
یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

افزایش رونق بورس با تصمیم ارزی بانک مرکزی

گفت:  مجلس  در  رومیه  ا مردم  ینده  نما
بی  تورم  خصوص  در  دولت  کنیم  می  احساس 
هرچه  مشترکی  نشست  باید  است،  شده  خیال 

سریع تر تشکیل دهیم.
سیدسلمان ذاکر در نشست علنی روز گذشته )چهارشنبه، 
۲۵ خردادماه( مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خطاب 

به رئیس جمهور، گفت: تا دیروز کاغذبازی فردی برای صدور 
مجوزها و ایجاد شرکت های دانش بنیان و خالق وجود داشت 
و  ها، شوراها  ها، جلسه  بازی  متاسفانه کمیسیون  امروز  اما 
گروه بازی ها را شاهد هستیم که به دردسری برای جوانان 
تبدیل شده است دستور دهید از این معضل ها جلوگیری شود.
صفحه ۲

کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با دنیای جوانان:

مهم ترین مساله بورس، اختالف نرخ دالر 
در بازار آزاد و سامانه نیما است!

رشد آمار نزاع در مردان و زنان در 1400!
سازمان  بالینی  معاینات  دفتر  مدیرکل 
پزشکی قانونی با بیان اینکه یکی از اقدامات 
برای  متقاضیان  صالحیت  بررسی  دفتر  این 
فرزندخواندگی است، گفت: حدود ۲۸ هزار مورد 

حادثه کار در سال ۱۴۰۰ بررسی شده است.
بالینی  معاینات  دفتر  مدیرکل  مهدی زاده«  »فرزانه 
پزشکی  سازمان  اقدامات  درباره  قانونی  پزشکی  سازمان 
قانونی در حوزه معاینات بالینی گفت: حوزه معاینات بالینی 
بخش عمده ای از فعالیت های سازمان پزشکی قانونی کشور 
را به خود اختصاص می دهد. شاید اگر قرار باشد در زمینه 
فعالیت های پزشکی قانونی درصدی را مشخص کنیم، به 
جرات می توان گفت که ۸۰ درصد فعالیت ها مربوط به حوزه 
معاینات بالینی است. در این حوزه دست کم ۳۰ موضوع 

مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
صفحه ۳

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایالم عنوان کرد؛

صدور بیش از 10 هزار حواله الکترونیک
 توزیع کود شیمیایی در ایالم

4
مهم ترین مساله بورس، اختالف نرخ دالر در بازار آزاد و سامانه نیما است!

صفحه  3

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2038- پنجشنبه 26 خرداد 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
در پروژه جیران 

نکته باارزش برای 
من همکاری با 

آقای فتحی بود

6ورزش
حضور آلکس نوری 

در استقالل منتفی 
شد!

معه 2جا

بهناز نازی دانش آموخته طراحی صحنه و لباس از دانشکده هنر 
و معماری است که عالوه بر فعالیت در زمینه طراحی صحنه و 
لباس، کار بازيگری را نیز از دهه ۷۰ آغاز کرد و يکي از چهره هاي 

شاخص تئاتر به شمار مي رود. 

باشگاه استقالل با گزينه ايرانی-آلمانی خود به توافق نرسید .
در پی مذاکرات فشرده مديران استقالل با الکساندر نوری 
در دبی اين مربی حاضر به کار با مبلغ مدنظر استقالل نشد تا 

پرونده انتقال او به جمع آبی ها بسته شود.

معاون امور بین الملل قوه قضايیه و دبیر ستاد حقوق بشر 
گفت:  و  دانست  بشر  حقوق  بر  مبتنی  را  اسالمی  انقالب 
جمهوری اسالمی ايران مدافع حقوق بشر و براساس موازين 
دينی و مدافع حقوق مردم است و همواره تالش ايران در 
جهت دخالت دادن مردم در تعیین حق سرنوشت خود در 

دنیا بی نظیر است.

کمیته صیانت از 
حقوق مردم تشکیل 

می شود!

دولت در خصوص تورم بی خیال شده است تمرکز دولت بر توسعه و تولید از میادین نفتی
 و گازی کشور

تمرکز و اتخاذ تمهیدات الزم برای افزایش ظرفیت تولید 
نفتی  میادین  اولویت  با  کشور  مشترک  میادین  از  خام  نفت 
آزادگان، یادآوران، یاران، آذر و فرزاد از اولویت های وزارت نفت 
در سال گذشته بوده که در این راستا نیز گام های خوبی برداشته شده است.
صفحه ۳

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعالم 
خبر صادرات کاتالیست ایرانی به روسیه گفت: تا پنج سال 
آینده جشن ملی تکمیل شدن چرخه صنعت پتروشیمی را 
می گیریم.مرتضی شاهمیرزایی در آیین تکریم و معارفه رئیس پژوهشگاه 
را  پژوهشگاه  نفت،  وزارت  نفت در محل ساختمان مرکزی  صنعت 
مجموعه جامع علمی برای فعالیت از باالدست تا پایین دست صنعت 
نفت دانست و اظهار کرد: انتظار می رود پژوهشگاه صنعت نفت اهتمام 

ویژه و بیشتری بیش از گذشته همسو با توسعه صنعت نفت داشته باشد.
وی ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی را ۹۰ میلیون تن در سال 
اعالم و بر ضرورت تکمیل زنجیره محصوالت تولیدی در این صنعت 
تأکید کرد و افزود: با بازنگری انجام شده، تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش 
در دستور کار توسعه صنعت پتروشیمی قرار گرفته است تا محصوالت 

راهبردی موردنیاز کشور تولید و به سمت خودکفایی حرکت شود.
صفحه ۲

تکمیل زنجیره صنعت پتروشیمی تا ۵ سال آینده

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی - نوبت دوم

شرکت تعاونی آبران دشت ثمرین در نظر دارد پروژه هایی با اطالعات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به کلیه متقاضیان 
واجد شرایط )دارای شرایط الزم اسناد مناقصه( واگذار نماید. 

۱- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اردبیل – جاده قدیم اردبیل مشگین روستای ثمرین شرکت تعاونی آبران  دشت ثمرین – تلفن ۰۴۵-۳۳7۴۹6۸۲ 
۲- نام و نشانی واحد خدمات مهندسی مشاوره: شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن – تهران، بزرگراه شهید ستاری، بلوار ناصر حجازی، خیابان پروانه جنوبی کوچه ۳۲ پالک ۳۱ 

۳- شرایط متقاضی شرکت در مناقصه: 
داشتن رتبه ۵ و یا باالتر در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه 

 )hse( ۱-۳- داشتن گواهی صالحیت ایمنی
۱-۴- ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه 

۴- موضوع مناقصات: 
عملیات اجرایی خط انتقال اصلی آب کشاورزی اراضی زراعی روستای ثمرین به طول ۱۱۵۰۰ متر 

۵- شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار: 
- تحویل از کارفرما بارگیری و باراندازی و لوله گذاری با لوله های پلی اتیلنی به اقطار لوله های پلی اتیلن در اقطار 7۵، ۹۰، ۵۰۰ میلیمتر از جنس PE۸۰  ،PE۱۰۰ با فشار 
کاری 6 اتمسفر و SDR۲6 لوله های پلی اتیلن به قطر ۵۰۰ میلیمتر از جنس PE۱۰۰ با فشار کاری 6 اتمسفر و SDR۲۱  و همچنین شیراالت و اتصاالت مطابق مشخصات فنی 

مندرج در اسناد مناقصه و مطابق لیست منضم به اسناد مطابق نقشه ها و مشخصات فنی 
- بر چیدن لوله پلی اتیلن لوله گذاری شده به اقطار 7۵، ۹۰، ۵۰۰ میلیمتر شامل کلیه کارهای الزم به طول تقریبی ۱۱۵۰۰ متر 

- تحویل از کارفرما و بارگیری و حمل و باراندازی و برشکاری و نصب لوله های کاروگیت به عنوان غالف دور شیر به اقطار ۲۵۰ و ۳۱۵ میلیمتر به ارتفاع ۰/۸۰ و ۱ متر در طول 
- اجرای حوضچه های تخلیه آب و هوا در طول مسیرهای لوله گذاری مطابق نقشه ها و مشخصات فنی 

6- محل اجرای کار: استان اردبیل – جاده قدیم اردبیل مشگین روستای ثمرین 
7- مدت پیمان: یک )6( ماه 

۸- مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه ۵۱/776/67۴/7۱۰ ریال )پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و ده ریال( 
۹- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مناقصه ۲/6۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال که مناقصه گران الزم است اصل ضمانت نامه بانکی یا 
فیش واریزی به حساب شماره ۱۳۰۰۲۱۱۵۴۱7۳7۵۱ به نام شرکت تعاونی ایران دشت ثمرین را به صورت فیزیکی قبل از اتمام مهلت تحویل شرکت تعاونی آبران دشت ثمرین نمایند. 
۱۰- تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج فراخوان تا مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ می باشد محل دریافت اسناد اردبیل – کارشناسان – شهرک اداری – 

روبروی سازمان برنامه و بودجه – ساختمان صندوق حمایت از توسعه کشاورزی – طبقه سوم – شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران 
۱۱- تاریخ ، مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت اسناد مناقصه تا ساعت آخر وقت اداری مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ اسناد ربوطه را تکمیل و همراه 

پاکت حاوی ضمانت نامه راه الک و مهر شده به شرکت تعاونی آبران دشت ثمرین و رسید دریافت نمایند. 
۱۲- تاریخ و ترتیب گشایش پیشنهادات: پاکات مناقصه در صبح روز مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ در محل اتاق جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل باز خواهد شد. 

۱۳- محل تامین اعتبار پروژ: از محل اعتبارات عمرانی، به صورت نقد و اعتباری )اسناد خزانه اسالمی دارای حفظ قدرت خرید( خواهد بود. 
۱۴- هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۲6

شرکت تعاونی آبران دشت ثمرین

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

نوبت دوم
شهرداری بیدخون  در نظر دارد امور خدمات شهری این شهرداری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir به شرکت های  واجد شرایط واگذار نماید.
۱--مبلغ برآورد اولیه ۳۴.۰66.۱۲۵.۱۱۹  ریال)سی و چهار میلیارد و شصت و شش میلیون و صدوبیست و پنج هزار و یکصدو نوزده (

۲-مبلغ تضمین ۱.7۰۳.۳۰6.۲۵6 ریال  می باشد که می بایست توسط پیشنهاد دهنده به یکی از صورت های ذیل اقدام گردد.
۲-۱-ضمانت نامه بانکی صادر شده از بانک های معتبر که سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر باشد.

۲-۲-اصل رسید بانکی واریز وجه مزبور به شماره حساب تعریف شده در سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  بنام شهرداری بیدخون نزد پست بانک
۳-مهلت مراجعه جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹لغایت  ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

۴-اخرین مهلت ارائه پیشنهادات ساعت ساعت ۱۲:۱۲روز  سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰7
۵-زمان بازگشایی پیشنهادات مناقصه روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰7 ساعت ۱۳:۱۳

*سپرده برندگان اول،دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزدشهرداری نگهداری خواهد شد و هر گاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به 
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

*مدت زمان اجرای پروژه ۱۲ ماه شمسی
*سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

www.setadiran.ir قیمت اسناد :مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب درآمدی شهرداری بیدخون ثبت شده در سامانه ستاد به نشانی*
*شهرداری بیدخون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارسالی مطابق قانون مجاز می باشد. .

*مهلت اعتبار پیشنهادات از تاریخ برگزاری مناقصه به مدت سه ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار قابل تمدید می باشد.
*حداقل رتبه مورد نیاز 6 )خدمات عمومی(بر اساس بخشنامه شماره 6۹۴۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با موضوع: حداکثر ظرفیت 
مجاز پیمانکاران می باشد و پیمانکارانی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند می توانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.با 
توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام 

و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
شرکت کنندگان جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 77۳7۳6۲۵۰۵ واحد امور حقوقی و قراردادهای شهرداری بیدخون تماس حاصل نمایند.

*هزینه درج آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
احسان اکبری- شهردار بیدخون

تجدید  فراخوان مناقصه عمومی
  یک  مرحله ای

نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید 
. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( 
به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی . مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عملیات اجرایی خط انتقال و آبرسانی به روستاهای فاریاب وصحرا رود رودان

مبلغ برآورد اولیه : ۸۹.۳6۲.۴۹7.۴۱۵  ریال ) هشتاد و نه میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون و چهارصد و نود و هفت  هزار و چهارصد و پانزده ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق " از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۴.۴6۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) چهارمیلیارد و چهارصد و شصت و نه میلیون  ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : دارای رتبه ۴ رشته آب 

مبلغ خرید اسناد : ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۵  تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۹

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ مورخ۱۴۰۱،۰۴،۱۱
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت ۱۰  مورخ ۱۴۰۱،۰۴،۱۲

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها 
آزاد است .

امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )6۵(بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات 

اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج و ارزیابی کیفی تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه شماره تلفن ۸7-۸6-۳۳۳۵۰۵۸۲ و جهت ارائه پاکت الف به آدرس : بندرعباس 
   - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) دبیرخانه حراست و امور محرمانه ( و سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان 
هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  می باشد ، اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :۱۴۵6      

     روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اینکه 
بخواهیم با چشم پوشی هایی که در صادرات 
کنیم  اداره  را  کشور  می گیرد،  صورت  نفت 
دور از ذهن است. شاید در این مدت افزایش 
توانسته ایم  آیا  اما  داشتیم،  تولید و صادرات 
برگردانیم؟  کشور  داخل  به  را  پول  همان 
می خواهیم  خودمان  را  آنچه  توانسته ایم  آیا 

خریداری کنیم؟
احتمال  درباره  بهروزی فر،  مرتضی 
ایران  نفت  صادرات  شرایط  شدن  سخت تر 
بعد از قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران 
اظهار داشت: بعد از روی کار آمدن بایدن در 
اعمال  ترامپ  که  فشاری  از  تاحدی  امریکا 
کرده بود تا راه تنفس ایران را مسدود کند، 
آمدن  با  که  داشتند  انتظار  همه  و  شد  کم 
بایدن تغییراتی اتفاق بیفتد، اما حمله روسیه 
به اوکراین بازار دچار چالش شد. اکنون مسئله 
این نیست که تولید روسیه کاهش پیدا کرده و 
صادرات دچار مشکل شده، بلکه مسئله این 
است که برخی تحریم ها علیه روسیه اعمال 
شد و عمال کشورهای اروپایی ترجیح دادند 

کمتر از روسیه خرید کنند و این صادرات به 
سمت چین و آسیای جنوب شرقی منتقل شد. 
وی با بیان اینکه حتی بعد از کاهش 
از  اروپا  بازهم  ایران  علیه  بایدن  فشارهای 
ایران نفت نخرید، افزود: طی این مدت هم 
بازار ایران همچنان آسیای جنوب شرقی و 
به  اما آمدن روسیه  عمدتا چین بوده است، 
این بازار که با تخفیف های بزرگ نفت خود را 
می فروخت در شرایطی که تحت تحریم های 
سخت به اندازه ایران هم قرار نگرفته بود، 

اوضاع را برای ایران سخت تر هم کرد.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: 
تحریم های ایران مربوط به ۴۰ سال قبل است 
و هر سال نسبت به قبل سخت تر شده حال 
آنکه شرایط روسیه هیچگاه مانند ایران نشد، 
بنابراین چین با توجه به اینکه روسیه نفت را 
ارزان تر می فروخت و مشکالت کمتری در 
که  کرد  پیدا  تمایل  داشت  روسیه  با  تعامل 
نفت بیشتری از این کشور وارد کرده و خرید 
از ایران را کاهش دادند و این در حالی است که 
اگر این امکان وجود داشت که ایران صادرات 

می شد  لغو  تحریم ها  و  باشد  داشته  آزادی 
براحتی می توانستیم کل افزایش تولیدمان را 

در بازار اروپا بفروش برسانیم. 
وی با بیان اینکه بعد از حمله روسیه 
به اوکراین صادرات نفت ایران کاهش پیدا 
کرده و عمال روس ها جای ایران را در چین 
بدون  کنیم  تصور  اینکه  گفت:  گرفته اند، 
برداشته شدن تحریم ها می توانیم مشکالت 
اشتباه  یک  کنیم  حل  را  نفت مان  صنعت 
استراتژیک است، شاید در شرایطی که بازار 
تحت فشار است و قیمت نفت و بنزین در 
اروپا و امریکا باال رفته اغماضی در صادرات 
نفت ایران صورت گیرد اما اگر بازار باثبات 
شود و کشورهای اوپک و یا غیراوپک بتوانند 
افزایش تولید داشته و یا تقاضای انرژی اروپا 
از روش های دیگر مثل تجدیدپذیرها و حتی 
زغال سنگ پاسخ داده شود، مسلما وضعیت 

برای ایران بدتر از قبل خواهد بود. 
اینکه  کرد:  خاطرنشان  بهروزی فر 
بخواهیم با چشم پوشی هایی که در صادرات 
کنیم  اداره  را  کشور  می گیرد،  صورت  نفت 

دور از ذهن است، شاید در این مدت افزایش 
توانسته ایم  آیا  اما  داشتیم،  تولید و صادرات 
داخل  به  آوردیم  بدست  که  را  پولی  همان 
را  آنچه  توانسته ایم  آیا  برگردانیم؟  کشور 
خودمان می خواهیم خریداری کنیم؟ توانستیم 
صادرات علنی و با حداقل هزینه داشته باشیم 
 ship to داکیومنت،  تغییر  با  همچنان  یا 

ship بوده و با تخفیف بوده است؟
نفت  صنعت  مشکل  کرد:  تاکید  وی 
و اقتصاد ایران با برجام هم قابل حل شدن 
نیست حتی اگر برجام اجرایی شود و ایران با 
تمام ظرفیت تولید کند، می تواند مشکالت 
روزمره را حل کند، برای توسعه صنعت نفت و 
بقیه اقتصاد کشور نیاز به سرمایه گذاری بزرگ 
خارجی داریم که تقریبا از داخل غیرممکن 
است، باید بتوانیم در مدت کوتاهی حجم قابل 
توجهی سرمایه جذب، شغل مولد ایجاد کنیم، 
بیکاری را کاهش و تولید را افزایش دهیم و 
جلوی روند فزاینده تورم را بگیریم. چراکه اگر 
همین روند ادامه پیدا کند سه رقمی شدن تورم 

دور از ذهن نیست.

کارشناس حوزه انرژی:

مشکل صنعت نفت با برجام هم قابل حل شدن نیست

صفحه ۳
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نماینده مردم ارومیه:
دولت در خصوص تورم بی خیال شده است

در  دولت  کنیم  می  احساس  گفت:  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
تر  سریع  هرچه  مشترکی  نشست  باید  است،  شده  خیال  بی  تورم  خصوص 

تشکیل دهیم.
سیدسلمان ذاکر در نشست علنی روز گذشته )چهارشنبه، ۲۵ خردادماه( 
مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: تا دیروز 
کاغذبازی فردی برای صدور مجوزها و ایجاد شرکت های دانش بنیان و خالق 
وجود داشت اما امروز متاسفانه کمیسیون بازی ها، جلسه ها، شوراها و گروه 
بازی ها را شاهد هستیم که به دردسری برای جوانان تبدیل شده است دستور 

دهید از این معضل ها جلوگیری شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: مجلس باید 
نشستی را برگزار می کرد زیرا ارز ۴ قلم کاال آزاد شده اما ۴۰۰ قلم کاال تحت 
شعاع قرار گرفته اند، مردم بی درآمد و کارگران زیر فشار گرانی ها و تورم چه 

کاری می باید انجام دهند.
وی افزود: مجلس نباید بی خیال باشد، احساس می کنیم دولت در خصوص 
تورم بی خیال شده است، باید نشست مشترکی هرچه سریع تر تشکیل دهیم.

»الیحه اصالح قانون کار« در مجلس اعالم وصول شد 
هیات رییسه مجلس شورای اسالمی»الیحه اصالح ماده ۱۲۴قانون کار« 

را اعالم وصول کرد.
محمد رشیدی در نشست علنی روز گذشته )چهارشنبه۲۵ خرداد( مجلس 
شورای اسالمی،هیات رییسه مجلس ۵ الیحه و طرح را اعالم وصول کرد که 

یکی از آنها درخصوص اصالح ماده ۱۲۴ قانون کار است.
موارد اعالم وصولی به شرح زیر است:

- الیحه مستثنی کردن معامالت دستگاه های اجرایی که از منابع مالی بین 
المللی استفاده می کنند از ثبت اطالعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

- الیحه اصالح ماده ۱۲۴قانون کار
الحاق ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد  - الیحه 

کشور به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
- الیحه اجازه مشارکت جمهوری اسالمی ایران در افزایش سهام سرمایه 

دور ششم بانک توسعه اسالمی
- طرح الحاق یک تبصره به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های 

توسعه ای کشور
حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور پیش از این در خصوص جزئیات 
این الیحه گفته بود :با توجه به اینکه طبق ماده )۱۲۴( قانون کار – مصوب 
۱۳6۹- امکان صدور مجوز اشتغال با اعتبار بیش از یک سال توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اتباع یاد شده در قانون کار  وجود ندارد و 
بسیاری از سرمایه گذاران و فعاالن موثر اقتصادی خارجی از دریافت مجوز 
به  اقدام   اقامت  پروانه  داشتن  دست  در  با  صرفًا  و  ورزیده  امتناع  اشتغال 
اشتغال در کشور می نمایند که این امر با سیاست های جذب سرمایه خارجی 
و برنامه های دولت مغایرت داشته و موجب افزایش میزان اشتغال غیر مجاز 
اتباع خارجی و دشواری در ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها و ارایه 

خدمات بیمه ای می گردد.  
حسینی افزود: به منظور جذب هدفمند سرمایه های خارجی و سوق دادن 
سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در زمینه های تولیدی، رونق بخشیدن به 
تولید در کشور، ایجاد اشتغال برای نیروهای کار داخلی، امکان نظارت بر نحوه 
اشتغال و فعالیت اتباع مذکور در کشور و جلوگیری از تبعات حاصل از اشتغال 

غیر مجاز آنها، الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی گردیده است.  
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در راستای شعار سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین، امکان صدور مجوز اشتغال در ماده ۱۲۴ قانون 
کار، از مدت یک سال به سه سال، پیشنهاد گردیده است که این امر موجب 

رونق بخشیدن به تولید در کشور خواهد شد.

دمای ۴۲ درجه ای در انتظار تهران در تابستان امسال
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با بیان اینکه دمای هوا تا 
نیمه اول مرداد بین ۱ تا ۱.۵ درجه بیش از حد نرمال خواهد بود اظهار کرد: امسال 

تابستان خنکی نداریم و گرایش دما به بیش از حد نرمال است.
احد وظیفه درباره میزان بارش و وضعیت دمای خرداد اظهار کرد: دمای هوای 
خرداد در مقایسه با بلندمدت در تمام نقاط کشور ۱.۵ درجه بیش از حد نرمال  و 

بارندگی نیز کمتر از حد نرمال بوده است.
دوم  نیمه  تا  تیرماه  اول  نیمه  در  نقاط کشور  غالب  اظهارکرد:  ادامه  در  وی 
تنها بخش های کوچکی همچون سیستان و  و  بود  بارش خواهند  بدون  مردادماه 
آذربایجان شرقی و  تا شمال  آذربایجان غربی  ارسباران، شمال  بلوچستان، منطقه 
در برخی مواقع اردبیل بارندگی خواهند داشت و باقی مناطق کشور تقریبا بارندگی 
نخواهند داشت. به طور کلی در تابستان انتظار بارندگی در کشور به جز در دو منطقه 

سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان را نداریم.
پدیده مورد  داد:  ادامه  اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی  رییس مرکز ملی 
انتظار دیگر طی تابستان، بارش های سیل آسایی است که در هندوستان و پاکستان 
رخ می دهد و در برخی مواقع این سیستم ها به سمت شرق کشورمان کشیده شده 
و در ساعات بعد از ظهر نواحی شرقی کشور را با توفان های تندری و رگبار تحت 

تاثیر قرار می دهند که منجر به سیل نیز می شود.
وی افزود: میزان بارش ها به الگوی اقلیمی مناطق مربوط و ممکن است که 
در سایر نقاط کشور بارش ها بندرت اتفاق افتد ولی در دامنه های زاگرس بارش هایی 

به صورت رگبار و رعد و برق های پراکنده داشته باشیم.
به گفته وظیفه بعد از مرداد، در نیمه دوم شهریور سیستم هایی از غرب وارد 
کشور می شوند و شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، مازندران 
و گاهی گلستان تحت تاثیر این سیستم ها قرار می گیرند و این سیستم ها می توانند 
وقوع رگبار و رعد و برق در استان های شمال کشور را ایجاد کنند که در گذشته نیز 

موجب سیل های مهیب شده است.
وی درباره دمای کشور اظهارکرد: طبق پیش بینی های فصلی از ابتدای سال 
آبی تاکنون دمای کشور۱ تا ۱.۵ درجه سانتیگراد به ویژه در نیمه غربی کشور بیش 
از حد نرمال و در نیمه شرقی کشور ۰.۵ تا ۱ درجه سانتیگراد بیش از حد نرمال 

برآورد شده است.
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی افزود: از تیرماه نیمه غربی 
کشور و استان هایی که در مجاورت زاگرس هستند و شمال غرب کشور دمایی بین 
۱ تا ۱.۵ درجه سانتیگراد را تجربه خواهند کرد و بیشترین میزان دما را از نیمه دوم 
تیر تا نیمه اول مرداد خواهیم داشت. به طور کلی تمام کشور دمایی بین ۱ تا ۱.۵ 

درجه بیش از حد نرمال را تجربه خواهد کرد.
دمای ۴۲ درجه ای در انتظار تهران

وی با بیان اینکه باالترین دمای تهران طی نیمه دوم تیر تا مرداد ۴۲.6 درجه 
سانتیگراد و  در نهایت به مدت یک روز خواهد بود، اظهار کرد: طبق اقلیم و الگوی 
استان های  دارند و  قرار  نقاط کشور در عرصه  جنوبی کشور  بلندمدت، گرم ترین 
بوشهر، جنوب فارس، استان خوزستان، جنوب استان ایالم و هرمزگان گرم ترین 
استان های کشور هستند و هرچه به عرصه  شمال کشور نزدیک تر می شویم دما 

نیز کاهش می یابد.
وظیفه ادامه داد: مناطقی همچون یزد، اصفهان و قم نیز به دلیل شرایط اقلیمی 

خشک دمای هوای باالیی دارند.
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی افزود: میانگین دمای کشور 
در مناطقی همچون کرمانشاه، لرستان، تهران، البرز و قزوین و تمام استان هایی که 
در غرب، جنوب غرب و شمال غرب قرار دارند در تیر  و مرداد بین ۱ تا ۱.۵ درجه  
سانتیگراد بیش از حد میانگین دما در این ماه خواهد بود که این شرایط مربوط به 

تغییر الگوها و پیوندهای بزرگ مقیاس است.
دمایی  نظر  از  و  نداریم  خنکی  تابستان  کرد:امسال  تصریح  پایان  در  وظیفه 

تابستانی معمول با گرایش دمای کمی باالتر از نرمال خواهد بود.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه خبر داد؛

کمیته صیانت از حقوق مردم تشکیل می شود!
معاون امور بین الملل قوه 
قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر 
بر  مبتنی  را  اسالمی  انقالب 
جمهوری  گفت:  و  دانست  بشر  حقوق 
و  بشر  حقوق  مدافع  ایران  اسالمی 
حقوق  مدافع  و  دینی  موازین  براساس 
در  ایران  تالش  همواره  و  است  مردم 
جهت دخالت دادن مردم در تعیین حق 

سرنوشت خود در دنیا بی نظیر است.
ز  و ر ی  د با یب آ غر ظم  کا
افتتاحیه  مراسم  در  گذشته)چهارشنبه( 
»کمیته صیانت از حقوق مردم« افزود: 
مردم  حقوق  از  کمیته صیانت  تشکیل 
تعامل قوای  با  اقدام مبارکی است که 

سه گانه فراهم شده است.
وی ادامه داد: ستاد حقوق بشر به 
فراقوه ای، هماهنگی،  نهاد  عنوان یک 
امور  همه  نظارت  و  پیگیری  طراحی، 
را  کشور  از  خارج  و  داخل  در  مردم 

برعهده دارد.
غریب آبادی اظهار داشت: انقالب 
ایران در پی خالصی مردم از شر یک 
نهاده های  بر  مبتنی  و  دیکتاتوری 

مردمی ایجاد شد که بسیار مهم است 
آن  از  عامدانه  بشر  مدعیان حقوق  که 

عبور می کنند.
ه  قو لملل  بین ا ر  مو ا ن  و معا
دستگاه های  همواره  گفت:  قضاییه 
حقوق  شناسایی  دنبال  به  یی  جرا ا
در  داریم  قصد  اکنون  و  بودند  مردم 
حقوق  ز  ا نت  صیا کمیته  رچوب  چا
الزم  اقدامات  و  آسیب شناسی  مردم، 
انجام  را  حقوق  این  از  صیانت  برای 
البته متولی اصلی دستگاه های  دهیم 

هستند. اجرایی 
شت:  دا ر  ظها ا دی  با آ غریب 

نهادهای مختلفی برای ارتقای جایگاه 
حضور حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
است؛  شده  مستقر  و  پیش بینی  ایران 
حدود ۱۴ نهاد مستقیم با مسئله حقوق 
بشر و حقوق مردم مرتبط است. دفتر 
جمهوری،  ریاست  نهاد  ویژه  بازرسی 
کمیسیون اصل نود، دفتر حفظ حقوق 
شهروندی در قوه قضاییه، ستاد حقوق 
بشر و چند نهاد و موسسه دیگر از جمله 

این موارد است.
تصریح  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 
کرد: حقوق بشر فقط محدود به حقوق 
حقوق  بلکه  نیست  مدنی  و   سیاسی 

هم  را  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
شامل  می شود.

میثاق  به  اشاره  با  غریب آبادی 
ها  افزود: غربی  بشر  بین المللی حقوق 
مدنی  و  اجتماعی  حقوق  از  عامدانه 
عبور میکنند زیرا می خواهند دیدگاههای 
چون  و  دهند  تسری  را  خود  سیاسی 
و  زندگی  سبک  مستقل  کشورهای 
فرهنگ مختص خود را دارند، آنها می 
توانند در مقایسه با استانداردهای خود 
حقوق مردم آنها را مورد نقد قرار دهند 
و به نحوی به اقدامات سیاسی مرتبط 
کنند اما از حقوق اقتصادی و اجتماعی 

عبور می کنند.
به  که  تحریم ها  به  اشاره  با  وی 
میزند  آسیب  مردم  اقتصادی  حقوق 
تحت  کشور   ۳۵ حدود  اکنون  گفت: 
حقوق  از  صحبت  اگر  هستند  تحریم 
اقتصادی پس چه  بشر می شود حقوق 
می شود، غربی ها نسبت به تنوع فرهنگی 
کشورها توجهی ندارند و این در حالیست 
که باید همه ابعاد حقوق بشر مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
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زیر نظر: علی هوشمند

شعار دانشگاه های برتر جهان چیست؟
اغلب دانشگاه های دنیا شعارهایی دارند که الهام بخش بوده و خط مشی 
آنها در رویکرد کلی آنها را مشخص می کند. این شعارها بعضا به دانشجویان 

انگیزه می دهند تا در راستای رسیدن به اهداف خود تالش کنند.
به گزارش دیجیتال سینیور، دانشگاه های جهان هر کدام برای خود 

شعارهایی دارند که با تکیه بر معیارهای مختلفی خلق شده اند.
بعضی از این شعارها به دانشجویان انگیزه می دهند که برای اهداف خود 
تالش کند ولی بسیاری از این شعارها مربوط به مسائل انسانی است و یادآور 
اخالقیات و رفتارهای درست است. برخی از این شعارها ریشه مذهبی دارند و 

یا اهمیت تاریخی دانشگاه را یادآوری می کنند و یا بعضا معنای خاصی ندارند.
شعارهای این دانشگاه ها به صورت کلی تفکرات اجرایی و اهداف آن 
دانشگاه  را مشخص می کند.شعار یک دانشگاه چیزهای زیادی در مورد آن 
دانشگاه مشخص می کند. این شعار در ابتدای تاسیس دانشگاه انتخاب شده و 

هدف از انتخاب آن، هدایت دانشگاه در یک مسیر مشخص است
در این میان برخی دانشگاه های دنیا شعارهایی دارند که معانی و مفاهیم 

زیبایی دارد که در ادامه می خوانید:
دانشگاه »هاروارد”) Harvard( آمریکا

شعار: »وریتاس« به معنی حقیقت
شعار دانشگاه هاروارد تحت عنوان »وریتاس« در اساطیر رومی به معنای 

حقیقت، الهه حقیقت بود.
دانشگاه »کمبریج”)Cambridge( انگلیس

شعار: »دست آورد ما در اینجا فراگیری معرفت و دانسته های ارزشمند است.”
دانشگاه کمبریج در شعار خود مبانی اخالقی و معرفتی را مورد توجه قرار 

داده است.
دانشگاه »پرینستون”) Princeton( آمریکا

شعار: »شکوفایی در پرتو انوار الهی”
شعار این دانشگاه بر مبنای اعتقادات مذهبی است و در مفهوم خود اشاره 

به توکل به خداوند دارد.
دانشگاه »ام آی تی”) M. I. T.( آمریکا

شعار: »ذهن و دست”
از آنجا که موسسه فناوری ماساچوست) ام آی ـی« در مباحث مهندسی و 
فنی بسیار سرآمد است، در شعار خود به قدرت مغز و دستان تاکید کرده است.

دانشگاه »آکادیا”) Acadia( کانادا
شعار: »در میان غبار، برمی خیزیم و پیروز میشویم.”

شعار دانشگاه آکادیا در این مورد است که چگونه تالش کردن زندگی را 
متحول می کند. حتی اگر در کار سخت) غبار( باشد.

دانشگاه »ال تروب”) La Trobe( استرالیا
شعار: »دنبال هرچه باشی آن را خواهی یافت.”

دانشگاه التروب یکی از دانشگاه های پیشگام استرالیا است و شعار آن به این 
مفوم است که اگر برای رسیدن به چیزی تالش کنیم، به آن دست پیدا میکنیم.

دانشگاه »زولیا”) Zulia( ونزوئال
شعار: »بعد از ابرها، خورشید می آید.”

شعار دانشگاه زولیا به این مفهوم است که همیشه در انتهای یک تونل 
تاریک، نور است.

دانشگاه »دورهام”) Durham( انگلیس
شعار: »یک روز، دنیا را شگفت زده خواهم کرد.”

شعار دانشگاه به این دلیل انتخاب شده که هر یک از دانشجویانش در 
زمانی و به شیوه خود، جهان را متحیر کنند.

پنجر کردن چرخ های آمبوالنس، باعث فوت دختربچه ۲ ساله شد!
رییس اورژانس تهران درباره فوت دختربچه دو ساله به دلیل پنجر کردن 

چرخ های آمبوالنس اورژانس توضیحاتی ارائه کرد.
 ۱۴:۴۲ ساعت  حوالی  گفت:  تهران  اورژانس  رییس  طبری  صالح  یحیی 
دقیقه روز سه شنبه گذشته در تماس با مرکز ۱۱۵اورژانس تهران گزارش ایست 
قلبی-تنفسی دختر بچه ای ۲ساله به این مرکز اعالم شد که نیروهای اورژانس 
در کمترین زمان ممکن خود را به محل حادثه در خیابان شهید بهشتی رساندند.
وی ادامه داد: به دلیل شرایط ترافیکی این خیابان و نبود جای پارک مناسب 
و حال وخیم دختربچه به ناچار نیروهای اورژانس تهران برای نجات جان بیمار، 
آمبوالنس را در خط ویژه با رعایت اصول ایمنی و تردد خودروهای دیگر پارک 
می کنند. تکنسین های اورژانس که خود را به سرعت به آدرس کودک بدحال 
رسانند و با کودک کم جان دختر بچه روبرو می شوند، بالفاصله وظیفه ذاتی خود که 
نجات جان یک انسان است را آغاز و اقدامات احیاء قلبی ریوی را شروع می کنند.

تهران  اورژانس  رییس  تهران،  اورژانس  مرکز  عمومی  روابط  بنابراعالم 
و  می شود  انجام  موفقیت  با  کودک  احیا  عملیات  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
شرایط حال کودک رو به بهبودی پیش می رود. اما وقتی نیروهای اورژانس پس 
از عملیات احیا قصد انتقال بیمار به آمبوالنس را داشتند، متوجه می شوند دو عدد 
از چرخ های آمبوالنس توسط فردی ناشناس آسیب رسیده و بادهای الستیک 

آن خالی شده است، نیروهای اورژانس با مشاهده این وضعیت برای انتقال بیمار 
محل  در  دوم  آمبوالنس  که  می دهند  را  دیگری  آمبوالنس  حضور  درخواست 
حاضر شد اما متأسفانه طوالنی شدن روند انتقال به دلیل اتفاق به وجود آمده 
باعث وخامت مجدد حال کودک شده و جان خود را از دست می دهد و با تمام 

تالش های نیروهای اورژانس نیز کمکی بر نمی آید.
به گفته وی اداره حقوقی مرکز اورژانس تهران پیگیر پرونده این کودک 

در مراجع قضایی است.

نزاع جمعی در یکی از روستاهای تویسرکان منجر به قتل شد
از  یکی  در  جمعی  دسته  نزاعی  وقوع  گفت:  تویسرکان  انتظامی  فرمانده 
روستاهای این شهرستان منجر به مرگ یک نفر از طرفین دعوا شد که با جدیت 
از حادثه شناسایی و  زمانن ممکن پس  قاتل در کمترین  فرد  پلیس،  و تالش 
دستگیر شد.سرهنگ رضا نوری افزود: وقوع این درگیری جمعی منجر به قتل 
سه شنبه شب گذشته به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم و مأموران انتظامی 

شهرستان به فوریت به محل درگیری اعزام شدند.
وی اظهار داشت: این درگیری ناشی از مشکالت و اختالفات کشاورزی 
میان ۲ برادر و سه نفر دیگر از اهالی روستا شکل گرفته که در جریان دعوا یکی 
انتظامی تویسرکان تصریح کرد:  برادران)۳۹ ساله( به قتل می رسد.فرمانده  از 
نامبرده که از ناحیه شکم مجروح شده بود به رغم حضور عوامل اورژانس و انتقال 

به بیمارستان، براثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست می دهد.
با انجام کار اطالعاتی و تخصصی  سرهنگ نوری گفت: نیروهای پلیس 
موفق شدند حدود یکساعت پس از واقعه، فرد قاتل را شناسایی و دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه استفاده از سالح سرد)چاقو( منجر به وقوع قتل در 
این درگیری شده است، افزود: فرد متهم با اعتراف به بزه ارتکابی، تحویل مرجع 

قضایی شد.
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فایرفاکس با قطع کامل دسترسی به کوکی های 
مرورگر، حریم خصوصی کاربر را ارتقا می دهد

فایرفاکس با ارائه ی پیش فرض قابلیت حفاظت کامل از کوکی ها برای همه ی 
کاربران، حریم خصوصی را بهبود می دهد. این مرورگر درواقع قصد دارد با این اقدام 

محافظت های ضدردیابی خود را ارتقا دهد.
مرورگر فایرفاکس که قباًل به محافظت از حریم خصوصی شناخته شده شده بود، 
به لطف ویژگی جدید محدودکننده ی کوکی که بنیاد موزیال به تازگی آن را معرفی کرده 

است، درشرف خصوصی تر شدن قرار دارد.
 Total Cookie Protection  این تغییر با عنوان محافظت کامل از کوکی ها
ازطریق  ایجاد شده  خواندن کوکی های  برای  توانایی وب سایت ها  کردن  با محدود 
سرویس های شخص ثالث، محافظت بیشتری دربرابر ردیابی آنالین ارائه می دهد. 
براساس پست وبالگی موزیال، دسترسی به هر کوکی، محدود به وب سایتی خواهد بود 
که آن کوکی را در مرورگر کاربر ذخیره کرده است، بنابراین کوکی ایجاد شده ازطریق 
یک وب سایت یا سرویس، توسط سایر وب سایت هایی که کاربر از آن ها بازدید کرده، 
قابل خواندن نخواهد بود.پست وبالگی موزیال این ویژگی جدید را به عنوان »کوکی 
مجزا« برای هر وب سایت توصیف می کند که جلوی ردیاب ها را برای بررسی و ثبت 

رفتار کاربر در چندین وب سایت خواهد گرفت. در این پست آمده است:
هر زمان که یک وب سایت یا محتوای شخص ثالث، کوکی جدیدی در مرورگر شما 
ذخیره می کند، آن کوکی فقط به وب سایتی که آن را ایجاد کرده است محدود خواهد بود. 
هیچ وب سایت دیگری نمی تواند به کوکی های مجزایی که متعلق به آن  نیست دسترسی 
داشته باشد و نمی تواند کوکی های وب سایت های دیگر را بررسی کند. این رویکرد میان 
حذف بدترین ویژگی های حریم خصوصی کوکی های شخص ثالث تعادل برقرار می کند 
و به ویژه درمورد ردیاب ها و اجازه دادن به آن  کوکی ها برای موارد استفاده ی عادی تر 

ازجمله ارائه ی تجزیه وتحلیل دقیق رفتار کاربر به خوبی عمل خواهد کرد.
ویژگی حفاظت کامل از کوکی، بخشی از استراتژی توسعه ی متمرکز بر حفظ 
حریم خصوصی موزیال است که همچنین نشان می دهد فایرفاکس برخالف گوگل کروم، 
از پیچیده ترین روش های مسدود کردن تبلیغات، پشتیبانی می کند. گوگل درسال ۲۰۲۰ 
اعالم کرد که کوکی های شخص ثالث را ظرف مدت دو سال حذف می کند اما پس از 

تاریخ اعالم شده، زمان حذف را به سال ۲۰۲۳ موکول کرد.
موزیال در تشریح نیاز به محافظت پیشرفته از کوکی ها، به نمونه های مختلفی 
از سوءاستفاده از ردیابی اشاره کرد که ازجمله می توان به ردیابی دیجیتال فیسبوک از 
متقاضیان وام دانشجویی و فروش داده های بازدیدکنندگان از برنامه ریزی های والدین 
اشاره کرد. این پست وبالگی همچنین به قسمت محبوب هفته ی گذشته اشاره می کند 
که در آن، جاو الیور، دالالن داده های کاربران را هدف قرار داده است.مارشال اروین، 
مدیر ارشد امنیت موزیال در گفت وگو را ورج گفته که این نهاد می خواهد امکان کنترل 
داده های کاربران را دراختیار آن ها قرار دهد دربرابر سوءاستفاده های احتمالی، با قدرت 

بیشتری از آن ها محافظت کند. اروین در بخشی از توضیحات خود اظهار داشت:
امروزه، کاربران اینترنت در چرخه ای معیوب گیر افتاده اند که در آن داده های 
شخصی بدون اطالع آن ها جمع آوری و فروخته می شود و حتی برای دستکاری مورد 
استفاده قرار می گیرد. محافظت کامل از کوکی ها این چرخه را متوقف می کند، مردم 
را در اولویت قرار داده و از حریم خصوصی آن ها محافظت خواهد کرد. این اقدام 
همچنین به کاربران حق انتخاب می دهد و جلوی ثبت داده هایی را که غول های 
فناوری هرروز جمع آوری می کنند خواهد گرفت. این ویژگی، قدرتمندترین نوع محافظت 
از حریم خصوصی است که فایرفاکس به امروز ارائه کرده است و درواقع نقطه ی اوج 

سال ها تالش برای محدود کردن ردیابی آنالین محسوب می شود.
شاید برای محدود کردن دریافت داده های شرکت های بزرگ فناوری، اقداماتی 
بیش از محافظت از کوکی نیاز باشد، اما مسدود کردن ردیابی شخص ثالث مطمئنًا 

دستاوردهای واضحی در حفظ حریم خصوصی به همراه خواهد داشت.
ویژگی جدید حفاظت از کوکی اکنون در آخرین نسخه ی دسکتاپ فایرفاکس 
دردسترس است. اورین گفت که موزیال برای عرضه ی نسخه ی موبایل روی جدول 
زمانی متفاوتی کار می کند؛ اگرچه این فناوری درحال حاضر در نسخه ی فوکوس مرورگر 
فایرفاکس اندروید دردسترس است. به گفته ی اروین، به دلیل محدودیت های اپل، این 

فناوری نمی تواند در iOS منتشر شود.

مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان 
پزشکی قانونی با بیان اینکه یکی از اقدامات 
این دفتر بررسی صالحیت متقاضیان برای 
فرزندخواندگی است، گفت: حدود ۲۸ هزار 
بررسی   ۱۴۰۰ سال  در  کار  حادثه  مورد 

شده است.
دفتر  مدیرکل  مهدی زاده«  »فرزانه 
قانونی  پزشکی  سازمان  بالینی  معاینات 
در  قانونی  پزشکی  سازمان  اقدامات  درباره 
معاینات  حوزه  گفت:  بالینی  معاینات  حوزه 
لیت های  فعا ز  ا عمده ای  بخش  لینی  با
خود  به  را  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان 
در  باشد  قرار  اگر  شاید  می دهد.  اختصاص 
زمینه فعالیت های پزشکی قانونی درصدی 
را مشخص کنیم، به جرات می توان گفت که 
۸۰ درصد فعالیت ها مربوط به حوزه معاینات 
 ۳۰ کم  دست  حوزه  این  در  است.  بالینی 
موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
بررسی ۳۰ موضوع در دفتر معاینات 

بالینی پزشکی قانونی
وی با اشاره به مواردی که در حوزه 
داد:  ادامه  می شود،  بررسی  بالینی  معاینات 
عمده ترین این موارد بررسی صدمات ناشی 
از حوادثی مانند تصادف، نزاع و حادثه کار 
است که مردم نیز با این بخش آشنایی دارند 
و می دانند برای جبران خسارت حوادث یکی 
از محل هایی که در فرآیند بررسی باید به آن 
مراجعه کنند، سازمان پزشکی قانونی است.

مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان 
پزشکی قانونی تصریح کرد: همچنین عالوه 
بر بحث حوادث مواردی مانند تعیین سن، 
بررسی امکان تحمل کیفر، بررسی توانایی 
چه  افراد  سالمت  تعیین  مالی،  امور  اداره 
مانند  خاصی  موارد  چه  و  استخدام  برای 
بررسی  جنین،  اهدای  و  فرزندخواندگی 
بارداری،  بررسی  سقط،  درخواست های 
از  و مردان  زنان  برای  اختصاصی  معاینات 
معاینات  حوزه  در  که  است  مواردی  جمله 

بالینی انجام می شود.
مهدی زاده با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ 
حدود یک میلیون و 6۴۰ هزار معاینه در دفتر 
معاینات بالینی انجام شده است، گفت: جمع 
سال  ابتدایی  ماه های  عملکرد  آمار  بندی 

۱۴۰۱ در دست انجام است.
ن  ضیا متقا حیت  صال سی  ر بر

فرزندخواندگی
اقدامات  از  اینکه بخشی  بیان  با  وی 
بخش  در  ندگی  فرزندخوا خصوص  در 
در  کرد:  تصریح  می گیرد،  معاینات صورت 
زمینه فرزندخواندگی ما با سازمان بهزیستی 
را که مد نظر  آنها مواردی  داریم و  تعامل 
است به ما ارجاع می دهند. این موارد شامل 
انجام آزمایشات، معاینات جسمی و همچنین 
معاینه روان پزشکی است. اگر فردی بیماری 
از  هم  را  خانواده  که  باشد  داشته  شدیدی 
عاطفی  و  روحی  نظر  از  هم  و  مالی  نظر 
تحت الشعاع قرار دهد مسلمًا پذیرش فرزند 
در  همچنین  بود.  خواهد  روبرو  مشکل  با 
صورت اعتیاد یکی از والدین، پذیرش فرزند 

صورت نمی گیرد.
لینی  با ت  ینا معا فتر  د کل  یر مد

سازمان پزشکی قانونی درخصوص بررسی 
درخواست های سقط در پاسخ به این سؤال 
که با توجه به قانون حمایت از خانواده آیا 
مراجعه برای سقط جنین کمتر شده است، 
در  قانونی  پزشکی  معاینات  بخش  گفت: 
زمینه سقط جنین صرفا در خصوص تشکیل 
پرونده اقدام کرده و مقدمات فرآیند را برای 
بررسی آماده می کند. سازوکار صدور مجوز 
سقط نیز در یک کمیسیون که متشکل از 
قاضی، متخصص بالینی و پزشک پزشکی 
به  توجه  با  و  می شود  انجام  است،  قانونی 
این که تعیین حرج مادر یا خطر جانی وی 
با قاضی ویژه کمیسیون سقط است، صدور 

رأی نیز توسط ایشان انجام می شود.
معاینه حدود ۲۸ هزار مورد حادثه کار 

در سال ۱۴۰۰
مراجعان  بیشترین  درباره  مهدی زاده 
مورد  هزار  ما حدود ۲۸  کار گفت:  حوادث 
در سال ۱۴۰۰ معاینه حادثه کار داشته ایم، 
این  که  کنیم  تفکیک  بخواهیم  اینکه  اما 
حادثه کار بیشتر در چه موردی بوده است 
نمی توانیم و این آمار همه موارد مربوط به 
حوادث کار را در برمی گیرد از جمله اینکه 
فرد در محل کار دچار برق گرفتگی یا سقوط 
از ارتفاع شود یا جراحاتی بر بدن یا اندام ها 
وارد شود. در مجموع هرگونه صدمه ای که 
قابل احصاء باشد و بتوان آن را برای جبران 
اتفاق  خسارت ارزیابی کرد و در محل کار 

افتاده باشد، شامل حادثه کار می شود.
در  زنان  و  مردان  در  نزاع  آمار  رشد 

سال ۱۴۰۰
وی همچنین در پاسخ به این سؤال 
که در بخش نزاع آیا با افزایش آمار درگیری 
در  کرد:  تصریح  هستیم،  مواجه  زنان  بین 
در  هم   ۱۴۰۰ سال  در  نزاع  آمار  مجموع 
از سال  بیشتر  زنان کمی  در  و هم  مردان 
مراجعات  میزان  گرچه  است.  شده   ۱۳۹۹
بسیار  مردان  به  نسبت  نزاع  دلیل  به  زنان 
کمتر است. در سال ۱۴۰۰ حدود 6۰۰ هزار 
نزاع در این حوزه بررسی شده است که از این 
تعداد حدود ۴۰۰ هزار نفر مربوط به مردان 
بوده است. تقریبًا می توان گفت دوسوم آمار 
مراجعات نزاع مربوط به مردان و یک سوم 

مربوط به زنان است.
انواع  مورد  هزار   7۵ حدود  بررسی 

خشونت خانگی در سال ۱۴۰۰
مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان 

خانگی  خشونت  درباره  قانونی  پزشکی 
گفت: مواردی که در حوزه معاینات بالینی 
در خصوص نزاع بررسی می شود شامل همه 
معادل   ۱۴۰۰ سال  نزاع  آمار  است.  موارد 
است.  بوده  معاینات  آمار  کل  درصد   ۳7
و  شامل همسرآزاری  خانگی  آمار خشونت 
در  مورد  هزار   7۵ نیز حدود  آزاری  کودک 

سال ۱۴۰۰ بوده است.
نزاع های  در  جبربان ناپذیر  صدمات 

کوچک
مهدی زاده در پاسخ به این سؤال که 
آیا شدت آسیب ها نسبت به قبل زیاد شده 
لحظه ای  عصبانیت  و  خشم  گفت:  است، 
آسیبی  هرگونه  می تواند  نزاع  زمان  در 
ایجاد کند. وقتی کلمه نزاع مطرح می شود 
مردم تصور می کنند صرفًا شامل صدماتی 
مانند کبودی و بریدگی و امثالهم می شود، 
اما گاهی براثر نزاع فرد دچار مشکالت و 
نخاع  قطع  مانند  جبران ناپذیری  ضایعات 
می شود و تا پایان عمر ویلچرنشین خواهد 
هیچ عنوان  به  که  است  اتفاقی  نزاع،  بود. 
قابل پیش بینی نیست و ممکن است حتی 

مرگ را در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: ما مواردی را داشتیم که 
با یک بهانه بسیار پیش پا افتاده و بی ارزش 
در  لحظه ای  کنترل خشم  عدم  دلیل   به   و 
وارده  ضربه  ضارب،  ویژه  به  دعوا  طرفین 
از  ناپذیری  جبران  وقوع صدمات  به  منجر 
جمله ضربه مغزی یا زندگی نباتی شده است. 
چنین اتفاقاتی نه تنها فرد را برای تمام عمر 
از کارافتاده می کند، بلکه چندین خانواده را 
ممکن است درگیر کند و هزینه های گزافی 
برای نگهداری این فرد به خانواده و جامعه 

تحمیل می شود.
 ۱۴۰۰ سال  در  مهدی زاده  گفته  به 
در حوزه  مورد تصادف  سیصد و سی هزار 
قرار  بررسی  مورد  قانونی  پزشکی  معاینات 

گرفته است.
مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان 
برای  مناسب  زمان  درباره  قانونی  پزشکی 
وارد  جراحات  بررسی  منظور  به  مراجعه 
گفت:  موارد،  سایر  و  کار  حوادث  در  شده 
مراجعه فرد به پزشکی قانونی باید در اولین 
اما همان طور  فرصت ممکن صورت گیرد، 
که  نیست  این  منظور  گفته شده  بارها  که 
اگر فرد دچار جراحتی شده است خون آلود 
انجام  مناسبی  درمانی  اقدام  اینکه  بدون  و 

دهد به ما مراجعه کند. ما از مستندات نیز 
استفاده می کنیم بنابراین فرد در وهله اول 
باید برای اقدامات درمانی مناسب به مراکز 
اینکه درمان  از  بعد  مربوطه مراجعه کند و 
مراجع  سوی  از  نامه ای  با  شد  انجام  اولیه 
قضایی و انتظامی برای استعالم صدمات به 
پزشکی قانونی مراجعه کند. معموال در مراکز 
استان ها واحدهای کشیک نیز فعال هستند 
و بنا به شرایط استان افراد می توانند به این 

واحدهای کشیک مراجعه کنند.
مهدی زاده خاطرنشان کرد: حتی اگر 
برای  درگیری  از  بعد  سال  چندین  فردی 
تعیین صدمات مراجعه کند ما با نامه ای که 
از سوی مراجع قضایی باشد فرد را پذیرش و 
بررسی الزم را انجام خواهیم داد و هیچ منعی 
برای کار سازمان ندارد، اما ممکن است اثری 
از صدمات باقی نمانده و مستنداتی برای ارائه 
هم وجود نداشته باشد. در این موارد براساس 
آن چیزی که در کارشناسی احصاء کرده ایم 

به مراجع قضایی اعالم نظر می کنیم.
پرونده هایی  به  زمان رسیدگی  اعالم 

با صدمات سنگین
وی با بیان اینکه در صدمات سنگین 
حداکثر یک سال و بعضًا تا یک و نیم سال 
پرونده ها  شدن  مختومه  و  رسیدگی  زمان 
است، گفت: اگر افراد دنبال جبران خسارت 
تا  چراکه  کند  مراجعه  زودتر  باید  هستند 
زمانی که آثار ضرب و جرح وجود دارد امکان 
دارد  وجود  کارشناس  برای  بهتر  اظهارنظر 
گرچه همان طور که ذکر شد اگر بعد از آن 
هم مراجعه کنند نظریه کارشناسی سازمان 
محو  دلیل  به  اما  می شود  صادر  برایشان 
است  ممکن  ما  نظریه  آثار صدمات،  شدن 
باشد.  متفاوت  بسیار  اولیه  مراجعه  زمان  با 
وارد  فرد  به  که  آسیب هایی  نوع  براساس 
پرونده  به  رسیدگی  زمان  طول  است  شده 
و  است  متفاوت  صدمات  کامل  ارزیابی  و 
گاه این زمان به بیش از یک سال می رسد.
وی با بیان اینکه نکته مهم دیگر علت 
طوالنی شدن زمان اعالم نظر در مورد برخی 
بهبود  که  مواردی  در  افزود:  است،  پرونده 
صدمات وارده به افراد، نیازمند سپری شدن 
زمان طوالنی است و در عین حال امکان عدم 
نقص  ایجاد  با  توأم  بهبودی  یا  و  بهبودی 
عضو در فرد مطرح باشد، همکاران ما ارائه 
نظریه کارشناسی را تا زمانی که درمان از 
سوی پزشک معالج اتمام یافته تلقی شود و 
را  بیشتری  بهبودی  کارشناسان  همچنین 
بررسی  از  پس  نباشند،  متصور  بیمار  برای 
شرایط صدمات و نیز نقص ها و معلولیت های 
احتمالی به وجود آمده، نظریه کارشناسی را 

صادر می کنند.
این  از  موضوع  این  گفت:  مهدیزاده 
ما  هموطنان  که  است  اهمیت  حائز  جهت 
برای  کارشناسی  کار  شدن  زمان بر  بدانند 
تضییع  از  جلوگیری  و  آنان  حقوق  رعایت 
با  می رود  انتظار  طبعًا  و  است  ایشان  حق 
علم به این موضوع از پیگیری و اصرار زیاد 
برای بسته شدن زودهنگام پرونده اجتناب 
کنند؛ چرا که می تواند در آینده موجب تضییع 

حقی از آنان شود.

یک مقام سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد؛

رشد آمار نزاع در مردان و زنان در 1400!
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ر  ا ز با رشناس  کا یک 
اخیر  تصمیم  گفت:  سرمایه 
ارزی بانک مرکزی به عنوان 
سرمایه  بازار  حوزه  در  مهم  امری 
افزایش  ضمن  و  می شود  محسوب 
سهام  قیمت  رشد  زمینه  سودآوری، 
را  سرمایه  بازار  رونق  نیز  و  شرکت ها 

فراهم می کند.
اخیر  تصمیم  به  اشتیاقی  احمد 
بر تسهیل عرضه  بانک مرکزی مبنی 
و  کرد  اشاره  صادراتی  ارز  فروش  و 
افزود: این اقدام بانک مرکزی مزایای 
خواهد  همراه  به  خود  با  را  زیادی 
داشت، زمانی که نرخ دالر آزاد افزایش 
مطابق  باید  صادرکنندگان  می یابد، 
بخشنامه های موجود ارز خود را با نرخ 

نیمایی به فروش برسانند.
وی اظهار داشت: وجود فاصله ۳۰ 
درصدی نرخ دالر نیمایی و آزاد در چند 
وقت گذشته باعث امتناع صادرکنندگان 

از فروش ارز حاصل از صادرات شد.
امر  این  اینکه  بیان  با  اشتیاقی 
زمینه ساز افزایش متقاضیان دالر نیمایی 
بود، گفت: افراد تاکنون می توانستند از 
دالر  زمینه  در  آمده  دست  به  فرصت 

افزایش  زمینه  و  کنند  استفاده  نیمایی 
قیمت کاالها را در بازار را فراهم کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان 
ارز  بازار  متولی  مرکزی  بانک  اینکه 
است، افزود: بانک مرکزی این اجازه را 
به دارندگان ارز صادراتی داد تا بتوانند  
دالر را در حاشیه بازار به فروش برسانند 
و همچنین از توان خود برای کنترل دالر 

آزاد استفاده کنند.
بانک مرکزی از منابع ذخیره شده 

خود استفاده نمی کند
از  بانک مرکزی  اعالم کرد:  وی 
طریق ارائه ابالغیه جدید کمک کرد تا 

ضمن کاهش قیمت دالر، فاصله ایجاد 
شده در نرخ دالر بازار آزاد و نیمایی را 

به حداقل برساند.
اشتیاقی تاکید کرد: بانک مرکزی 
با این اقدام دیگر از منابع ذخیره شده 
خود استفاده نمی کند و به نوعی توانگری 
ارزی خود را برای مدیران آتی بازار ارز 

حفظ خواهد کرد.
یه  سرما ر  ا ز با رشناس  کا ین  ا
این طریق  از  داد: صادرکنندگان  ادامه 
می توانند از پتانسیل امکان ورود ارز به 
کشور استفاده کنند و دالر را با قیمت 

باالتر را به فروش برسانند.

بانک  اقدام  این  تاثیر  به  وی 
اشاره  سرمایه  بازار  حوزه  در  مرکزی 
کرد و گفت: بازار سرمایه، بازار کامودیتی 
محور است؛ بنابراین بخش صادرات کاال 
بازار  معامالت  در  اثربخش  مساله ای 

سرمایه خواهد بود.
شرکت های  داد:  ادامه  اشتیاقی 
کامودیتی محور اغلب صادراتی هستند 
از  حاصل  ارز  تا  شد  باعث  امر  این  و 
بسیار مهم  مقوله ای  به عنوان  صادرات 

محسوب شود.
با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
بیان اینکه در این بخشنامه اجازه داده 
شده است تا به جای فروش دالر با نرخ 
نیمایی، ارز را با نرخ آزاد در صرافی ها 
مابه التفاوت  گفت:  برسانند،  فروش  به 
در داخل  آزاد  بازار  و  نیمایی  نرخ دالر 
شرکت ها قرار می گیرد و این امر منجر 

به سودآوری آنها می شود.
بانک  اقدام  این  داد:  ادامه  وی 
به عنوان  سرمایه  بازار  برای  مرکزی 
امری مهم محسوب می شود و ضمن 
فزایش  ا زمینه  سودآوری،  فزایش  ا
را  سرمایه  بازار  رونق  نیز  و  قیمت 

فراهم می کند.

برگزاری مجمع بانک دی، نوید دهنده روزهای امیدوارکننده 
برای سهامداران است

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی برگزار شد.
روابط عمومی  از  نقل  اقتصادی به  خبری رخداد  گزارش پایگاه  به 
بانک دی، با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی، 
صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ بانک به تصویب رسید. در 
این جلسه که صبح روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور سهامداران 
و  بهادار  اوراق  و  بورس  نمایندگان سازمان  آن ها،  قانونی  نمایندگان  یا  و 
حسابرس و بازرس قانونی و به ریاست سیدمحمود احمدی، رئیس هیئت 
مدیره بانک دی برگزار شد، سهامداران صورت های مالی منتهی به پایان 

اسفند ۱۳۹۹ را تصویب کردند.
ارائه  ضمن  مجمع  این  در  دی  بانک  مدیرعامل  قیطاسی،  علیرضا 
ماه  بانک در چهار  اقدامات صورت گرفته توسط هیئت مدیره  از  گزارشی 
گذشته گفت: پس از استقرار هیئت مدیره جدید بانک و ابالغ برنامه های 
عملیاتی شعب و ستاد از ابتدای سال جاری، حرکت تمامی ارکان بانک بر 

مدار برنامه محوری قرار گرفته است.
وی افزود: بازنگری سیاست  اعتباری، افزایش شفافیت در چارچوب 
ضوابط ابالغی، ارتقای فرایندهای کنترل ریسک اعتباری، گسترش و تجهیز 
مرکز آموزش کارکنان، ارائه تسهیالت خرد تا سقف یک میلیارد ریال بدون 
ضامن و صرفًا با ارائه گواهی کسر از حقوق، تقویت بخش حقوقی و وصول 
هدفمند  برنامه ریزی  با  خبره  کارشناسان  کارگیری  به  طریق  از  مطالبات 
برای فروش امالک مازاد بانک گوشه ای از عملکرد صد روزه هیئت مدیره 
جدید بوده است که آغازگر مسیر بهبود شاخص های عملیاتی بانک است.

قیطاسی رعایت قوانین و ضوابط بانک مرکزی و حرکت در چارچوب 
سیاست های اقتصادی کشور را مهم ترین رویکرد هیئت مدیره در فرایند تعامل 
با نهادهای باالدستی دانست و تصریح کرد: در مدت کوتاه تصدی مدیریت 
بانک، با همراهی و حمایت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار 
صورت های مالی منتهی به پایان اسفند سال ۱۳۹۹ مورد تایید قرار گرفت 

تا پس از ۹ ماه شاهد بازگشایی نماد بانک باشیم.
وی افزود: خدا را شاکر هستیم که صبوری و اعتماد سهامداران به 
برنامه های هیئت مدیره کنونی بانک منتج به دریافت مجوز برگزاری مجمع 
شد، که این اقدام نوید دهنده روزهای امیدوارکننده برای سهامداران و سایر 

ذینفعان است.
یک  از  بیش  دی  بانک  که  این  به  اشاره  با  دی  بانک  مدیرعامل 
میلیون سهامدار دارد که 7۰ درصد آنها را ایثارگران و خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران تشکیل می دهند، افزود: بازگشایی نماد دی و امکان معامله 
آن جزو مطالبات برحق جامعه هدف و سهامداران از هیئت مدیره بود که با 
تالش شبانه روزی مدیران و کارکنان بانک دی و تصویب صورتهای مالی 
گام مهمی در این مسیر برداشته شده است و به زودی نیز صورت های مالی 

شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بانک نیز منتشر خواهد شد.
در پایان این مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
صورت های مالی منتهی به سال ۱۳۹۹ مورد تصویب حاضرین در مجمع 
قرار گرفت و اعضای هیات رئیسه مجمع به سواالت سهامداران و حاضران 

پاسخ دادند.

سقف وام قرض الحسنه نیکان پست بانک افزایش یافت

ایران،  بانک  پست  بازاریابی  و  استانها  امور  مدیریت  اعالم  بر  بنا 
وام  پرداخت  و  باجه ها  در  قیمت  اززان  منابع  افزایش  و  راستای حفظ  در 
مبلغ  از  نیکان  وام قرض الحسنه  روستایی، سقف  به جامعه  قرض الحسنه 

۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
به گزارش دیوان اقتصاد، سقف وام قرض الحسنه نیکان از مبلغ ۱۰۰ 
میلیون ریال به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است که در ارقام ۵۰، 

۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیون ریالی قابل پرداخت است.
همچنین مدت بازپرداخت وام قرض الحسنه نیکان از ۲۴ ماه به ۳6 

ماه افزایش یافته است.
گفتنی است: اجرای این طرح از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۸ آغاز شده 
است که عالوه بر کمک به تامین مالی و قدرت خرید مشتریان، موجب 

افزایش منابع باجه های بانکی و درآمدهای کارمزدی آنها می شود.
شایان ذکر است: با توجه به استقبال باجه های بانکی روستایی پست 
بانک ایران از طرح وام قرض الحسنه نیکان، طرح مذکور تا پایان سال 

۱۴۰۱ تمدید شد.

شناسایی سود خالص ۳۲ میلیارد تومانی توسط بیمه آرمان
می  نشان  ها  بررسی 
بیمه خالص )سهم  دهد حق 
با  آرمان  بیمه  در  نگهداری( 
نسبت  درصدی   ۳۰ افزایش 
همراه  قبل  مشابه  دوره  به 
بوده و به ۳۵۲ میلیارد تومان 

بالغ گردید.
 مجموع درآمدهای بیمه ای نیز در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ با جهش 
۱۴ درصدی همراه شد و به رقم ۳۸۳ میلیارد تومان رسید.الزم به ذکر است 
که این شرکت به تازگی برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را در دستور 

کار خود قرار داده است. 
به این ترتیب سرمایه بیمه آرمان از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد 
نقدی  آورده  محل  از  سرمایه  افزایش  این  یافت.  خواهد  افزایش  تومان 

سهامداران بوده و طی دو مرحله انجام خواهد پذیرفت.

تمرکز دولت بر توسعه و تولید از میادین نفتی و گازی کشور
تمرکز و اتخاذ تمهیدات الزم برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام 
از میادین مشترک کشور با اولویت میادین نفتی آزادگان، یادآوران، یاران، 
آذر و فرزاد از اولویت های وزارت نفت در سال گذشته بوده که در این 

راستا نیز گام های خوبی برداشته شده است.
ایران چهارمین کشور از نظر دارا بودن ذخایر نفتی و دومین کشور 
از نظر ذخایر گازی در جهان است و درمجموع بزرگ ترین کشور دنیا به 
لحاظ دارا بودن ذخایر هیدروکربنی به شمار می رود. این ذخایر در میادین 
متعدد نفت و گاز کشور گسترده بوده و از این تعداد ۲۸ مخزن مشترک 
بوده به این معنا که ایران در این میادین با یک یا چند کشور همسایه 

مشترک است و هر کدام سهمی از این میادین دارند.
بزرگ ترین شریک ایران در میادین مشترک همسایه غربی ایران، 
عراق است که ۱۲ میدان مشترک بین دو کشور وجود دارد. همچنین ایران 
در پنج میدان با امارات متحده عربی، چهار میدان با عربستان، چهار میدان 
با قطر و یک میدان با هرکدام از کشورهای عمان، کویت و ترکمنستان 
مشترک است. اهمیت میادین مشترک آنچنان برای ایران زیاد است که 
درمجموع ۵۰ درصد از ذخایر گازی کشف شده کشور در میادین مشترک 
گازی قرار دارد، با این حال بر اساس آنچه وزارت نفت اعالم کرده، از ۲۸ 
مخزن مشترک، ایران در ۱۵ میدان فعال است و توسعه ۱۳ میدان دیگر 

یا انجام نشده و یا هنوز به تولید نرسیده است.
اجرا و پیگیری قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور

برنامه ریزی جهت افزایش تولید میادین نفتی ازطریق انجام عملیات 
احیای حدود 7۵۰ حلقه چاه کم بازده توسط شرکت های دانش بنیان و 
فناور داخلی به میزان تولید تجمعی اضافی حدود ۸۳ میلیون بشکه نفت 
خام از دیگر برنامه های این بخش بوده است. عالوه بر این آغاز اجرای 
فعالیت های توسعه ای میادین نفتی و گازی که قرارداد آنها پیش از این 
منعقد شده شامل پایدار غرب و آبان با کنسرسیومی متشکل از شرکت های 
خارجی و داخلی، سپهر و جفیر با شرکت ایرانی، چشمه خوش، پایدار شرق 
و دالپری با کنسرسیوم خارجی و داخلی، توسعه تکمیلی میدان آزادگان 
جنوبی )فاز ۱( با شرکت پتروپارس، توسعه میدان مشترک فرزاد با شرکت 
پتروپارس و توسعه میدان گازی بالل با شرکت پتروپارس در دستور کار 

قرار گرفته است.
توسعه  شامل  توسعه ای  قراردادهای  نهایی سازی  جهت  پیگیری 
دانا  انرژی  شرکت  با  قرارداد  )امضای  سهراب  میدان  برداری  بهره  و 
در بهمن ماه ۱۴۰۰(، امضای قرارداد توسعه فاز دوم الیه نفتی میدان 
مشترک پارس جنوبی در اسفند ماه ۱۴۰۰ با مشارکت شرکت تاسیسات 
نامه مرحله دوم توسعه  تفاهم  امضای  دریایی و یک شرکت خارجی، 
میدان نفتی مسجد سلیمان با شرکت ایرانی گستر سینا در اسفند ۱۴۰۰، 
و  شمالی  یاران  )شامل  یاران  مشترک  میدان  برداری  بهره  و  توسعه 
جنوبی( با شرکت داخلی )انعقاد قرارداد و تایید در شورای اقتصاد( در 

دستور کار قرار دارد.
عالوه بر این  طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری ازمیدان 
کوپـال در الیه آسماری با مشارکت شرکت خارجی و شرکت داخلی )در 
انتظار دریافت مصوبه شورای اقتصاد( توسعه و بهره برداری میادین پارسی 
و پرنج با شرکت مپنا، انعقاد تفاهم نامه توسعه میادین نفتی دهلران و دانان 
با شرکت خارجی و انعقاد تفاهم نامه توسعه میادین گازی ارم و پازن با 

شرکت خارجی در دستور کار است.
توسعه و تولید از میادین گازی کشور با اولویت میدان گازی پارس 

جنوبی
تمهیدات الزم  اتخاذ  پارس جنوبی،  میدان گازی  توسعه  بر  تمرکز 
و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای افزایش تولید گاز غنی از 
این میدان مشترک گازی، با بهره برداری از فازهای میدان گازی پارس 
جنوبی، میزان تولید گاز غنی ایران از کشور قطر با وجود سهم دو برابری 
این کشور از این میدان گازی مشترک، پیشی گرفته  است. توسعه فازهای 
۱۳، ۲۴ و ۲۲ به اتمام رسیده و توسعه فاز ۱۴ نیز با پیشرفت فیزیکی بیش 

از ۹۱ درصد در انتهای سال ۱۴۰۰ در حال انجام است.
و  جنوبی  پارس  گازی  میدان  توسعه  فاز ۱۱ طرح  اجرای  پیگیری 
پیش بینی تولید اولیه از این طرح در سال ۱۴۰۱ )پیشرفت فیزیکی بیش 
از ۳۴ درصد در انتهای سال ۱۴۰۰ به پشتوانه افزایش جهشی تولید گاز 
کشور در پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز خام کشور برای نخستین بار از 

مرز ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کرد.
اما متوسط تولید گاز غنی از میدان گازی پارس جنوبی در سال های 
اخیر از روند افزایشی قابل توجهی برخوردار بوده و این رقم در سال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال گذشته بیش از ۴ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است 
که با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی، میزان تامین گاز کشور از این 

میدان در سال ۱۴۰۰ به حدود 7۰ درصد ارتقا یافته است.
پیگیری اجرای بسته طرح توسعه میادین گازی شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران شامل طرح توسعه ۱۱ میدان توسعه نیافته، توسعه فاز دوم 
میدان آغار و احداث ایستگاه تقویت فشار برای میادین سرخون و شانول 

از اقدامات مهم در سال ۱۴۰۰ بوده است.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

افزایش رونق بورس با تصمیم ارزی بانک مرکزی
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کارشناس حوزه کار:
وزارت کار به فردی آگاه به حوزه روابط 

کار نیاز دارد! 
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه وزارت کار به فردی با تجربه و آگاه به 
حوزه روابط کار نیاز دارد، از سرپرست وزارت کار خواست تا به جای انتصاب و تغییر 
در این وزارتخانه درصدد پیگیری مشکالت و مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان 

باشد که بخش اعظمی از جامعه هدف این وزارتخانه را تشکیل می دهند.
ناصرچمنی، در ارزیابی انتصاب سرپرست جدید وزارت کار و اولویتهای قابل 
پیگیری در این وزارتخانه توسط وی، اظهار کرد: ایشان با وجود سرپرستی، وظایفی 
که یک وزیر باید انجام بدهد را می تواند دنبال کند ولی توصیه ما این است که وارد 

انتصابات نشود و وقت خود را صرف این مساله نکند.
وی افزود: مشکالت و مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان با انتخاب و انتصاب 
فرد جدید از بین نمی رود و باید تالش کنیم تا این مسایل برطرف شود لذا ایشان یا 
هر فردی که وزیر کار می شود، باید اتفاقات بد و تلخی که طی ۳۰۰ روز اخیر افتاده 

تکرار نکند و در مقابل اقدامات مثبت را ادامه دهد تا به اتفاقات خوب منجر شود.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد:آقای زاهدی وفا رزومه خوبی دارند ولی باید 

کار اجرایی ایشان را ببینیم. کسی که وزیر کار می شود باید شناخت کافی از کار وزارت 
کار و حوزه کار داشته باشد. اصوال برای جنین وارتخانه هایی کسانی انتخاب می شوند 
که به سیستم کار در آن تجربه نزدیک داشته باشند و انتخاب آقای عبدالملکی نشان 

داد که هر کسی نمی تواند وزیر کار باشد حتی اگر دنبال جوانگرایی باشیم.
معتقدم  که  و حساس هستند  مهم  آنقدر  ها  وزارتخانه  برخی  چمنی گفت: 
تجربه مند  باید  نباشد.  عقالنی  و  منطقی  است  ممکن  آنها  در  جوانگرایی  صرف 
بازنشستگان  و  روابط کار و مسایل و مشکالت کارگران  به حوزه  و نسبت  بود 

اشراف کامل داشت.
وی درعین حال توصیه کرد: از ابتدای شروع به کار این نگاه در وزارت کار دنبال 
نشود که همه کسانی که مشغول کارند تاریخ مصرفشان تمام شده و باید نفرات جدید 
گذاشت بلکه آنها هم سالها در این مجموعه بوده و تجربه کسب کرده اند بنابر این نباید به 
بهانه تحول در وزارتخانه افراد را تغییر و جابه جا کنیم و افراد بی تجربه را جایگزین کنیم.
به اعتقاد این فعال کارگری، در مدت ۳۰۰ روزی که وزیر سابق کار در این وزارتخانه 
حضور داشت به جای پرداختن به مسایل اصلی در حوزه کار و کارگران و بازنشستگان، 
به مباحث حاشیه ای پرداخته شد و علیرغم آنکه وزارت کار را به دلیل ارتباط گسترده 
مردم وزارت مردم خطاب می کرد، وقت خود را درگیر انتصابات و تغییرات در وزارتخانه 

و زیرمجموعه ها کرد.
چمنی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران و خانوارهای 
کارگری تشکیل می دهند و حدود ۴ میلیون نفر نیز بازنشسته تامین اجتماعی هستند. 
بنابر این آگاهی به مسایل و مشکالت کارگری و جامعه بازنشسته اهمیت بسیاری دارد.
وی گفت: از آن طرف انتصابات صورت گرفته در تامین اجتماعی نیز باعث شد تا 
تصمیمات چندان درستی در حوزه بازنشستگان گرفته نشود، اگر چه تالش و نیت این 
بود که تحولی در سازمان ایجاد شود ولی بحث اشراف به حوزه و گرفتن تصمیمات 
مناسب است و دیدیم که در بحث افزایش حقوق بازنشستگان، سازمان مصوبه شورای 
عالی کار را با فشار رسانه ها و تشکل ها پذیرفت وگرنه افزایش ۱۰ درصدی در حقوق 

بازنشستگان حداقل بگیر اعمال می شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد:
تکمیل زنجیره صنعت پتروشیمی تا ۵ سال 

آینده
خبر  اعالم  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
آینده  سال  پنج  تا  گفت:  روسیه  به  ایرانی  کاتالیست  صادرات 
را می گیریم. پتروشیمی  جشن ملی تکمیل شدن چرخه صنعت 

رئیس  رفه  معا و  تکریم  یین  آ در  یی  شاهمیرزا مرتضی 
نفت،  نفت در محل ساختمان مرکزی وزارت  پژوهشگاه صنعت 
باالدست  از  فعالیت  برای  علمی  جامع  مجموعه  را  پژوهشگاه 
می رود  انتظار  کرد:  اظهار  و  دانست  نفت  صنعت  پایین دست  تا 
گذشته  از  بیش  بیشتری  و  ویژه  اهتمام  نفت  صنعت  پژوهشگاه 

باشد. با توسعه صنعت نفت داشته  همسو 
۹۰ میلیون تن  وی ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی را 
در سال اعالم و بر ضرورت تکمیل زنجیره محصوالت تولیدی 
در این صنعت تأکید کرد و افزود: با بازنگری انجام شده، تمرکز 
بر تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار توسعه صنعت پتروشیمی 
قرار گرفته است تا محصوالت راهبردی موردنیاز کشور تولید و 

به سمت خودکفایی حرکت شود.
نیاز  به  اشاره  با  نفت  صنعت  پژوهشگاه  امنای  هیئت  عضو 
زنجیره  تکمیل  از  که  شیمیایی  انواع محصول  به  بشری  زندگی 
ظرفیت  انجام شده،  هدف گذاری  با  گفت:  می شوند،  تولید  ارزش 
صنعت پتروشیمی در پایان برنامه هشتم توسعه به حدود ساالنه 

۲۰۰ میلیون تن خواهد رسید و با بازنگری که در این دولت انجام شده، 
ما در همه محصوالت پتروشیمی شناخته شده دنیا خودکفا خواهیم شد.

فشرده  تکمیلی  مطالعات  و  بررسی ها  با  داد:  ادامه  شاهمیرزایی 
پتروشیمی،  صنعت  ملی  شرکت  برنامه ریزی  مدیریت  در  انجام شده 
طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی برای تولید محصوالت راهبردی 
آماده شده  برای سرمایه گذاری  تولید نمی شود،  که هم اکنون در کشور 

است.
همه  اینکه  بر  تأکید  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
پژوهشی  و  علمی  مراکز  پتروشیمی،  هلدینگ های  سرمایه گذاران، 
تنوع  و  ظرفیت  برابری  دو  رشد  برای  تجهیزات  و  کاال  سازندگان  و 
محصوالت صنعت پتروشیمی باید پای کار بیایند، تصریح کرد: تا پایان 
بومی سازی  پتروشیمی  صنعت  موردنیاز  کاتالیست های  همه  دولت  این 

خواهد شد.
صنعت  فنی  دانش های  بومی سازی  و  توسعه  ضرورت  به  وی 
این  در  نفت  صنعت  پژوهشگاه  فعالیت  گفت:  و  کرد  تأکید  پتروشیمی 

حوزه کمک شایانی به خودکفایی این صنعت خواهد کرد.
روزهای  درخواست  به  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
نخست فعالیت خود در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مجید دفتری، 
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی برای اعالم ظرفیت ها 
و خروجی های این مجموعه علمی طی ۲۴ ساعت اشاره کرد و افزود: 
آقای دفتری گفتند که ۲۰ سال است هیچ کسی سراغ ما را نمی گرفت 
و کسی به ما کاری نداشت و این مجموعه را حساب نمی کردند؛ حاال 
شما می گویید در ۲۴ ساعت همه داشته ها و ظرفیت ها را اعالم کنیم.

فناوری  و  پژوهش  شرکت  مجموعه  به  داد:  ادامه  شاهمیرزایی 
و  سازمانی  ساختار  و  مالی  دغدغه کمک  نباید  کردم  اعالم  پتروشیمی 
از این مسائل داشته باشید و تنها بر اهداف توسعه ای متمرکز شوید و 

ما هم از شما حمایت خواهیم کرد.
وی به امضای چند قرارداد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در 
دولت سیزدهم اشاره کرد و از صادرات کاتالیست ایرانی به روسیه خبر 
داد و گفت: اگر اراده شود، با همکاری، هر کاری را می توان انجام داد.

فرآیندهای  و  فناوری ها  پتروشیمی،  مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
در  افزود:  و  کرد  اعالم  فرآیندها  پیچیده ترین  از  را  پتروشیمی  صنعت 
دارد  وجود  زیادی  مشکالت  پتروشیمی  صنعت  فنی  دانش های  بخش 
وارد  پژوهشگاه صنعت نفت مجدانه  نیاز است  و  راه هستیم  آغاز  و در 
توانمند  مجموعه های  همه  کرد:  تصریح  نفت  وزیر  شود.معاون  عمل 
باید  فناوری  و  علمی  پارک های  و  دانش بنیان  و  پژوهشی  و  دانشی 
برای توسعه صنعت پتروشیمی دست در دست هم بگذاریم؛ این جهاد 
است. ان شاءاهلل تا پنج سال آینده جشن ملی تکمیل شدن چرخه صنعت 

گرفت. را خواهیم  پتروشیمی 
شاهمیرزایی در پایان گفت: امیدوارم با کمک همکاران و دانشمندان 
در پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بتوانیم 
کاردان  وزیر  خواسته  این  کنیم،  طی  سریع تر  هرچه  را  دشوار  راه  این 
ما هم هست؛ وزیری که از دل صنعت، گام به گام این صنعت را تجربه 

کرده و در بدنه صنعت نفت قابل تحسین است.

وزیر نفت:
گرانی بنزین و جمع آوری کارت های سوخت 

جایگاه داران شایعه است!
وزیر نفت با بیان اینکه بحث افزایش قیمت بنزین در دستورکار دولت 
نیست، تاکید کرد: شایعه جمع آوری کارت های سوخت جایگاه داران را نیز 

تکذیب می کنم.
جواد اوجی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه جمع آوری کارت های 
آیا قرار  از استان ها صحت دارد یا خیر؟ و  سوخت جایگاه داران در برخی 
به  امروز اعالم می کنم  پیدا کند؟، گفت: من  افزایش  بنزین  است قیمت 
هیچ عنوان و اصال و اصال نه تنها بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست 

و این مسئله در دستور کار دولت قرار ندارد. 
وی ادامه داد: شایعات منتشر شده در فضای مجازی و جامعه مبنی 
بر جمع آوری کارت سوخت جایگاه داران را کامال تکذیب می کنم و در این 

مورد هم چیزی در دستورکار وزارت نفت و دولت قرار ندارد.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن 
تشریح ریسک هایی که این بازار با آن 
رو به رو است گفت: مهم ترین مساله 
بورس اختالف نرخ دالر در بازار آزاد و 

سامانه نیما است.
سعید جعفری با تاکید بر اینکه مهم 
ترین موضوع برای بازار سرمایه نرخ دالر 
است، توضیح داد: مهم ترین موضوعی 
رشد  بین  که  است  این  دارد  وجود  که 
که  دالری  و  آزاد  بازار  در  دالر  قیمت 
شرکت های بزرگ بورسی در سامانه نیما 
عرضه میکنند اختالف زیادی وجود دارد و 
این باعث شده است با وجود انکه شاهد 
رشد قیمت دالر در بازار آزاد هستیم بازار 
سرمایه نزولی شده و همانند سایر بازارها 

با تورم رشد نکند.
وی ادامه داد: شرکت های بورسی 
کشور  بزرگ  صادرکنندگان  از  که 
محسوب می شوند ملزم شده بودند به 

به  نیما  سامانه  در  را  خود  دالر  اینکه 
اختالف زیاد نسبت به بازار ازاد عرضه 
سهام  که  بود  شده  باعث  این  و  کنند 
شرکت ها نیز تحت فشار باشد. اما دلیل 
در  بازار  گیر  چشم  صعود  شاهد  اینکه 
روزهای قبل بودیم این بود که اعالم شد 

صادرکنندگان میتوانند دالر خود را با نرخ 
توافقی بفروشند. یعنی با نرخ های باالتر 
از نرخ نیما که این باعث شد هیجان خرید 
در بازار مخصوصا در نمادهای صادراتی و 

پتروشیمی ها ایجاد شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه 

با اشاره به وضعیت بازارهای جهانی اظهار 
در  هایی  ریسک  دیگر  طرف  از  کرد: 
بازارهای جهانی وجود دارد. ریزش شدید 
بازار بورس امریکا و احتمال ایجاد رکود 
گسترده باعث شده است سهام داران در 
بازار داخلی احتیاط کنند زیرا بسیاری از 
شرکت ها کامودیتی محور و وابسته به 
قیمت های جهانی هستند و اگر رکود در 
بازار جهانی رخ دهد دامنه آن به کاالها 

در ایران نیز می رسد.
جعفری با اشاره به احتمال قطعی 
برق صنایع نیز گفت: از طرف دیگر در 
استانه فصل گرما هستیم و برق  برخی 
واحدهای تولیدی در مقاطعی قطع می 
شود و سرمایه گذاران نگران هستند این 
و  باشد  دار  ادامه  ماه  چند  برای  قطعی 
باعث شود شرکت ها در گزارش ها هم 
عملکرد خوبی در حوزه تولید و فروش 

نداشته باشند.

کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با دنیای جوانان:

مهم ترین مساله بورس، اختالف نرخ دالر در بازار آزاد و سامانه نیما است!
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مدیرکل امور روسـتایی 
نداری  اسـتا های  شـورا و 
آذربایجـان شـرقی بـر نقش 
محوری و سازنده شوراهای اسالمی در 
جهت تحقق اهداف گام دوم انقالب در 
حوزه شـکوفایی اقتصاد محلی و تامین 
گروه هـای  تمامـی  آسـایش  و  رفـاه 
مردمـی بویـژه روسـتاییان تاکیـد کرد.

محمـد اسـکندری در گفت وگوی 
خبری به مناسـبت روز شـوراها، اظهار 
داشـت: شـوراهای اسـالمی به عنـوان 
و  دینـی  مردم سـاالری  از  نمـادی 
مشـارکت در اداره امـور محلـی اسـت 
شـوراهای  تشـکیل  نهایـی  هـدف  و 
روسـتایی، بسترسـازی برای پیشـرفت 

و آبادانـی روسـتاها و خدمـت بی منـت 
بـه مـردم بـا بهره گیری از مشـارکت و 
توانمنـدی گروه هـای مختلـف مردمی 

. ست ا
تعمیـق  و  گسـترش  افـزود:  وی 
مـردم،  سیاسـی  اعتمـاد  و  مشـارکت 

توسـعه و ارتقـای مدیریـت روسـتایی، 
کاهـش  بـه  کمـک  و  تمرکززدایـی 
از  بهـره گیـری  تصدی گـری دولـت، 
ظرفیت هـای بالقـوه و بالفعـل محلـی 
از  اجتماعـی،  همبسـتگی  تقویـت  و 
ثمرات ارزشـمند شـکل گیری و فعالیت 

شـوراهای اسـالمی بـوده اسـت.
و  یی  روسـتا مـور  ا مدیـرکل 
شوراهای اسـتانداری آذربایجان شرقی 
و  صادقانـه  تالش هـای  از  پایـان  در 
بی دریـغ اعضـای شـوراهای اسـالمی 
روسـتاهای اسـتان که با وجـود تمامی 
محدودیت هـا و تنگناهـا، خدمـات آنان 
به روسـتاییان شریف، ایثارگرایانه ادامه 

دارد، قدردانـی کـرد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد:

نقش محوری شوراها در جهت شکوفایی اقتصاد محلی 
و تامین رفاه و آسایش روستاییان

با تاکید ویژه استاندار استان، ۱۰ هزار مترمکعب آب 
از تأسیسات آب شیرین کن به ظرفیت تولید آب استان 

بوشهر افزوده شد 
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان  آشامیدنی  آب  تولید  اینکه  بیان  با  عالی  ابوالحسن  بوشهر،  استان 
بوشهر از طریق آب شیرین کن ها رو به افزایش است خاطر نشان کرد: در 
مجموع در افق طرح ،۴۰ تا ۴۵ درصد آب شرب استان از این تأسیسات 

تولید و تأمین خواهد شد.
اینکه استان بوشهر دارای ۴ منبع تأمین آب آشامیدنی  بیان  با  وی 
شامل سد کوثر، خط آبرسانی کازرون، آب شیرین کن و چاه های درون استانی 
است افزود: در فصل گرما با افزایش مصرف آب مشکالتی ایجاد می شود 
 که نیاز به مدیریت مصرف آب و صرفه جویی برای گذر از بحران است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با قدردانی از همکاری و 
کرد:  تصریح  مصرف  مدیریت  و  در صرفه جویی  آب  مشترکین  مشارکت 
و  شده  تعیین  شبانه روز  در  لیتر   ۱۵۰ نفر  هر  برای  آب  استاندارد مصرف 
مصرف بیش از آن به عنوان مازاد مصرف تلقی می شود براین اساس اگر 
در چارچوب الگوی تعیین شده حرکت کنیم در تابستان مشکل و تنش آبی 

در استان نخواهیم داشت

اولویت های  در  میگو  و  ماهی  بازار  راه اندازی 
شهرداری بندر بوشهر قرار گرفت

شهردار بندر بوشهر گفت: راه اندازی بازار ماهی و میگو در اولویت های 
شهرداری بندر بوشهر قرار گرفته است که در این راستا تمام ظرفیت های 

شهرستان بکارگیری شده است.
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  رسانه  و  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در نشست ساماندهی بازار ماهی و 
میگو در بوشهر اظهار کرد: راه اندازی این بازار سال های سال است که مغفول 

مانده چراکه در این مسیر اختالف نظرهای زیادی وجود دارد.
وی بیان کرد: در شهر بوشهر چندین مکان عرضه ماهی و میگو وجود 

دارد که این روند مشکالتی را در سطح شهر ایجاد کرده است.
حیدری ادامه داد: نازیبایی محیط شهری، تهدید سالمت مردم و ورود 
جانوران موزی در اثر فعالیت پراکنده مراکز عرضه آبزیان اعتراض شدید 
مردم و مطالبه گران اجتماعی را به دنبال داشته است که درخواست آنان 

بسیار به جا و منطقی است.
وی افزود: به فراخور این حساسیت ساماندهی بازار ماهی و میگو در 
شورا اسالمی شهر و شهرداری بندر بوشهر به صورت ویژه در دستور کار 

قرار دارد.
شهردار بندر بوشهر تاکید کرد: راه اندازی چنین مرکزی باید در کنار 
دریا باشد و عالوه بر لحاظ پارکینگ و ترافیک محدوده بازار شرایط موردنیاز 

برای دفع آب های سطحی آن نیز فراهم شود.
وی افزود: در طرح ساماندهی بازار ماهی و میگو برخی حتی حاضر 
نیستند که در چنین شرایطی تصمیم  فعالیت خود  از مکان  به جابجایی 
در  میگو  و  ماهی  بازار  برای  مناسبی  مکان   جمعی  خرد  با  شد  براین 

بوشهر لحاظ شود.
حیدری اظهار کرد: در بازدید میدانی با کار کارشناسی مکان مناسب 

برای احداث بازار ماهی و میگو انتخاب خواهد شد.
مدیر شیالت شهرستان بوشهر گفت: حیات و پویایی شهر بوشهر به  
فعالیت مراکز عرضه ماهی و میگو است که در این راستا باید نسبت  به 

احداث مرکزی مرتب و منظم در بوشهر اقدام شود.
بتوان  تا  باشد  دریا  کنار  باید  احداثی  مکان  افزود:  احمدی  حسن 

استانداردهای موردنیاز بازار ماهی و میگو را بخوبی تامین کرد.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری بوشهر گفت: باید اجماع و نگاه 
همدالنه الزم صورت گیرد تا به جای تالش، اقدام عملی برای راه اندازی 

بازار ماهی و میگو صورت گیرد .
مسعود شیرافکن ادامه داد: چهارشنبه نیز پایان مهلت تحویل پاکات 
سرمایه گذاران میدان میوه و تره بار است که باید تدابیر الزم برای جلب 

نظر سرمایه گذاران فراهم شود.  
بازار عرضه ماهی و میگو و میدان های  ادامه داد: برای احداث  وی 
عرضه میوه و تره بار باید حداکثر تا پایان تیرماه تصمیم های نهایی برای 

این ۲ مرکز گرفته شود
شیرافکن اظهار کرد: در اتباط با احداث بازار ماهی و میگو ، سالمت 
مردم خط قرمز است که در این موضوع رعایت بهداشت باید در اولویت 

جدی عرضه کنندگان محصوالت آبزی باشد.
زیبا،  مدرن،  باید  میگو  و  ماهی  بازار  اندازی  راه  کرد:  تاکید  وی 
گردشگرپذیر و سالمت محور باشد تا رضایت شهروندان و عرضه کنندگان 

را به صورت تمام و کمال فراهم کنند.
از طرح های شهرداری  تمام قد  افزود: فرمانداری بوشهر  شیرافکن 
بندر بوشهر برای احداث بازار ماهی و میگو و همچنین میادین میوه و تره 
برای  این مسیر وجود کوچک ترین معارض  در  و  بار حمایت خواهد کرد 

شهروندان اطالع رسانی خواهد شد.
در این نشست کارشناسان مربوطه نیز راهکارهای و پشنهادهای خود 

را برای احداث بازار ماهی و میگو ارائه کردند.
عضو و رئیس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای شهر بوشهر نیز 
گفت: احداث بازار عرضه ماهی و میگو یک ضرورت برای شهر است که 

باید هر چه زودتر محقق شود.
حمیده خاتون هالل بحر افزود: بازار حراج شیالت نیز مکان مناسبی 
برای راه اندازی بازار ماهی و میگو است که می توان پس رفع کمبودها 

به استفاده از آن اقدام کرد.
کنندگان  عرضه  برای  سازی  آگاه  و  سازی  فرهنگ  داد:  ادامه  وی 
خللی  اجرا  روند  در  تا  بخورد  کلید  اکنون  هم  از  باید  آبزی  محصوالت 

صورت نگیرد.
هالل بحر افزود: همچنین نیاز است بانک اطالعاتی مناسبی از عرضه 
کنندگان ماهی و میگو در بوشهر انجام شود چراکه این مهم پیش نیازی 

هم در ساماندهی بازار ماهی و میگو است.
وی ادامه داد: عرضه کنندگان ماهی و  میگو در جمعه بازار بوشهر 
نیز موارد بهداشتی الزم را رعایت نمی کنند که انتظار می رود این مشکل 

نیز بزودی ساماندهی شود.

دربند مشکول شهرستان کوثر به منطقه حفاظت شده 
ارتقا می یابد

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: منطقه شکار ممنوع 
دربند مشکول در شهرستان کوثر به عنوان منطقه حفاظت شده ارتقا می یابد. 
حسن قاسم پور گفت: گام های نهایی برای ارتقای منطقه شکار ممنوع 

دربند مشکول به منطقه حفاظت شده برداشته شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل می گوید: در این زمینه 
طرحی تهیه شده و موافقت سازمان صمت و منابع طبیعی اخذ شده و با 
تصویب آن در شورای عالی حفاظت محیط زیست ۱۰ هزار هکتار از منطقه 
شکار ممنوع دربند مشکول شهرستان کوثر به منطقه حفاظت شده ارتقا 

خواهد یافت.
به گفته او، بر اساس آخرین آمار ۱۹۴ راس کل و بز منطقه شکار 
ممنوع دربند مشکول کوثر و ۲۱۴ در منطقه حفاظت شده آق داغ به صورت 

مشاهده مستقیم سرشماری شده است.
قاسم پور با بیان اینکه در یک سال اخیر هفت قالده پلنگ و در ده 
سال اخیر ۲۰ قالده در نقاط مختلف این منطقه مشاهده شده است، گفت: 
همه این موارد بیانگر حفاظت بهتر از این منطقه از طریق همکاری محیط 
بانان، همکاری جوامع محلی و ارتقای فرهنگ محیط زیستی ساکنان منطقه 

و ایجاد شرایط مناسب برای این گونه هاست.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل می گوید: عالوه بر این  
تنوع گونه ای در منطقه شکار ممنوع دربند مشکول موجب شده است تا 
حفاظت و حراست از این منطقه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 

افزایش یابد

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج کشور در آئین افتتاح اولین 
قرارگاه فضای مجازی سپاه امامت تبریز؛

جهاد تبیین برای روشنگری و بصیرت افزایی آحاد جامعه است
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج کشور گفت: متأسفانه علی رغم 
اینکه تمام زیر ساخت ها و هزینه های فضای مجازی توسط جوانان بسیجی 

تأمین شده است اما کنترل و مدیریت آن، دست ما نیست.
به گزارش خبرنگار ما، مسلم معین در آئین افتتاح اولین قرارگاه فضای 
مجازی سپاه ناحیه امامت تبریز، اظهار داشت: بنا به دالیلی از جمله دور کردن 
جوانان، نخبگان و دلسوزان انقالبی، از کنترل و مدیریت فضای مجازی، امروز 
شاهد هستیم که این دشمن است که مدیریت فضای مجازی را چه در بعد محتوا 
و چه در بعد فنی، در اختیار دارد و این شرایط، اصال به نفع مردم و نظام نیست.

مسلم معین با بیان اینکه حدود 7۰ درصد اطالعات و محتواهای فضای 
مجازی، توسط دشمن به شکل رمزگزاری شده وارد و خارج می شود گفت: 
در این شرایط، چاره ای نداریم جز اینکه در بحث فضای مجازی به هم افزایی 
و مدیریت واحد و منسجم برسیم تا مثل حوزه های دیگر، انحصار دشمن را 

در حوزه سایبری، بشکنیم.
وی با اشاره به تأثیرگذاری و ارزش فضای مجازی در افکار مردم گفت: این 
تأثیرگذاری ها به قدری زیاد است که می توان با تبلیغات و پمپاژ محتوا، جای 
شهید و جالد را عوض کرد، پس بر همه ما واجب است که کامال هوشیارانه، 

در مقابل این یورش رسانه ای، مقاومت کنیم.
مسئول فضای مجازی بسیج کشور در ادامه با اشاره به پیشرفت ها و 
دستاوردهای انقالب اسالمی گفت: به این شرایط زودگذر و موقتی که از 
لحاظ اقتصادی وجود دارد نگاه نکنیم چرا که این شرایط، مقطعی است و 
مطمئنیم شرایط بهتر خواهد شد، اما دشمن می خواهد با پررنگ کردن مسائل 
اقتصادی و تورم، دستاوردها و پیشرفت های نظام در حوزه های مختلف را 
کم رنگ جلوه دهد، در حالی که انقالب اسالمی ایران، یکی از قدرت های 

بالمنازع جهانی است.
مسلم معین ادامه داد: البته با وجود تمام محدودیت ها و کمبودها، جوانان 
و بسیجیان حوزه سایبری و فضای مجازی، اقدامات بی نظیری انجام داده اند، 
که نمونه بارز آن در شهادت حاج قاسم، ایام اربعین و ... بود که با ساده ترین 
ابزارها و امکانات، طوفان توئیتری و مجازی شکل گرفت که حتی تحسین 

دشمنان را هم در پی داشت.
وی با اشاره به اذعان مؤسسه تحقیقاتی ممری وابسته به رژیم غاصب 
مبنی بر قدرت سایبری جوانان بسیجی ایران، گفت: همین موارد به خوبی 
نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل شما جوانان اتقالبی است که خواب و آرامش 

دشمنان را به هم زده است.
مسئول فضای مجازی بسیج کشور در ادامه با بیان اینکه جهاد تبیین 
فقط تولید محتوا نیست، گفت: جهاد تبیین یک حوزه وسیع است که تولید 
محتوا، بخشی از آن است، بخش دیگر این جهاد نیز کنترل و مدیریت فنی، 
ایجاد امنیت در حوزه سایبری، مقابله با حمله های هکری و مهم تر از همه 

ایجاد بصیرت و روشنگری در بین آحاد جامعه است.
وی ایجاد چنین پایگاههای بسیج در سراسر کشور را یک ضرورت دانست 
و گفت: باید از طریق همین پایگاههای فضای مجازی و سایبری، سواد رسانه 
ای شهروندان را ارتقاء دهیم تا در بزنگاهها و بحرانها، اسیر حاشیه سازی ها 

و شایعات جعلی ساخت دشمن نشوند.
*** جنگ سایبری و مجازی مخرب تر از جنگ نظامی است

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز هم در ادامه این مراسم با اشاره به اهمیت 
و جایگاه فضای مجازی در دنیای کنونی گفت: به جرأت می توان گفت که 
جنگ سایبری و مجازی، از جنگ نظامی مخرب تر و خطرناک تر است، چرا 
که خسارتها و ویرانی های جنگ نظامی قابل حل است اما خسارتهای جنگ 
سایبری و روانی که بیشتر باور و اعتقاد مردم را خدشه دار می کند، غیر قابل 

جبران خواهد بود.

اجرای طرح آموزشی تجوید الصلوۀ در شرکت توزیع برق 
استان سمنان

طرح آموزشی تجوید الصلوۀ »قرائت صحیح نماز« ویژه کارکنان شرکت 
توزیع نیروی برق استان سمنان به اجرا درآمد.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان با عنوان این مطلب گفت: 
این برنامه آموزشی با حضور ۲۳۴ نفر از همکاران و به میزان یک هزار و 6۰۹ 

نفر ساعت اجرایی شده است.
بامداد یغمائی با عنوان این که آموزش مطالب مربوط به قرائت صحیح 
نماز توسط ائمه جماعت شرکت توزیع برق استان انجام شده افزود: مطالب 
آموزشی از کتاب »روان خوانی و تجوید قرآن کریم« تالیف علی حبیبی و 

محمدرضا شهیدی ، به شرکت کنندگان در این طرح ارائه شده است.
وی اظهار کرد: تلفظ حروف ، حرکات و حروف مّدی، تشدید و تنوین، 
الفبای عربی، حروف مقطعه، عالمات قرآن کریم، صداهای کوتاه و کشیده، 
التقاء ساکنین، وقف و انواع آن، ادغام، استعالل، ُغنه، تغشی،  سکون، رفع 
فتحه، کسره و ضمه  و تفاوت آنها در تلفظ فارسی، به عنوان مطالب آموزشی 

ارائه شده است.

رئیس شورای اسالمی شهر اهواز: به دنبال حل اساسی معضل 
زباله گردها هستیم

سیاوش محمودی گفت: مجموعه شهرداری و شورای شهر اهواز به دنبال 
حل اساسی معضل زباله گردها است.

به گزارش پایگاه اطالع رساني شهرداری اهواز، سیاوش محمودی، رئیس 
شورای اسالمی شهر اهواز عصر امروز در آیین افتتاحیه پارک غدیر واقع در 
کوی بهارستان، زمین ورزشی واقع در منطقه عین دو و بهره برداری از ۲۲ 
هزار متر مربع آسفالت محالت کوی انقالب، کوی علوی و ورودی اهواز به 
اندیمشک که با حضور جمعی از مدیران شهری برگزار شد، عنوان کرد: امروز 
توفیقی شد در ادامه وعده ای که شهردار اهواز و شورای شهر به شهروندان 

داده بودند یک مراسم افتتاحیه دیگر داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر در هفته هفتم این برنامه هستیم و قول های 

داده شده یکی پس از دیگری در حال تحقق یافتن هستند.
محمودی عنوان کرد: از مجموعه شهرداری انتظار داریم تا روز به روز 
در کنار افتتاح این پروژه ها، کلنگ زنی پروژه های دیگری هم داشته باشد 
و در همین راستا پروژه های شاخص شهر را که در بودجه سال جاری آورده 
شده، کلنگ زنی شود.رئیس شورای اسالمی شهر اهواز اظهار کرد: پروژه های 

بسیاری در حوزه حمل و نقل و اصالح هندسی معابر در دست اقدام است.
مجموعه  با  تا  داریم  انتظار  نیز  شهروندان  از  کرد:  تصریح  محمودی 
شهرداری همکاری داشته باشند و در بحث پسماند در ساعت مشخص زباله 
های خود را در محل مشخص بگذارند؛ زمانی که زباله ها تفکیک شود و در 
زمان مناسب در جای مناسب گذاشته شده باشد، مسئله آشفنگی شهر به دلیل 
فعالیت زباله گردها کمتر می شود. البته این نکته نیز قابل ذکر است که این 
موضوع حل مسئله نیست و ما در مجموعه شهرداری و شورای شهر به دنبال 

حل اساسی این معضل هستیم.

تعویض میترهاي پست 6۳  کیلوولت کالپوش در شرکت برق 
منطقه ای سمنان

به منظور حمایت از تولید داخل، تمامی میترهای پست 6۳ کیلوولت 
کالپوش با برند داخلی آن تعویض گردید. 

مهندس  مجید غایبی ، مدیر دفتر فنی  نظارت بر تولید معاونت بهره 
برداری شرکت برق منطقه ای سمنان با بیان این خبر گفت : جهت افزایش 
رقابت پذیری بین تولید کنندگان داخلِی میتر و تنوع محصوالت، برای اولین بار 
در شرکت برق منطقه ای سمنان از میتر های برند داخلی استفاده گردید که در 
این فرایند، بعد از طی مراحل آزمایش فنی در طول چند ماه، تعداد ۱7 دستگاه 
خریداری و در پست 6۳  کیلوولت کالپوش با موفقیت نصب و راه اندازی شد.

وی افزود : تمامی میترهای قبلی پست مذکور که از  نوع EMA۹۰ بود 
با میترهای نوع ENA۹۰ از یکی از شرکت های تولید داخلی تعویض گردید.

  مهندس غایبی با اشاره به قابل رقابت بودن میتر داخلی با مشابه خارجی 
آن ، بیان داشت : میترهای قدیمی به منظور استفاده به عنوان یدک در دیگر 
پست های استان، به انبار مرکزی عودت داده شده اند.وی هزینه پروژه تعویض 

این میترها را مبلغی معادل یک میلیارد و دویست میلیون ریال عنوان کرد.

یتی  حما خدمات  شرکت  مدیر 
از  بیش  گفت:  ایالم  استان  کشاورزی 
کود  توزیع  الکترونیک  حواله  هزار   ۱۰
شیمیایی در استان ایالم صادر شده است

آیت جمالی اظهار کرد: از ابتدای 
 ۵۰۳ و  هزار   ۱۰ تاکنون،  جاری  سال 
کود  توزیع  برای  الکترونیک  حواله 
شیمیایی توسط مراکز جهاد کشاورزی 
شهرستان های استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه در مدت مذکور، 
شده  کشاورزان  تحویل  حواله   ۸۰۹۳
کشاورزی  جهاد  د:  دا دامه  ا است، 
حواله    ۲۰۵۴ با   ، چرداول   شهرستان 
له  حوا سهم  بیشترین  شده،  صادر 
خود  به  را  صادره  کود  الکترونیکی 

اختصاص داده است.
حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 

از  اینکه  بر  تاکید  با  ایالم،  کشاورزی 
مدیریت  کشاورزی  جهاد  مراکز  تمامی 
با  است  شده  درخواست  ها  شهرستان 
اقدام به موقع در این  تصمیم گیری و 
بخش و تحویل و عرضه کود شیمیایی 
به کشاورزان، مدیریت بهتر در امر تولید 
را فراهم نمایند، خاطر نشان کرد: با مدنظر 
قرار دادن این مهم، کشاورزان با آرامش و 
آسودگی خاطر کشت و کار کنند تا تراکم 

و کمبود در مقطع خاص ایجاد نشود.
این  اینکه  به  اشاره  با  جمالی، 
پیشرو  های  استان  از  تاکنون  استان 
طریق  از  الکترونیکی  حواله  صدور  در 
است،  بوده  کودی  مواد  پایش  سامانه 
تصریح کرد: منبع اطالعات کشاورزان 
در  کشاورزی،  بخش  برداران  بهره  و 

سامانه پهنه بندی قرار دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایالم عنوان کرد؛

صدور بیش از 10 هزار حواله الکترونیک توزیع کود شیمیایی در ایالم

 مدیر کل استاندارد استان اردبیل 
امسال  نخست  ماهه  سه  در  گفت: 
سطح  در  سوخت  نازل   ۸6۰ عملکرد 
استان مورد بازرسی و کنترل قرار گرفت. 
هاشم عالیی گفت: کنترل صحت 
عملکرد نازل های سوخت مایع یکی از 
استاندارد  ملی  سازمان  قانونی  وظایف 
ایران بوده و این کنترل ها در بازه های 

زمانی ۳ ماهه انجام می گیرد.
اردبیل  مدیر کل استاندارد استان 
استان  استاندارد  کل  اداره  می گوید: 
تمامی تالش خود را برای تحقق این امر 
با انجام ماموریت ها و رسالت های ذاتی 
خود به کار بسته است چنانچه در سه 
ماهه نخست سال جاری صحت عملکرد 
تعداد ۸6۰ نازل سوخت در سطح استان 

مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل  راستای  در  گفت:  عالیی 
سپاری  برون  و  اساسی  قانون   ۴۴
همکاری  با  گری  تصدی  وظایف 
اداره  این  شده  صالحیت  آزمایشگاه 

پخش  ملی  شرکت  کارشناسان  و  کل 
و  بازرسی  استان  نفتی  فرآورده های 
صورت  به  نازل ها  عملکرد  کنترل 

دوره ای انجام می گیرد.

صحت  صورت  در  می گوید:  او 
آزمون  انجام  برچسب  نازل،  عملکرد 
کلیه  برای  مشاهده  قابل  که  دوره ای 
استفاده کنندگان از نازل مورد نظر است، 
نازل نصب و در صورت عدم  بر روی 
و  نقص  رفع  زمان  تا  عملکرد،  صحت 
انجام آزمون مجدد از فعالیت نازل مورد 

نظر جلوگیری می شود.
مدیر کل استاندارد استان اردبیل از 
مردم درخواست کرد، در زمان استفاده 
جایگاه های  در  سوخت  نازل های  از 
گواهی  به  حتما  مایع  سوخت  عرضه 
انجام آزمون نازل مورد نظر توجه و در 
را  موارد  برچسب  این  نداشتن  صورت 
از طریق شماره تلفن گویای ۱۵۱7 یا 
شماره تلفن های ۸-۳۳7۴۱۱۵6 به اداره 
کل استاندارد استان اردبیل اطالع دهند.

بازرسی و کنترل عملکرد ۸۶0 نازل سوخت در استان اردبیل

و  نبارداری  ا مجتمع  مدرنترین 
ای  سردخانه  موادغذایی  نگهداری 
و بسته بندی خرماو رطب در استان 
بوشهر،با ظرفیت ۱۰۰۰تن با استفاده 
ون  تعا توسعه  نک  با تسهیالت  ز  ا
روستای   ، ن  دشتستا درشهرستان 
برداری  بهره   مرحله  به  آباد  اسالم 

است.  رسیده 
بانک  روابط عمومی  به گزارش 
استان  شعب  مدیریت  تعاون  توسعه 
سردخانه  این  تکمیل  ایجادو  بوشهر؛ 
میلیارد   ۲۸ مشارکت  و  حمایت  با 
محل  از  تعاون  توسعه  بانک  ریالی 
یی  ستا و ر ل  شتغا ا طرح  تسهیالت 
با  و  شده  ندازی  ا ه  را عشایری  و 
به  نفر   ۱7 برای  اشتغالزایی  ایجاد 
را  سزایی  به  نقش   ، مستقیم  صورت 
تولیدات  ساختار  بهبود  و  توسعه  در 
ص  بخصو ی  ز ر و کشا ت  ال محصو
عنوان  به  خرما  محصول  برداشت 

ر  د پرمصرف  محصوالت  ز  ا یکی 
سبد غذایی ایرانیان و همچنین رونق 
اقتصادی استان بوشهر ایفا می کند .
طرح مذکور از جمله طرح های 
شاخصی است که بانک توسعه تعاون 
و  توسعه  راستای  بوشهردر  استان 
به  پایدارنسبت  اشتغال  ایجاد  و  رشد 

پرداخت تسهیالت اقدام کرده و بهره 
برداری کامل این طرح کمک شایان 
محصول  صادرات  جهت  در  توجهی 
کشاورزی  محصوالت  سایر  و  خرما 
کشورهای  و  همجوار  استانهای  به 

است. فارس  خلیج  همسایه 
اقتصادی  و  مهم  پروژه  این  در 

سوی  از  ریال  میلیارد   ۳۲ تاکنون 
ایجاد  هدف  با  طرح  گذار  سرمایه 
به  زمینی  در  ر  یدا پا های  شتغال  ا
سطح  و  بع  مر ۳متر ۰ ۰ ۰ حت  مسا
ظرفیت  با  مترمربع   ۱۱۰۰ زیربنای 
باد  سعدآ شهر  در  تن  ر  هزا ساالنه 
روستای اسالم آباد احداث شده است.

از سوی بانک توسعه تعاون صورت پذیرفت؛   

حمایت 2۸ میلیارد ریالی از طرح ایجاد سردخانه و بسته بندی خرما
 در شهرستان دشتستان

 مدیرکل دامپزشکی استان ایالم از 
برخورد با مراکز عرضه غیرمجاز گوشت 

قرمز در ایالم خبر داد.
داشت:  اظهار  پورنجف«  »رامین 
ساله  همه  کنگو  کریمه  تب  بیماری 
کنه ها  طریق  از  گرما  فصل  شروع  با 
به دام و سپس در دام آلوده به انسان 

منتقل می شود..
راه های  مهمترین  افزود:  وی 
انتقال ویروس عفونی تب کریمه کنگو 

انتقال مستقیم از طریق کنه  از طریق 
ناخواسته  صورت  به  یا  و  بیمار  دام  یا 
کلنیک های  یا  بیمارستان ها  در محل 

انسانی است.
ایالم  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
روی  بر  کنه  کردن  له  از  کرد:  تاکید 
بدن دام اکیداً خودداری شود، افراد در 
صورتی که با دام سروکار دارند حتمًا از 

دستگاه محافظ استفاده کنند.
همچنین  داد:  ادامه  نجف«  »پور 

به  باید  روزها  این  که  نادرست  عادتی 
طور جد از آن پرهیز کرد خوردن گوشت 
نیم پز یا خوردن گوشت بالفاصله بعد از 

ذبح دام است.
اینکه به هیچ عنوان  بیان  با  وی 
از  خارج  که  دامی  گوشت  از  نباید 
بهداشتی  نظارت  از  خارج  و  کشتارگاه 
شود  استفاده  شده  ذبح  دامپزشکی 
نیز  اضافه کرد: گوشت خریداری شده 
باید حداقل ۲۴ ساعت در دمای یخچال 

بیماری  می تواند  ویروس  چراکه  بماند 
زایی خود را از دست دهد.

ایالم  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
یادآور شد: اداره کل دامپزشکی استان 
اکنون  هم  و  گذشته  سنوات  در  ایالم 
نسبت به شناسایی و معرفی متخلفان از 
ضوابط بهداشتی در خصوص کشتار و 
عرضه غیرمجاز گوشت و فرآورده های 
اقدام  قضایی  مراجع  به  دامی  خام 

می کند.

مدیرکل دامپزشکی استان ایالم؛

با مراکز عرضه غیرمجاز گوشت قرمز برخورد می شود

گردهمایی  از  ایالم  طبیعی  منابع  مدیرکل 
منطقه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیران 
دو کشور با حضور ۱۲ استان حوزه زاگرس از روز 

گذشته دوشنبه در ایالم خبر داد.
رضا احمدی اظهار داشت: در این گردهمایی 
مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان های 
کرمانشاه،  کردستان،  زنجان،  غربی،  آذربایجان 
مرکزی،  همدان،  بختیاری،  و  چهارمحال  ایالم، 

خوزستان، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد و فارس 
حضور دارند.

با موضوع بررسی  این گردهمایی  افزود:  وی 
افزایی  هم  هدف  با  زاگرس  توسعه  انداز  چشم 
در  این خصوص  در  نظر  تبادل  و  سازمانی  دانش 

حال برگزاری است.
میرعماد  دکتر  گردهمایی  این  روز  اولین  در 
رئیس  مشاور  اسدی  دکتر  سازمان،  رئیس  مشاور 

سازمان،  رئیس  مشاور  هندآبادی  دکتر  سازمان، 
دکتر  ن، ما ز سا جنگل  ونت  معا ن  نیا شعبا دکتر 
پورمقدم رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال، 
و مدیران  یگان سازمان  فرمانده  اکبری  سرهنگ 
کشور  دو  منطقه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 
و  ایوان  شهرستان  تخصصی  مادر  نهالستان  از 
شهرستان  این  در  شده  انجام  های  کاری  جنگل 

نمودند. بازدید 

مدیرکل منابع طبیعی خبر داد :
گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی

 و آبخیزداری منطقه دو کشور )حوزه زاگرس( در ایالم
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مراسم اهدای جوایز باشگاه مشتریان بانک ایران زمین برگزار شد

جشنواره  جوایز  اهدای  مراسم 
زمین  ایران  بانک  مشتریان  باشگاه 
معاون  حضور  با  پوچ  یا  گل  عنوان  با 
امور توسعه  فناوری اطالعات، مدیران 
ها،  استان  شعب  امور  انسانی،  سرمایه 
امور حراست، مدیران مناطق یک و دو 
دبیرخانه  ادارات  روسای  تهران،  استان 
هیأت مدیره و حوزه مدیریت و توسعه 
نرم افزار بانک ایران زمین، مدیرعامل 
شرکت آرمان وفاداری آریا و جمعی از 
مشتریان و برندگان جشنواره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی؛ در این 
فناوری  معاون  اینالوئی  فرهاد  مراسم 
دارایی  زمین  ایران  بانک  اطالعات 
را وجود مشتریان وفادار دانست  بانک 
تغییر  و مشتری  بانک  مفهوم  و گفت: 
کرده است. تا قبل از سال ۱۳۸۰ بانک 
ها را با مقیاس بزرگی و کوچکی و تعداد 

مشتریان و شعب ارزیابی می کردند.
بانک  اطالعات  فناوری   معاون 
ایران زمین افزود: در دهه هشتاد بانک 
اقتصادی  نظام  وارد  خصوصی  های 
کشور شدند و تقسیم بندی جدیدی با 
عنوان بانک های دولتی و خصوصی با 

مزایا و معایب آن صورت گرفت.
اینالویی موفقیت یک بانک را در 
نظام بانکی آینده، چابکی آن بیان کرد 
که  جایی  یعنی  بانک  چابکی  گفت:  و 
مشتری مراجعه کند و سرویس ها را با 
بهترین شرایط و کیفیت در سریع ترین 

زمان دریافت کند.
دیجیتال  بانکداری  حوزه  در  وی 
دیجیتال،  بانکداری  کرد:  خاطرنشان 
ایران  بانک  که  است  جدیدی  مفهوم 
زمین پیشتاز در این موضوع است و به 
این نکته متمرکز شده است که مشتریان 
خودشان می توانند بر اساس درخواست 
شان محصوالت مخصوص خودشان را 

دریافت کنند.
سازی  اینالویی شخصی  گفته  به 
جدید  معنی  بانکداری  در  سرویس 
مشتریان  و  است  دیجیتال  بانکداری 
هستند که سرویس ها را تعریف می کند.

بانک  اطالعات  فناوری   معاونت 
ایران زمین در خصوص فعالیت باشگاه 
 ۵ پنج  و  نود  سال  در  افزود:  مشتریان 
هزار مشتری در باشگاه فعالیت داشتند. 
مشتری  هزار   ۵۰۰ حاضر  حال  در  اما 
فعال دارد و این قرعه کشی برای این 

تعداد انجام شده است.
اصلی  ارکان  از  یکی  ینالویی  ا
وفادار  مشتریان  را  دیجیتال  بانکداری 
دیجیتال  بانک  در  گفت:  و  کرد  بیان 
منابع مالی مشتری اهمیتی ندارد و نکته 
مهم وفاداری مشتری و ارائه سرویس 
های مختص به آن است. هدف گذاری 
گونه  این  اساس  بر  زمین  ایران  بانک 
بانکداری است و به مرور تک تک آن 

را عملیاتی خواهیم کرد.
وی در پایان تغییر باشگاه وفاداری 
به باشگاه هواداری را اقدامی ارزشمند 
باشگاه هواداری  اعالم کرد:  و  دانست 
از  عضوی  را  خود  مشتری  هر  یعنی 
ارائه دهنده  بانک بداند و ما به عنوان 
نزدیک  ارتباط  ایجاد  با  بانکی  خدمات 
را  آنان  مختلف  عالئق  مشتریان،  با 
در فضای مجازی یا ابزارهای مختلف 
بسنجیم و بر اساس آن سرویس دهی 

کنیم.
امور روابط عمومی  ***   مدیر 

بانک ایران زمین:
است  قرار  دیجیتال  بانکداری 
به محصول  تبدیل  را  تجربه مشتریان 

کند

این مراسم سید محمد  ادامه   در 
امور روابط عمومی  استاد مدیر  حسین 
بانک ایران زمین ضمن ابراز خرسندی از 
حضور پرشور مشتریان در جشنواره گل 
یا پوچ گفت: جایگاهی که بانک به در 
حال حاضر به آن رسیده است، حاصل 
حمایت های مشتریان وفادار آن است. 
امیدوارم بتوانیم با تالش بیشتر خدماتی 
و  دهیم  ارائه  بانک  مشتریان  شأن  در 
بیش از پیش رضایت آنان را جلب کنیم.
بانک  عمومی  روابط  امور   مدیر 
با   ۱۳۹۵ سال  از  افزود:  زمین  ایران 
تغییر رویکرد بانک به سمت بانکداری 
دیجیتال و ایجاد زیرساخت های الزم 
در این خصوص، حرکت کردیم و روابط 
عمومی هم با بررسی افکار عمومی تمام 
تالش خود را در جهت شناخت نیازهای 
مشتریان و انعکاس آن به مدیران ارشد 

بانک به کار گرفت.
فعالیت  نحوه  خصوص  در  استاد 
سال  از  گفت:  بانک  مشتریان  باشگاه 
۱۴۰۰ با حمایت مدیران ارشد بانک کلیه 
روابط  عهده  بر  مشتریان  باشگاه  امور 
عمومی قرار گرفت و با اقدامات انجام 
شده توانستیم زیرساخت های باشگاهی 
متفاوت را در فضای دیجیتال براساس 

میزان وفاداری مشتریان ایجاد کنیم.
وی خاطر نشان کرد: کار جدیدی 
صورت  پوچ  یا  گل  جشنواره  در  که 
برندگان  به  جوایز  آنی  اعالم  گرفت، 
جشنواره بود. ما در فضای دیجیتال با 

برنامه ای که توسط همکاران بخش نرم 
افزار بانک طراحی شده بود، پس از تایید 
مدیریت های مرتبط در لحظه جوایز را 
اعالم کردیم و برندگان مشخص شدند.

ری  نکدا با ست  ا معتقد  د  ستا ا
مشتریان  تجربه  است  قرار  دیجیتال 
را تبدیل به محصول کند و زمانی که 
منتقل  ما  به  مشتریان  تجربیات  تمام 
نیازهای  اساس  بر  توان  می  شود 
مشتریان خدمات را در قالب بانکداری 
که  معنی  این  به  کرد.  ارائه  دیجیتال 
تمام خدمات و سرویس های مختلف 
در همه ابزارها و شبکه های اجتماعی 

به مشتریان ارائه شود.
یادآور  عمومی  روابط  امور  مدیر 
شد: مرکز تماس با مشتریان به صورت 
۲۴ ساعته و در 7 روز هفته پاسخگوی 
مشتریان هیچ  و  است  بانک  مشتریان 
دغدغه ای برای انجام امور بانکی خود 

نداشته باشند.
استاد در این خصوص افزود: مرکز 
ارتباط با مشتریان دیجیتال بانک ایران 
زمین به زودی در همه ابزارها و شبکه 
خدمت  مشتریان  به  اجتماعی  های 
رسانی خواهد کرد و مشتریان می توانند 
در هر لحظه که اراده کنند از همه کانال 
های ارتباطی بانک از خدمات این مرکز 

استفاده کنند.
بانک  مشتریان  باشگاه  جشنواره 
در  پوچ  یا  گل  عنوان  با  زمین  ایران 
انجام  گذشته  سال  پایانی  روزهای 
امتیازهایی  براساس  مشتریان  و  شد 
بودند، در قرعه کشی  که کسب کرده 

شرکت کردند.
یک دستگاه خودرو شاهین جایزه 
اولین برنده این جشنواره بود. همچنین 
نفر،   ۵ برای  رایگان  زندگی  یک سال 
گوشی آیفون ۱۳ برای ۱۱ نفر، کمک 
هزینه سفر به کیش برای ۱۱ نفر، یک 
نفر، یک   ۱ برای  قبض  پرداخت  سال 
سال شارژ رایگان برای ۱۱ نفر و یکسال 
دیگر  از  نفر   ۱۱ برای  رایگان  اینترنت 

جوایز ویژه این جشنواره بود.

عنوان  به  ملل  اعتباری  موسسه 
یکی از بزرگترین موسسات نظام بانکی 
با عملکرد مناسب خود به خوبی توانست 
اقتصاد  در  جریان ساز  یک  عنوان  به 
 ، است  گفتنی  باشد.  تاثیرگذار  کشور 
موضوع حمایت از بنگاه های اقتصادی 
و  اشتغالزایی  راستای  در  تولیدی  و 
عمل به فرامین رهبر معظم انقالب در 
فوق العاده ای  اهمیت  از  خصوص  این 
برخوردار است و همواره مدیران موسسه 
اعتباری ملل به آن اشاره داشته اند و 
آن را سرلوحه کار خویش قرارداده اند.

ز  ا نقل  به  سو  فرا گزارش  به 
رهبر  توسط   ۱۴۰۱ سال  طالنیوز، 
معظم انقالب سال »تولید، دانش بنیان 
گردید.  نامگذاری  آفرین«  اشتغال  و 
موضوعات  اهمیت  میزان  سال  شعار 
اقتصاد  مبحث  در  اصلی  در سه محور 

و معیشت را نشان می دهد.
راستای  در  اعتباری ملل  موسسه 
و  انقالب  رهبرمعظم  منویات  به  عمل 
اشتغال آفرینی  موضوع  اهمیتی  درک 
در اقتصاد و معیشت خانواده و جامعه ، 

گام های موثری را برداشته است.
موسسه اعتباری ملل،  به منظور 
نسبت  کار  و  کسب  رونق  و  تسهیل 
به پرداخت تسهیالت اشتغالزایی اقدام 
نموده است و همچنان درصدد افزایش 
میزان حمایت ها و رفع چالش ها برای 
سهولت انجام کارهای تسهیالتی در این 
موضوع  این  اهمیت  است.  بوده  زمینه 
برای مدیران این موسسه در گفته های 
مشهود  کامال  ملل  موسسه  مدیرعامل 
است  که از هر فرصتی برای بهتر انجام 

شدن و سهولت کار استفاده می کنند.
از  کارآفرینی   ، است  ذکر  قابل 
محور های اصلی رشد و توسعه است 
و از نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی 
فراوانی  اهمیت  دارای  پایدار  توسعه  و 

است، زیرا:
 ۲٫ شود.  می  اشتغال  موجب   ۱٫

سرمایه  سرمایه  و  سود  افزایش  باعث 
۳٫ موجب دگرگونی  گذاران می شود. 
ارزش ها و تحول ماهیت انها می شود 
و ارزش های تازه ای بوجود می آورد. 
خال  و  ها  شکاف  شدن  پر  موجب   ۴٫
های بازار کار می شود. یعنی با توجه به 
دگرگونی های شرایط بازار کار و فراهم 
های  تصمیم  تازه،  های  فرصت  شدن 
تازه ای گرفته می شود. ۵٫ موجب گذار 
از رکود اقتصادی، جبران عقب ماندگی 
های اقتصادی و آسان شدن روند رشد 
عوامل   6٫ شود.  می  کشور  توسعه  و 
ها،  کاال  تولید  برای  را  شرایط الزم  و 
محصوالت و بازاریابی آنها فراهم می 
سازد. 7٫ کارآفرینی به هنگام بحران و 
ناتوانی بخش خصوصی در ایجاد اشتغال 
می تواند باعث جلوگیری از پس روی 
رفاه  تامین  باعث   ۸٫ شود.  اقتصادی 
رقابت  موجب   ۹٫ شود.  می  اجتماعی 
مشابه  دستی  صنایع  ویژه  به  صنایع 
موجب  سرانجام  و  یکدیگر  با  داخلی 

بهبود و باال رفتن کیفیت کاال ها می 
شود. ۱۰٫ باعث تقویت و تکامل صنایع 
زمینه  ترتیب  بدین  و  شود  می  داخلی 
فراهم  خارجی  و  داخلی  صنایع  رقابت 
می آید و سرانجام به افزایش صادرات 
انجامد.  برای کشور می  ارز  دریافت  و 
به وجود آمدن  ۱۱٫ کارآفرینی موجب 
محصوالت، خدمات، روش ها، سیاست 
برای حل  نو  راهکار های  و  افکار  ها، 

مشکالت جامعه می شود.
عامل  مدیر  خصوص،  این  در 
این  کارکنان  جمع  در  ملل  موسسه 
رهبر  فرمایشات  راستای  در  موسسه 
حمایت  خصوص  در  انقالب  معظم 
به  خطاب  آفرینی  اشتغال  و  تولید  از 
کارکنان  عنوان کرده است که اولویت 
واحدهای  به  را  تسهیالت  پرداخت 
تولیدی و اشتغال آفرینی قرار دهید تا 
از مشکالت مردم کاسته و  امر  این  با 
داشته  پی  در  موسسه  برای  را  برکاتی 

باشد.

مدیرعامل موسسه ملل همچنین 
عملکرد  تحلیل  و  تجزیه  جلسات  در 
مشهد  در  که  ها  حوزه  و  مناطق 
تاکید  با  هم  باز  برگزارشد  مقدس 
در  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  بر 
خصوص حمایت از دولت در خصوص 
پیاده سازی طرح های اقتصادی گفت: 
همه در یک کشتی نشسته ایم و نمی 
پس  کنیم.  عمل  ای  جزیره  توانیم 
توسعه  در  گذشته  مانند  را  تسهیالت 
ایجاد  تولیدی،  واحدهای  اقتصادی 
اشتغال هدایت کنید که این امر باعث 
اقتصادی  توان  افزایش  تولید و  رونق 

مردم عزیز خواهد شد.
هم  جلسات  در  ذکراست،  شایان 
های  برنامه  و  اهداف  بیان  و  اندیشی 
۱۴۰۱ موسسه اعتباری ملل که با حضور 
و  مدیره  هیئت  اعضای  و  مدیرعامل 
و  ادارات، مشاورین  و روسای  معاونین 
مدیریت و کارکنان شعب استان تهران 
اشتغال  موضوع  اهمیت  شد،  برگزار 
آفرینی از دید مدیران موسسه اعتباری 

ملل مطرح شده است.
گفتنی است ، اهمیت ایجاد اشتغال 
در ایجاد ثبات اقتصادی جامعه موضوعی 
غیر قابل انکار است. توجه هر چه بیشتر 
به موضوع اشتغال در جامعه می تواند 
منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و 
در  گردد.  جامعه  در  جانبه  توسعه همه 
کشورهای مختلف از طرق علمی به این 
مسئله پرداختند و ارتباط معنی داری بین 
اشتغال و اشتغال پایدار با توانمند سازی 
منابع انسانی و مدلهای استاد شاگردی 
و انکیباتورها و زنجیره ارزش و زنجیره 

تامین و …. تعریف نمودند.
سال  در  ملل  اعتباری  موسسه 
تسهیالت  هزار   ۴۰ به  نزدیک  گذشته 
از طریق طرح های گوناگون به اقشار 
مختلف جامعه اقدام نموده و همچنان 
به دنبال کشف نیازهای کارآفرینان در 

امر اشتغالزایی است.

گام های موثر موسسه اعتباری ملل در کمک به اشتغال آفرینی

فریدون  حضور  با  نشستی  در 
رشیدی، عضو هیئت مدیره بانک دی و 
جمعی از مدیران ارشد بانک و مدیرعامل 
آتیه  شرکت  هیئت مدیره  اعضای  و 
عنوان  به  تبریزی  محمود  دی،  سازان 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی آتیه سازان 

دی معرفی شد.
رشیدی،  فریدون  نشست  این  در 
عضو هیئت مدیره بانک دی با اشاره به 
در سازمان ها  تغییرات ساختاری  هدف 
گفت: تغییرات ساختاری در هر سازمانی 
یک امر اجتناب ناپذیر و ضروری است و 
جابجایی افراد به معنای ورود ایده های 
جدید و به کارگیری اندیشه های نوین 

در  مسیر حرکت سازمان است.
 وی ادامه داد: امیدوارم با انتصاب 
جدید در شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی 
شاهد افزایش سرعت در تحقق برنامه ها 

و تسریع در فرایندها باشیم.
رشیدی در پایان ضمن قدردانی از 
زحمات و تالش های عصمت اهلل ساکی 

زاده، ضمن معرفی محمود تبریزی به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت پشتیبانی 
آتیه سازان دی گفت: تبریزی از مدیران 
نام آشنا در جامعه معزز ایثارگری است که 
امیدوارم با بهره مندی ازتجربیات وی 

شاهد افزایش کیفیت خدمت رسانی به 
ذینفعان باشیم.

تبریزی  محمود  نشست  این  در 
د  عتما ا حسن  ز  ا نی  ا د قدر ضمن 
مدیره  هیئت  اعضای  و  مدیرعامل 

بانک گفت: امیدوارم با استفاده از سال ها 
امور  و  بنیاد شهید  در  مدیریتی  تجربه 
ایثارگران بتوانم ضمن پاسخ به اعتماد 
مدیران ارشد، زمینه خدمت رسانی موثر 

به جامعه هدف را فراهم کنیم.

سرمایه انسانی و شبکه گسترده فروش، مهمترین نقطه 
قوت بیمه ایران است/

را  ای  منطقه  بازارهای  توسعه  و  ها  دارایی  مولدسازی 
دنبال می کنیم.

عضوهیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران با بیان اینکه از زمان 
استقرار تیم مدیریت جدید در شرکت، اولویت های مهمی برای ارتقاء 
جایگاه شرکت معظم بیمه ایران تعیین شده است گفت: مهمترین اولویت 
مدیریت جدید بیمه ایران در راستای سیاست های دولت سیزدهم، جلب 
رضایتمندی حداکثری جامعه فراگیر بیمه گذاران بزرگ این شرکت در 

پهنه جغرافیای ایران است.
های  پرونده  به  رسیدگی  زمان  کاهش  میر،  سادات  سیدعلیرضا 
خسارتی و تکریم بیمه گذاران را دو شاخص اصلی برای رضایت مندی 
ذینفعان بیمه ایران برشمرد و افزود : مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
شرکت برای تحقق این اولویت مهم، برنامه های اجرایی و دقیقی را 
دو  در  ایران من«  »بیمه  اپلیکیشن  فعال سازی  که  اند؛  کرده  تدوین 
حوزه صدور و خسارت و با هدف کاهش مراجعات حضوری و همچنین 
حذف مکاتبات کاغذی، از جمله این اقدامات راهبردی و کاربردی است. 
سادات میر با اشاره به اینکه  اقدامات بسیار مهم دیگری در هیأت 
مدیره شرکت در حال پیگیری است، افزود: ساماندهی شرکت های تابعه 
با هدف مولدسازی دارایی ها، بهینه سازی و رشد سرمایه گذاری ها از 
جمله پیگیری جدی پیشرفت پروژه ساختمانی گلستان، از جمله سیاست 
های کالن و مهم شرکت در حوزه سرمایه گذاری است که نتایج آن در 

آینده نزدیک، کام تمامی بیمه ایرانی ها را شیرین خواهد کرد. 
به گفته این مقام ارشد شرکت سهامی بیمه ایران، در حالیکه تنها 
چند ماهی است که تیم مدیریتی جدید در بیمه ایران مستقر شده اما 
برای یکی از مهمترین چالش های تاریخی شرکت که مسأله »زیان 

انباشته شرکت« است تمهیدات ویژه ای اتخاذ شده است. 
ایران«  بیمه  سهامی  شرکت  »اساسنامه  روزرسانی  به  پیگیری 
که آخرین نسخه رسمی آن مربوط به پیش از 6 دهه قبل می باشد و 
همچنین تغییرات در »ساختار اداری« شرکت با هدف رفع اختاللهایی 
که بر اثر اجرای ساختار اداری سالهای اخیر در اداره شرکت و همچنین 
برای همکاران بیمه ایران ایجاد شده بود، از دیگر برنامه های مهم هیأت 

مدیره بیمه ایران است. 
عضو هیأت مدیره بیمه ایران با بیان اینکه در حوزه »تحول« و 
»نوآوری« نیز برنامه های بسیار خوبی در مجموعه شرکت پیش بینی 
شده است خاطرنشان کرد: به زودی اخبار بسیار خوبی را در این حوزه 

ها به استحضار بیمه گزاران و هموطنان عزیز خواهیم رساند. 
سادات میر همچنین با اشاره به اینکه سرمایه انسانی بی بدیل و 
شبکه فروش وفادار بیمه ایران در سالیان متمادی مهمترین نقطه قوت 
شرکت بوده است تصریح کرد: در حوزه منابع انسانی نیز برنامه هایی در 
حال تدوین است که ماحصل آن جبران گوشه ای از خدمات همکاران 

خدوم شرکت خواهد بود.

خبر ۴ 
تأیید صالحیت حرفه ای محسن ورمزیاری به عنوان مدیر 

بیمه های اتومبیل

به گزارش توسعه پویا از روابط عمومی بیمه میهن؛ بیمه مرکزی در 
پاسخ به استعالم بیمه میهن مبنی بر معرفی و انتصاب محسن ورمزیاری 
به عنوان مدیر بیمه های اتومبیل این شرکت، انتصاب ایشان را به سمت 

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه میهن بالمانع اعالم کرد.
بر اساس »آیین نامه شماره ۹۰« مصوب شورای عالی بیمه، کارکنان 
کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه برای تصدی سمت های کلیدی باید 
آنها  و صالحیت  باشند  برخوردار  حرفه ای  و  عمومی  از صالحیت های 

احراز شود.

بیمه ایران 9۰۰ میلیارد ریال خسارت آتش سوزی شرکت 
پاالیش نفت تهران را پرداخت کرد

متعاقب بررسی های بعمل آمده، بیمه ایران بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال 
بابت خسارت آتش سوزی، به شرکت پاالیش نفت تهران پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، احمد صفرزاده، معاون فنی 
بیمه ایران در این خصوص اظهار داشت: به محض اعالم خسارت از 
سوی بیمه گذار و پس از مهار کامل آتش سوزی، مدیر عامل بیمه ایران 
به همراه معاون فنی، مدیر بیمه های اموال و کارشناسان خسارت، ضمن 
حضور در محل حادثه، دستور تسریع در روند رسیدگی و خسارت شرکت 
پاالیش نفت تهران را صادر نمود.معاون فنی بیمه ایران در ادامه افزود: 
در فرآیند بررسی وکارشناسی این حادثه و به منظور حمایت ازمگا پروژه 
های ملی ، تالش مضاعفی تحت نظارت مستمر هیات مدیره شرکت 

سهامی بیمه ایران صورت گرفت تا پرونده تکمیل گردد.
صفرزاده تصریح کرد: در سال » تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
شرکت سهامی بیمه ایران و شرکتهای بیمه عضو کنسرسیوم بیمه های 
کارآفرین،  دانا، سینا، سامان،  پارسیان،  البرز،  )آسیا،  بیمه  انرژی شامل 
کوثر، معلم، ملت، میهن، نوین، تجارت نو، تعاون( با عزمی راسخ و با 
تکیه بر توان کارشناسی علمی وتخصصی داخلی، بطور کامل و همه 
جانبه از تولیدات و سرمایه های ملی کشور حمایت و پشتیبانی می کنند.

وی ضمن قدردانی و تشکر از جانفشانی و تالش های موثر عوامل 
مهار آتش سوزی خاطر نشان نمود: با توجه به شروع آتش سوزی از بخش 
پر خطر پاالیشگاه )مخازن( ، چنانچه تدبیر مدیریت، تیم فنی پاالیشگاه و 
فداکاری کلیه عوامل آتش نشانی پاالیشگاه نابود، قطعا با توسعه حریق 

در پاالیشگاه و بخش شهری، خسارت فاجعه آمیزی اتفاق می افتاد.
شرکت سهامی بیمه ایران به نمایندگی از اعضای کنسرسیوم بیمه 
های انرژی از همت و درایت مدیریت پاالیشگاه و فداکاری عوامل ذی 
شرکت   ۱۴۰۰ ۱۲خرداد  است  گفتنی  نماید.  می  وقدردانی  تشکر  ربط 
پاالیش نفت تهران واقع در حوالی جنوب تهران دچار آتش سوزی شد. 
این شرکت با ظرفیت پاالیش ۲۵۰ هزار بشکه در روز در حدود ۱۳ تا 
۱۴ درصد انرژی کشور و ۴۰ تا ۵۰ درصد سوخت هوایی را تولید می کند.

مفقودیمدیرعامل شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی معرفی شد
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت بارکش نیسان به رنگ آبی 
مدل ۱۳۸7 به شماره انتظامی ۹۹۱ ن ۱6-ایران ۵6 به شماره 
ازدرجه  و  مفقود   k۱۴۹۱۹7 شاسی شماره  به  موتور ۴۳7666 

اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت موتور هوندا ۱۲۵ سفر مدل 
۱۳۸۴ به رنگ قرمز به شماره پالک ۳6۹۹7-۵۸۱ به شماره 
موتور ۴۱۴۰۱7۱۳ به شماره تنه ۰۰۸۴۰۱۵۱۱۰ متعلق به علی 
قربانی شالدهی فرزند احمد مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

اصالحیه
پیروی اگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ 
منتشر شد نام متقاضی آقای محمد حسین مدیری یزدی صحیح 

می باشد.
۱۳۴۴

مؤسسه جهانی صندوق های ثروت ملی  اعالم کرد؛

صندوق توسعه ملی ایران 
هفدهمین صندوق ثروتمند دنیا!

ایـران   صنـدوق توسـعه ملـی 
بـا وجـود شـرایط سـخت ناشـی از 
تحریـم، بـا ۱۳۹ میلیـارد دالر دارایی 
ملـی  ثـروت  صنـدوق  هفدهمیـن 

بـزرگ جهـان اسـت.
توسـعه  صنـدوق  گـزارش  بـه 
جهانـی  مؤسسـه  مدیرعامـل  ملـی، 
 ۲7 در  ملـی  ثـروت  صندوق هـای 
در  حضـور  بـا   ۱۴۰۱ اردیبهشـت 
توسـعه  صنـدوق  همایـش  دومیـن 
ملـی، ضمـن بررسـی وضعیـت ایـن 

صنـدوق و اعـالم شـگفتی از وضعیـت آن، پیش بینـی کـرد بـا توجـه 
بـه ترازنامـه ای قابـل توجـه و رهایـی از وابسـتگی بـه دولـت، به نظر 

شـد. خواهنـد  محقـق  ملـی  توسـعه  صنـدوق  اهـداف  می رسـد 
در این گزارش آمده اسـت که Global SWF: »صندوق توسـعه 
ملـی ایـران سـرانجام از رازی پـرده برداشـت که رسـانه های بین المللی 
برای مدتها به دنبال کشـف آن بودند. یکشـنبه گذشـته، صندوق توسـعه 
ملـی، از آخریـن وضعیـت ترازنامـه خـود پـرده بـرداری کـرد و در کمال 
شـگفتی بسیاری از کارشناسـان، مجموع دارایی های خود را ۱۳۹ میلیارد 
دالر، شـامل ۱۱۰ میلیـارد دالر بـه صورت وام و ۲۹ میلیـارد دالر دارایی 
نقـدی اعـالم کـرد. عـددی که بر اسـاس بررسـی های مؤسسـه جهانی 
صندوق هـای ثـروت ملـی، صندوق توسـعه ملـی ایران را بـه هفدهمین 

صنـدوق ثـروت ملی بـزرگ جهان بـدل می کند.«

بقای صندوق توسـعه ملی در شرایط سخت
در قسـمت دیگـر ایـن گـزارش بـر ایـن موضـوع تأکید شـده که 
ایـران در حـال حاضـر در شـرایط دشـواری قـرار دارد و توضیـح داده 
شـده اسـت کـه: »دولـت در تـالش اسـت تـا بـه توافقـات هسـته ای 
۲۰۱۵ کـه بـرای مـدت کوتاهـی باعـث لغـو برخـی تحریم هـای مالی 
شـد بازگـردد. بـر اسـاس گـزارش صنـدوق بیـن المللی پـول، از زمان 
خروج ایاالت متحده از توافق هسـته ای در سـال ۲۰۱۸، اقتصاد ایران 
کوچک تـر شـده، نـرخ تـورم افزایـش قابـل توجهی داشـته و بـا وجود 
رسـیدن قیمـت هـر بشـکه نفـت بـه نقطـه ی سـر به سـر حـدود ۴۰۰ 

دالر، کسـری بودجه بیشـتر شـده اسـت.
با این حال صندوق توسـعه ملی، از سـال ۲۰۱۱ و پس از اجرای 
مقـررات سـختگیرانه ی مالـی، توانسـته به بقـای خود ادامـه دهد. این 
صنـدوق، بـا درس هایـی کـه از اشـتباهات و نواقـص صنـدوق ذخیـره 
ارزی گرفـت، بـرای دریافـت ۳۲ درصـد از درآمـد نفت تا پایـان برنامه 
پنجـم طراحـی شـد و قـرار بـر ایـن بـود کـه از منابـع ایـن صنـدوق 
بـرای جبـران کسـری بودجـه اسـتفاده نشـود. امـا در دوران شـیوع 
کوویـد – ۱۹ دولـت چنـد میلیـارد دالری را برای نجـات بورس اوراق 
بهـادار تهـران هزینـه کـرد و در ایـن راه بـه ایـن موفقیـت رسـید. بـا 
ایـن حـال، صنـدوق توسـعه ملـی با تکیـه بـر ارزش نفت، کمـاکان به 

رونـد رو بـه رشـد خود ادامـه داد.«

تشـریح سه تغییر مهم در صندوق توسعه ملی
در ایـن گـزارش بـه حضور مؤسسـه جهانـی صندوق هـای ثروت 
ملـی در دومیـن همایـش صندوق توسـعه ملـی که در ۲7 اردیبهشـت 
۱۴۰۱ برگزار شـد، اشـاره و درمورد همایش اینطور توضیح داده اسـت: 
»از ایـن همایـش اسـتقبال خوبـی بـه عمـل آمـد. از آن زمان بـه بعد، 
تغییرات مهمی در رویکرد صندوق مشـاهده شـده اسـت: نخسـت آنکه 
رونـد برداشـت از صنـدوق تـا بازپرداخـت وام هـای پرداختـی به دولت 
متوقـف شـد. دوم آنکـه ایـن احتمـال وجـود دارد کـه نـام و ماهیـت 
صنـدوق از »توسـعه ای« به »ثـروت« تغییر کند. و سـوم آنکه صندوق 
در نظـر دارد بـا هـدف افزایـش نـرخ بـازده و افزایش سـرمایه ی خود، 
سـرمایه گذاری در سـهام شـرکتهای داخلی و بین المللی را آغاز کند.

البتـه ایـن اولیـن بـار نیسـت کـه صنـدوق توسـعه ملـی قصـد 
سـرمایه گـذاری خارجـی و همـکاری با نهادهـای بین المللـی را دارد. 
در سـال ۲۰۱۹، صنـدوق توسـعه ملـی تفاهـم نامه هایـی را با سـرمایه 
گـذاران خارجـی از جملـه صنـدوق CDP ایتالیـا، هولدینـگ بایتـرک 
قزاقسـتان و اگزیـم بانـک کـره بـه امضـا رسـاند. ضمـن اینکـه برای 
سـالهای زیـادی در مجمـع صندوق هـای ثروت ملـی SWF عضویت 
داشـته و در سـالهای ۲۰۱6 و ۲۰۱۹ گـزارش خـود ارزیابی، بر اسـاس 

اصـول سـانتیاگو منتشـر کرده اسـت.«

پیش بینی تحقق اهداف صندوق
ایـن مؤسسـه در گـزارش خـود، اهـداف صنـدوق توسـعه ملی را 
قابـل تحقـق دانسـته و تأکیـد کرده اسـت: »با ایـن حال، این بـار و با 
توجـه بـه ترازنامـه ای قابـل توجـه و رهایی از وابسـتگی بـه دولت، به 
نظـر می رسـد اهـداف صنـدوق محقـق خواهنـد شـد. صندوق توسـعه 
ملـی، بـا همـکاری مؤسسـه جهانی صندوق هـای ثروت ملـی، در حال 
انتشـار اطالعـات بیشـتری از خـود در تارنمـای صندوق اسـت تا بدین 
ترتیـب، حاکمیـت، پایـداری و انعطاف پذیری خود را بهبود بخشـد. ۱۰ 
تیـر ۱۴۰۱، عملکـرد و امتیازهای صندوق توسـعه ملی در سـال ۲۰۲۲، 

در کنـار آمـار ۱۹۹ صنـدوق برتـر دیگر جهان منتشـر خواهد شـد.«
بـر اسـاس این گـزارش، دفتر مرکزی مؤسسـه جهانـی رده بندی 
صندوق هـای جهانـی واقع در نیویورک اسـت و ماهیـت اصلی آن رتبه 
بندی و بررسـی اسـتراتژی صندوق های ثروت ملی کشـورهای مختلف 

دنیا بوده و مرجع مناسـبی برای سـرمایه گذاران محسـوب می شـود.
شـایان ذکـر اسـت، از سـال ۲۰۱۴ تـا کنون ارزیابـی در خصوص 
رتبـه بنـدی صندوق توسـعه ملـی ایران صـورت نگرفته بـود و جایگاه 
صنـدوق در بیـن ۱6۹ صنـدوق ثـروت ملـی دنیـا، قبل از ایـن ارزیابی 
رتبـه ۳۵ را دارا بـود، کـه در رتبـه بنـدی جدیـد بـا ۱۸ پلـه صعـود بـه 

رتبـه ۱7 صندوق هـای ثـروت ملـی دنیا رسـید.



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2038- پنجشنبه 26 خرداد 61401 ورزش دنیای 

»بنا« باز هم برگشت!

»محمد بنا« بعد از چند روز کناره گیری از سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی، 
روز گذشته)چهارشنبه( در اردوی تیم ملی حضور یافت.

هفتمین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های جهانی 
صربستان، روزهای ۲۲ لغایت ۳۱ خردادماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده 
کمپ تیم های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حال برگزاری است.

این اردو در حالی آغاز شد که »محمد بنا« سرمربی تیم ملی به دلیل برخی 
مشکالت شخصی در اردو حضور نداشت و شائبه کناره گیری او از سرمربیگری تیم 

ملی این مرتبه بیش از پیش قوت گرفت.
با این وجود مسووالن فدراسیون از جمله »حمید سوریان« نائب رئیس فدراسیون 
و سرپرست تیم ملی با گفت و گوهایی که با او داشتند و با توجه به شرایط تیم ملی در 

فاصله ۳ ماه مانده به پیکارهای قهرمانی جهان، او را به اردو برگرداندند.
فنی  از کادر  روز چهارشنبه عکسی  فدراسیون کشتی  اساس سایت  برهمین 
تیم ملی کشتی فرنگی منتشر کرد که در میان آنان »محمد بنا« نیز هست و به نظر 
می رسد که او همانند دفعات قبلی که از تیم ملی قهر و یا کناره گیری کرده بود باز هم 

به جمع ملی پوشان بازگشته است.

برنامه مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا؛
 بحرین اولین حریف ایران شد

تیم هندبال مس کرمان در اولین دیدارش در جام باشگاه های هندبال آسیا به 
مصاف نماینده بحرین می رود.

بیست و چهارمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه های مردان آسیا از اول تا 
۱۳ تیر به میزبانی حیدرآباد هندوستان انجام می شود. تیم مس کرمان تنها نماینده 
هندبال ایران در این رقابت ها است و با تیم های الکویت کویت، النجمه بحرین و 

الوکره قطر هم گروه خواهد بود.
کنفدراسیون هندبال آسیا برنامه این مسابقات را منتشر کرد که براساس آن مس 

کرمان باید در اولین دیدارش مقابل النجمه بحرین به میدان برود.
در این دوره از رقابت ها ۸ تیم حضور دارند که در دو گروه رقابت خواهند کرد. 
البته تیم الصفا بحرین که در مراسم قرعه کشی در گروه دوم و همگروه ایران بود از 

حضور در این رقابت ها انصراف داده است.
*گروه بندی رقابت های جام باشگاه های آسیا ۲۰۲۲ به میزبانی حیدرآباد هند:
گروه اول: تی اسپورت هند - النور عربستان – العربی قطر– القادسیه کویت

گروه دوم: مس کرمان ایران - الکویت کویت - النجمه بحرین - الوکره قطر
*برنامه مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا ۲۰۲۲ )ساعت به وقت محلی(:

چهارشنبه یکم تیر:
النور عربستان – العربی قطر ساعت ۱6:۰۰

تی اسپرت هند – القادسیه کویت ساعت ۱۸:۰۰
پنج شنبه دوم تیر:

النجمه بحرین – مس کرمان ساعت ۱6:۰۰
الکویت کویت – الوکره قطر ساعت ۱۸:۰۰

جمعه سوم تیر:
القادسیه کویت – النور عربستان ساعت ۱6:۰۰

العربی قطر - تی اسپرت هند ساعت ۱۸:۰۰
شنبه چهارم تیر:

الوکره قطر – مس کرمان ساعت ۱6:۰۰
النجمه بحرین - الکویت کویت ساعت ۱۸:۰۰

یکشنبه پنجم تیر:
العربی قطر – القادسیه کویت ساعت ۱6:۰۰

تی اسپرت هند – النور عربستان ساعت ۱۸:۰۰
دوشنبه ششم تیر:

النجمه بحرین - الوکره قطر ساعت ۱6:۰۰
الکویت کویت – مس کرمان ساعت ۱۸:۰۰

سه شنبه هفتم تیر همه تیم ها استراحت دارند. مسابقات مرحله اصلی، نیمه نهایی، 
نهایی و رده بندی هشتم و نهم تیر انجام خواهد شد.

تیم شاملی کازرون دیگر نماینده هندبال ایران در این رقابت ها بود که قبل از 
برگزاری مراسم قرعه کشی از حضور در این مسابقات انصراف داد.

بازگشت رسمی بهمن عسگری به میادین

دارنده مدال طالی جهان پس از پایان محرومیت یکساله با حضور در انتخابی 
تیم ملی کاراته، به میادین بازگشت.

 بهمن عسگری ملی پوش شاخص وزن 7۵- کیلوگرم کاراته ایران و دارنده 
مدال طالی جهان ۲۰۱۸، اردیبهشت سال گذشته و در جریان رقابت های لیگ جهانی 
کاراته وان لیسبون به علت مثبت شدن تست دوپینگ به مدت یک سال از حضور در 
کلیه میادین کاراته محروم شد تا علی رغم کسب سهمیه المپیک، با این اتفاق تلخ و 
ناخواسته، حضور در المپیک توکیو را به عنوان یکی از شانس های مسلم کسب مدال 

طالی المپیک از دست بدهد.
اما با گذشت بیش از یک سال از این اتفاق، عسگری با حضور در رقابت های 
انتخابی تیم ملی کاراته برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی و رقابت های 
قهرمانی آسیا که در سالن کبگانیان تهران در حال برگزاری است، رسما به میادین 
کاراته بازگشت و در اولین مبارزه انتخابی وزن 7۵- کیلوگرم به مصاف علیرضا حیدری 

رفت و در پایان با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری رسید.
حیدری پس از این شکست با لحنی بسیار تند به عملکرد داوری انتقاد داشت 
و در نهایت با جنجال و لگد زدن به وسایل مختلف در حالی که فریاد می زد توسط 
دیگران از سالن خارج شد. حواشی این کاراته کا باعث وقفه چند دقیقه ای در برگزاری 

ادامه مسابقات شد.
اعتراضات وی به دادن امتیاز به عسگری مورد قبول تیم داوری نبود و آن را بی 

مورد دانستند و این ورزشکار به دلیل رفتارش تا پایان مسابقات اخراج شد.

آبروریزی بزرگ؛
 اخراج سرمربی تیم ملی روی آنتن زنده!

فوتبال مصر پس از اخراج سرمربی 
آشفتگی  تلویزیونی، در  زنده  برنامه  در 

کامل به سر می برد.
فوتبال مصر دوباره دچار آشفتگی 
شده و این بار این شرایط به خاطر عواقب 
شکست این تیم مقابل اتیوپی و اخراج 
سرمربی تیم ملی پس از تنها سه بازی 
رقم خورده است. ایهاب گاالل تنها سه 
مسابقه هدایت مصر را بر عهده داشت، 
خشم  باعث  اتیوپی  برابر  شکست  اما 

هواداران شد و پایان کار او را رقم زد.
باخت با نتیجه ۲-۰ مقابل اتیوپی در مقدماتی جام ملت های آفریقا ۲۰۲۳ در 
هفته گذشته باعث عصبانیت مصری ها شد و حتی قبل از شکست دوستانه ۱-۴ 
مقابل کره جنوبی در روز سه شنبه، فدراسیون تصمیم خود برای قطع همکاری با 
گاالل را علنی کرد. جمال عالم، رئیس فدراسیون فوتبال مصر، این هفته در یک 
برنامه تلویزیونی پرطرفدار با مجری تماس گرفته و رسما اعالم کرد که دو عضو 
هیئت مدیره فدراسیون از قبل به دنبال توافق با جایگزین های احتمالی برای حضور 
روی نیمکت مصر به جای گالل بودند و در واقع عمال این سرمربی را روی آنتن 

زنده برکنار کردند.
طبق گزارش رسانه های این کشور، گاالل زمانی از اخراج خود مطلع شد که 
قصد داشت سوار هواپیما به مقصد سئول شود. او پس از بازی دوستانه کره جنوبی 

از بازیکنان خداحافظی کرده و برای تعطیالت راهی آمریکا شد.
عالم در آن برنامه احمد موسی به مجری تلویزیون گفت: »ما به دنبال اصالح 
اشتباه خود هستیم.« وقتی از او پرسیده شد که اصال چرا گالل را همان ابتدا استخدام 
کرده بودند، پاسخ رئیس فدراسیون فوتبال مصر بسیار تعجب برانگیز بود: »از حسابدار 
خود در فدراسیون پرسیدم که آیا دالری پول در گاوصندوق داریم تا برای مربی 
خارجی دیگری پول بدهیم؟ او به من گفت که هیچ پولی نداریم. ما این سرمربی 

مصری را به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و افزایش قیمت دالر انتخاب کردیم.”
او همچنین در ادامه فاش کرد که گاالل ماهانه 7۵۰ هزار پوند مصر )حدود ۴۰ 
هزار دالر( درآمد داشت، اما کارلوس کی روش، سرمربی سابق مصر ۱۲7 هزار دالر 
در ماه دستمزد می گرفت. همچنین رسانه های مصری مدعی شدند عالم و اعضای 
هئیت مدیره فدراسیون فوتبال مصر ظرف چند روز آینده از سمت خود کناره گیری 

کنند و نام جایگزین سرمربی فعلی این تیم نیز اعالم خواهد شد.
البته تیم ملی مصر در مسابقه با اتیوپی بدون کاپیتان خود محمد صالح و چند 
بازیکن دیگر ثابت خود بازی کرد، اما همچنان انتظار می رفت که سه امتیاز این مسابقه 
را در مقابل حریفی که ۱۰۸ پله پایین تر از آنها در رده بندی فیفا قرار دارند، کسب کند.
مهاجمان سریع اتیوپی بارها و بارها در مقابل دفاع کند مصر در نیمه اول 
مشکل ایجاد کردند و گل های داوا هوتسا و شملس بیکله یک پیروزی آسان را 
برای این تیم رقم زد. این شکست تنها  توانست آن حس ناامیدی بازیکنان مصر و 
هواداران که در ماه های اخیر احساس می کردند، عمیق تر کند. مصر در فینال جام 
ملت های آفریفا در ماه فوریه در ضربات پنالتی مغلوب سنگال شد و ماه بعد دوباره 
در ضربات پنالتی این بار در پلی آف جام جهانی ۲۰۲۲ مغلوب همین تیم شده و از 

صعود به این تورنمنت باز ماند.
صبری سیراگ، مفسر فوتبال مصر در این رابطه گفت: »شرایط نمی تواند بدتر از 
این پیش برود. ده سال پیش، فوتبال توسط بازیکنان بازنشسته اداره می شد. اینکه ما 
با آنها موافق بودیم یا مخالف، بحث دیگری است. اکنون کل وضعیت وحشتناک است.
کارلوس کی روش می توانست کاستی ها و شرایط دشوار مصر را تا جایی که 
امکانش بود پنهان کند و تیم را تا جایی که ممکن بود پیش برد، اما ما کسی را 
جایگزین او کردیم که ادعا می کرد تیمش فوتبالی تماشایی بازی می کند، اما در 

عمل چنین چیزی ارائه نشد.
عال عبدالعل، کارشناس فوتبال مصر نیز که به خاطر اظهارنظرهای صریح خود 
مشهور است، عالم را نیز مورد هدف قرار داد: »ما تیم ملی فوتبال مصر را به کسی 

سپردیم که هرگز توپ را پرتاب نکرده بود، چه برسد به اینکه به آن ضربه بزند.”

خواسته روملو لوکاکو؛
رد پیشنهاد PSG؛ فقط انتقال به اینتر

روملو لوکاکو، ستاره بلژیکی چلسی 
تمایلی به انتقال به پاری سن ژرمن نشان 

نداده است.
روملو لوکاکو تصمیم نهایی خود 
را گرفته و قصد دارد در تابستان امسال 
و بعد از تنها یک فصل، دوباره چلسی 
را ترک کند. تابستان سال گذشته بود 
که آبی های لندن با پرداخت مبلغ ۱۱۵ 
بازگشت  زمینه  اینتر،  به  یورو  میلیون 
کردند،  فراهم  را  لندن  به  بازیکن  این 
آبی ها  برای  بزرگ  گذاری  سرمایه  اما 

نتیجه ای نداشت. این ستاره ۲۹ ساله و بلژیکی به تدریج جایگاه خود را در جمع ۱۱ 
بازیکن ثابت توماس توخل از دست داد و با وجود زدن ۱۵ گل در ۴۴ بازی در تمامی 

رقابت ها، نتوانست انتظارات را در تیم جدید خود فراهم کند.
روملو لوکاکو قصد دارد دوباره لباس اینتر را به تن کند و چلسی نیز حاضر به 
جدایی این بازیکن به صورت قرضی با رقم ۲۵ میلیون یورو و با گزینه خرید اجباری 
76 میلیون یورویی شده است. خود لوکاکو برای پیوستن به اینتر تالش زیادی کرده 
و  حاضر است حقوق باالی خود را حتی  به نصف کاهش دهد. این ستاره گلزن در 

حال حاضر ۱۵ میلیون یورو در سال در انگلیس دستمزد دریافت می کند.
اما نشریه کوریره دالسرا مدعی شد مدیران باشگاه متمول پاری سن ژرمن نیز 
در تابستان امسال برای خرید روملو لوکاکو تالش کرده اند، اما اقدام آنها بی نتیجه 
بوده است. در واقع خود روملو لوکاکو شانس انتقال به پاری سن ژرمن را رد کرد و 
فقط خواهان حضور در اینتر است. البته پاری سن ژرمن تنها باشگاه عالقه مند به 
لوکاکو نبوده و تیم هایی چون تاتنهام، نیوکاسل یا میالن نیز برای خرید این بازیکن 

اقدام کرده اند که اثربخش نبوده است.

بی میلی تیم های ایتالیایی به جذب لوئیس سوارز
به نظر می رسد تیم های ایتالیایی 
نداشته  لوئیس سوارز  به جذب  تمایلی 

باشند.
باشگاه  چند  به  سوارز  لوئیس 
مختلف در سری A پیشنهاد شده است 
از  هیچ یک  که  نمی رسد  نظر  به  اما 
آنها نسبت به خرید این بازیکن تمایل 

داشته باشند.
بازی در  از دو فصل   سوارز پس 
اتلتیکومادرید، باید این تیم را ترک کند 
چرا که روخی بالنکو تمایلی به تمدید 
قراردادش نشان نداد. چندی پیش شایعه 

بازگشت او به آمریکای جنوبی شنیده شد اما گویا خود او تصور می کند که حتی در ۳۵ 
سالگی می تواند در سطح اول اروپا بازی کند؛ به همین دلیل مدیربرنامه هایش او را 
به چند باشگاه ایتالیایی پیشنهاد داده است که تیم های آتاالنتا، فیورنتینا و یوونتوس 
هم جزو آنها بوده اند اما به نظر می رسد که ایتالیایی ها تمایلی به جذب او ندارند و 
سایت فوتبال ایتالیا هم ماجرای رسوایی تقلب بازیکن سابق بارسلونا در ایتالیا را 

مرتبط با این موضوع می داند.
سوارز قبل از پیوستن به اتلتیکومادرید در تابستان سال ۲۰۲۰، در آستانه پیوستن 
به یوونتوس بود. او برای ملحق شدن به بانوی پیر می بایست گذرنامه ایتالیایی 
می گرفت تا سهمیه بازیکنان غیراروپایی یووه را اشغال نکند. در واقع سوارز به سبب 
همسرش که تابعیت ایتالیا را داشت، می توانست برای گرفتن گذرنامه ایتالیا اقدام کند 
اما الزم بود یک سری مراحل اداری از جمله قبولی در آزمون زبان ایتالیایی را پشت 
سر بگذارد که همین مورد او را به دردسر انداخت. سوارز این آزمون را با تقلب و به 
لطف کمک مسئوالن دانشگاه بین المللی شهر پروجا که جواب ها را در اختیارش قرار 
داده بودند، پشت سر گذاشت. از شانس بد او این موضوع توسط رسانه های ایتالیایی 

افشا و سبب شد که سوارز قید بازی در یوونتوس را بزند.
اگرچه پیگیری های قضایی برای رسیدگی به این تخلف سوارز نتیجه نداشت و 
او و باشگاه یوونتوس از هرگونه تخلفی تبرئه شدند اما به نظر می رسد که این ماجرا 
روی ذهنیت مسئوالن باشگاه های ایتالیایی تأثیر منفی گذاشته است و به همین 

دلیل هم هیچ یک از آنها قدمی محکم برای جذب مهاجم اروگوئه ای برنداشته اند.

تیم ملی ایران و هر سه 
فیفا  جهانی،  جام  در  رقیبش 
دی عجیب و منفی را سپری 
کردند و فقط آمریکا آن هم به واسطه 
نتایج ضعیف سوئیس توانست یک پله 

در رنکینگ فیفا صعود کند.
تیم  برابر  انگلیس  ناباورانه  تحقیر 
ملی مجارستانی که در جام جهانی حضور 
ندارد، واکنش های گسترده ای را در پی 
داشت. تیم گرت ساوت گیت برای اولین 
بار از سال ۱۹۲۸ تاکنون و در خانه، با 
از ۴ گل شکست خورد.  اختالف بیش 
یک فاجعه تمام عیار و استارت کابوسی 
عجیب برای یکی از حریفان ایران در جام 
جهانی که امید زیادی به کسب قهرمانی 

در قطر نیز دارد.
انگلستان در مرحله مقدماتی جام 
جهانی با همین مجارها هم گروه بود و 
اتفاقا در پوشکاش آرنا با ۴ گل میزبان 
خود را در هم کوبیده بودند ولی آنها ۹ 
از سه  را  انتقام مشابهی  دقیقا  بعد  ماه 
شیرها گرفتند تا ناامیدی بیش از پیش 
بر بریتانیا حاکم شود، بخصوص اینکه 
عملکردش  اخیر  فیفادی  در  انگلیس 

چیزی در حد یک فاجعه بود.
 ۲۴.۲۵ با  انگلیس  آزاد  سقوط   *

امتیاز منفی!
از ۱۴ تا ۲۴ خرداد انگلیس در چهار 
مسابقه از مرحله گروهی لیگ ملت های 
اروپا به میدان رفت که دستاورد آن ۲ 
شکست و ۲ تساوی بود که این نتایج 
با سقوط وحشتناک تیم ساوت گیت در 
بخش امتیازی رنکینگ فیفا نیز همراه 
مدت  این  در  آنها  که  نحوی  به  شد 
۲۴.۲۵ امتیاز منفی کسب کردند که عدد 
عجیب و غریبی برای رتبه بندی برترین 

تیم های ملی دنیا به شمار می رود.
آنها در بازگشت به پوشکاش آرنا با 
یک گل برابر مجارستان تن به شکست 
دادند که این باخت ۱۱.۳۵ امتیاز از تیم 
ساوت گیت کسر کرد. انگلیس سپس 
برابر آلمان به تساوی یک – یک رسید 
و مقابل ایتالیا نیز بدون گل متوقف شد. 
امتیاز منفی و  با ژرمن ها ۱.۴۱  دیدار 
نیز   ۲۰۲۰ یورو  قهرمان  مقابل  توقف 

در  انگلیس  برای  منفی  امتیاز   ۰.۳۹
پی داشت.

گذشته  سنگین شب  اما شکست 
بار  این  تا  شد  باعث  مجارستان  برابر 
کسر  انگلیس  از  دیگر  امتیاز   ۱۱.۱۰
به  آنها  امتیازات  مجموع  در  و  شود 
عدد ۱7۳7.۴6 رسید. هر چند که رتبه 
تغییری  جهانی  رنکینگ  در  انگلیس 
نکرد و آنها همچنان در جایگاه پنجم 
برای  شیرها  سه  اما  اند  ایستاده  دنیا 
رفته  دست  از  امتیاز  تعداد  این  جبران 

باید سخت تالش کنند.
امتیاز  وجود  با  آمریکا  صعود   *

لب مرزی
نند  ما به  نیز  آمریکا  ملی  تیم 
انگلیس در این فیفا دی ۴ بازی را برگزار 
کرد. آنها ابتدا در یک بازی تدارکاتی با ۳ 
گل از سد مراکش عبور کردند و سپس 
گل  بدون  تساوی  با  اروگوئه  مقابل 
متوقف شدند. غلبه بر مراکش سبب شد 
تا یانکی ها ۴.۲۲ امتیاز مثبت و تساوی 
آمریکا  که  شد  موجب  نیز  اروگوئه  با 

۰.۰۳ امتیاز مثبت را از آن خود کند.
تیم گرگ برهالتر سپس در رقابت 
های لیگ ملت های آمریکای شمالی و 
مرکزی برابر کشور ناشناخته گرنادا با ۵ 
گل به پیروزی رسید و ۱.۸۰ امتیاز مثبت 
را به دست آورد و در نهایت آنها بامداد 
جوردن   ۹۵ دقیقه  گل  لطف  به  امروز 
السالوادور  گمنام  تیم  مقابل  موریس 
به تساوی یک – یک دست یافته و از 

شکست گریختند.
 6.6۹ تا  شد  باعث  تساوی  این 

شود  لحاظ  آمریکا  برای  منفی  امتیاز 
در  تیم  این  دستاورد  کلی  طور  به  و 
بود.  منفی  امتیاز  ژوئن ۰.6۵  فیفا دی 
با این وجود و به دلیل نتایج منفی تیم 
ملی سوئیس، آمریکایی ها یک پله در 
رنکینگ جهانی صعود کرده و به جایگاه 

چهاردهم دنیا رسیدند.
فیفا  در  ولز  سینوسی  نتایج   *

دی فشرده
یاران گرت بیل فشرده ترین فیفا 
دی ممکن را پشت سر گذاشته و طی 
رفتند.  به میدان  ۱۴ روز در ۵ مسابقه 
آنها ابتدا کار خود را در لیگ ملت های 
اروپا با شکست دو بر یک مقابل لهستان 
آغاز کردند. باختی که ۸.۱۳ امتیاز منفی 
را برای ولز در پی داشت. این تیم در 
برای  خود  زندگی  و  مرگ  دیدار  ادامه 
راهیابی به جام جهانی را مقابل اوکراین 
برگزار کرد که در نهایت با پیروزی یک 
بر صفر آنان و رزرو بلیت قطر همراه بود.
جام  به  صعود  و  پیروزی  این 
برای  را  مثبت  امتیاز   ۱۱.6۹ جهانی، 
سپس  تیم  این  آورد.  ارمغان  به  ولز 
را  اروپا  لیگ ملت های  در  دیدارهایش 
از سر گرفت و با گل دقیقه ۹۴ واوت 
بر   ۲ نتیجه  با  هلند  مقابل  وخورشت 
یک تن به شکست داد که این نتیجه 
این  ولز شد.  از  امتیاز  باعث کسر 6.۴ 
تساوی  به  بلژیک  مقابل  ادامه  در  تیم 
نیز  نتیجه  این  که  رسید  یک   – یک 
آنان  برای  مثبت  امتیاز   ۳.۱۸ دستاورد 

را در پی داشت.
آنها  نتایج سینوسی ولز،  ادامه  در 

شب گذشته در دژاووی عجیب باز هم با 
گل لحظات پایانی و در دقیقه ۹۳ مقابل 
هلند تن به شکست دادند که این باخت 
6.۲۹ امتیاز منفی دیگر را نیز برای آنان 
در پی داشت. به طور کلی ولز در این 
پنج دیداری که در فیفا دی ژوئن برگزار 
کرد، با ۵.۹۵ امتیاز منفی روبرو شد و 
با یک پله سقوط در رنکینگ فیفا، به 

رتبه ۱۹ دنیا بازگشت.
* یک بازی، یک پله سقوط؛ سهم 

شاگردان اسکوچیچ
دی  فیفا  که  نیز  ایران  ملی  تیم 
پرحاشیه ای را سپری کرد، تنها در یک 
میدان  به  الجزایر  برابر  تدارکاتی  بازی 
رفت و در همان یک مسابقه نیز با نتیجه 
۲ بر یک تن به شکست داد. این باخت 
سبب شد تا ملی پوشان با ۵.۸۰ امتیاز 
منفی روبرو شده و در آستانه از دست 

دادن رتبه نخست آسیا قرار بگیرند.
تونس  برابر  ژاپن  که  صورتی  در 
رنک  می شد،  خارج  زمین  از  برنده 
نخست آسیا به سامورایی ها می رسید 
اما شکست این تیم باعث شد که تیم 
را  آسیا  نخست  جایگاه  همچنان  ملی 
برای خود حفظ کند با این وجود، تیم 
ملی رتبه ۲۱ دنیا را از دست داد و با یک 

رده نزول، به جایگاه ۲۲ جهان رسید.
بدین ترتیب تمامی تیم های حاضر 
در گروه دوم رقابت های جام جهانی، 
فیفا دی منفی و عجیبی را سپری کردند 
و در این میان تنها تیم ملی آمریکا به 
در  سوئیس  ضعیف  عملکرد  واسطه 

رنکینگ فیفا یک رتبه صعود داشت.
به طور کلی و در فیفا دی ژوئن، 
منفی،  امتیاز  انگلیس ۲۴.۲۵  ملی  تیم 
تیم ملی آمریکا ۰.6۵ امتیاز منفی، تیم 
ملی ولز ۵.۹۵ امتیاز منفی و تیم ملی 
روبرو  منفی  امتیاز   ۵.۸۰ با  نیز  ایران 
نخورده  دست  انگلیس  جایگاه  شدند. 
به  دنیا   ۱۵ رتبه  از  آمریکا  ماند،  باقی 
با  نیز  ایران  و  ولز  رسید،   ۱۴ جایگاه 
یک پله سقوط در رتبه های ۱۹ و ۲۲ 
دنیا قرار گرفتند تا شاگردان اسکوچیچ 
دی  فیفا  جهانی،  جام  در  رقبایشان  و 

نحسی را سپری کرده باشند.

ژوئن برای گروه - خوش یمن نبود؛

پایان تلخ فیفادی برای ایران و رقبایش!

فوتبال  ملی  تیم  اسبق  دروازه بان 
ایران گفت: به نظرم دراگان اسکوچیچ 
چیزی برای ارائه ندارد و با تاکتیک های 
نتیجه دلخواه در جام  او نمی توانیم به 

جهانی برسیم.
وضعیت  درباره  طباطبایی  هادی 
تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از جام 
ما  مشکل  داشت:  اظهار  قطر،  جهانی 
در بازی مقابل الجزایر فقط دروازه بان 
من  پیش  وقت  خیلی  نبود.  مدافع  یا 
عدم  درمورد  انتقادهایم  خاطر  به  را 
پیشرفت فوتبال کشور کوبیدند. ما برابر 
تیم های سطح دوم آسیا نتیجه گرفتیم 
و نتوانستیم تیم های قوی تر را شکست 
و  نداشتیم  پیشرفتی  ما  یعنی  بدهیم. 
تکیه  بازیکنان  فردی  توانایی  به  تنها 
دنبال  به  مدیران  و  مسئوالن  کردیم. 
به  را  همه  نتظار  ا و  هستند  نتیجه 
تیمی  چرا  بردند.  نتیجه گرایی  سمت 
باید  ندارد،  حرکت  برای  برنامه ای  که 

صعود کند؟
دروازه بان اسبق تیم  ملی با اشاره 
به تغییر پست امید نورافکن در خط دفاع 
انتخاب  عنوان کرد: تیم ما نه تنها در 
بازیکنان برای پست های مختلف، بلکه 
در تاکتیک هم ضعف دارد و این مسائل 
به برنامه و ذهن سرمربی تیم برمی گردد. 

زمانی که نتوانستیم مربی خوب خارجی 
پیدا کنیم، چرا از گزینه های بسیار خوب 
تیم ها  خیلی  نکردیم؟  استفاده  ایرانی 
حین مسابقات هم سرمربی را تغییر دادند 
و توانستند نتیجه هم بگیرند. به نظرم 
می بینید  که  همین  اسکوچیچ  دراگان 
است و دیگر چیزی برای ارائه ندارد و 
با تاکتیک  و ترکیب های او نمی توانیم 

به جایی برسیم.
نسل  ما  کرد:  بیان  پایان  در  وی 
طالیی فوتبال کشور را در اختیار داریم 
اما با ضعیف ترین برنامه ریزی، سیاه ترین 
خواهیم  بدست  را  ملی  فوتبال  نتیجه 
آورد. واقعیت فوتبال می گوید که وقتی 
ما هیچ هماهنگی درستی انجام ندادیم، 
نمی توانیم انتظاری هم داشته باشیم. نه 

اردوی مناسب و نه برنامه خاصی برای 
از  انتظار صعود  که  کردیم  برگزار  تیم 
نمی تواند  تیمی  هیچ  داریم.  را  گروه 
مشکالت  تدارکاتی  بازی های  بدون 
نتوانیم  اگر  کند.  اصالح  و  پیدا  را  تیم 
هماهنگ  را  خوبی  دوستانه  بازی های 
کنیم قطعا وضعیت خوبی در جام جهانی 

نخواهیم داشت.
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آگهی مفقودی
سند مالکیت وسیله نقلیه)برگ سبز( خودرو سواری 
ایران ۴۰  انتظامی  تیبا ۲ به شماره پالک  هاچ بک 
 NAS۸۲۱۱۰۰M۱۳۱۵۳۹۴ ۱۵۲ص۱7 شماره شاسی-
و شماره موتورM۱۵۹۲۰۵۱۱۲ به رنگ سفیدروغنی 
مدل ۱۴۰۰  بنام مریم نیکبخت مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است./.

نسل طالیی فوتبال سیاه ترین عاقبت را دارد؛

طباطبایی: با اسکوچیچ نتیجه ای نخواهیم گرفت!

باشگاه استقالل با گزینه ایرانی-آلمانی 
خود به توافق نرسید .

مدیران  فشرده  مذاکرات  پی  در 
استقالل با الکساندر نوری در دبی این مربی 
حاضر به کار با مبلغ مدنظر استقالل نشد تا 

پرونده انتقال او به جمع آبی ها بسته شود.
باشگاه  کنار  و   از گوشه   در حالی که 
الکس  حضور  کار  می رسید  خبر  استقالل 
به  سرمربی  عنوان  به  تیم  این  در  نوری 
از  حکایت  موثق  اخبار  حاال  رسیده،  پایان 
آلمانی  سرمربی  این  حضور  منتفی شدن 

ایرانی در استقالل دارد.
که  نوری  الکساندر  درخواستی  مبلغ 
یک  برای  یورو  هزار   6۵۰ شنیده ها  بنابر 
بوده است، عامل اصلی عقب نشینی  فصل 

او  انتخاب  خصوص  در  استقالل  مدیران 
بوده که آخرین تجربه مربیگری اش حضور 

در دسته دوم یونان بود.
با این حساب انتخاب مربی استقالل 

وارد پروسه ی تازه ای خواهد شد.
اکنون به نظر می رسد با منتفی شدن 
حضور این مربی، مدیران استقالل در نهایت 
سرمربی  یک  استخدام  برای  مذاکرات  به 
خارجی روی بیاورند. اتفاقی که تا امروز به 

هردلیلی نسبت به آن نظر مثبتی نداشتند.
الکساندر  نکونام،  منفی  پاسخ  از  بعد 
از  بعد  که  است  مربی ای  دومین  نوری 
گام   آخرین  در  مذاکرات  باالی  پیشرفت 
نرسیده  به سرانجام  استقالل  در  حضورش 

است.

به دلیل درخواست مالی سنگین؛

حضور آلکس نوری در استقالل منتفی شد!

سروش رفیعی، هافبک فصل گذشته سپاهان و 
شماره 7 سابق سرخ های تهرانی با عقد قراردادی رسمی 

به پرسپولیس پیوست.
هافبک فصل گذشته تیم سپاهان که به تازگی و با 
اتمام اردوی تیم ملی در قطر، به تهران بازگشته است، روز 
گذشته در باشگاه پرسپولیس حاضر شد و پس از توافق 

با رضا درویش قرارداد خود را با این باشگاه امضا کرد.
نیم  در  مقطع،  دو  در  پیش تر  رفیعی  سروش 
فصل های دوم لیگ شانزدهم و هجدهم در پرسپولیس 
تیم  این  با  را  داخلی  افتخارات  تمام  و  داشت  حضور 

به دست آورد.
گابریل  توسط  حضورش  دوره  آخرین  در  که  او 
مفقوده  حلقه  به عنوان  حاال  بود  شده  مازاد  کالدرون 
پرسپولیس در خط هافبک به این تیم بازگشته تا خالقیت 

توسط این بازیکن به میانه زمین پرسپولیس بازگردد.
این بازیکن که پیش از حضور یحیی گل محمدی 
در پرسپولیس، مدت کوتاهی در شهرخودرو زیر نظر این 
سرمربی کار کرده بود، حاال برای دومین بار در تیم تحت 

هدایت او توپ خواهد زد.
باید دید سروش باز هم پیراهن شماره 7 پرسپولیس 

را که در دو فصل اخیر مورد استفاده قرار نگرفته طلب 
نیاز  به  توجه  با  بازیکن  این  حضور  خیر.  یا  می کند 
پرسپولیس به یک هافبک نفوذی و عالقه خود سروش 
به پرسپولیسی شدن محتمل بود که در نهایت تنها دو 
این  انتقال  پرونده  ملی  تیم  اردوی  اتمام  از  پس  روز 

هافبک نیز بسته شد.
پورعلی گنجی  مرتضی  بیرانوند،  علیرضا  از  پس 
این  احمدی  مهدی  محمد  و  اسماعیلی فر  دانیال  و 
پنجمین خرید پرسپولیس در نقل و انتقاالت تابستانی 

محسوب می شود.

رفیعی تا 1403 در تیم یحیی می ماند؛

شماره ۷ پرسپولیس دوباره بر تن سروش!
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جلوه های ماندگار درمساجد  دوران تیموری
نگاهی به تاریخچه معماری ایران از آغاز تا قاجاریه - قسمت ششم

تهیه و تحقیق: 
ناصر میرزایی

از قالی های دوره تیموری با وجود 
نشانی که از آنها در مینیاتورها می بینیم، 
چیزی در دست نیست. در مینیاتورهای 
و  قالیها  تصویر  نهم،  قرن  از  بازمانده 
این  طرح  می شود.  دیده  قالیچه هایی 
ترسیم شده  با دقت  قالیچه ها  و  قالیها 
است و گویای کیفیت هنر طراحی نقوش 
همین   )7۵( است.  دوره  این  در  فرش 
قالی بافی  میان  که  شد  متذکر  باید  جا 
قابل  پیوند  تیموری،  دوره  نقاشی  و 
ای  گونه  به  می شود،  احساس  توجهی 
که می توان گفت طراحی قالی های دوره 
تیموری تحت تاثیر نقاشی این دوره بوده 
است. )76( آنچه مسلم است و بسیاری 
از مورخان هنری از روی قراینی بدان 
اعتراف کرده اند، این است که در اواخر 
دوره تیموری، قالی بافی رونق بیشتری 
گزارش  به  توجه  با   )77( است.  یافته 
عصر  مینیاتورهای  شهادت  و  سیاحان 
تیموری می توان بر این نکته تکیه کرد 
که شاهرخ به تشویق و حمایت بافندگان 
و استادان فرش می پرداخته است. )7۸(

پارچه بافی دوره تیموری کیفیتی 
مرغوب و هنری داشته است. این سخن 
اند  نوشته  از مورخان هنری که  برخی 
چیزی  تیموری  دوره  منسوجات  از 
کافی  استقصای  بر  است،  نمانده  باقی 
استوار نیست. هم اکنون نمونه هایی از 
منسوجات ابریشمی متعلق به قرن نهم 
را می توان در بعضی موزه ها نظیر موزه 
مینیاتورهای   )7۹( دید.  باستان  ایران 
موجود از دوره تیموری گویای آن است 
بافته  عصر  این  در  پارچه ها  انواع  که 
سفرنامه  در  نیز  کالویخو  اند.  می شده 
خود از انواع فراوان منسوجات در بازار 
سمرقند یاد می کند. )۸۰( در این جا باید 
اعتراف کرد که منسوجات دوره تیموری 
نساجی  هنر  تاثیر شدید  تحت  ابتدا  در 
دوره  منسوجات  زیرا  است  بوده  چین 
تیموری از نظر طرح و نقوش، تقلیدی 
است.  داشته  قرار  چینی  پارچه های  از 
این موضوع شاید بیشتر بدان علت باشد 
که روابط ایران و چین در این عصر از 
و  بوده  استوارتر  دیگر  زمان های  همه 
هنرمندان چینی و کاالهای چین بیشتر 
از هر دوره دیگری در ایران و سمرقند 
پارچه های  بافت  است.  می شده  دیده 
انواع  از  ابریشمی در این روزگار بیشتر 
بود. طرح  یافته  رونق  منسوجات  دیگر 
این پارچه ها به گواهی مینیاتورها، زیبا 
نقش  و  است. کالویخو طرح  متنوع  و 
کاشیها  نقوش  همانند  را  پارچه ها  این 
از  بازمانده  توصیف می کند. یک قطعه 
این دوره در موزه ایران باستان، نقشی 
از جنگ سیمرغ و اژدها را نشان می دهد 
که از طرح های سنتی در هنر چین است. 
)۸۱( در پارچه های دوره تیموری، اشکال 
و طرحهای گیاهی نیز فراوان به چشم 
مقبول  طرحهای  شمار  در  و  می خورد 
این   )۸۲( می شد.  محسوب  ممتاز  و 
منسوجات ابریشمی گاهی جزو هدایایی 
بود که به وسیله سفیران و رسوالن به 
و   )۸۳( می شد  فرستاده  دیگر  مناطق 
بدیهی است که این امر، در انتقال هنر 
نساجی ایران به سایر مناطق تاثیر قابل 

توجهی داشته است.
در دوره تیموری، پارچه های زربفت 
و سیم بافت )نقره کش( نیز رایج بود. در 
از  ردیف هایی  ها،  پارچه  این  از  بعضی 
نقوش حیوانات آسیای شرقی به چشم 
می خورد. )۸۴( نساجی دوره مورد بحث، 
در شهرهای یزد و اصفهان و کاشان و 
تبریز رونق و پیشرفت فراوانی داشت، 
به گونه ای که کارخانه های این شهرها، 
منسوجات و بافته های خود را به اطراف 

و اکناف عالم سرازیر می کردند. )۸۵(
نقاشی در عصر تیموری باالترین 
اوج و ترقی خود را یافت. این هنر در 
دوره تیموری، نه تنها تقلیدهای هنری 
و سبکهای نقاشی چین را که از عصر 
مغول وارد ایران شده بود مورد جذب و 
اقتباس قرار داد بلکه در مسیر تکاملی 
خود، سرانجام استقاللی را نمایان ساخت 
که منعکس کننده روح هنری ایرانیان 
که  است  سبب  همین  به  و   )۸6( بود 
عصر تیموری را »دوره طالیی در هنر 
باید   )۸7( اند.  دانسته   » ایران  نقاشی 
طبیعی  تکاملی  ابعاد  که  داشت  توجه 
به  هشتم  قرن  مینیاتور  و  نقاشی  هنر 
کیفیتی منسجم شد که امروز می توانیم 
»سبک  مستقل  عنوان  تحت  را  آن 
عمده   )۸۸( بپذیریم.   » تیموری  دوره 
آثار نقاشی و مینیاتوری موجود از دوره 
تیموری در کتابهای مصوری است که 
با نبوغ سرشار هنرمندان این عصر تهیه 
اوج  که  کرد  اعتراف  باید  است.  شده 

بسیار  کتابها،  متن  در  آثار  این  زیبایی 
دیدنی تر و زیباتر است چنان که گویی 
روی  بر  هنرمندان  تذهیب  و  زیبا  خط 
نقاشیها  این  اعال، جلوه های  کاغذهای 
را چند برابر کرده است. در یک توصیف 
کلی راجع به خصوصیت عام نقاشی های 
این روزگار می توان گفت که آثار نقاشان 
دوره تیموری، در مقیاس کوچک است و 
در ساختن آنها قت بسیاری صرف شده 
است. رنگها، متناسب و لطیف و خوش 
به گونه ای است  نقاشیها  منظر است. 
نظر  از  در سطوح،  تغییراتی  بتوانند  که 
دوری و نزدیکی تصویرها را به خوبی 

نمایان سازند. )۸۹(
موضوعات مورد عالقه نقاشان این 
دوره غالباً به تصویرکشیدن داستانهای 
شاهنامه، بوستان، گلستان و آثار نظامی 
بوده است. در دوره تیموری دو مکتب 
یکی  که  داشت  وجود  اصلی  و  مهم 
منسوب به هرات و دیگری منسوب به 
این دو مکتب  تمایز  البته  است.  شیراز 
از اواسط قرن نهم به بعد کمی دشوار 
می گردد و در این میان پاره ای از طرحها 
را می توان یافت که خصوصیات هر دو 

مکتب را دارند. )۹۰(
عنوان  به  هرات  مکتب  شاخص 
مکتبی مستقل در نقاشی دوره تیموری، 
کوچکی  نظر،  دقت  ظرافت،  بر  مبتنی 
ترسیم و در عین حال وضوح و تناسب 
محققان  از  بعضی  چه  اگر  رنگهاست. 
هنری، ظهور این سبک را در گرو انطباق 
دادن و تناسب تصاویر با مضامین اشعار 
غنایی و عاشقانه در متون ادبی فارسی 
دانسته اند، )۹۱( ولی این نکته چندان 
شمولی ندارد زیرا در کار هنرمندان مکتب 
هرات، مناظر طبیعی و نمایش نباتات و 
از  خارج  که  داستانهایی  و  گیاه  و  گل 
موضوع اشعار غنایی باشد نیز بسیار به 

چشم می خورد.
مکتب  مینیاتورهای  و  نقاشیها 
هرات از حیث سبک با یکدیگر مشابهت 
فراوان دارند. این مشابهت را در بعضی 
از ویژگیهای این مکتب که عبارتست از 
قرار دادن کوهها در فواصل معین و نیز 
افق بلند و رنگهای تازه به خوبی می توان 
دریافت. )۹۲( بر آنچه گفته شد، کثرت 
باید  نیز  را  طالیی  رنگهای  استعمال 

اضافه کرد. )۹۳(
از  دیگری  شعبه  شیراز،  مکتب 
نقاشی دوره تیموری است که در شیراز، 
مقر سلطان ابراهیم پسر شاهرخ تیموری 
رونق یافته بود. اهمیت مکتب شیراز که 
گاهی آن را مقدم بر مکتب هرات هم 
از  بعضی  که  است  حدی  به  می دانند، 
پژوهشگران هنری، با بیانی مبالغه آمیز، 
شیراز را مرکز و مهد نقاشی دوره تیموری 
که  پذیرفت  باید  البته   )۹۹۴( می دانند. 
سلطان ابراهیم توانست با استفاده از نبوغ 
هنرمندان شیرازی، شعبه ای از مینیاتور و 
نقاشی را رونق دهد. از این مکتب، آثار 
است که مشهورترین  باقی  ارزشمندی 
و  شاهنامه  از  مصوری  نسخه  آنها، 
مجموعه مصوری از اشعار فارسی است 
که دارای تاریخ سالهای ۸۱۳ و۸۲۳ ه 
نوشته  ابراهیم  سلطان  نام  به  و  است 
شده و قسمتهایی از آن در موزه بریتانیا 

موجود است. )۹۵(
 ، ز ا شیر مکتب  ی  گیها یژ و ز  ا
آرام  و  مالیم  ترکیب  و  هماهنگی 
رنگهاست. نقاشان مکتب شیراز دوست 
می داشتند تا حاشیه و قسمتهای اضافی 
با خطوط تزئینی و شاخ و برگ، و  را 
با  و  پرکنند،  حیوانات  نقوش  با  بیشتر 
این حال، دورنماها و کوهها در فاصله 
و میان دو قسمت متن و کمی پایین تر 
از وسط صفحه ترسیم می گردید. )۹6(

اگر چه هرات و شیراز بی تردید 
محسوب  شی  نقا کز  ا مر ین  مهمتر
که  بودند  هم  نقاشانی  ولی  می شدند. 
در مکان هایی دیگر به کار خود اشتغال 
داشتند. سمرقند به طور قطع، یکی از 
بود  نقاشان  فعالیت  مناطق  مهمترین 
را مدت ها  که مرکزیت و همیت خود 
پس از مرگ تیمور نیز همچنان حفظ 

کرد. )۹7(
نام آورترین نقاش دوره تیموری، 
بهزاد است و سخن گفتن از بهزاد، در 
اصلی  پیکره  از  گفتن  سخن  حقیقت 
بدین  و  است،  تیموری  دوره  نقاشی 
بزرگترین  حتی  را  او  که  است  سبب 
نقاش دوره اسالمی ایران معرفی کرده 
اند. )۹۸( بهزاد در سال ۸۵۴ ه در شهر 
هرات متولد شد و شهرت هنری او نیز 
شد.  منتقل  اطراف  به  شهر،  همان  از 
السیر  حبیب  کتاب  صاحب  خواندمیر 
اشکال  »بهزاد  می نویسد:  بهزاد  درباره 
شگفت انگیز و نوادر صنعت خط را در 
مقابل چشم ما مجسم می کند. طراحی 
و هنرمندی او چون قلم مانی، آثار همه 
نقاشان دنیا را از صفحه روزگار سترده و 
انگشتان معجزه آسایش، صور و نقوش 
همه صنعتگران و نقاشان فرزندان آدم 
را محو کرده است، و مویی از قلم او با 
مهارت و استادی، به اشکال بی جان، 

جان می بخشد«. )۹۹(
استقالل شیوه کار بهزاد در نقاشی 
دوره تیموری تا آنجاست که در مینیاتور، 
صاحب مکتب خاصی شد که به مکتب 
بهزاد،  بزرگ  کار  دارد.  شهرت  بهزاد 
 )۱۰۰( بود.  طبیعت  به  شدن  نزدیک 
به  را  نقاشی  توانست  از سوی دیگر  او 
زندگی مردم نزدیک کند و شبیه سازی 
را که تا آن زمان معمول نبود، مرسوم 
اشخاص  خود،  تصاویر  در  بهزاد  سازد. 
را چنان نقش می کرد که گویی زنده و 
جاندار هستند; )۱۰۱( و اگر گفته شود 
که بسیاری از ریزه کاریهای هنری بهزاد، 
در آثار نقاشان قبل از او نیز به کار رفته 
است، )۱۰۲( به هیچ وجه از عظمت کار 

این هنرمند نمی کاهد.
کلی،  بندی  جمع  یک  مبنای  بر 
خصایص زیر را در آثار بهزاد برشمرده اند:
۱( درستی و دقت کامل در خطوط 

تصاویر،
۲( نمایاندن حالت چهره اشخاص 
به کمک  و  انگیز  ای شگفت  گونه  به 

ترکیب رنگ ها،
۳( مفهوم بودن حرکت، و اشارات 

تصویرها،
درختان،  ترسیم  در  ظرافت   )۴
انوار  نمایاندن  نیز  و  دورنماها  گل ها، 

خورشید، و ابر،
به  و  رنگها،  متنوع  کاربرد   )۵

کارگیری رنگهای طالیی و نقره ای،
صورتگری  و  یی  چهرگشا  )6
و  ابرو  و  چشم  جای  به  وار،  خراسانی 
چهره مغولی، که این خود دلیلی دیگر 
بر مستقل شدن مکتب هرات و بیرون 
آمدن از زیر نفوذ سنتهای نقاشی عصر 

مغول است،
7 - ریزه کاریهای مختلف و دقیقه 
نگاری ها در ترسیم نقوش بناها، دیوارها، 

فرشها، البسته و مجالس. )۱۰۳(
از آثار معتبر بهزاد که دارای امضای 
مانده  باقی  اندکی  تعداد  باشد،  او  خود 
است و بعضی از نقاشی هایی که امضای 
بلکه  نیستند  او  اصلی  کار  دارند،  را  او 
بدلهایی است که غالبا کار  و  نسخه ها 
جمله  از   )۱۰۴( می باشد.  او  معاصران 
آثاری که یقینا امضاء بهزاد را دارد، چهار 
نسخه های  از  یکی  در  رنگی  مینیاتور 
بوستان سعدی است که هم اکنون در 
است.  موجود  قاهره  موزه های  از  یکی 
نسخه  از  تصویرهایی  همچنین   )۱۰۵(
خطی خمسه نظامی است که در سال 
۸۴6 ه کتابت شده و هم اکنون در موزه 

بریتانیا نگهداری می شود. )۱۰6(
در  نیز  بهزاد  شاگردان  از  یادی 
نخواهد  فایدتی  از  خالی  موضع،  این 
آنها قاسم علی است که  از  بود. یکی 
برخی او را، بیشتر همکار بهزاد می دانند 
می شود  گفته  چند  هر  وی.  شاگرد  تا 
رنگها  کاربرد  نظر  از  علی  قاسم  که 
احساسات  از  تعبیر  و  نگاری  چهره  و 
استاد  پایه  به  تصویرها،  در  عواطف  و 
خود نمی رسد، )۱۰7( ولی با این حال، 
وی یکی از معروف ترین نقاشان قرن 
آثار  از  بسیاری  نهم در هرات است و 
او را با بهزاد اشتباه کرده اند. کار این 
کتاب  چندین  مینیاتورهای  از  هنرمند 
خطی که امضای وی را دارند شناخته 
می شود. دیگر شاگردان بهزاد عبارتند 
میرک  آقا  خراسانی،  زاده  شیخ  از: 
پیرسیدعلی  محمد،  سلطان  تبریزی، 
از  یادی  باید  همچنین  مظفرعلی.  و 
نقاشان دیگر این عصر نظیر امیرشاهی 
سبزواری و غیاث الدین کرد. این غیاث 
الدین، یک بار به همراه هیاتی سیاسی 
از جانب شاهرخ به چین فرستاده شد. 

)۱۰۸(
آثار  همه  معرفی  و  برشمردن 
این  در  تیموری  عصر  نقاشی  برجسته 
باقی  آنچه  از  اما  گنجد،  نمی  مختصر 
است، یکی نسخه شاهنامه معروف، به 
خط جعفر بایسنقری است که در سال 
۸۳۳ه کتابت شده است. و در نوع خود 
شاهکاری محسوب می شود زیرا بیست و 

دو تابلو مینیاتور این کتاب، نقاشی مکتب 
می دهد;  نشان  خود  اوج  در  را  هرات 
)۱۰۹( و نیز کتاب کلیله و دمنه ای است 
که گویای همه ویژگی های نقاشی دوره 
تیموری است. )۱۱۰( از نسخ خطی دوره 
تیموری، چند کتاب دیگر با تصویرهای 
زیبا موجود است که در کتابخانه قاهره، 
و موزه بریتانیا نگهداری می شوند. )۱۱۱(
کتاب سازی و خط و صحافی در 
دوره تیموری رواج بسیار یافت. شاهرخ 
هرات،  در  میرزا،  بایسنقر  پسرش  و 
کردند  تاسیس  ای  کتابخانه  و  دارالعلم 
تذهیب کاران،  کاغذسازان، خطاطان،  و 
و  شیرازه کاران  نقاشان،  رنگ سازان، 
آن شهر جمع  در  را  بسیاری  صحافان 
هنرمندان،  این  کار  حاصل  کردند. 
کتابهایی است که بعضی از آنها را عالی 
ترین شاهکارهای کتاب سازی در تاریخ 
مرکزیت  این   )۱۱۲( اند.  دانسته  بشر 
بعدها در گستره ای وسیع، سراسر خراسان 

بزرگ را دربرگرفت.
خطوط  با  تیموری  دوره  کتابهای 
اند  شده  نوشته  زیبایی  و  خوش  بسیار 
و این امر مدیون رواج هنر خوشنویسی 
ای  گونه  به  است،  تیموری  عصر  در 
از جمله  تیموری  امرای  از  که بسیاری 
سلطان ابراهیم میرزا پسر شاهرخ، خود 
 )۱۱۳( اند.  بوده  زبردست  خطاطان  از 
خطاطان در این روزگار به عنوان صنفی 
خاص از هنرمندان همواره مورد حمایت 
را  آثار خود  غالب  آنها  قرار می گرفتند. 
که  می نوشتند  نستعلیق خوش  به خط 
دوره  همین  خوشنویسان  ابداعات  از 
که  کرد  اشاره  باید  البته   )۱۱۴( است. 
خطوط دیگر نیز موقع خود را همچنان 
حفظ کردند. رواج خط در عصر تیموری، 
شد;  استنساخ  و  کتابت  رواج  موجب 
جهت  از  تیموری  دوره  که  شکلی  به 
پرکارترین  از  یکی  کتاب  استنساخ 

دوره های هنری محسوب می شود.
اختراع  شد،  اشاره  قبال  که  چنان 
و رواج خط نستعلیق یکی از افتخارات 
این خط  خطاطان دوره تیموری است. 
از  یکی  تبریزی  میرعلی  ابتکار  به  که 
خطاطان این روزگار پدید آمد، ترکیبی 
از خطوط نسخ و نستعلیق است. این نوع 
خط به سبب زیبایی و تناسب آن بر حسن 
شاهکارهای دوره تیموری افزوده است. 
وی  به  پیشتر  که  سبزواری  امیرشاهی 
اشاره شد و در نقاشی و تذهیب استاد بود، 
یکی دیگر از نستعلیق نویسان این دوره 
است که در شمار خوشنویسان کتابخانه 
 )۱۱۵ ( می شد.  محسوب  بایسنقری 
علی  »سلطان  نستعلیق،  دیگر  خطاط 
مشهدی است که وی را »قبلة الکتاب 
« لقب داده بودند«. )۱۱6( و خوشنویسان 
مشهور دیگر، که ذکر نامشان در گفتار 

نمی گنجد. )۱۱7(
چرم  بخصوص  جلدسازی  هنر 
معرق در عصر تیموری رواج بسیار یافت 
و در کنار آن، تذهیب اهمیت فراوانی پیدا 
کرد. تزیینات کتابها، غالبا اشکال گیاهان 
 )۱۱۸( داشت.  را  طیور  و  حیوانات  و 
تیموری  دوره  در  کتابت شده  قرآنهای 
اشکال  ترین  عالی  و  بهترین  دارای 
از  تذهیب است و طال و الجورد یکی 

مواد اصلی آنها را تشکیل می دهد.
و  ابریشمی  مرغوب  کاغذهای 
و  نازک  خاص،  توجهی  با  که  کتانی 
براق و رنگین می گردید، در زیباتر کردن 
کتابهای مذهب این دوره بسیار مؤثر بود، 
و جلدهای زیبای چرمی در محافظت این 
 )۱۱۹( داشت.  حیاتی  نقشی  شاهکارها 
و  تجلید  در  تیموری  دوره  هنرمندان 
برده  کار  به  را  طرحهایی  کاری،  چرم 
اند که در نهایت دقت و زیبایی است. 
)۱۲۰( غالب این طرحها، طالکاری شده 
و دارای تزئینات فشاری است. تزئینات 
دارای اشکالی از پرندگان، گلها، گیاهان، 
و نقوش ترنجی و هندسی است )۱۲۱( 
و بدین ترتیب مالحظه می شود که هنر 
کتاب سازی، عمال مجموعه ای از چند 

هنر را در خود متجلی می ساخت.

مسجد های تیموری
اصطالحی  تَیموری  مسجدهاِی 
ساخته  مهم  مسجدهاِی  به  که  است 
)بین  ایران  در  تیموریان  دوره  در  شده 
سال های ۱۳7۰ تا ۱۵۰۲ میالدی/77۲ 
بیشتر  می شود.  گفته  قمری(   ۹۰۸ تا 
مسجدهای تیموری در سمرقند، هرات، 
تبریز قرار گرفته که  نیشابور، مشهد و 
برخی از آن ها اکنون خارج از مرزهای 

کنونی ایران است.
ی  ها مسجد ختِن  سا سبِک 
چهارایوانی و دارای صحن باز )حیاط(، 
که از دورهٔ سلجوقیان در ایران ساخته 
به  تیموریان  دورهٔ  معمارِی  در  می شد، 
جای  بر  آثار  ماند.  باقی  وجه  بهترین 
مانده از مسجد تیمور در سمرقند داللت 

بر این سبک دارد.
نقشهٔ مسجدهای تیموری از روی 
مسجد گوهرشاد مشهد )ساخته شده در 
سال ۸۲۱ قمری/۱۴۱۸ میالدی( نمایان 
است. مهندس قوام الدین شیرازی ناظر 
و سازنده این مسجد بوده و از معمارِی 
ترین  مهم  که  پیداست  مسجد  این 
تیموری  دوره  معمارِی  هاِی  ویژگی 
دو  با  ورودی هایی  ساختن  به  توجه 
دروازه یا درگاه است که بزرگی آن دو از 
دو مناره بلند برجی شکل بیشتر است. 
ساختن گنبدهایی با سبک ویژه نیز در 
دورهٔ تیموری معمول شد. این مسجد هم 
اکنون بخشی از آرامگاه امام رضا است.
ایران  در  ویژگی ها،  این  وجود  با 
باز،  با صحن  رایج  مسجدهای  از  غیر 
نیز  دیگر  روشی  با  تیموریان،  دورهٔ  در 
از  نکته  این  شد.  ساخته  مسجدهایی 
در  شده  )ساخته  نیشابور  جامع  مسجد 
مسجد  و  میالدی(  قمری/۱۴۸۴   ۸۸۹
جامع کبود تبریز )ساخته شده در ۸7۰ 
پیداست.  قمری/۱۴6۵ میالدی( کاماًل 
آثار بر جای مانده از مسجد جامع کبود، 
مسجد  که  می دهد  نشان  تبریز،  در 
دارای  این مسجد  و  نداشته  باز  صحن 
به  که  بوده  بزرگ  میانِی  سراِی  یک 
جای صحن گنبدی آن را می پوشاند. بر 
باالی سرای های کوچک اطراف آن نیز 
گنبدهای کوچک تری قرار گرفته است.

مسجد تیمور در سمرقند
 ۸۲۱ مشهد  در  گوهرشاد  مسجد 

ق/۱۴۱۸ م
مسجد گوهرشاد در هرات

مسجد جامع نیشابور ۸۸۹ ق/۱۴۸۴ 
م

 ۸7۰ تبریز  کبود  جامع  مسجد 
ق/۱۴6۵ م

مسجد تیمور در سمرقند
مسجد گوهرشاد )مشهد(

مسجد گوهرشاد هرات
مسجد جامع نیشابور

حرم  جنوب  در  گوهرشاد،  مسجد 
مشهد  شهر  در  )رضا(  موسی  بن  علی 
سال  در  مسجد  این  شده است.  ساخته 
۸۲۱ ه.ق به دستور گوهرشادآغا همسر 
شاهرخ از پادشاهان تیموری بنا شده است. 
به دلیل ظرافت و زیبایی کاشی کاری و 
خط و اسلوب معماری مسجد گوهرشاد، 
نفیس ترین شاهکارهای  از  این مسجد 
به  تیموری  دوره  در  ایرانی  معماری 
دو  در  گوهرشاد  اسم  می رود.  شمار 
محل با کاشی معرق نگاشته شده است: 
یکی در قسمت باالی در نقره ای که به 
کتیبه  بر  دیگری  و  می رود  دارالسیاده 
ایوان مقصوره که به خط زیبای شاهزاده 
نیز  وسط  قسمت  در  می باشد.  بایسنقر 
کتیبه ای به نام محمد رضا امامی وجود 
دارد. شیوه معماری این مسجد به سبک 
معماری مساجد چهار ایوانی ایران است 
و در طی سال ها گنبد آن چهار بار مورد 

مرمت قرار گرفته است.
بی تردید مهم ترین اثر باقی مانده از 
دورۀ تیموری در ایران، مسجد گوهرشاد 
در مشهد است که در جوار آرامگاه امام 
آن  ساختمان  و  گردیده  واقع  )ع(  رضا 

-بر اساس متن کتیبة ثلث اصلی ایوان 
قمری  هجری   ۸۲۱ سال  در  جنوبی- 
شاهرخ  -زوجة  گوهرشاد  هّمت  به 
این  رسیده است.  اتمام  به  تیموری- 
مسجد در طّی قرون مختلف، متحّمل 
جملة  از  که  شده  زیادی  خرابی های 
آن ها بمباران ارتش روس به سال ۱۳۳۰ 
هجری قمری است. با این حال، هیأت 
اصلی بخش عمدۀ ساختمانی آن نسبتًا 

محفوظ مانده است.
به  -که  گوهرشاد  مسجد  بنای 
خوانده  نام  این  به  آن  بانی  نام  خاطر 
می شود- تقریباً ۱۲ سال به طول انجامیده 
و معمار اصلی بنا به احتمال قوی »استاد 
قوام الّدین شیرازی« یکی از پرکارترین و 
چیره  دست  ترین معماران دورۀ تیموری 

بوده است.
نی  یوا ا ر  چها شکل  به  مسجد 
اصلی  ایوان  طرفین  در  و  شده  ساخته 
گرفته  جای  کاشی کاری  منارۀ  دو  آن 
در  دّقت  و  زیبایی  لحاظ  از  که  است 
کاشی کاری دارای اهمّیت خاّصی است. 
ایوان  مانند  برج  و  ضخیم  مناره های 
-که نقش کنترل فشار تاق را بر عهده 
دارند- توپر و به ضخامت 6 متر هستند 
و ارتفاع کلّی آن ها به ۴۳ متر می رسد. 
زمین  از روی  )گلدسته ها(  مناره ها  این 
ایوان  به  چسبیده  و  می شوند  شروع 
مقصوره باال می روند. اهمّیت فوق العادۀ 
آن  نیز  جهت  این  به  که  مسجد،  این 
دنیا  معماری  آثار  زیباترین  از  یکی  را 
محسوب داشته اند، به خاطر کاشی کاری 
و کتیبه های آن است. قسمتی از کتیبه ها 
به خّط بایسنقرمیرزا شاهزادۀ تیموری و 
قسمت دیگر که در دورۀ صفوی نوشته 
هنرمند  امامی  محّمدرضا  خّط  به  شده 
معروف آن زمان است. آن  چه بر شکوه 
این مسجد می افزاید و بیننده را مسحور 
پیازی شکل و سبزرنگ  گنبد  می کند، 
آن است که با نقوشی زرد رنگ مزّین 
گردیده است. کتیبة تاریخی مسجد که 
از کاشی است، با حروف درشت سفید 
بر زمینه  ای آبی، جلوۀ دیگری است که 
نظر  از  و  افزوده  این مسجد  زیبایی  بر 

تاریخی حایز اهمّیت بسیار می باشد.
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مایل هروی، ص ۸۲ و۸۳.
۱۲ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳۵۸.

۱۳ـ همان ماخذ، ص ۳۵۹.
۱۴ـ ظفرنامه تیموری، شرف الدین علی 
یزدی، به تصحیح و اهتمام محمدعباسی، 

تهران، امیرکبیر، ج ۲، ص ۱۴۴.
۱۵ـ همان، ج ۲، ص ۱۴6.
۱6ـ همان، ج ۲، ص ۱۴۴.
۱7ـ همان، ج ۲، ص ۱۴6.

۱۸ـ وی از سلسله قراقویونلو است. در 
سال ۸۴۹ ه به حکم شاهرخ به حکومت 
با  جنگ  در  بعدها  و  رسید  آذربایجان 
حسن بیک، در حین فرار به سال ۸7۲ 

ه کشته شد.
۱۹ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳۴6.

۲۰ـ صنایع ایران بعد از اسالم، پیشین، 
ص ۲6.

۲۱ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳6۹.
عبدالعلی  آذربایجان،  باستانی  آثار  ۲۲ـ 
آثار  انجمن  انتشارات  تهران،  کارنگ، 

ملی، ۱۳۵۱، ج ۱، ص ۲۸۱.
۲۳ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳7۰ و 
نیز بنگرید به: آثار تاریخی شهرستانهای 
تهران،  نراقی،  حسن  نطنز،  و  کاشان 
انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۴۸، ص 

.۲۱-۲۰
۲۴ـ تاریخ بروجرد، غالمرضا موالنا، )بی 

تا(، )بی نا(، ص ۲۲۲.
۲۵ـ آثار ملی اصفهان، ابوالقاسم رفیعی 
ملی،  آثار  انجمن  تهران،  مهرآبادی، 

۱۳۵۲، ص ۵۳۲.
۲6ـ همان، ص ۵۸۸.

 ۳66 ص  صفویه،  تا  سالجقه  از  ۲7ـ 
آثار  ورامین،  جامع  مسجد  ر.ک:  نیز  و 
ترجمه  یداگدار،  ]و[  گدار  آندره  ایران، 
سوم،  چاپ  مقدم،  سروقد  ابوالحسن 
مشهد، بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان 
اول، ص  کتاب  رضوی، ۱۳7۵،  قدس 

۲7 و ۲۸.
حقیقت،  عبدالرفیع  سمنان،  تاریخ  ۲۸ـ 
انتشارات فرمانداری کل سمنان، ۱۳۵۲، 

ص ۱۹۵.
۲۹ـ همان، ص ۴6۸.

۳۰ـ آثار ملی اصفهان، ص ۸۲۵.
۳۱ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳66.

۳۲ـ یادگارهای یزد، ایرج افشار، تهران، 
انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۵۴، ج ۲، 

ص ۱۱۹.
۳۳ـ همان، ص ۱۲۰.

۳۴ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳6۵.
۳۵ـ همان، ص ۳6۳.
۳6ـ همان، ص ۳۵۹.
۳7ـ همان، ص ۳6۱.
۳۸ـ همان، ص ۳۵۴.

۳۹ـ آثار ملی اصفهان، ص ۳۸6.
۴۰ـ ظفرنامه تیموری، ج ۲، ص ۳۸6.

۴۱ـ همان، ص ۳۸۵.
۴۲ـ سفرنامه کالویخو، ص ۲7۴.

ص  اسالمی،  هنر  تاریخ  ر.ک:  ۴۳ـ 
.۱۲۵ ،۱۲۴

۴۴ـ »گچبریهای بازمانده از قرن هفتم 
تا قرن نهم در قم «، مدرس طباطبائی، 
وحید، سال پنجم، شماره مسلسل ۵7، 

ص ۸۴۱.
۴۵ـ همان، ص ۸۵۰.

۴6ـ آثار ملی اصفهان، ص ۳۸6.
یخی  ر تا ر  ثا آ  : به ید  بنگر ۴ـ  7
شهرستان های کاشان و نطنز، پیشین، 

ص ۲۱۱.
۴۸ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳7۹.

حسینی،  کاتب  نما،  جهان  تاریخ  ۴۹ـ 
ج  آذربایجان،  باستانی  آثار  از:  نقل  به 

۱، ص ۲۸۵.
۵۰ـ ظفرنامه تیموری، ج ۲، ص ۱۴۴.

۵۱ـ همان.
کالویخو،  سفرنامه  به:  بنگرید  ۵۲ـ 

ص ۲۱۴.
۵۳ـ همان، ص ۱6۲.

۵۴ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳7۹.
اسالمی،  صنایع  راهنمای  ر.ک:  ۵۵ـ 

ص ۱۹۸.
 ،۱ ج  آذربایجان،  باستانی  آثار  ۵6ـ 

ص ۲۹۳.
۵7ـ همان، ج ۲، ص ۲۸۵.

۵۸ـ آثار ایران، ج ۲، ص ۲۲.
شهرستانهای  تاریخی  آثار  ر.ک:  ۵۹ـ 

کاشان و نطنز، ص ۲۰۹.
6۰ـ همان، ص ۲۰6 و۲۰7.

6۱ـ آثار ایران، ج ۲، ص ۴۳ و ۴۴.
6۲ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳6۵.

6۳ـ آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و 
نطنز، ص ۲۱۱.

اسالمی،  صنایع  راهنمای  ر.ک:  6۴ـ 
ص ۱۹6.

6۵ـ همان.
66ـ هنر اسالمی، ص ۱۲6.

دوره  آثار  از  »یکی  به:  بنگرید  67ـ 
تیموری «، پروین برزین، هنر و مردم، 

شماره ۵۳، ۵۴، ص ۴7.
6۸ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳77.

آربری،  جان  آرتور  ایران،  میراث  6۹ـ 
بنگاه  تهران،  بیرشک،  احمد  ترجمه 

ترجمه و نشر کتاب،۱۳۴6، ص ۲۳۹.
7۰ـ هنر اسالمی، ص ۱۲۴.

7۱ـ صنایع ایران بعد از اسالم، ص ۲76.
7۲ـ همان.

7۳ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳7۸.
7۴ـ راهنمای صنایع اسالمی، پیشین، 

ص ۱۲۴.
7۵ـ صنایع ایران بعد از اسالم، ص ۲۸۲.

76ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳7۱.
77ـ صنایع ایران بعد از اسالم، ص ۲۸۲.
ایران  در  بافی  »قالی  به:  بنگرید  7۸ـ 
«، علیرضا حیدری، سخن، دوره دهم، 

ص ۴۵۹.
7۹ـ راهنمای صنایع اسالمی، ص ۲6۰.

اظهار  هم  نظر  این  خالف  البته  ۸۰ـ 
شده است. ر.ک: »قالی بافی در ایران 

«، پیشین، ص ۳۵۹.
 The Persian Carpets; ۸۱ـ 
 a Survey of the Carpet
 Weaving  industry  of
 Persia. Edwards.Arthur

.۱6۳ .p .۱۹۵۳ Cecil. London
 ،» ایران  قدیم  »پارچه های  ر.ک:  ۸۲ـ 

پیشین، ص ۳۹.
۸۳ـ سفرنامه کالویخو، ص ۲۴۲.

۸۴ـ پارچه های قدیم ایران، ص ۳۹.
۸۵ـ صنایع ایران بعد از اسالم، ص ۲۳۹.

۸6ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳۸6.
۸7ـ هنر اسالمی، ص ۱۲۴.

۸۸ـ صنایع ایران بعد از اسالم، ص ۲۳۹.
۸۹ـ ر.ک: »تحول نقاشی و مینیاتورسازی 
ایران در دوره اسالمی «، محمود آرام، 
 ،۱۳۳۸ سال  شناسی،  باستان  مجله 

شماره ۳ و ۴.
 Islamic Painting and ۹۰ـ 
 the Art the Book. B. W.
 .۱۹76  Robinson. London

.۱۳۹ .p
 Persian  Miniature ۹۱ـ 
 P a i n t i n g .  L a w r e n c e
 .۱۹7۱  Binyon. New York

.۴۹ .p
۹۲ـ هنر عهد تیموریان، ص ۴7.

.۱۱۵ .Ibid. p ۹۳ـ
۹۴ـ راهنمای صنایع اسالمی، ص ۵۵.

۹۵ـ هنر عهد تیموریان، ص ۴7.
۹6ـ صنایع ایران بعد از اسالم، ص ۱۰۴.
ص  اسالمی،  صنایع  راهنمای  ۹7ـ 

.۵۴ ،۵۳
۹۸ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳۸۲.

.۱۱۵ .Islamic Painting. p ۹۹ـ
.۱۱۹ .Ibid. p ۱۰۰ـ

۱۰۱ـ ر.ک: هنر عهد تیموریان، ص ۵۲.
۱۰۲ـ به نقل از راهنمای صنایع اسالمی، 

ص ۵۸.
.۱۴۲ .Ibid. p ۱۰۳ـ

۱۰۴ـ هنر عهد تیموریان، ص ۵۵.
تیموری  دوره  »هنر  به:  بنگرید  ۱۰۵ـ 
رکن   ،» واالمقام  هنرمندی  معرفی  و 
الدین همایون فرخ، وحید، سال 6، ش 

۱۱، ص ۹۹7.
۱۰6ـ برای تفصیل بیشتر ر.ک: هنر عهد 

تیموریان، ص ۵7.
۱۰7ـ راهنمای صنایع اسالمی، ص ۵۹.

 B i b l i o t h e g u e ۱ـ  ۰ ۸
ـ   Egyptienne  at  Cario

.۱۲7 .Islamic Painting. p
۱۰۹ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳۸۴.

اسالم، ص  از  بعد  ایران  صنایع  ۱۱۰ـ 
.۱۱۵

۱۱۱ـ راهنمای صنایع اسالمی، ص ۵۴.
۱۱۲ـ همان، ص 6۴.

۱۱۳ـ از سالجقه تا صفویه، ص ۳۸۳.
۱۱۴ـ همان، ص ۳۸۱.

و.   ۲۳۵ ص  ایران،  میراث  ۱۱۵ـ 
۱۱۲ .Islamic Painting. p

حسین  احمدبن  هنر،  گلستان  ۱۱6ـ 
خوانساری،  سهیلی  احمد  قمی،  منشی 
 ،۱۳۵۲ تهران،  ایران،  فرهنگ  بنیاد 

ص ۲۴.
۱۱7ـ هنر عهد تیموریان، ص ۱۰۳.

ر  ثا آ و  ل  حوا ا به:  بنگرید  ۱۱۸ـ 
انتشارات  بیانی،  مهدی  خوشنویسان، 

دانشگاه تهران،۱۳۵6، ص 7۸.
۱۱۹ـ همان، ص ۲۴۱ به بعد.

۱۲۰ـ برای آگاهی از تعداد و نام خطاطان 
دوره تیموری، ر.ک: همان ماخد، ج ۱، 

ص ۱۱7، ۱۱۸.
۱۲۱ـ راهنمای صنایع اسالمی، ص ۸۳
ادامه دارد
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ماهواره به سینماي ایران بیشتر از صداوسیما کمک مي کردند...

حبیب اسماعیلي: فکر می کردیم رئیس جدید صداوسیما 
اتفاقات خوبی را رقم بزند ولي نشد!
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این موضوع براي هر عالقمندي 
به سینما یک موضوع بدون جواب و 
عجیب است که چرا صداوسیما به 
به  کشور،  ملي  رسانه  تنها  عنوان 
نمي کند  کمک  سینمایي  فیلم هاي 
خصوصا در دوران کرونا که هنوزهم 
سینماها  نه  روا کمتري  مخاطب 
ري  همکا وسیما  ا صد ند،  مي شو
خاصي با فیلم هاي سینمایي ندارد. 
سینما  اهالي  توقع  تنها  قع  دروا
است  این  تهیه کنندگان  خصوصا 
که صداوسیما بستري مناسب براي 
فراهم  سینمایي  فیلم هاي  تبلیغ 
گذر  در  اتفاق  این  تنها  نه  که  کند 
زمان رخ نداده و بهبود پیدا نکرده، 
شده  هم  بدتر  روز  به  روز  بلکه 
فیلم هاي  همواره  صداوسیما  است. 
سینمایي را به صورت گزینشي تبلیغ 
مي کند و این تبلیغات به بسیاري از 
فیلم هاي سینمایي اصال اختصاص 
پیدا نمي کند. درنهایت در سال هاي 
باال  هم  تبلیغات  هزینه  آنقدر  اخیر 
اصال  تهیه کنندگان  براي  که  رفته 
به  بخواهند  که  نیست  صرفه  به 

تلویزیون آگهي بدهند!

از  یکي  که  اسماعیلي  حبیب 
و  سینماست  قدیمي  تهیه کنندگان 
را  امانتی  والدین  فیلم  روزها  این 
سینماها  در  پخش کننده  عنوان  به 
دستگاه هایی  براینکه  تاکید  با  دارد 
موثر  سینما  تبلیغ  در  می توانند  که 
باشند، نباید ارتباط مردم و این هنر 
تبلیغ  زمانی  گفت:   کنند،  قطع  را 
فیلم های سینمایی توسط شبکه های 
ماهواره ای تاثیر زیادی داشت اما باید 
از صداوسیما پرسید آیا کار بدی است 
سینما  تا  کند  تبلیغ  را  فیلم ها  که 

رونق بگیرد؟
محدودیت هایی که صداوسیما 
در  سینمایی  فیلم های  تبلیغ  برای 
اتفاق  می کند  اعمال  اکران  حال 
که  سال هاست  و  نیست  تازه ای 
سینماگران از تصمیم های سلیقه ای 
و تبعیض  در تبلیغ فیلم ها و پخش 
تیزرها گله مند هستند اما در شرایط 
فعلی که پس از ۲ سال رکود ناشی 
از شیوع کرونا در سینما،  هنوز رونق 
سالن ها  به  هم  نیمه ای  و  نصف 
سوی  از  اطالع رسانی  برنگشته، 
تلویزیون تاثیر بسزایی می توانست 

نکردن  همکاری   این  باشد.  داشته 
از  شده  داده  وعده های  برخالف 
سوی مدیران جدید، تصور دشمنی 
ایجاد  سینماگرها  برخی  برای  را 
که  اسماعیلی  حبیب  است.  کرده 
را  مرجان،  برای  فیلم  روزها  این 
به  اشاره  با  دارد،  اکران  آماده  هم 
برای  اکران  شروع  از  پیش  اینکه 
پخش تیزر از تلویزیون اقدام کرده 
اتفاقی  فیلم  نمایش  شروع  با  ولی 
فیلم  اکران  کرد:  اظهار  نیفتاد، 
تیزر  ولی  شد  آغاز  خرداد   ۱۸ از 
اختیار  در  زودتر  هفته  یک  از  را 
تلویزیون  مسئوالن  تا  گذاشتیم 
ببینند که خبری نشد. کال در این 
آنها  از  خوبی  عملکرد  وقت  چند 
به  توجه  با  که  حالی  در  ندیده ایم 
ز  ا وسیما  صدا کرونایی،  یط  شرا
سینمای داخلی و بخش خصوصی 
نه  سفا متا  . می کرد یت  حما ید  با
پخش تبلیغات فیلم ها کم و اغلب 
محدود  مناسب  نا زمان های  به 
تلویزیون  که  صورتی  در  می شود 
متعلق به مردم است و جزو وظایف 
به  توجه  با  که  است  رسانه  این 

ضررهای وارد شده به سینما در دو 
سال گذشته حمایت کند. فیلمسازان 
و سرمایه گذاران زیادی هستند که به 
دنبال داللی و کارهای تجاری نرفتند 
و الزم است که از آنها حمایت شود 
نه اینکه آنقدر تیزر را پخش نکنند 
تا وقتی فیلم به روزهای آخر اکران 
می رسد پخش کنند. گاهی می گویند 
پخش  تیزر  تومان  میلیارد  چند  که 
تصور  این  است  ممکن  و  کرده اند 
پیش آید که چقدر تعداد زیادی بود 
اما وقتی بررسی می کنید، می بینید 

بیشتر از 7-۸ تیزر نبوده است!
به تصمیمی که  پاسخ  در  وی 
برای اکران در این مقطع گرفته نیز 
گفت: حدود ۲۰۰ فیلم پشت اکران 
فیلم ها  که  است  نیاز  و  مانده اند 
بخواهیم  اگر  شوند.  داده  نمایش 
اکران  برای  مناسبی  زمان  بگوییم 
کنیم  فکر  هم  این  به  باید  نیست 
که برای سینما چه اتفاقی می افتد. 
سالن های سینما به خوراک نیاز دارند 
و حاال که سینماها بعد از ۲-۳ سال 
هنوز پابرجاست هستند، وظیفه ما نیز 
است که حمایت و فیلم ها را اکران 

کنیم آن هم در شرایطی که می دانیم 
وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست 
ولی به هر حال سینما هم یک تفریح 
است، اما با این وجود نمی دانم چه 
دشمنی و خصومتی با سینما وجود 

دارد که اینگونه برخورد می شود.
پخش کننده  و  تهیه کننده  این 
این  در  همه  اینکه  بیان  با  سینما 
و  هستند  ر  کا مشغول  مملکت 
می شوند  اکران  که  هم  فیلم هایی 
و  مملکت هستند  همین  به  متعلق 
این تلویزیون هم برای همین مردم 
است، گفت: زمانی شبکه ماهواره ای 
جم به صورت رایگان تیزر فیلم ها را 
پخش می کرد و چقدر تاثیر داشت، 
اما به دالیلی این ارتباط قطع شد و 
ما چشم انتظار هستیم که از طریق 
تلویزیون خودمان حمایت شویم که 
در حال حاضر  نمی افتد.  اتفاق  این 
به غیر از همکاران خودمان و اهالی 
مردم  بیشتر  سینما  حوزه  در  رسانه 
پرده  روی  فیلم های  که  نمی دانند 
فیلم های  اکران  مثال  یا  چیست 
در  این  است،  شده  شروع  جدید 
شرایطی است که در گذشته سینماها 

بیلبورد داشتند و االن که به مجتمع 
و پردیس تبدیل شدند دیگر به آن 
در  سر  و  خیابان  در  تبلیغی  شکل، 
فقط  هم  بعضی  و  نیست  سینما 
فیلم ها  از  تیزری  که  دارند  مانیتور 
را نمایش می دهند، به همین دلیل 
واقعا برای من سوال است که اگر 
سراغ  مردم  شود،  تبلیغ  فیلم  یک 
تماشای آن بروند، سینما رونق پیدا 
که  شود  تشویق  تهیه کننده  و  کند 
فیلم های دیگری بسازد چه اتفاقی 
است؟  بدی  کار  این  آیا  می افتد؟ 
تصور  است؟  دشمن  به  متعلق  آیا 
صداوسیما  جدید  رئیس  می کردیم 
که می آید دیگر شرایط مثل سابق 

می افتد،  خوبی  اتفاق های  و  نیست 
که  به جلسه ای  توجه  با  مخصوصا 
سینما  دیگر  عوامل  و  سینما  خانه 
با مدیران جدید داشتند اما متاسفانه 
گوش شنوایی وجود ندارد و تیزرها 
با نگاهی سلیقه ای و همراه با ممیزی 
بررسی می شوند، در حالی که فیلم ها 
و  )فرهنگ  وزارتخانه ای  توسط 
می گیرند  مجوز  اسالمی(  ارشاد 
آن  نمایش  پروانه  شورای  در  که 
مختلف  دستگاه های  از  نمایندگانی 
دارند  حضور  متفاوت  نگاه های  با 
نظر می دهند پس  فیلم ها  درباره  و 
جایی  در  بازبینی  به  احتیاج  دیگر 
متاسفانه  اما  نیست  تلویزیون  مثل 

این اتفاق رخ می دهد.
سینما  پشکسوت  چهره  این 
اکران  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در 
با  را  امانتی  والدین  سینمایي  فیلم 
شروع  سینما  سالن  مناسب  تعداد 
از  خیلی  متاسفانه  گفت:   کرده اند، 
مردم اطالعی از اکران ندارند چون 
طبیعی است که حمایت رسانه هایی 
مثل صداوسیما و نیز شهرداری در 
دارد،  زیادی  اهمیت  اطالع رسانی 
اما در بخش تبلیغات شهری اهالی 
سینما در وضعیتی نیستند که توان 
میلیون   ۲۰۰ ز  ا بیش  پرداخت 
تومان برای بیلبوردهای شهری را 

داشته باشند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
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محمد حسین زاده

ــه  ــش آموخت ــازی دان ــاز ن بهن
از  لبــاس  و  صحنــه  طراحــی 
ــاری اســت  ــر و معم دانشــکده هن
کــه عــالوه بــر فعالیــت در زمینــه 
کار  لبــاس،  و  طراحــی صحنــه 
 7۰ دهــه  از  نیــز  را  بازیگــری 
ــاي  ــرد و یکــي از چهره ه ــاز ک آغ
شــاخص تئاتــر بــه شــمار مــي رود. 
ــم  ــار در فیل ــتین ب ــرای نخس او ب
ــاخته  ــو، س ــادرم گیس ــینمایی م س
ــل رضــا  ســیامک شــایقی در مقاب
ــت و  ــن رف ــوی دوربی ــان جل کیانی
پــس از آن نیــز توفیق همــکاری با 
کارگردان هــای بزرگی در ســینما و 
تلویزیــون را یافــت کــه از آن جمله 
ــور  ــول مالقلی پ ــه رس ــوان ب می ت
در فیلــم ســفر بــه چزابــه و مســعود 
کرامتــی در ســریال پزشــکان و 
داوود  بــا  همــکاری  همچنیــن 
رشــیدی اشــاره کــرد. او همچنیــن 
ــب  ــریال پرمخاط ــران س از بازیگ
ســیاه، ســفید، خاکســتری بــه 
کارگردانــی ســیامک شــایقی بــود 
کــه اواســط دهــه 7۰ از تلویزیــون 
روی آنتــن رفــت. بهنــاز نــازی بــه 
ــاس  ــه و لب ــراح صحن ــوان ط عن
نیــز بــا چندیــن پــروژه ســینمایی از 
جملــه فیلــم هیــوا بــه کارگردانــی 
همــکاری  مالقلی پــور  رســول 
کــرد کــه ســیمرغ بلوریــن بهترین 
طراحــی صحنــه و لبــاس را از 
جشــنواره فیلــم فجــر بــرای او بــه 
ارمغــان آورد. تــا ســال 7۹ بــه 
عنــوان طــراح صحنــه و لبــاس در 
ــس از  ــت داشــت و پ ســینما فعالی

آن، تــالش خــود را روی بازیگــری 
تئاتــر متمرکــز کرد. بهنــاز نازی در 
ســریال پرمخاطــب جیــران، نقــش 
ننــه آشــوب را بــازی می کنــد، 
ــد در دل  ــه بای ــاوت ک نقشــی متف
بیننــده، وهــم و آشــوب بــه پــا کند 
ــری از  ــا بهره گی ــازی ب ــاز ن و بهن
گریــم ســنگین بــه خوبــی از پــس 

ــت... ــده اس آن برآم

ــور  ــوب چط ــه آش ــش نن -نق
ــد؟ ــنهاد ش ــما پیش ــه ش ب

*مــن اصــوال گزیــده کار و 
کــم کار هســتم و بیشــتر نقش هایی 
کــه بــازی کــرده ام بــا خودم بســیار 
ــش  ــن چال ــه ای ــته ک ــه داش فاصل
بــرای رســیدن بــه نقــش و خلــق 
ــن دور  ــود م ــه از خ ــری ک کاراکت
باشــد، بازیگــری را برایــم جذاب تــر 
می کنــد. از ابتــدای بازیگــری ام در 
ــال  ــوز در ح ــه هن ــه البت ــر ک تئات
آن  یادگیــری  و  کــردن  مشــق 
هســتم، یــاد گرفتــه ام داشــته هایم 
بــه ســراغ  و  بگــذارم  کنــار  را 
نداشــته هایم بــروم و ننــه آشــوب، 
ــت نقش هــا بــود کــه  از آن دس
ــود. مــن  ــز ب ــش برانگی ــم چال برای
ــای  ــا آق ــتم ب ــت داش ــی دوس خیل
فتحــی کار کنــم و آثــار ایشــان را 
بســیار دوســت داشــتم. نــگاه آقای 
ــی  ــه نقش های فتحــی را نســبت ب
ــان  ــه الی سریال هایش ــه در الب ک
ــد  ــژه دی ــه وی ــد، ب ــق می کردن خل
ایشــان نســبت بــه بانــوان و اینکــه 
از حــق کوچکتریــن نقش هــای 
ر  بســیا نمی گذرنــد  کارشــان 

ــه  ــس پدران ــتم و ح ــت داش دوس
ایشــان نســبت بــه اثــری کــه خلق 
ســتودنی  نظــرم  بــه  می کننــد 
اســت. آقــای فتحــی ریشــه تئاتری 
دارنــد و تئاتــر دوســت و تئاتربیــن 
هســتند. خوشــبختانه لطف داشــتند 
و بیشــتر تئاترهــای مــا را هــم 
دیده انــد. بــا افتخــار می گویــم 
کــه خــودم بــه ایشــان گفتــم 
ــور  ــان حض ــت دارم در آثارش دوس
ــال  داشــته باشــم و از بخــت و اقب
ــه آشــوب را  خــوب مــن نقــش نن
بــه مــن پیشــنهاد کردنــد کــه مــن 

ــم. ــا عشــق پذیرفت هــم ب

ــری  ــران تئات ــما از بازیگ -ش
ــار  ــتید و در کن ــریال هس ــن س ای
بازیگــران نــام آشــنا و سرشناســی 
ایفــای نقــش کردیــد... بــه نظرتان 
نقــش مقابــل بــرای بازیگــر چقــدر 

ــت دارد؟ اهمی
ــل  ــن مقاب ــازی م ــتر ب *بیش
پرینــاز ایزدیــار و امیرحســین فتحی 
ــه  ــختکوش ک ــن س ــود. دو نازنی ب
بــه  رســیدن  بــرای  عاشــقانه 

می جنگنــد. نقش شــان 

-از نقش تــان در ایــن ســریال 
ــی ای دارد  ــه ویژگ ــه چ ــد ک بگویی
ــه آن  ــبت ب ــان نس ــس خودت و ح

چطــور اســت؟
ــال  ــدن اص ــوب ش ــه آش *نن
ــی  ــای فتح ــود. آق ــی نب کار راحت
می خواســتند کاراکتــر متفاوتــی 
ــوم از  ــا تصــور عم ــه ب بســازیم ک
رمــال وفالگیــر و… فــرق داشــته 
ــوم  ــور عم ــورم از تص ــد. منظ باش

مــردم دربــاره ایــن نقش هــا، همان 
جادوگــر پیــر بدجنســی اســت کــه 
احتمــاال یــک بینــی دراز و یه خال 
گوشــتی کنــار صورتــش دارد و بــا 
ــر و  ــد و صــدای پی ــای بلن ناخن ه
ــه  ــند. نن ــوزه ای او را می شناس عج
آشــوب مثــل اســمش بایــد در دل 

بیننــده وهــم و آشــوب ایجــاد 
ــش در  ــن نق ــاره ای ــرد. در ب می ک
ــم  ــزی نمی گوی ــتان چی ــد داس رون
چــون ســریال درحــال پخــش 
ــن  ــش از ای ــم بی اســت و نمی توان

ــم. ــح ده ــاره آن توضی درب

-بــا ایــن گریــم ســنگین 
ــان  ــدر زم ــتید؟ چق ــکلی نداش مش
بــرای ایــن گریــم صــرف می شــد؟

بــا  کــه  اســت  *جالــب 
توجــه بــه وســعت و فراگیــری 
ــا اصــال  فضــای مجــازی، خیلی ه
نمی داننــد کــه بازیگــر نقــش ننــه 
آشــوب کیســت! ولــی ســوالی 
ــند  ــن می پرس ــا از م ــه خیلی ه ک
دربــاره ســنگینی گریــم ننه آشــوب 
ــن  ــا ای ــن ب ــا م اســت و اینکــه آی
همــه تغییر مشــکلی نداشــتم؟ حتی 
پیشــنهاد دو گونــه بــودن چشــم ها 
را خــودم بــه آقــای فتحــی دادم و 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــم ب ــت ه در نهای
نهایــی در گریــم رســیدیم کــه 
حاصــل دســت های پرتــوان آقــای 
ــریال  ــم س ــراح گری ــوی ط موس

جیــران اســت. مــن دربــاره دیگــر 
بازیگــران و اینکــه چقــدر زیبایــی 
آنهــا جلــوی دوربیــن برایشــان 
مهــم اســت یــا نــه هیــچ نظــری 
ــه  ــور ک ــن همانط ــا م ــدارم ام ن
گفتــم چالــش و ســختی کار را 
ــا جایــی کــه بــه  دوســت دارم و ت
ســالمتی ام لطمــه ای وارد نشــود، از 
هــر آن چیــزی کــه بــرای رســیدن 
ــد،  ــه مــن کمــک کن ــه نقــش ب ب

اســتقبال می کنــم.

ــا آقــای  -تجربــه همــکاری ب
فتحــی چطــور بــود؟

*در پــروژه جیــران، نکتــه 
ــن،  ــرای م ــا ارزش ب ــته و ب برجس
آقــای  بــا  همــکاری  تجربــه 
ــا،  ــود. نحــوه راهنمایی ه فتحــی ب
ی  یت هــا حما و  یت هــا  ا هد
ایشــان برایــم بســیار بــا ارزش 
ــن  ــات همی ــام لحظ ــود. در تم ب
کــه می دانســتم یــک شــخص 
ــد کــه بهتــر و بیشــتر  آگاه و کاربل
از مــن بــه نقشــم اشــراف دارد و به 
کــم راضــی نیســت و حتــی یــک 

لحظــه از بــازی مــن از نــگاه دقیق 
و منتقدانــه ایشــان دور نبــود، باعث 
ــی  ــا دلگرم ــم ب ــن ه ــد م می ش
بیشــترین تالشــم را بــرای ایفــای 

ــم. ــش کن نق

ســخت ترین  و  -بهتریــن 
ــازی  ــران ب ــه در جی ــی ک سکانس

ــود؟ ــکانس ب ــدام س ــد ک کردی
*تمــام صحنه هایــی را کــه 
ــتم. از  ــت داش ــردم، دوس ــازی ک ب
ــت  ــن، روای ــا، میزانس ــوگ ه دیال
تــا  گرفتــه  فیلمنامــه  رونــد  و 
ــاب  ــور و انتخ ــردازی، دک صحنه پ
ــن  ــخت ترین لوکیش ــن. س لوکیش
بــرای مــن تــا امــروز، دخمــه ننــه 
ــا ســقف  ــود، دخمــه ای ب آشــوب ب
ــش و دود و  ــا آت ــراه ب ــاه، هم کوت
کلــی آکسســوارهای آویختــه از 
ســقف کــه البتــه در عیــن ســختی، 
بــا نورپــردازی درخشــان آقــای 
ــود.  ــا ب ــم زیب ــیار ه ــران بس رنجب
زمــان فیلمبــرداری تابســتان بــود و 
دوران اوج کرونــا. من و امیرحســین 
فتحــی بــازی داشــتیم و یــادم 

ــت،  ــر برداش ــان ه ــه پای ــت ک اس
ــا  ــه دو ت ــه ک ــت صحن ــروه پش گ
ماســک روی صــورت داشــتند بایــد 
ماسک هایشــان را که از شــدت دود 
ــد  ــوض می کردن ــد، ع ــیاه می ش س
و ایــن در حالــی بــود کــه بازیگــران 
نمی تواننــد جلــوی دوربیــن و زمــان 
فیلمبــرداری ماســک روی صــورت 

داشــته باشــند.

-بازخوردهایــی کــه از ایفــای 
گرفته ایــد  آشــوب  ننــه  نقــش 
در میــان همــکاران، منتقــدان و 
ــود؟ ــور ب ــادی چط ــان ع مخاطب

*همــه دوســتان کــه بــه مــن 
ــه ننــه آشــوبم محبــت داشــتند  و ب
و پیام هــا و کامنت هــای خوبــی 
ــده  ــی دلگرم کنن ــه خیل ــتم ک داش
بودنــد. خیلی خوشــحالم که ســریال 
ــوب  ــه آش ــار آن نن ــران و در کن جی
ــه و  ــرار گرفت ــف ق ــورد لط ــم م ه
تمــام گروه هایــی کــه  زحمــت 
بــرای ســاخت ایــن ســریال زحمــت 
کشــیدند، بــه زیبایــی دیده می شــود 
و دســت همگــی آنهــا را می فشــارم.

ننه آشوب کیست!؟
بهناز نازي: در پروژه جیران نکته باارزش برای من همکاری با آقای فتحی بود


