  می شود،  شناخته  سینما  منتقد  و  روزنامه نگار 
بار  این  پوست،  زیر  رنج  یعنی  تجربه  و  هنر  گروه  در  بلندش  مستند 
تجربه گرایی اش را در فیلم کوتاه داستانی فقط مه واقعی است! دنبال 
کرده است. در خالصه داستان این کار که کامال در سکوت خبری و 
در جنگل های اطراف بندرانزلی ساخته شد، آمده است: نمی دونم دنیا 
دور من می چرخه یا خودم دور خودم می چرخم یا آدم ها. اما همیشه 

دنبالمه! یکی  می کنم  فکر 
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منشور طالیی افتخاری براي آیدا پناهنده

لمللی  بین ا جشنواره  هشتمین 
فیلم های ایرانی در زوریخ با اعالم 
خود  کار  به  دوره  این  بهترین های 
ه  ر ا جشنو هشتمین   . د ا د ن  یا پا
ر  د نی  ا یر ا ی  فیلم ها لمللی  بین ا
افتخاری  طالیی  منشور  با  زوریخ 

این  کرد.  اهدا  پناهنده  آیدا  به  را  خود 
زنان  اجتماعی  حقوق  مسئله  به  پناهنده  ویژه  توجه  دلیل  به  منشور 
در فیلم هایش به او اهدا شد. در بخش فیلم های بلند داستانی هیات 
احسان  و  یادگاری  بردیا  کارگردانی  به  پایانی  منطقه  فیلم  داوران 
طالیی  منشور  و  کرد  انتخاب  برگزیده  اثر  عنوان  به  را  میرحسینی 
 2 شد.  اهدا  فیلم  این  به  جشنواره  اصلی  جایزه  عنوان  به  کوروش 
از  را  داشتند جایزه خود  در جشنواره حضور  فیلم که  این  کارگردان 

این رویداد دریافت کردند. داوران 
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زندگي پوشالي و دروغین شاخ هاي مجازي...

شاهد احمدلو: احمق ها را معروف نکنیم!
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محمد حسین زاده
هنرمندان  و  سینما  درباره  فیلمسازي 
شاهد  بار  این  ولي  نیست  تازه اي  موضوع 
حواشی  ر،  مورچه خوا فیلم  در  احمدلو 
زندگی سلبریتی ها و به اصطالح شاخ های 
اینستاگرام را تصویر کرده و سعی کرده با 
زبانی  از  بهره گیری  با  و  کنایه آمیز  نگاهی 
و  کند  همراه  خود  با  را  مخاطبان  طنازانه 
در  سلبریتی ها  حضور  پرده  پشت  درباره 
بزند.  روشنگری  به  دست  مجازی  فضای 
از  بسیاری  زندگی  که  است  معتقد  احمدلو 
حتی  و  بازیگران  و  ورزشکاران  هنرمندان، 
منفی  تاثیرات  تحت  امروز  معمولی  مردم 
فضای مجازی و حواشی آن است و ساخت 
این  اهمیت  بر اساس  نیز  فیلم مورچه خوار 
موضوع در دنیای امروز صورت گرفته است. 
کارگردان فیلم چند می گیری گریه کنی؟ که 
ساخت چندین اثر طنز و کمدی را در کارنامه 
تجربه  عرصه  را  سینما  دارد،  خود  هنری 
می داند و بر این باور است که با زبان طنز و 
کمدی می توان فیلم هایی را ساخت که شاید 
در سینمای اجتماعی و رئالیستی نشود به آنها 
پرداخت. کارگردان مورچه خوار همچنین با 
از  از استقبالی که مخاطبان  اظهار رضایت 
نمایش این فیلم در اکران عمومی و روی 
از جمله  را  فیلم  این  داشته اند،  پرده سینما 
آنها  عیار  زمان  گذر  در  که  می داند  آثاری 
احمدلو  شاهد  با  می شود.  مشخص  بیشتر 
کارگردان فیلم مورچه خوار به بهانه ورود این 

فیلم به شبکه خانگي به گفتگو نشستیم...

درباره  مورچه خوار  فیلم  -فیلمنامه 
است!  اینستاگرام  شاخ های  اصطالح  به 
این  با  فیلمی  گرفتید  تصمیم  که  شد  چه 
موضوع بسازید و اهمیت این موضوع برای 

خودتان چه بود؟
*به عنوان کارگردان فیلم مورچه خوار 
باید بگویم که احساس می کردم که فضای 
مجازی و اتفاقاتی که در متن و حاشیه دنیای 
مجازی در کشورمان اتفاق می افتد، با حواشی 
بسیاری روبرو است و  در حال حاضر حواشی 
این حواشی،  است.  از متن شده  بیشتر  آن 
که  می زند  رقم  را  ناگواری  و  بد  اتفاقات 
احساس کردم در قالب یک فیلم سینمایی 
اجتماعی و مردمی می توان به آن پرداخت 
و حداقل بخشی از این دنیای مجازی را که 
دست اندازها و فراز و نشیب های مختلفی را 
تصویر  به  می آورد  پیش  آدم ها  زندگی  در 
بهانه ای  مرکزی  و هسته  ایده  این  بکشم. 
شد که به سراغ قصه شاخ های اینستاگرامی 
آنها  پوشالی  زندگی  که  حواشی  و  برویم 
فیلمی بسازیم  قرار بدهیم و  دارد، در متن 
که بتوانیم یک روشنگری نسبی به حقیقت 
آنچه که در پشت پرده این دنیای مجازی 

وجود دارد، داشته باشیم.

-این سوژه مربوط به دنیای امروز ما 

آدم هاست که درگیر فضای مجازی هستیم 
و به ویژه نسل جوان ارتباط بسیار خوبی با 
این مضامین برقرار می کنند اما با توجه به 
ارتباطی  پیشرفت روزافزون تکنولوژی های 
فکر نمی کنید این فیلم با این موضوع تاریخ 

مصرف خواهد داشت؟
دنیا  در  و  ایران  در  فیلم ها  از  *خیلی 
هست که برای زمانه خود ساخته شده است. 
به طور مثال موضوع جنگ و دفاع مقدس 
اگر چه زمانه آن گذشته است اما نمی شود 
این  در  و  ژانر  این  در  که  فیلم هایی  گفت 
فضا ساخته می شود تاریخ مصرف آن گذشته 
که  دارد  ناگفته هایی  دوره  آن  چون  است، 
اکنون می توان به آن پرداخت و موضوع فیلم 
مورچه خوار هم از این قاعده مستثنی نیست 
البته این فیلم با فیلم های با موضوع جنگ 
و دفاع مقدس قابل مقایسه نیست اما به هر 
یک  در  و  اجتماعی  مقطع  یک  در  صورت 
زمانه ای ما دچار فراز و فرودهای بسیاری در 
متن و حاشیه زندگی مان می شویم و اکنون 
بیش از پیش، این دنیای مجازی است که 
زندگی اکثر آدم ها از هنرمندان و هنرپیشه ها 
و ورزشکاران تا مردم معمولی را تحت تاثیر 
منفی خود قرار داده است و تا زمانی که اینطور 
پیش برود این فیلم هم کهنه نمی شود چرا 
که این موضوعات از جایی ریشه گرفته است 
و اگر به تاریخ هم بپیوندد به هر صورت در 
مقطع زمانی خود توانسته اولین فیلمی باشد 
که به این شکل به موضوع حواشی فضای 

مجازی مجال نمایش داده است.

-عنوان فیلم مورچه خوار، چطورانتخاب 
شد؟

مورچه خوار  اجبار  به  را  فیلم  *اسم 

انتخاب کردیم. ابتدا اسم احمق ها را معروف 
نکنیم! برای این فیلم برگزیده بودیم که به 
شکل غیرمستقیم به موضوع فیلم هم اشاره 
وزارت  مخالفت  با  عنوان  این  اما  داشت 
به  و  شد  مواجه  ساخت  پروانه  برای  ارشاد 
همین دلیل ما این اسم را به عنوان خالصه 
فیلمنامه و شعار تبلیغاتی فیلم استفاده کردیم 
و در نهایت ما ناچار شدیم که برای نام فیلم 
چرایی  درباره  کنیم.  انتخاب  را  مورچه خوار 
به  توجه  با  هم  مورچه خوار  عنوان  انتخاب 
گرایش این فیلم به سمت فضای فانتزی و 
کمیک و همچنین نوستالژی کارتون مورچه 
و مورچه خوار که در خاطره هم نسالن من 
است این عنوان را انتخاب کردیم که اشاره 
به این موضوع دارد که این دنیا به هر حال 
تعدادی مورچه دارد و تعدادی هم مورچه خوار 
و فکر می کنم این عنوان به فضای فانتزی و 

کمیک فیلم هم کمک می کند.

عالقه  مورد  ژانرهای  از  -کمدی 
از  اثر  این  فیلمنامه  سینماست  مخاطبان 
همان ابتدا کمدی نوشته شده بود یا با توجه 
به عالقمندی خودتان و استقبال مخاطبان 

به این سمت کشیده شد؟
*از ابتدا هم قرار بود که ما نه فقط یک 
فیلم کمدی صرف، بلکه فیلمی با موضوعی 
اجتماعی بسازیم که این موضوع اجتماعی، 
موقعیت های طنز زیادی را در دنیای خودش 
و در دنیای ما آدم ها به وجود آورده است با 
فضای  در  طنزآمیز  اتفاقات  این  به  نگاهی 
مبتنی  که  ویدیوهایی  همچنین  و  مجازی 
نشان  که  می شود  منتشر  موضوع  این  بر 
از  عده ای  بوزد  سویی  هر  از  باد  می دهد 
مردم هم به همان سمت می روند و زمانی 

که این باد جهتش عوض می شود آن عده 
هم در خالف جهت قبلی خود و در جهت 
باد حرکت می کنند، سعی کردیم با نگاهی 
کنایه آمیز این موضوع تلخ را با زبان طنز و 
نه فقط کمدی صرف برای مخاطب تصویر 
کنیم و به نمایش بگذاریم که بتواند ارتباط 

حداکثری با آن برقرار شود.

-بازیگران را چطور انتخاب کردید؟
*انتخاب بازیگران با توجه به شرایط 
تولیدی و اقتصادی تهیه کننده، شرایط کاری 
بازیگران و شرایطی که در طول مسیر تولید 
فیلم پیش می آید صورت می گیرد. ما هم از 
این قاعده مستثنی نبودیم. ما هم بازیگرانی 
را در نظر داشتیم که از نظر مالی، زمان بندی 
کاری و یا سلیقه ای با آنها به توافق نرسیدیم 
اما توانستیم با کمترین امکاناتی که از نظر 
به  داشتیم،  بازیگران  انتخاب  برای  مالی 
مجموعه ای از بازیگران برسیم که داستان 
فیلم را در حد معقولی با بازیگرانی که بتوانند 
در خدمت فیلم و سینما باشند، روایت کنیم.

-یکی از بازیگران این فیلم از جمله 
هنرمندانی بود که مدتی با حواشی بسیاری 
در فضای مجازی روبرو شده! انتخاب این 
بازیگر به دلیل تجربه او در این زمینه بود 
فیلم  موضوع  با  هم  مستقیمی  ارتباط  که 
شما داشت یا آن که ارتباطی به این موضوع 
نداشت و مالک های دیگری از جمله استعداد 

او در بازیگری و… را در نظر داشتید؟
*ربطی به این موضوع نداشت. مهدی 
کشورمان  تئاتر  خوب  بازیگران  از  کوشکی 
است و در سینما نیز فیلم های موفقی دارند. 
ما اصل ماجرا را نباید فراموش کنیم و نباید به 
نیمه خالی لیوان نگاه کنیم. در تمام دنیا همه 
بازیگران، هنرمندان و همچنین ورزشکاران به 
دلیل آن که بیش از سایر مردم دیده می شوند، 
بیشتر در برابر دیدگان مردم ظاهر می شوند 
و مورد توجه هستند، حاشیه های زندگی آن 
هم بیشتر دیده می شود. به طور مثال موضوع 
جدایی جانی دپ و امبر هرد و حواشی زندگی 
آنها را در نظر بگیرید اگر این موضوع در ایران 
اتفاق می افتاد، چه می شد؟ این اتفاقات همه 
جای دنیا هست و در ایران هم نگاه به این 
مسائل از نوع جهان سومی آن وجود دارد و 
و  می شود  متن  از  پررنگ تر  حواشی  گاهی 
اصل ماجرا را فراموش می کنیم. نوع برخورد 
با این موضوعات مهم است همان طور که 
موضوع حواشی جدایی جانی دپ و امبر هرد 
کابوس  یک  به  تبدیل  دنیا،  سوی  آن  در 

وحشتناک نشد.

-در میان آثاری که تاکنون کارگردانی 
کرده اید، فیلم مورچه خوار چه جایگاهی دارد؟

من  و  است  تجربه  عرصه  *سینما 
که  موقعیت هایی  ز  ا که  می کنم  سعی 
برای تجربه دارم، بهترین استفاده را بکنم. 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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در فرآیند ارجاع کار بصورت دستی     به آدرس شرکت گاز استان گلستان – امور قراردادها )پس از ثبت در دبیرخانه  ( می باشند بدیهی است کلیه مناقصه گران در صورت بارگذاری اسناد و 
تکمیل مستندات در موعد تعیین شده ، قابلیت مشارکت در فرآیند مناقصه را خواهد داشت .همچنین شرکتهایی که دارای عضو هیئت مدیره مشترک میباشند مجاز به شرکت همزمان در مناقصه 
و ارائه پیشنهاد قیمت بصورت توامان نخواهند بود و در هر مرحله از مناقصه که این موضوع ثابت شود مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران مربوطه از روند مناقصه اقدام خواهد نمود.

نوع و میزان  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ  ۹۸0/000/000  ریال میباشد.  
مبلغ برآورد  :  ۱۸/۱5۴/000/000  ریال میباشد. 

زمان و مکان کمیسیون مناقصات: روز سه شنبه مورخ ۱۴0۱/0۴/2۸  
شماره مرکز تلفن : کد شهری ) 0۱7 ( 5 – 32۴۸0372         داخلی 205۹     فاکس :  32۴۸02۹۸  ) 0۱7 (

 http:// www.nigc- golestan.ir: آدرس اینترنتي  
             روابط عمومي شرکت گاز استان گلستان

شناسع اگهی ۱33۱372 آگهي مناقصه عمومي
 ) يك مرحله ای( 

نوبت دوم

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 ۱۴0۱/03/۱۸ لغایت ۱۴0۱/03/23 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 : 2001005066000023

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

پاکتها
زمان  بازگشائي

پاکتها

11401/119/603

انجام فعالیتهای 
اصالح و بهینه سازی 

) ترانسهای رفع ولتاژ بافت 
تاریخی( در حوزه عمل

مدیریت امور برق یک یزد
1401 

1.300.000.000

1- ضمانت نامه بانکی 
2-فیش  واریز وجه 

نقد 
3- مطالبات.

ساعت ۱۴
مورخ

۱۴0۱/0۴/02 

ساعت ۱0:30 
مورخ

۱۴0۱/0۴/07 

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

3- 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 : 362۴۸۹۸۹-035 امور تدارکات و  362۴3۱۱۱ -035 امور مهندسي و نظارت  تماس حاصل نمایند .                                                                                                              
شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

شناسه اگهی ۱330۹32

ساخت فیلم مورچه خوار بعد از سال ها فاصله 
اتفاق  فیلم،  و ساخت  از سینما  گرفتن من 
فیلمی  بدنه  برای سینمای  توانستم  افتاد و 
بسازم که مورد اقبال مردمی قرار بگیرد و 
با توجه به نامهربانی ها و شرایط بد زمانی 
در اکران و نمایش فیلم، این فیلم در مدت 
زمان محدود 3 هفته ای توانست با کمترین 
تعداد سالن های سینما و تبلیغات شهری و 
پرفروش ترین  رتبه دهم  به جایگاه  میدانی 
برای  این  و  برسد   ۱۴00 سال  فیلم های 
فیلم مورچه خوار یک موفقیت بزرگ است.

-عالقمندی شما به ساخت آثار طنز 
و کمدی یک عالقه شخصی است یا فکر 
ضرورت  یک  کمدی  آثار  ساخت  می کنید 
برای جامعه امروز ماست یا این که این ژانر 
و  برقرار می کند  با مخاطب  بهتری  ارتباط 

مخاطبان بیشتری را به سینما می کشاند؟
که  مواردی  این  همه  می کنم  *فکر 
به عالقه  برمی گردد  برشمردید هست. هم 
من به طنز و سابقه ای که در ساخت آثار طنز 
و کمدی داشتم و هم برمی گردد به نوع نگاه و 
سلیقه مخاطب که با فیلم های این ژانر ارتباط 
بیشتری برقرار می کند و هم به ذات حقیقی 
این ژانر که می شود با زبان طنز موضوعاتی 
را تصویر کرد و به نمایش گذاشت که در آثار 

رئالیستی و اجتماعی نشود به آن پرداخت.

پرفروش  آثار  از  قابل توجهی  -بخش 
اختصاص  کمدی  آثار  به  ایران  سینمای 
دارد و بسیاری از فیلم ها نیز در همین ژانر 
به  گیشه  در  توفیقی  که  می شوند  ساخته 
دست نمی آورند فکر می کنید شرط فروش 
و  سینما چیست  در  اثر کمدی  باالی یک 
قابلیت  چقدر  طنز  و  کمدی  می کنید  فکر 

فرهنگسازی برای جامعه ما را دارد؟

سینمای  ر  د بی  خو نه های  *نمو
مثل  بودند  مثال زدنی  که  داشتیم  ایران 
مهرجویی  داریوش  استاد  اجاره نشین های 
کنی  گریه  می گیری  چند  فیلم  جمله  از  و 
که خودم ساختم که اولین فیلمی بود که به 
ایران به  مقوله ای پرداخت که در سینمای 
این شکل به آن نگاه نشده و پرداخته نشده 
بود. در هر صورت هر جا که آب باشد، ِگل 
هم هست. اگر چه سمت و سوی سینمای 
غلط،  سیاست های  بر حسب  ایران  کمدی 
نگاه اشتباه مدیریتی و سطح سلیقه ای که 
سمت  به  است،  شده  ساخته  مردم  برای 
فیلم های کمدی بسیار سطحی پیش رفته 
است اما نمی شود به خاطر این چند مورد، 
فیلم های درجه یک کمدی در سینمای ایران 

و ژانر کمدی را زیر سوال برد.

-همچنان معتقدید که کمدی بهترین 
ژانر برای ارتباط با مخاطب است؟

*همانطور که چارلی چاپلین همچنان 
محبوب ترین، مشهورترین و حرفه ای ترین 

سینماگر سینمای دنیا تاکنون و تا ابد است، 
هم  کمدی  سینمای  درباره  واقعیت  این 

صدق می کند.

-بزرگترین مشکل شما برای ساخت 
این فیلم چه بود؟

که  است  این  مشکل  *مهمترین 
با  که  داشت  مستقلی  تهیه کننده  فیلم  این 
هزینه شخصی خود بدون وابستگی به هیچ 
نهاد، ارگان و مرکز دولتی و بدون استفاده 
ساخت  بیرونی،  سرمایه گذار  و  اسپانسر  از 
در  کردن  کار  که  گرفت  عهده  بر  را  فیلم 
را  کار  مالی  محدودیت  با  و  چارچوب  این 
تا   2۸ طول  در  فیلم  این  می کرد.  سخت 
30 روز با بودجه محدود فیلمبرداری شد و 
طبیعی است اگر این بودجه دوبرابر بود و با 
این محدودیت های مالی روبرو نبودیم، این 
فیلم می توانست چند گام باالتر از این کیفیت 

وکمیت کنونی خود تولید شود.

-استقبال از این اثر در اکران روی پرده 

چطور بود؟ راضی کننده بود؟
یم،  بگو هم  ا بخو گر  ا نه  قا د *صا
بود  خوب  بسیار  استقبال  بله  خوشبختانه 
می خواستیم  که  نتیجه ای  آن  به  ما  و 
رسیدیم. برخی فیلم ها در گذر زمان کیفیت 
و عیار واقعی آنها مشخص می شود و فیلم 

مورچه خوار هم از آن دسته است.

-درباره اکران آنالین نظرتان چیست؟
بی  خو قعیت  مو نالین  آ ن  ا کر *ا
فیلم  و  است  فیلم  دیده شدن  بیشتر  برای 
مورچه خوار هم در همین مدت کم، خوب 
جواب گرفته است و بازخوردهای خوبی که 
از نمایش این فیلم در اکران آنالین گرفته ام، 

از اکران عمومی آن بیشتر بوده است.

-برای ساخت فیلم بعدی چه فکری 
کرده اید و در چه مرحله ای است؟

*در حال نگارش فیلمنامه یک فیلم 
را  آن  کامل  اطالعات  که  سینمایی هستم 

زمانی که جدی تر شد اعالم می کنم.


