
چالشی بنام ظرفیت مازاد دانشگاه ها؛

شکاف میان دانشگاه و جامعه عمیق تر می شود!

معاون راهبری تولید شرکت نیروی برق حرارتی 
با بیان اینکه طبق آمارها مصرف انرژی در ایران باالتر 
از متوسط جهانی است، گفت: اگر حتی 100 وات هم 
از مصرف برق کم کنیم به ذخیره سازی منابع آتی انرژی کمک 
کرده ایم.ناصر اسکندری در نشست خبری در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه 95 درصد انرژی مصرفی از طریق نیروگاه های حرارتی 

تامین می شود، اظهار داشت: مابقی انرژی نیز از نیروگاه های اتمی، 
برقابی، تجدیدپذیرها و دی جی ها تامین می شود.وی با بیان اینکه 
طبق آمارها مصرف انرژی در ایران باالتر از متوسط جهانی است، 
تاکید کرد: اگر حتی 100 وات هم از مصرف برق کم کنیم به 

ذخیره سازی منابع آتی انرژی کمک کرده ایم. 
صفحه 3

به داد مردم برسید؛

آقای رئیس جمهور
مستاجران به »چه کنم چه کنم« افتاده اند!

مذاکرات برای واردات خودرو آغاز شده است!
خودروهای  گفت:  صمت  وزیر 
و  نیستند  چینی  خودروها  تنها  وارداتی 
 10 زیر  اروپایی  اقتصادی  خودروهای 
هزار دالر نیز وجود دارد و گفت وگوهایی نیز برای 
دنیای  گزارش  به  است.  آغازشده  کار  این  انجام 
جوانان از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سیدرضا 
فاطمی امین« با هدف گفت وگوی مستقیم با مردم 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه خبر به نام 
»صف اول« حضور یافت و افزود: مسائل صنعت 
خودرو کشور مربوط به امروز و دیروز نیست و شاید 
بیش از پنجاه سال است که این مسائل وجود دارد، اما 
این موارد یک بار برای همیشه باید حل وفصل شوند.
صفحه 3

 مدیر شهرداری منطقه دو بندر بوشهر:

ارتقای وضعیت سیما و منظر شهری تحت نظارت شهرداری 
منطقه دو بندر بوشهر در دست اجراست

4 نگاهی به تاریخچه معماری ایران از آغاز تا قاجاریه
صفحه 7
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بازیگر باید با 

دوربین رفیق باشد 
و مهم نیست که 

چقدر سواد دارد!

6ورزش
ساپینتو 

گزینه جذاب
 نیمکت استقالل!

هنگ 5فر

موزه سینمای ایران در ادامه انتشار سلسله برنامه های 
کیانیان،  رضا  زادروز  مناسبت  به  خود  شفاهی  تاریخ 
بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون بخش هایی 

از گفتگوی این هنرمند را منتشر کرد.

در  بیشتر  امروز  از  که  است  نامی  ساپینتو  ریکاردو 
موردش خواهیم شنید. فردی با مدارک عالی دانشگاهی 
است  قرار  مورینیو  ژوزه  نزدیک  دوستان  از  یکی  و 

سرمربی استقالل شود.

رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت و پیگیری مطالبات بانک 
توسعه صادرات ایران اعالم کرد: این بانک در سال 1400 
با پرداخت 36 هزار و 605 میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن 
اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، رشدی 
107 درصدی را در این بخش نسبت به سال 1399 تجربه 

کرده است.

رشد 107 درصدی 
تسهیالت اعطایی به 
بخش کشاورزی و 

صنایع تکمیلی و تبدیلی

مصرف انرژی در ایران باالتر از متوسط جهانی است ظرفیت پذیرش
 در آزمون ارشد اعالم شد

بیش از ۴50 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
1۴01 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجاز به انتخاب رشته 

شدند که از این تعداد بیش از 13۶ هزار نفر پذیرفته خواهند شد.
و  دانشگاه ها   1۴01 سال  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون  اولیه  نتایج 

مؤسسات آموزش عالی روز ۲9 خرداد ماه اعالم شد.
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رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کماکان هزینه 
دادرسی برای مردم باال است به معاونت حقوقی قوه 
قضاییه دستور داد تا همه تدابیر و اقدامات الزم را برای 
کاهش هزینه های دادرسی اتخاذ کند.به گزارش دنیای جوانان از 
مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
محسنی اژه ای، روز گذشته )دوشنبه 30 خرداد( در جلسه شورای 

عالی قوه قضاییه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه و 
گرامیداشت سالگرد شهادت آیت اهلل دکتر بهشتی، اظهار داشت: 
شهید بهشتی انسانی با تقوا، اندیشمند، خردورز، مدیر، مدیرپرور، 
عالم و عالم پرور بودند؛ بنابراین وجود ایشان برای دشمنان کینه توز 

و قسم خورده انقالب و کشور ما قابل تحمل نبود.
صفحه ۲

هزینه دادرسی برای مردم باال است
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قیمت نفت افزایشی شد
تأثیر  وزنه  شدن  سنگین تر  پی  در  خام  نفت  جهانی  قیمت های 
نگرانی ها  به  نسبت  نفت خام  بازارهای جهانی  بر  منفی کاهش عرضه 
با  اقتصادی،  رشد  روند  شدن  کند  و  سوخت  برای  تقاضا  افت  درباره 

روبه رو شد. افزایش 
به گزارش خبرگزاری رویترز، با توجه به برتری عامل کاهش عرضه 
نفت بر  نگرانی ها درباره افت تقاضای سوخت و کند شدن رشد اقتصادی، 
قیمت نفت در معامالت پرنوسان روز دوشنبه )30 خردادماه( افزایش یافت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ساعت ۶ و 33 دقیقه 
صبح به وقت گرینویچ با ۴۲ سنت یا 0.۴ درصد افزایش، 113 دالر و 5۴ 

سنت برای هر بشکه معامله شد.
قیمت  نفت خام برنت هفته گذشته ۷.3 درصد کاهش یافت که نخستین 

افت هفتگی در پنج هفته گذشته بود.
نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲9 سنت یا 
0.3 درصد افزایش به 109 و ۸5 سنت برای هر بشکه رسید. قیمت نفت 
خام آمریکا هفته گذشته 9.۲ درصد کاهش یافت که نخستین کاهش در 

هشت هفته گذشته بود.
به دلیل  جهان،  بزرگ  صادرکننده  دومین  روسیه،  نفت  صادرات 
تحریم های غرب در پی تنش های بین مسکو و کی یف با مشکالتی روبه رو 

شده است.
این شرایط تا حدی با برداشت هماهنگ از ذخیره سازی های راهبردی 
نفت خام به رهبری ایاالت متحده آمریکا و افزایش تولید از سوی سازمان 
اوپک پالس،  به  موسوم  متحدانش  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای 

تعدیل شده است.
تحلیلگران مؤسسه استرالیایی ای ان زد )ANZ( در یادداشتی گفتند: اگر 
واشنگتن به سرعت کنونی در برداشت از ذخیره سازی های راهبردی نفت خام 
ادامه دهد، ذخیره سازی های راهبردی آمریکا تا اکتبر به کمترین سطح در 

۴0 سال گذشته، یعنی 35۸ میلیون بشکه خواهد رسید.
عرضه نفت خام لیبی اکنون به دنبال محاصره تأسیسات تولید و صادرات 

نفتی این کشور در شرق این کشور بی ثبات است.

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک:
تعیین دستوری سقف اجاره بها سیاستی 

شکست خورده است
 عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک اظهار داشت: راهکار ارایه وام 
ودیعه مسکن هم به دلیل باال بودن نرخ سود بانکی و محدودیت منابع بی اثر 
منافع  در جهت  باشد  اجاره نشین ها  منافع  آنکه حافظ  از  بیش  وام  این  است. 
سیستم بانکی است و استفبال صورت گرفته برای دریافت این وام هم از سر 

استیصال اجاره نشین ها است.
سعید لطفی درباره بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی 
و کنترل بازار اجاره اظهار داشت: محتوای بسته پیشنهادی دولت برای کنترل 
بازار اجاره به هیچ وجه در بردارنده راهکاری اثربخش برای کنترل این بازار در 
کوتاه مدت نیست. اصوال مشکالت بازار اجاره یک شبه به وجود نیامده اند که 

با یک نسخه دستوری و ضرب االجلی بتوان این مشکالت فعلی را حل کرد.
وی با تاکید بر اینکه نابسامانی بازار اجاره در شرایط فعلی که به باالترین 
حد آن رسیده که ناشی از ناکارآمدی و مفغول ماندن از این حوزه در دولت های 
گذشته است گفت: هر چند نمی توان تمام آشفتگی بازار اجاره را متوجه این 
دولت کرد، اما از بابت راهکارهای اتخاذ شده  برای کنترل بازار اجاره به دولت 

نقد وارد است.
لطفی با بیان اینکه تعیین دستوری سقف اجاره بها سیاستی شکست خورده 
است که امتحان خود را طی این چند سال پس داده است گفت: بازار اجاره بازاری 
نیست که با اتکا به روش های دستوری بتوان آن را کنترل کرد چراکه نرخ اجاره 
ناشی از متوسط قیمت مسکن و شرایط کالن اقتصادی و تورم عمومی است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک افزود: در سال های اخیر قیمت 
مسکن به شدت افزایش یافته و با توجه به این مساله، نرخ اجاره هم  افزایش 
پیدا کرده است. وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می کند و تورم در جامعه هم 

صفحه ۲

به باالترین حد ممکن می رسد، بازار اجاره هم خود به خود تحت تاثیر مولفه های 
اقتصادی افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی ممکن است درصدی از افزایش 
را  این موضوع  نمی توان  اما  باشد،  مالکان  رفتار  از  گرفته  نشات  اجاره بها  نرخ 

عمومیت داد چراکه فرمول تعیین بازار اجاره کامال مشخص است.
وی ادامه داد: هرچند که در سال های گذشته دولت ها با سیاست هایی مانند 
مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و در حال حاضر نهضت ملی مسکن به تصور 
اما در  الگوی عرضه و تقاضای مسکن برآمده اند  خودشان درصدد تعادل بین 
عمل این سیاست ها فقط به صورت محدود، مشکل مسکن را حل کرده اند و در 
نقش تسکین دهنده بوده اند و نتوانسته اند درمانگر درد بزرگ بازار مسکن باشند.

لطفی با بیان اینکه با وضعیت امروز بازار مسکن، زخم های کهنه این بازار 
سر باز کرده است، گفت: دولت وعده داده که در قالب این بسته می خواهد با 
عرضه خانه های خالی از سکنه و سیاست های مالیاتی بازار اجاره را کنترل کند 
درحالی که این سیاست هم محکوم به شکست است چراکه تجربه سال های 
گذشته نشان داده که واحدهای خالی از سکنه مربوط به مناطق برخوردار شهری 
است که عرضه آنها به هیچ وجه نمی تواند کمکی به مستاجران کم برخودار کند.

عضو اتحادیه مشاوران امالک ادامه داد: همچنین تجربه نشان داده که 
سیاست های تنبیهی برای روانه کردن خانه های درآمد مالیاتی چندانی برای دولت 
نداشته و همه این شرایط نشان می دهد که این سیاست حتی در حد تسکین 
طریق  از  که  داده  وعده  دولت  دیگر  سوی  از  نیست.  کارامد  هم  بازار  دهنده 
افزایش  با توجه به  بازار اجاره را دارد در حالی که  افزایش تولید قصد کنترل 
قیمت نهاده های تولید مسکن و شرایط اقتصادی کشور، اصوال عرضه مسکن 
وارد مشکالت عدیده شده است. دولت باید به صورت شفاف و دقیق اعالم کند 
چند واحد طی چه بازه زمانی و در چه مناطقی می خواهد بسازد و اثر این ساخت 
و سازها مشخصا برای مستاجران چه خواهد بود.وی تاکید کرد: بسته حمایتی 
دولت در حوزه اجاره فقط به لحاظ شکلی  و اسمی حمایت گر مستاجران است 
و در عمل نه تنها حمایتی برای مستاجران ندارند بلکه آسیب های روانی ناشی 
از مشکالت زندگی اجاره نشینی را برای آنها تشدید خواهد کرد چرا که از یک 
طرف دولتمردان بسته حمایتی خود را در بوق و کرنا می کنند، اما از طرف دیگر 
مستاجران خانه به دوش در عمل می بییند هیچ تغییری در وضعیت شرایط آنها 

حاصل نشده و این بسته نمک پاشیدن به زخم مستاجران است.
نرخ  بودن  باال  دلیل  به  ودیعه مسکن هم  وام  ارایه  راهکار  لطفی گفت: 
سود بانکی و محدودیت منابع بی اثر است. این وام بیش از آنکه حافظ منافع 
اجاره نشین ها باشد در جهت منافع سیستم بانکی است و استفبال صورت گرفته 

برای دریافت این وام هم از سر استیصال اجاره نشین ها است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
به  را  ضربه  بزرگترین  ترجیحی  ارز  گفت: 
مراودات تجاری و مالی در کشور زد و تولید 

کشور را با خاک یکسان کرد.
محسن زنگنه  در همایش حکمرانی 
جمهوریت،  و  عدالت  گفتمان  در  مردمی 
مشکالت  سری  یک  با  کشور  در  گفت: 
تبیین  درست  ها  واژه  که  هستیم  مواجهه 
در  مقاومتی  اقتصاد  کلمه  مثال  شود  نمی 
زیرا  نشد  تبیین  درست  نخبگانی  جامعه 
به  و  بود  بند   ۲۴ دارای  مقاومتی  اقتصاد 
متاسفانه  اما  است  نگاه کرده  تمام جوانب 
از  بعد از 10 سال به یک تعریف سطحی 

آن رسیدیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
افزود:حکمرانی  اسالمی  شورای  مجلس 
مردمی  سلوک  یک  دارد  شأن  دو  مردمی 
بین مردم  در  یعنی حاکمان  است  حاکمان 
باشند و جزو مردم باشند و در دولت سیزدهم 
و مجلس یازدهم یک ارتقاء پیدا کرده است و 

این تغییر را می توان مشاهده کرد زیرا امروز 
مردم رییس دولت را از خود می دانند و حتی 
مخالفان سیاسی بر این موضوع اذعان دارند.
وزرا  سطوح  در  حتی  کرد:  بیان  وی 
سلوک  شاهد  ما  هم  سیزدهم  دولت  در 
بسیار  نمره  دولت  این  و  هستیم  مردمی 
می کند  دریافت  مردم  با  سلوک  از  خوبی 
و در طول دولت های گذشته این موضوع 

بی سابقه است.
شأن  دومین  اینکه  بیان  با  زنگنه 
حکمرانی بر محور مردم است، تصریح کرد: 
حکمرانی بر محور مردم یعنی اعتماد کردن 
به توده مردم است ابتدا باید در یابیم که تلقی 
از مردم چیست؟ یعنی تا بیان می شود مردم 
توده ها یا اقشار یا اصناف نیز شامل می شود 
یعنی آیا بخش خصوصی و نخبگان را جزو 
مردم هستند یا نه؟ پس هر آنکس غیر از 

دولت مردم تلقی می شود.
یعنی  مردم  به  اعتماد  داد:  ادامه  وی 
می  چقدر  یعنی  اساسی،  قانون   ۴۴ اصل 

مردم  به  مختلف  موضوعات  در  نیم  توا
واگذار می شود در ابتدای انقالب یک تفکر 
باید حرکت  آمد که  به وجود  سوسیالیستی 
در جهت مردم باشد اما متاسفانه تمام موارد 
در اختیار دولت قرار گرفته شد و افرادی با 
سوپر  امروز  اما  شدند  دولت  وارد  دمپایی 
میلیارد در جامعه شدند و برخی ها با شعار 
افراد  این  به  تبدیل  مردمی  و  پوپولیستی 
شدند و ما مثال عینی آن را در دولت قبل 

مشاهده می کردیم.
وی تاکید کرد: ارز ترجیحی بزرگترین 
ضربه را به مراودات تجاری و مالی در کشور 

زد و تولید کشور را با خاک یکسان کرد.
سال  از  مجلس   : کرد  عنوان  زنگنه 
1۴00 به دنبال حذف ارز ترجیحی بودند زیرا 
این ارز فسادزا است و دولت سیزدهم قصد 
کرد با این ارز فسادزا مبارزه کند و چرا مردم 
با این موضوع همراهی کردند زیرا دولت را از 
خود دانستن و به رییس دولت اعتماد کردند 
و می دانند که دولت و وزرا شبانه روزی در 

صدد حل مشکالت مردم هستند و اگر هم 
پیروز نشود و با مشکالت برابر شود باز مورد 

تشویق مردم قرار خواهد گرفت.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
باید  عدالت  حوزه  در  داد:  ادامه  مجلس 
مراقبت شود که تعریف جدیدی نشود عدالت 
این نیست که کف حقوق به سقف حقوق 
بررسی  و  بحث  عدالت  واژه  بر  باید  برسد. 
این عدالت  بنزین  شود، مثال در تخصیص 
خودرو  دارای  که  خانوارهایی  بر  که  است 
هستند و نیستند یکسان یارانه بنزین دریافت 
می کنند اما در حوزه حقوق و دستمزد عدالت 
اعضای  میلیونی  نیست که حقوق 30  این 
هیئت علمی را افزایش ندهیم و کف حقوق 
و  غلط  تفکر  این  برسانیم  عدد  این  به  را 

خطرناک است.
دولت  به  بنده  گفت:  پایان  در  زنگنه 
سیزدهم در سلوک مردمی و مردمی بودن 
اما  داد  نتوان   ۲0 شاید  میدهم  نمره خوب 

نمره دولت تاکنون 19 یا 19 و نیم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

ارز ترجیحی، تولید کشور را با خاک یکسان کرد!
رئیس سازمان امور دانشجویان مطرح کرد:
بروز مشکالت جسمی_حرکتی 

در میان دانشجویان به ویژه دختران
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: المپیادهای ورزشی عالوه بر ایجاد 
شور و نشاط در بین دانشجویان باید زمینه و بستر فرهنگ پهلوانی و رفتار و 

منش اخالقی را نیز در میان دانشجویان جاری و ساری سازند.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، گردهمایی مدیران 
تربیت بدنی، شاهد و ایثارگر و مدیران بین الملل دانشگاه های سراسر کشور 
با حضور هاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، 
و  خارج  دانشجویان  امور  و  بورس  معاون  داخل،  دانشجویان  امور  معاون 
مدیرکل تربیت بدنی سازمان و نیز معاونان دانشجویی دانشگاه های میزبان 
برگزاری المپیاد »تبریز، شهرکرد، اصفهان و مازندارن«، مدیران تربیت بدنی، 
مدیران شاهد و ایثارگر و مدیران بین الملل دانشگاه های سراسر کشور صبح 
امروز 30 خرداد ماه از سوی سازمان امور دانشجویان و به میزبانی دانشگاه 

تهران برگزار شد. 
داداش پور در این گردهمایی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید چمران 
و نقش الگویی آن شهید واالمقام برای دانشجویان، گفت: شیوع ویروس کرونا 
و تعطیلی کالس های حضوری دانشجویان و مراکز آموزشی به مدت دو سال 
باعث مشکالت جسمی_حرکتی در میان دانشجویان به ویژه دختران شد و 

نیاز بود بسرعت در رفع این مشکل گام برداریم. 
آموزش  سرگیری  از  و  کرونا  کاهش  با  داد:  ادامه  علوم  وزیر  معاون 
حضوری در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، چهار المپیاد ورزشی برای تابستان 
سال جاری تعریف کردیم تا بتواند موجی در سطح دانشگاه های کشور ایجاد 
کند و مشکالت پدید آماده ناشی از تعطیالت کرونایی را جبران نموده و توجه 
به ورزش بصورت عام و مسابقات ورزشی همگانی و قهرمانی بطور خاص 
مورد توجه دانشجویان قرار گیرد. داداش پور با اشاره به سیاست های سازمان 
امور دانشجویان در موضوع سالمت جسم و روان، اظهار داشت: وزارت علوم 
و سازمان امور دانشجویان در کنار موضوع آموزش، سالمت جسم و روان 
دانشجویان را نیز از اولویت های اساسی و ضروری خود می داند و در همین 
راستا عالوه بر برگزاری چهار المپیاد ورزشی در سراسر کشور، جشنواره سالمت 
را نیز برای نخستین بار کلید زده است، به طوری که اکنون این جشنواره در 
بازه زمانی ۶ ماهه در مراکز آموزش عالی آغاز شده است و مراسم اختتامیه 
آن در فصل پاییز و متمرکز برگزار خواهد شد و ما این اقدامات را برای نشاط 

و شادابی دانشجویان، با قوت و قدرت و مستمر ادامه می دهیم. 
معاون وزیر علوم با بیان اینکه بیش از یک هزار دانشجوی بین الملل در 
مراکز آموزشی کشور حضور دارند، یادآور شد: امسال برای نخستین بار المپیاد 
دانشجویان بین الملل را تعریف کرده ایم که در شهریور ماه و به میزبانی دانشگاه 
مازندران و با حضور دانشجویان بین الملل از ملیت های مختلف برگزار می شود. 
همه  پرشکوه  برگزاری  در  دانشگاه ها  همه  می رود  انتظار  افزود:  وی 
المپیادها، بویژه المپیاد بین الملل، همیاری و همکاری الزم را به عمل آورند 
تا شاهد تحقق اهداف مورد نظر در عرصه بین المللی باشیم. داداش پور در 
همین رابطه افزود: بی شک برگزاری موفق و انعکاس آثار مثبت آن در سطح 
ملی و بین المللی، در جذب دانشجویان بین الملل موثر است و ما در دولت 
سیزدهم به دنبال جذب حداکثری دانشجویان از کشورهای مختلف هستیم. 
معاون وزیر علوم در پایان از همه دانشگاه ها و دانشگاه های میزبان به 
دلیل همکاری و حضور پررنگ در برنامه هایی که سازمان تدارک دیده شده، 
قدردانی نمود و افزود: دولت سیزدهم در دهه پنجم پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی به دنبال تحقق آرمان های امام راحل و منویات رهبر معظم انقالب 
اسالمی که مغفول مانده، است و با عزمی استوار و کار شبانه روزی و حضور 
در میان مردم کار را دنبال می کند و ما هم به طبع اراده دولت، این حرکت 
جهادی را در سازمان دانشجویان دنبال می کنیم و در این راستا از هر فرصتی 
برای جبران کم کاری ها و تحقق منویات رهبری در عرصه دانشگاهی استفاده 
می کنیم و انتظار داریم همکاران ما در صف نیز همراه با نیروهای ستادی 
در این مسیر گام های محکمی بردارند تا همه ما موجبات خشنودی خدا و 

رضایت مردم را فراهم آوریم.



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2042- سه شنبه 31 خرداد 21401 معه جا

به داد مردم برسید؛
چه  کنم  »چه  به  مستاجران  جمهور،  رئیس  آقای 

کنم« افتاده اند!
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با بیان اینکه مصوبه سران قوا 
درباره افزایش صرفا 15 تا ۲5 درصدی اجاره بها، اجرایی نمی شود، از 

رئیس جمهور خواست به داد مستاجران برسد.
محمدتقی نقدعلی در تذکری شفاهی با بیان اینکه سریعا نتیجه جلسه 
سران قوا که درباره اجاره و وضعیت مستاجران تشکیل شد، اعالم شود، 
گفت: به داد مستاجران برسید، اشک علما درآمده است و باید تدبیری شود 
ضمن آنکه مصوبه افزایش صرفا 15 تا ۲5 درصد اجاره بها هم عملی نمی 
شود و امروز مستاجران به »چه کنم چه کنم؟!« افتاده اند و از ما سوال 
می کنند مجلس چه کاری می خواهد برای این وضعیت انجام دهد در 

حالی که مصوبه اخیر مجلس زمین مانده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: جناب آقای رئیس 
جمهور بحث اجاره خانه کمر مستاجران را خم کرده و متاسفانه مصوبه 
سران قوا درباره افزایش صرفا 15 تا ۲5 درصدی اجاره بها اجرا نمی شود 
و صاحب خانه ها به آن تمکین نمی کنند لذا کاری کنید که این مصوبه 

اجرایی شود تا از مرحله مردمی سازی یارانه ها عبور کنیم

رئیس قوه قضاییه: 
هزینه دادرسی برای مردم باال است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای مردم باال است 
به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا همه تدابیر و اقدامات الزم را برای 

کاهش هزینه های دادرسی اتخاذ کند.
حجت االسالم  قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای، روز گذشته )دوشنبه 30 خرداد( در جلسه 
شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه و گرامیداشت 
سالگرد شهادت آیت اهلل دکتر بهشتی، اظهار داشت: شهید بهشتی انسانی با تقوا، 
اندیشمند، خردورز، مدیر، مدیرپرور، عالم و عالم پرور بودند؛ بنابراین وجود ایشان 

برای دشمنان کینه توز و قسم خورده انقالب و کشور ما قابل تحمل نبود.
رئیس عدلیه با بیان اینکه شهید بهشتی نه تنها برای اداره دستگاه قضا که 
برای اداره حکومت دارای طرح و ایده بود به اقدامات تخریبی دشمن برای ترور 
شخصیت وی قبل از ترور فیزیکی  اشاره کرد و گفت: دشمن با ابزار و جنودش، 
دروغ ها و نسبت های ناروایی را در مورد شهید بهشتی مطرح کرد و فضاسازی هایی 
را علیه او ترتیب داد اما از آنجا که خداوند حامی انسان های باایمان و دارای عمل 
صالح است، عزت و یاد شهید بهشتی جاودانه شد و او برای همیشه در تاریخ ماند.

رئیس دستگاه قضا ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت دکتر مصطفی 
چمران، وی را انسانی متقی، وارسته و الگویی مطلوب برای مدیران نظام دانست.

محسنی اژه ای با بیان اینکه از وضع موجود در مورد هزینه های دادرسی 
رضایت ندارد، به معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور نیز مأموریت داد 
با استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه و جلب مشارکت و همکاری بیشتر دولت 
سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل تری را برای ایجاد تحول در فرایند 
رسیدگی به پرونده های قضایی و کاستن از هزینه های مادی و معنوی دادرسی 

برای مردم، در دستور کار قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا با برشمردن موارد و مصادیقی از باال بودن هزینه های 
دادرسی، مشخصاً به مسئوالن ذیربط قضایی دستور داد تا همه مساعدت های 
الزم را در قبال افراد زیان دیده که اموال آنها به سرقت رفته و یا به اشکال مختلف 

به آنها از ناحیه بزهکاران خسارت وارد شده، انجام دهند.
قاضی القضات در همین رابطه عالوه بر نقش مسئوالن قضایی به مسئولیت 
ضابطان و مأموران انتظامی و امنیتی نیز در کمک و مساعدت به افراد زیان دیده و 
بزه دیده در راستای شناسایی بزهکاران اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد زیان دیده 
و بزه دیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند 
را ندارند؛ همچنین ممکن است آنها توانایی معرفی وکیل و یا دفاع از خود در 
محکمه را نداشته باشند بنابراین مسئوالن و دست اندرکاران قضایی، انتظامی و 
امنیتی به عنوان مأموران حکومت باید به کمک و مساعدت بزه دیدگان بشتابند 
تا فرایندهای مربوطه در امر شناسایی و دستگیری فرد بزهکار و احقاق حق فرد 

زیان دیده طی شود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر مقوله مطالبه گری مقامات و مسئوالن قضایی 
از خود و زیرمجموعه شان و ضرورت اهتمام ویژه آنها به رفع ایرادهایی که خود و 
مجموعه شان دارند، تصریح کرد: ما باید مطالبه گر باشیم اما قبل از هر چیز و هر 
کس باید از خودمان مطالبه داشته باشییم زیرا اگر از غافل شویم، تبعات نامطلوبی 
دامن گیر ما خواهد شد و در ایفای وظایف و مسئولیت های خود در راستای احقاق 
حق، ابطال باطل، صیانت از بیت المال و مبارزه با فساد با مشکل مواجه می شویم.

»ایجاد ساختار و قوانین متناسب و مدیریت واحد در امر پیشبرد هوشمندسازی 
دستگاه های حکومتی«؛ پیشنهادی بود که محسنی اژه ای در جریان نشست امروز 
شورای عالی قوه قضاییه خطاب به مقامات و دست اندرکاران دولت و مجلس 
مطرح کرد. قاضی القضات در همین زمینه با تبیین و تشریح اقتضائات دنیای امروز 
و تأثیر فراوان امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور در همه ساحت ها و 
شوؤن اداره کشور گفت: با وجود تاکیدهایی که در چارچوب برنامه های توسعه 
در مورد ایجاد ساختار و قوانین متناسب و مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه ها 
و فرایندهای اداره کشور شده است اما متاسفانه تاکنون این مهم به صورت کامل 

تحقق پیدا نکرده است.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به موضوع عدم تحقق کامل بانک جامع 
اطالعاتی در کشور و تأخیر حاصل شده به این سبب در ساماندهی فنی برخی 
طرح های کالن مهم از سوی دولت اشاره کرد و گفت: باید تمهیداتی اتخاذ شود 
تا امور و فرایندهای اداره کشور و دسترسی دستگاه های مختلف به اطالعات 
مورد نیاز مبتنی بر سیستم برخط و در عین حال با رعایت جهاتی نظیر حفظ 

امنیت داده ها و حریم خصوصی افراد جامعه باشد.
رئیس دستگاه قضا تحقق کامل بانک جامع اطالعاتی در کشور را موضوعی 
ضروری و مهم برای اداره مطلوب تر امور دانست و به نقش و تأثیر این مقوله در 
ساحت ها و شئون مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر شناسایی مؤدیان مالیاتی، 
خانه های خالی از سکنه، تقویت بیمه سالمت، ساماندهی یارانه ها و غیره اشاره کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به برخی محدودیت ها و معذوریت های قانونی که ممکن 
است در مقوله ارائه مجوز دسترسی به اطالعات از ناحیه برخی دستگاه ها نظیر 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور وجود داشته باشد به ضرورت رفع تعارضات 
قانونی در امر هوشمندسازی امور و فرایندهای اداره کشور و تحقق کامل بانک 
جامع اطالعاتی در کشور و اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجل تر توسط هر سه قوه در 
این راستا تاکید کرد.محسنی اژه ای با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه و 
ضرورت اطالع رسانی و تبیین برنامه ها و اقدامات صورت گرفته طی یک سال 
اخیر از ناحیه مسئوالن بخش های مختلف دستگاه قضا، به همه آنها تکلیف کرد 
که با توجه به شرایط کشور از انجام امور و برنامه های نمایشی و تبلیغاتی صرف 

و پرهزینه برای معرفی دستاوردهای خود به جد اجتناب و پرهیز کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پرهیز از بازداشت و زندانی کردن 
غیرضرور افراد و متهمان و اتخاذ تدابیری برای حبس زدایی و کاهش جمعیت 
کیفری در عین حال به مسئوالن ذیربط قضایی موکداً تاکید کرد که نسبت به 
تعقیب، محاکمه و اجرای به موقع احکام افراد شرور، سارق و مخل امنیت و 

آرامش مردم تمامی تالش و مساعی خود را به کار گیرند.

چالشی بنام ظرفیت مازاد دانشگاه ها؛

شکاف میان دانشگاه و جامعه عمیق تر می شود!
از نیمه دوم سال 1390 
آموزش عالی ایران به شدت 
ورود  تقاضای  کاهش  درگیر 
به آموزش عالی و در نتیجه شکل گیری 
پدیده مازاد ظرفیت و صندلی های خالی 
شد. بررسی های یک مطالعه در مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور حاکی از 
این است که دانشگاه توانایی سازگاری با 
محیط اجتماعی را از دست داده و بین 
آموزش عالی و جامعه شکاف و فاصله 
موضوع  همین  و  شده  ایجاد  عمیق 
تحصیالت  به  عمومی  اقبال  کاهش 
دانشگاهی و خالی ماندن ظرفیت های 
پذیرش دانشگاه را به دنبال داشته است.

در طول دهه های گذشته، این باور 
که افزایش کمیت آموزش عالی می تواند 
کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی افراد 
را بهبود بخشد، باعث رشد بی سابقه ای 
در سطح جهان شد.  عالی  آموزش  در 
با عنوان »توده ای  از آن  این رشد که 
شدن آموزش عالی« یاد می شود، باعث 
شد که آموزش عالی از نخبه گرایی به 

توده گرایی حرکت کند.
آموزش نخبه گرا از طریق پذیرش 
پرورش  و  دانشجوی مستعد  تعداد کم 
نخبگان انجام می شود؛ ولی در آموزش 
با  دانشجو  زیادی  تعداد  توده ای،  عالی 
شده  پذیرش  استعداد،  مختلف  سطوح 
و برای سطوح مختلف اجتماعی آماده 
»منطق  وضعیت  این  در  می شوند. 
بازار« در عرصه آموزش عالی گسترش 

پیدا کرد.
آموزش  گسترش  روند  بررسی 
می دهد  نشان  جهان  سطح  در  عالی 
در  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  که 
برابر  دو  ساله،   10 زمانی  بازه های 
کرده اند.  تجربه  را  دانشجویان  شدن 
از  متاثر  نیز  ایران  عالی  آموزش  در 
روند جهانی، چنین جریانی اتفاق افتاد 
و پس از انقالب اسالمی  و به ویژه از 
دهه ۸0، توده ای شدن آموزش عالی در 
ایران مبتنی بر اهداف عدالت خواهانه و 
برای دسترسی برابر به فرصت آموزش 
ایجاد زمینه توسعه  برای همه و  عالی 
اقتصاد دانش بنیان مورد توجه حکمرانان 
ایران  عالی  آموزش  سیاست گذاران  و 

قرار گرفت.
خالی ماندن صندلی  دانشگاه ها از 

سال 1390
ی  ل ها سا ی  ها ر ما آ یسه  مقا
نشان   95-9۶ و   ۸۶-۸۷ تحصیلی 
نی  ما ز ه  ز با ین  ا ر  د که  می دهد 
حدود  در  علوم  وزارت  دانشگاه های 
 ۴0 اسالمی  آزاد  دانشگاه  درصد،   55
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  درصد، 
حدود ۷1 درصد و مؤسسه های آموزش 
عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در حدود 50 
درصد رشد داشته اند. همچنین جمعیت 
دانشجویی نیز در این بازه زمانی حدود 

30 درصد افزایش یافته است.
با این وجود، شواهد حاکی از یک 
زمینه است:  این  پارادوکس معنادار در 
از نیمه دوم 1390 آموزش عالی ایران 
به شدت درگیر کاهش تقاضای ورود به 
نتیجه شکل گیری  در  و  عالی  آموزش 
صندلی های  و  ظرفیت  مازاد  پدیده 

خالی شده است.
بررسی های آماری نشان می دهد 
سال  تا  تحصیلی93-9۴  سال  از  که 
دانشجویی  جمعیت   ،95-9۶ تحصیلی 
کرده  تجربه  را  درصدی   ۲0 کاهش 
شکاف  ایجاد  باعث  موضوع  همین  و 
عالی  آموزش  عملکرد  و  اهداف  بین 

شده است.
دهه  یک  گزارش های  همچنین 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اخیر 
خالی  صندلی های  که  می دهد  نشان 
فنی- آزمون های  به  مربوط  به ترتیب 

حرفه ای، کاردانی به کارشناسی، آزمون 
سراسری، کارشناسی ناپیوسته دانشگاه 
علمی کاربردی، فراگیر کارشناسی ارشد، 

پیام نور و دکتری تخصصی است.
به  لی  خا صندلی های  ندمی  پا

دانشگاه های دولتی رسیده است
وجود  گرچه  ا ؛  وجود ین  ا با 
به  مربوط  اغلب  خالی  صندلی های 
دانشگاه های غیردولتی است، ولی این 
پدیده مانند یک پاندمی به سرعت در 
نیز  دولتی  دانشگاه های  به  شیوع  حال 
است و این مسئله نشان دهنده کاهش 
ارزش تحصیالت دانشگاهی در جامعه 

ایرانی است.
باتوجه به پیامدهای کوتاه مدت این 
پدیده مانند هدررفت منابع مالی، انسانی 
و ... به دلیل خالی ماندن ظرفیت ها و 
همچنین برای جلوگیری از تداوم کاهش 
ارزش تحصیالت دانشگاهی، نیاز است 
که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

کمالی،  حامد  اساس  همین  بر 
سیاست  تحقیقات  مرکز  پژوهشگر 
به  مطالعه  یک  انجام  با  کشور  علمی 
بررسی این پرسش پرداخت که »توده ای 
چگونه  ایران  در  عالی  آموزش  شدن 
منجر به شکل گیری پدیده صندلی های 

خالی شد؟«
برای  و  مطالعه  این  انجام  برای 
بررسی این موضوع با 1۴ نفر از مطلعین 
و صاحب نظران آموزش عالی، مصاحبه 
انجام شد و متن مصاحبه ها مورد تحلیل 

قرار گرفت.
ه  ید پد ی  شکل گیر نگی  چگو
ر  محو ر  چها ر  د لی  خا لی  صند
آموزش  در  ایدئولوژیک  »مداخالت 
عالی«، »مدیریت دانشگاهی علم گریز 
با  ناسازگار  »فرآیندهای  بهره بردار«، 
»جامعه  و  متحول«  اجتماعی  محیط 
مشاهده  کیفیت«  طالب  و  متحول 

می شود.
آموزش  در  دولت  مداخله  نتیجه 

عالی
آموزش  در  ایدئولوژیک  مداخله 
عالی به معنای مداخله دولت در عرضه 
آموزش عالی و به صورت ویژه عرضه 
دانشجو  پذیرش  ظرفیت  تخصیص  یا 
رویکرد  یک  در  مختلف  منطق های  با 
به  دخالت  این  منطق  است.  متمرکز 
و  جمعیتی  رشد  از  برآمده  عمده  طور 
افزایش تقاضای اجتماعی برای ورود به 
آموزش عالی، تحوالت اقتصادی و نیاز 
بازار کار به نیروی متخصص و توسعه 

عدالت آموزشی بوده است.
عالی  آموزش  در چنین شرایطی، 
برای  ایدئولوژیک  ابزاری  به  تبدیل 
توسعه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، 
 ... اجتماعی، سیاسی، عدالت خواهانه و 
شرکت کنندگان  از  برخی  است.  شده 
بهره برداری های  به  مطالعه  این  در 
سیاسیون از بحث عرضه آموزش عالی 
نام  به  عالی  آموزش  کمی  توسعه  و 
که  معتقدند  سیاست  کام  به  و  عدالت 
اقدامات انجام شده برای افزایش ظرفیت 
و  پوپولیستی  رفتارهایی  دانشگاه ها، 
به  این که  برای  هستند  عوام فریبانه 
فردی  هر  برای  ما  که  بگویند  مردم 
داده ایم!  قرار  دانشگاه  در  صندلی  یک 
همچنین عنوان می کنند که رشته های 
عرضه شده مثل رشته مدیریت از طرف 
دانشگاه ها خیلی بیشتر از تقاضا هستند. 
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز معتقد 
است که یکی از مشکالت برنامه ریزی 
آموزش عالی کشور، ایدئولوژیک بودن 

تصمیم گیری ها است.
که  می دهد  نشان  شواهد  این 
آموزش  در  دولت  ایدئولوژیک  دخالت 
عالی با منطق های مختلف نه تنها در 
یک حالت ایده آل مثمرثمر نبوده است، 
بلکه اغلب فضای بهره برداری سیاسی 
را در زمینه آموزش عالی فراهم کرده 
که حاصل آن، عرضه نامتوازن و بدون 
پشتوانه علمی و متمرکز بر جهت گیری 
پوپولیستی و سیاسی در آموزش عالی 

بوده است.
علم گریز  نشگاهی  ا د مدیریت 

بهره بردار
مداخالت ایدئولوژیک در آموزش 
نظام  یک  ر  استقرا به  منجر  عالی 
مدیریتی علم گریز بهره بردار در موضوع 
عرضه و تخصیص ظرفیت های پذیرش 
که  معنی  این  به  است.  شده  دانشجو 
ایدئولوژی بر جریان علم ورزی و نقادی 
فضایی،  چنین  در  و  یافته  ارجحیت 
دانشگاهی،  مدیران  اولویت  و  دغدغه 
و  اسناد  در  که  است  ایدئولوژی هایی 

قوانین دولتی مطرح شده است.
واقعیت  در  این وضعیت  بازنمایی 
یک  می شود.  ظاهر  متنوع  اشکال  به 
علم گریزی  رویکرد  آن،  رایج  شکل 
مدیریت  در  علمی  مرجعیت  فقدان  یا 
عرضه یا تخصیص ظرفیت های پذیرش 
است. در این رویکرد مدیریتی، عرضه 
پایه  بر  پذیرش  ظرفیت   تخصیص  یا 
انحصارگرایی، بدون تحلیل کارشناسی، 
واسطه  به  تقلیدگرایی  و  تقدس گرایی 
انجام  دانشگاه ها،  بین  مخرب  رقابت 

می شود.
در این خصوص مصاحبه شوندگان 
در این مطالعه نمونه های مختلفی از نبود 
مرجعیت علمی، به وجود آمدن منطق 
در  مادی  منافع  کسب  و  سرمایه داری 
پذیرش  ظرفیت  تخصیص  و  عرضه 
دانشجو، ایجاد تعارض منافع و ارجحیت 
منافع شخصی بر منافع محلی و ملی و 

پارتی بازی را مطرح  کردند.
این شواهد حکایت از آن دارند که 
تفکر ایدئولوژیک در عرضه یا تخصیص 
پذیرش دانشجو در آموزش عالی، باعث 
استقرار یک نظام مدیریتی در آموزش 

قیمتی،  هر  به  که  است  شده  عالی 
علم ورزی  بر  را  ایدئولوژی  به  پایبندی 
برای  مناسبی  فضای  و  می نهد  ارج 
علم گریزی، ابتذال اقتصادی و تعارض 
منافع ایجاد می کند. همگی این موارد 
باعث عرضه و تخصیص ظرفیت های 
و  کارشناسی  علمی  نه  پشتوا بدون 
و  محیطی  واقعیات  با  تناسب  عدم 
ظرفیت های علمی و اجرایی دانشگاه ها 

شده است.
تبدیل شدن نهاد دانشگاه به یک 

سازمان خدماتی و مصرفی
ایدئولوژیک  مداخالت  واسطه  به 
استقرار  آن  پی  در  و  عالی  آموزش  در 
یک نظام مدیریتی علم گریز بهره بردار 
در عرضه یا تخصیص ظرفیت پذیرش 
دانشجو، نهاد دانشگاه و آموزش عالی 
در ایران تبدیل به یک سازمان خدماتی، 
کنترل  تحت  و  ایدئولوژیک  مصرفی، 
بوروکراتیک، تقلیل یافته و روح پویایی 
با چالش های  اندیشی ذاتی آن  و خود 
جدی مواجه شده است. همین موضوع 
به  را  آن  عمل  آزادی  سلب  زمینه 
عنوان یک نهاد خود تنظیم گر، فراهم 

کرده است.
موجب  مجموع  در  وضعیت  این 
ناتوانی و مجال نیافتن نظام دانشگاهی 
در سازگاری فعال با تحوالت مداوم و 
پرشتاب محیطی و اجتماعی در سطوح 
محلی و ملی و بین المللی و در نتیجه 
دانشگاهی  فرآیندهای  کیفیت  افت 

شده است.
ین  ا ن  ندگا حبه شو مصا برخی 
عالی  آموزش  که  دارند  اعتقاد  مطالعه 
آن  رویکرد  و  است  سنتی  ایران  در 
در دنیای مدرن مدیریتی منسوخ شده 
با  را  نتوانسته خودش  دانشگاه  است و 
همچنین  دهد.  وفق  موجود  وضعیت 
که صندلی های  می کنند  عنوان  برخی 
خالی نشان دهنده این است که محتوای 
ذائقه  نتوانسته  دانشگاه ها  در  ارائه شده 
شدید  افت  و  کند  جلب  را  مردم 
آموزشی  نظام  این  کیفی  شاخص های 
باعث شده که صندلی خالی روز به روز 

بیشتر شود.
است  این  از  حاکی  موارد  این 
یک  مثابه  به  نمی تواند  نهاد  این  که 
را  پیرامونی  تحوالت  خوداندیش،  نهاد 
در  کند.  سازگار  آن  با  را  خود  و  رصد 
نظام  کارکرد  و  محتوا  وضعیت،  این 
و  متحول  محیط  برخالف  دانشگاهی، 
متغیر پیرامونی، ثابت می ماند و در نتیجه 
کژکارکردی های گوناگون و در رأس آن 
افت کیفیت آموزش دانشگاهی پدیدار 
ناکارآمدی  موجب  افت  این  می شود. 
صورت  به  و  شده  دانشگاهی  نظام 
پدیده بیکاری فارغ التحصیالن نمود پیدا 
می کند و به این واسطه اقبال عمومی به 

تحصیالت دانشگاهی کاهش می یابد.
دانشگاه در برابر جامعه متحول و 

طالب کیفیت
به واسطه تغییر و تحوالت فزاینده 
و  اقتصادی  و  اجتماعی  و  محیطی 
کیفیت  و  نتظارات  ا  ، . . . و  نه  فناورا
تحوالت  دستخوش  مروزی  ا نسل 
یک  امروز،  جامعه  و  شده  فزاینده ای 
جامعه رشد یافته و از نظر هنجاری و 
است.  متفاوت  پیشین  نسل  با  ارزشی 
به  نیاز  عالی  آموزش  دلیل  همین  به 
کیفیت  دوباره  فهم  و  پوست اندازی 
در سازگاری با این شرایط تحول یافته 
ایران،  عالی  آموزش  که  امری  دارد. 
ایدئولوژیک  رویکردهای  واسطه  به 
همراهی  در  ناتوان  تمرکزگرایانه،  و 

با آن بود.
در برآیند این شرایط، یک شکاف 
جامعه  و  عالی  آموزش  میان  عمیق 
متحول و آگاه و طالب کیفیت در ایران 
ایجاد شده که خود را در کاهش اقبال 
عمومی به تحصیالت دانشگاهی و در 
یا  خالی  صندلی های  تشدید  آن  پی 
نشان  خالی مانده  پذیرش  ظرفیت های 

داده است.
برخی صاحب نظران آموزش عالی 
در این مطالعه عنوان کرده اند که در حال 
خود  ارزش  تئوری  آموزش های  حاضر 
را از دست داده اند و آموزش مهارت ها 
است.  کرده  پیدا  بیشتری  متقاضیان 

ارزش  که  شده  مطرح  مطالعه  این  در 
است  داده  ثروت  به  را  علم جای خود 
و همچنین منزلت اجتماعی با دانشگاه 
رفتن و مدرک گرفتن به دست نمی آید.

شکاف بین جامعه و دانشگاه
این شواهد نشان می دهد که بین 
حال  در  ارزش های  و  عالی  آموزش 
تغییر اجتماعی، شکاف ایجاد شده است 
و چنین شکافی نتیجه ناتوانی و مجال 
نیافتن دانشگاه برای سازگاری با محیط 
متحول اجتماعی در برآیند سیطره تفکر 
ابزاری بر آموزش عالی بوده است. در 
تحول  و  تفکر  جریان  شرایطی  چنین 
در آموزش عالی و جامعه دچار شکاف 
این  برآیند  و فاصله عمیق شده است. 
دانشگاه  عقب افتادگی  باعث  شرایط 
نسبت به جامعه و کاهش اقبال عمومی 
به تحصیالت دانشگاهی و خالی ماندن 
ظرفیت های پذیرش دانشگاه شده است.

پایان  در  مطالعه  این  پژوهشگر 
ن  ا عنو فته ها  یا ین  ا تفسیر  ضمن 
آموزش  شدن  توده ای  که  می کند 
عرضه  منظر  از  به ویژه  ایران  در  عالی 
یا تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو با 
منطق های مختلف اقتصادی، سیاسی، 
عدالت خواهانه در تفکر مداخله جویانه و 
احتمالی  فواید  همه  با  دولتی،  متمرکز 
که ممکن است داشته باشد، در کلیت 

با شکست مواجه شده است.
به همین دلیل برای مواجهه مؤثر 
که  است  خالی، الزم  پدیده صندلی  با 
در تفکر توده ای شدن آموزش عالی در 
ایران، بازاندیشی جدی صورت گیرد. به 
صورتی که این جریان به صورت هدفند 
و مبتنی بر مرجعیت علمی ظاهر شود.

در این مطالعه توصیه شد که با به 
رسمیت شناختن آموزش عالی، دانشگاه 
پویا  و  خوداندیش  نهاد  یک  عنوان  به 
با گفتگوی  به رسمیت شناخته شود و 
محیط،  با  دانشگاه  سازنده  و  انتقادی 
آموزش  تقاضای  و  بهینه عرضه  نقطه 
بازبینی  مورد  و  شود  شناسایی  عالی 
قرار گیرد و نقش سیاست گذار در این 
مسیر، تنها معطوف به حمایت و نظارت 

تسهیل گرایانه شود.
در  باید  که  شد  عنوان  همچنین 
مفهوم عدالت، بازبینی هایی انجام شود 
و سیاست های عرضه و پذیرش دانشجو 
عدالت  که  سازماندهی شود  نحوی  به 
هم در فضای مشارکت و هم در فضای 

نتیجه محقق شود.
در این پژوهش با بیان این که باید 
آموزش عالی به عنوان یک حق تلقی 
دستیابی  برای  که  شد  عنوان  شود، 
در  رقابت  و  تالش  باید  حق  این  به 
و  گیرد  صورت  عادالنه  بستر  یک 
دانشگاه  و  سیاست های حمایتی دولت 
از  حمایت  به  معطوف  مسیر،  این  در 
کم برخوردار  یا  نابرخوردار  گروه های 
به  برابر  شرایط  یک  در  همه  تا  باشد 
بازتولید  از  تا  بپردازند  منصفانه  رقابت 

بی عدالتی جلوگیری شود.
توجه  با  که  توصیه شد  همچنین 
نتیجه  محیطی،  فزاینده  تحوالت  به 
نمی تواند  عالی  آموزش  در  مشارکت 
نظری  دانش های  کسب  به  محدود 
تثبیت شده یا مهارت ها و صالحیت های 
مناسب  بلکه  باشد،  استخدام  کسب 
یک  در  شدن  درگیر  نتیجه  است 
آموزش با کیفیت باشد، تا موجب رشد 
عرصه های  در  افراد  توانمندی های 
و  اجتماعی  شخصی،  زندگی  مختلف 

حرفه ای شود.
نمی شود،  محقق  کیفیتی  چنین 
یک  به عنوان  دانشگاه  که  زمانی  مگر 
یک  همچون  پویا،  و  خوداندیش  نهاد 
نه  نقادا تحلیل  و  رصد  به  دیده بان 
تحوالت اجتماعی در ابعاد مختلف آن 
فرهنگی،  محیطی،  اقتصادی،  از  اعم 
مداوم  فهم  با  و  بپردازد  و..  نسلی 
دانشگاهی  آموزش  در  را  آن  کیفیت، 

منعکس کند.
به صورت  مطالعه  این  یافته های 
عالی  »آموزش  عنوان  با  علمی  مقاله 
توده ای و چالش صندلی های خالی در 
در  پدیدارشناسانه«  مطالعه  ایران: یک 
منتشر  فناوری  و  علم  سیاست  نشریه 

شده است.

ظرفیت پذیرش در آزمون ارشد اعالم شد
بیش از ۴50 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
1۴01 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجاز به انتخاب رشته 

شدند که از این تعداد بیش از 13۶ هزار نفر پذیرفته خواهند شد.
 1۴01 سال  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون  اولیه  نتایج 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی روز ۲9 خرداد ماه اعالم شد.
در  ناپیوسته 1۴01  ارشد  کارشناسی  پذیرش  مجموع ظرفیت 
دوره های مختلف )دوره های روزانه و غیرروزانه( 13۶ هزار و ۷۸۶ 
نفر است که تعداد ۴50 هزار و ۴۲۲ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند 
و در صورت هرگونه اعالم ظرفیت پذیرش جدید توسط دانشگاه ها 

از طریق سایت سازمان سنجش اطالع رسانی خواهد شد.
همچنین ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی از طریق درگاه 
اطالع رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعالم خواهد شد.

در مجموع، در گروه های مختلف آزمایشی آزمون کارشناسی 
ارشد 1۴01، اقبال بیشتری نسبت به آزمون رشته های علوم انسانی 
صورت گرفت و بیش از ۴00 هزار داوطلب، در گروه علوم انسانی 
شرکت کردند. تعداد زیادی از داوطلبان رشته های فنی مهندسی و 

ریاضی به سمت رشته های علوم انسانی گرایش پیدا کردند.
اول  نیمه   1۴01 سال  ارشد  کارشناسی  آزمون  نهایی  نتایج   
شهریورماه اعالم می شود تا پذیرفته شدگان از اول مهرماه بتوانند در 

کالس های دانشگاه محل پذیرش حضور یابند.
در مجموع ۶۴۷ هزار و ۲09 داوطلب با احتساب عالقه مندی 
آزمون  در  شرکت  متقاضی  دوم،  امتحانی  مجموعه  در  شرکت  به 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال جاری بودند و از این تعداد 339 هزار 

و 90۶ نفر داوطلب زن و 30۷ هزار و 303 داوطلب مرد هستند.
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متا و مایکروسافت مانند گوگل از هوش 
مصنوعی برای صرفه جویی در مصرف انرژی 

مراکز داده  خود استفاده می کنند
گوگل از مدت ها قبل از هوش مصنوعی برای کاهش مصرف انرژی 
مراکز داده ی خود بهره می برد و حاال به نظر می رسد مایکروسافت و متا 
نیز با دنبال کردن روندی مشابه گوگل، می خواهند از این فناوری برای 

صرفه جویی در مصرف انرژی مراکز داده ی خود استفاده کنند.
و  برنامه ها  به  مربوط  محاسبات  پردازش  وظیفه ی  داده  مراکز 
نفر  میلیاردها  روزانه  که  دارند  برعهده  را  سرویس هایی  و  وب سایت ها 
از آن ها استفاده می کنند. این مراکز می توانند برای کارگرانی که آن ها 
از آن ها نگه داری می کنند، مکان های خطرناکی باشند.  یا  را می سازند 
کارگران گاهی اوقات مجبور می شوند تجهیزات الکتریکی مرکز داده را 

در شرایط سخت تعمیر کنند.
کارگران ممکن است درمعرض مواد شیمیایی مثل کلر قرار گیرند؛ 
ازطریق  آب گردشی  برای  عامل ضدعفونی کننده  به عنوان  ماده ای که 
سیستم های خنک کننده ی مایع برای رایانه ها و سرورها استفاده می شود. 
در  اپل  داده ی  مرکز  در  کلر  گاز  نشت   ،۲015 ژوئن  در  است  گفتنی 

کارولینای شمالی پنج نفر را راهی بیمارستان کرد.
امروزی  داده  ی  مراکز  اگرچه  می نویسد   TechCrunch
درمقایسه با گذشته ایمن تر  ند، برخی از غول  های فناوری در جست وجوی 
راهکارهای آینده نگرانه هستند تا چگونگی استفاده از هوش مصنوعی را 

برای جلوگیری از مشکالت ایمنی بررسی کنند.
سیستم  نوعی  توسعه ی  حال  در  مایکروسافت  مثال،  به عنوان 
ا  ر بع  منا ز  ا وسیعی  طیف  ده های  ا د که  است  مصنوعی  هوش 
مرکز  ساخت وساز  تیم های  به  هشدارهایی  و  می کند  تجزیه وتحلیل 
را  آن ها  یا  کنند  جلوگیری  ایمنی  حوادث  تأثیر  از  تا  می دهد  داده 
است  مکمل  سیستمی  توسعه ی  مایکروسافت  هدف  دهند.  کاهش 
را  داده  مرکز  ساخت  برنامه های  تأثیرات  آن  از  استفاده  با  بتواند  تا 

کند. پیش بینی  و  شناسایی 
یکی از سخن گویان مایکروسافت به TechCrunch گفت:

انتظار  و  دارند  قرار  اولیه  آزمایش های  مرحله ی  در  ابتکارات  این 
می رود اواخر سال جاری در محیط های واقعی ما استفاده شوند.

متا نیز ادعا می کند که در حال بررسی روش هایی است که در آن، 
را در شرایط  هوش مصنوعی می تواند نحوه ی عملکرد مراکز داده اش 
محیط های  ایجاد  به  است  ممکن  که  کند  پیش بینی  مختلفی  محیطی 
کاری ناامن منجر شود. این شرکت می گوید مشغول توسعه ی مدل های 
فیزیکی برای شبیه سازی شرایط جدید و معرفی این داده ها به مدل های 
هوش مصنوعی است؛ مدل هایی که وظیفه ی بهینه سازی مصرف انرژی 

و خنک کننده و جریان هوا را در سرورها برعهده دارند.
سخن گوی متا در گفت وگو با وب سایت TechCrunch گفت:

دسترسی  خود  داده ی  مراکز  از  زیادی  عملیاتی  داده های  به  ما 
داریم. میزان مصرف انرژی هر سرور و دستگاه در شبکه براساس بار 
تولید گرمای هر سرور  میزان  درنتیجه،  و  متفاوت است  کاری آن ها 
نیز ممکن است متفاوت باشد. تیم زیرساخت ما همه ی داده ها را از 
مصنوعی  هوش  مدل های  سپس  و  می کند  جمع آوری  سرورها  تمام 
داده  مراکز  به  را  ما  منابع سرورهای  توسعه می دهد که می توانند  را 
تا  کنند  ارسال  سرورها  این  به  را  کاری  بارهای  و  دهند  تخصیص 

شود. بهینه  عملکرد  و  کارایی 
ناگفته نماند شرکت ها انگیزه هایی غیر از ایمنی نیز دارند تا مطمئن 
شوند که مراکز داده همیشه در شرایط اوج خود باقی خواهند ماند. قطعی 
دربر خواهد داشت و  برای شرکت ها  زیادی  داده هزینه های  مراکز  در 
این هزینه ها روز به روز در حال افزایش است. طبق نظرسجی مٔوسسه ی 
فناوری اطالعات، در سال ۲0۲0،  IT Uptime، شرکت مشاوره ی 
یک سوم مالکان و اپراتورهای مراکز داده اذعان کرده اند که در 1۲ ماه 

گذشته حداقل یک قطعی بزرگ را تجربه کرده اند.
همچنین از هر شش نفر شرکت کننده در این نظرسنجی، یک نفر 
از یک میلیون دالر هزینه  بیش  آن ها  برای  برق  مدعی شد که قطعی 
سال  در  مشابه  نظرسنجی  نتایج  طبق  مقایسه،  مقام  در  است.  داشته 
برق  قطع  میلیون دالری  هزینه های  به  نفر  یک  نفر  ده  هر  از   ،۲019

مراکز داده اشاره کرده است.
برای  فرصت هایی  یافتن  نوید  مصنوعی  هوش  عالوه براین، 
صرفه جویی در انرژی و درنتیجه  صرفه جویی در هزینه های مراکز داده 
اشاره شده  فناوری  جذاب  جنبه های  از  یکی  ویژگی  این  و  می دهد  را 
سیستم های  شد  مدعی  گوگل   ،۲01۸ سال  در  است.  شرکت ها  برای 
است،  داده  توسعه   DeepMind دیپ مایند  که  مصنوعی ای  هوش 
به طور متوسط می توانند 30 درصد در مصرف انرژی مراکز داده ی این 

شرکت صرفه جویی کنند.
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 : گفت صمت  یر  ز و
تنها  تی  ردا وا خودروهای 
و  نیستند  چینی  خودروها 
 10 زیر  اروپایی  اقتصادی  خودروهای 
هزار دالر نیز وجود دارد و گفت وگوهایی 

نیز برای انجام این کار آغازشده است.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت 
»سیدرضا  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
گفت وگوی  هدف  با  فاطمی امین« 
گفت وگوی  برنامه  در  مردم  با  مستقیم 
»صف  نام  به  خبر  شبکه  خبری  ویژه 
اول« حضور یافت و افزود: مسائل صنعت 
دیروز  و  امروز  به  مربوط  کشور  خودرو 
نیست و شاید بیش از پنجاه سال است که 
این مسائل وجود دارد، اما این موارد یک 

بار برای همیشه باید حل وفصل شوند.
وی عنوان کرد: بنده از سال 13۸۶ 
مجری طرح خودروهای فرسوده بودم، 
بنابراین به طور مستقیم با صنعت خودرو 
ارتباط داشتم و در آن زمان برای نخستین 
فرسوده  خودروهای  فروش  طرح  بار 
در  و  اجرا شد  عملیاتی  و  به طور جدی 
طول یک سال بیش از ۲۲5 هزار خودرو 
فرسوده از رده خارج شد درحالی که تا آن 
زمان تنها ۴5 هزار خودرو فرسوده از رده 

خارج شده بود.
صنعت  شد:  یادآور  صمت  وزیر 
خودرو نه آنقدر کوچک و بی اهمیت است 
که آن را پنهان کرده و صورت مسئله آن 
را پاک کنیم، نه آن قدر اکنون بالنده است 
از آن دفاع کرد؛ بلکه اکنون  بتوان  که 
باید با نگاه طبیبانه به این صنعت نگاه 
کرده و مسائل مربوط به آن را حل کرده 
و راه حل ها را نهایی و در یک دوره زمانی 
اجر کنیم که ما این دوره زمانی را دو سال 
در نظر گرفته ایم و برای اجرایی کردن این 

مهم برنامه الزم تهیه شده است.
نقطه   1۴0۴ تا   1۴0۲ زمانی  بازه 

عطف صنعت خودرو خواهد بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
این برنامه دوساله تا اواخر سال 1۴0۴ 
این   1۴0۲ سال  از  یعنی  دارد،  ادامه 
موضوع تغییر پیدا خواهد کرد و درواقع 

نقطه عطف همین بازه زمانی است.
بازدید  به  اشاره  با  امین  فاطمی 
ی  کت ها شر ز  ا ی  ر ئیس جمهو ر
سال  اسفندماه  اواخر  در  خودروسازی 
گذشته، توضیح داد: رئیس جمهوری در 
دستوراتی  محور  هشت  در  بازدید  این 
را ابالغ کردند که تمامی آن دستورات 
برای  یا  اعمال شده  بوده که  یا مقطعی 
اجرا نیازمند زمان بوده است. برای مثال 
یکی از دستورات ایشان افزایش گارانتی 
خود و از دو سال به سه سال بوده است 
که این مهم ابالغ و اجرایی شده است.

وی دیگر دستور رئیس جمهوری را 
افزایش 50 درصدی تولید خودرو نسبت 
به سال گذشته بوده اعالم و بیان کرد: 
سال گذشته کمتر از 900 هزار دستگاه 
اما امسال برای تولید حداقل  تولید شدٰ 
خودرو  دستگاه  هزار   500 و  میلیون   1
برنامه ریزی کردیم و طبق این برنامه 

جلو می رویم.
وزیر صمت بابیان این که شاخصی 
به نام عبور مستقیم خودرو وجود دارد، 
تصریح کرد: از خودروهایی که وارد خط 
می شوند، چند مورد به طور کامل از خط 
خارج شده و چند مورد به عنوان خودروی 
ناقص وارد پارکینگ می شوند؛ امروز هم 
ایران خودرو و هم سایپا هر دو صد درصد 
عبور مستقیم خودرودارند، یعنی خودرو در 
خط کامل بیرون آمده و وارد پارکینگ 
نمی شود درحالی که دریک زمانی این رقم 
به 1۸ درصد کل تولیدات هم رسیده بود؛ 
البته به طور دقیق میانگین تولید خودروی 
کامل سایپا باالی 90 درصد و ایران خودرو 
درصد   95 باالی  به  خردادماه  اوایل  از 

رسیده است.
سال  چند  در  گفت:  امین  فاطمی 
گذشته خودروسازان بزرگ دنیا با نزدیک 
به ۲0 میلیون کاهش تولید روبه رو شدند 
یا بسیاری از کشورهایی که در صنعت 
خودرو پیشرفته هستند در فواصل طوالنی 

اقدام به فروش خودرو می کنند.
تحویل ۲۲3 هزار خودرو از ابتدای 

امسال تا 1۸ خردادماه
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تحویل شده  خودروهای  تعداد  با  ارتباط 
گفت: از ابتدای امسال تا 1۸ خردادماه، 
تحویل شده  خودرو  دستگاه  هزار   ۲۲3
سال  مشابه  مدت  در  درحالی که  است 
خودرو  دستگاه  هزار   1۷0 گذشته 
تحویل شده است، یعنی 31 درصد رشد 

تحویل خودرو را شاهد بودیم.
خودروهای  درصدی   ۶5 کاهش 

کف
فاطمی امین اضافه کرد: از ابتدای 
امسال تا 1۸خردادماه تعداد خودروهای 
ناقص کف 1۴۷ هزار دستگاه بوده که 
گذشته  سال  مشابه  مدت  در  رقم  این 
13۷ هزار دستگاه بوده است، یعنی ۶5 
درصد کاهش خودروهای کف را شاهد 
بودیم و کاهش تولید خودروهای کف 
به این معنی نظم یافتن تولید و زنجیره 

تولید است.
وی عنوان کرد: در ماه های آبان و 
آذر سال گذشته، تعداد خودروهای کف 
1۷0 هزارر دستگاه بود و به یک مسئله 
ملی تبدیل شده بود به طوری که نهادهای 

نظارتی نسبت به این مسئله اخطار دادند 
و پیگیری کردند.

آمار  با  ارتباط  در  صمت  وزیر 
در  امسال  گفت:  نیز  کامل  خودروهای 
این مقطع تولید 1۴۴ هزار دستگاه خودرو 
کامل شده است درحالی که سال گذشته 
به آمار به 3۸ هزار دستگاه خودرو رسید.
تمرکز برنامه های نیمه دوم امسال 

بر کیفیت خودرو خواهد بود
وزیر صمت با اشاره به برنامه دوساله 
برای حل مشکالت صنعت خودرو گفت: 
سال  مهرماه  از  برنامه  این  از  بخشی 
گذشته آغازشده و تا پایان سال 1۴01 
به  مرحله  این  در  و  یافت  خواهد  ادامه 
و  خودرو  صنعت  ساختار  اصالح  دنبال 
ثبات بخشی در تولید هستیم، البته اکنون 
به ثبات بخشی در تولید خودرو رسیده ایم 

و انشاهلل این روند تداوم خواهد یافت.
وی عنوان کرد: از نیمه دوم امسال 
خودرو  کیفیت  درباره  تمرکز  بیشترین 
خواهد بود؛ البته اکنون کیفیت در حال 
بهبود است اما آمار ملموس نیست، یعنی 
بر اساس حرکت و گزارش های رسمی که 
متعلق به وزارت صمت است، اعالم نشده 

و از سوی بخش خصوصی بوده است.
تغییر کیفیت ملموس خودرو از آذر 

و دی ماه امسال
فاطمی امین اضافه کرد: نمودارهای 
کیفیت رو به رشد هستند، اما نمی توان 
آن را بیان کرد زیرا قابل لمس نیست؛ اما 
از آذر و دی ماه امسال این تغییر کیفیت 
برای مردم ملموس تر خواهد بود، بنابراین 
هیچ کسی دارای عصای موسی نیست که 
مسائل چهل ساله یک صنعت را یک شبه 
حل کند و ناگزیر هستیم که مسائل را 
اولویت بندی کرده و به ترتیب روبه جلو 
حرکت کنیم و همین که خودروی ناقص 
مستقیم  عبور  و  نداریم  قبل  معنای  به 
خودرو کامل وجود دارد به نوبه خود در 

کیفیت مؤثر است.
1۴0۲ سال تنوع محصوالت، 1۴03 
و 1۴0۴ سال تمرکز بر تولید خواهد بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت 
: سال 1۴0۲ به سمت تنوع محصوالت، 
کنار گذاشتن محصوالت قدیمی )امسال 
سه محصول از رده خارج خواهند شد( 
و آغاز جهش صادراتی حرکت خواهیم 
کرد و سال 1۴03 و 1۴0۴ نیز تمرکز بر 

تولید خواهد بود.
وی افزود: در ارتباط با خودرو سمند 
نزدیک به 1۲ هزار تعهد از قبل وجود 
دارد که مربوط به فروش قبل است و 
باید این تعداد فروخته و سپس تولید آن 

متوقف شود.
ن  کنو ا  : گفت مین  ا طمی  فا
در  خودرو  مونتاژ  میلیون  سه  ظرفیت 
قسمت  در  البته  که  دارد  وجود  کشور 
پرس و موتور کم است و تقاضا وجود 
که  دارد  وجود  پرسش  این  حال  ندارد؛ 
سرمایه گذاری ها کجاست؟ نزدیک به ۲ 
میلیون ظرفیت رنگ وجود دارد که سال 
تولید  عدد  هزار   500 از  کمتر  گذشته 
شد، زیرا سیستم های مدیریتی و ساختار 
شرکت های خودروسازی و مالکیت آن ها 
در بحث های مالی و نقدینگی نتوانسته 

این ظرفیت را بالفعل کند.
شود  بررسی  باید  کرد:  بیان  وی 
میلیون  سه  قسمت  یک  در  چرا  که 
ظرفیت وجود دارد، اما در قسمتی مانند 
پرس یک میلیون ظرفیت بیشتر نیست، 
زیرا این ها مسائلی نیست که یک شبه 

ایجادشده باشند.
با پایان یافتن قیمت گذاری اموال دو 
شرکت ایران خودرو و سایپا، واگذاری ها 

آغاز خواهد شد
صحبت  کرد:  اعالم  صمت  وزیر 
خودروسازان  تعلق  خصوص  در  مردم 
و  باشد  درست  می تواند  هم  دولت  به 
هم می توان گفت که این طور نیست، اما 
برای از بین رفتن این شائبه از اسفندماه 
سال گذشته اقدامی انجام شد به طوری که 
مرکز کانون وکال و کارشناس رسمی قوه 
قضاییه تمام اموال مربوط به ایران خودرو 
نزدیک  و  کردند  قیمت گذاری  را  سایپا 
ابالغ   ۶00 و  سایپا  در  ابالغ   ۷00 به 
مختلف  کارهای  برای  ایران خودرو  در 
صادرشده است و امیدواریم در هفته آینده 
قیمت گذاری تمام اموال این دو شرکت 
به پایان برسد تا بالفاصله واگذاری را آغاز 
خواهیم کرد به طوری که در مرحله نخست 

شرکت های پارس خودرو، موندرو، سایپا 
سیترون و ایران خودرو خراسان خواهند 
بود و سهام مدیریتی واگذار خواهد شد و 
به سمتی خواهیم رفت تا اصالح ساختار 
مدیریتی در صنعت خودرو را داشته باشیم.
فهرست  به  ذخیره  منتخبان  کل 
منتخبان اصلی افزوده و برنده اعالم شدند
وی ادامه داد: قرار بود خودروسازها 
به  اما  کنند،  عرضه  خودرو  هزار   1۷۶
علت این که اطالعات عده ای از منتخبان 
همخوانی نداشت و تعداد منتخبان کاهش 
پیدا کرد و خودروسازان نیز اعالم آمادگی 
کردند که امکان تحویل خودروها رادارند 
اصلی  فهرست  به  را  ذخیره ها  کل  ما 

اضافه کردیم.
لزوم  خصوص  در  امین  فاطمی 
به  کرد:  بیان  نیز  قرعه کشی ها  حذف 
دو روش می توان سیستم قرعه کشی را 
حذف کرد؛ ما باید عرضه و تقاضا را به 
هم نزدیک کنیم، ما در کشور سالی یک 
اما  نیم میلیون تقاضای خودروداریم،  و 
سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه 
 ۶00 شکاف  یک  بنابراین  تولیدشده، 
هزارتایی در این زمینه وجود دارد که تنها 

با واردات و افزایش تولید رفع می شود.
50 درصد از تولید هر مدل خودرو 
به طرح جوانی جمعیت اختصاص داده 

می شود
وزیر صمت در خصوص قانون ارائه 
خودرو به مادران سرپرست خانوار دارای 
بیشتر از دو فرزند نیز گفت: این قانون 
در آبان ماه سال گذشته مصوب شد و 
15 روز پس از ابالغ باید اجرایی می شد، 
اسفندماه  از  بزرگ کشور  دو خودروساز 
در  و  کردند  آغاز  را  طرح  این  اجرای 
ثبت نام یکپارچه همه موظف به اجرای 

این قانون شدند.
وی افزود: برداشت ما این است که 
از 50 درصد هر مدل خودرو برای این 
قانون تخصیص داده شود؛ به عبارتی هر 
خودرو یک مشخصاتی دارد برای مثال 
50 درصد خودروی ۲0۶ یا 50 درصد از 
مدل تارا. درواقع 50 درصد از هر مدل 
جمعیت  جوانی  قانون  براساس  خودرو 
متعلق به مادران است و مابقی ظرفیت 
در  می شود؛  استفاده  مردم  سایر  برای 
از  نمی توانند  مردم  صورت  این  غیر 
و  شوند  بهره مند  پرطرفدار  خودروهای 
این  گرفتن  برای  شانسی  فردی  هیچ 
خودروها پیدا نکند، اما مجلس می تواند 
بر این قانون صراحت دهد و جزییات آن 

را مشخص کند.
آیین نامه واردات خودرو آماده طرح 

و بررسی در دولت است
وزیر صنعت در ادامه در خصوص 
واردات خودرو نیز توضیح داد: آیین نامه 
و  مطرح شده  دولت  در  خودرو  واردات 
دارای 10 بند است، در خصوص یکی از 
بندهای آن در هیئت دولت ابهاماتی وجود 
داشت و الزم بود به کمیسیون اقتصادی 
برگردد و برای بازگشت دوباره به دولت 
باید 3 مرحله طی می کرد و اکنون طرح 
و  مطرح  دولت  در  که  است  این  آماده 

بررسی شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
واردات خودرو از شهریورماه بیان کرد: از 
زمانی که این طرح تصویب شود، دو تا 
سه ماه بعد عملیاتی خواهد شد و زمان 

زیادی نخواهد برد.
بر واردات خودروهای اقتصادی زیر 

10 هزار دالر تأکید داریم
ص  خصو ر  د مین  ا طمی  فا
گفت:  وارداتی  خودروهای  مشخصات 
ما بر واردات خودروی اقتصادی تأکید 
داریم یعنی خودروهایی که زیر ده هزار 
دالر باشند؛ زیرا می خواهیم پژو، سمند 
و تیبا را از رده خارج کرده و خودروهایی 
قیمت های  که  شاهین  و  تارا  مانند 
باالتری نسبت به خودروهای اقتصادی 
دارند را جایگزین کنیم، پس الزم است 
برای قشری از جامعه که خودروهایی 
داشته  محصول  می خواهند  ارزان تر 
باشیم، بنابراین در این آیین نامه تمرکز 
اقتصادی  خودروهای  که  کردیم  ویژه 
را  مردم  نیاز  تا هم  وارد شود  ارزان تر 
پوشش دهند و هم به تدریج به سمت 
ترکیب  نقص  و  برویم  داخل  ساخت 
خارج  رده  از  با  را  داخلی  محصوالت 
اما  پایین  باقیمت  خودروهایی  کردن 
یک  کردن  یگزین  جا و  بی کیفیت 

برطرف  باکیفیت،  اقتصادی  خودروی 
کرده و سبد محصوالت را کامل کنیم.

وی افزود: خودروهای وارداتی تنها 
خودروهای  و  نیستند  چینی  خودروها 
اقتصادی اروپایی زیر 10 هزار دالر نیز 
وجود دارد و گفت وگوهایی نیز برای انجام 

این کار آغازشده است.
از  پس  داد:  ادامه  صمت  وزیر 
شد،  اعمال  روسیه  بر  که  تحریم هایی 
برگزار  روسی  شرکت های  با  جلساتی 
شد و آنان به شدت عالقه مند به واردات 
قطعه از ایران هستند و گفت وگوها بین 
حال  در  روسی  و  ایرانی  شرکت های 
انجام بوده و نقش وزارت صمت در آن 

تسهیلگری است.
با حذف ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی 
قیمت لوازم خانگی قاچاق افزایش یافت

دیگری  بخش  در  امین  فاطمی 
ر  بازا خصوص  در  خود  سخنان  از 
این  در  نکته  دو  گفت:  لوازم خانگی 
موضوع وجود دارد ممکن است تا حدی 
قیمت ها رقابتی نباشند و آن هم در کشور 
بسیار محدود است در کاالهایی مانند 
لباسشویی  ماشین  تلویزیون،  یخچال، 
اما  هستند،  پایین تر  داخلی  قیمت های 
یک نکته بسیار ظریف وجود دارد و آن 
این که از زمانی که ارز ۴ هزار و ۲00 
تومانی برای روغن گندم و غیره حذف 
شد، قیمت لوازم خانگی قاچاق افزایش 
را   ... و  روغن  افرادی  زیرا  کرد؛  پیدا 
آن  از  حاصل  سود  با  و  کرده  قاچاق 
لوازم خانگی وارد می کردند و سود قاچاق 
تا حدی بود که می توانست سودش را 

پایین تر هم بیاورد.
از  لوازم خانگی  فروش  جشنواره 

سوی بانک ها به زودی برگزار می شود
وی با اشاره به ممنوعیت واردات 
واردات  نباید  ما  داد:  ادامه  لوازم خانگی 
وجود  کاالها  این  اگر  و  باشیم  داشته 
بخش  این که  مگر  است  قاچاق  دارند، 
کوچکی ته لنجی و رسمی باشد؛ افزایش 
قیمت لوازم خانگی خارجی به علت حذف 
درآمدهای سرشار حاصل از قاچاق مواد 
وجود  قیمت  دو  درواقع  است.  غذایی 
و  تولیدکننده  قیمت  شامل  که  دارد 
قیمتی که دست مصرف کننده می رسد، 
می شود؛ قیمت بیشتر لوازم خانگی های 
عمده مانند یخچال، ماشین لباسشویی 
امسال  تا  پارسال  مهر  از  تلویزیون  و 
نداشته  قابل توجهی  قیمت  فزایش  ا
است، اما در کف بازار با افزایش قیمت 
روبه رو هستیم و این نارسایی نظام توزیع 
است که بر روی آن متمرکز هستیم و 
انجام می شود  از کارهایی که به زودی 
جشنواره فروش از طریق بانک ها است 
حتی وام برای آن تأمین خواهد شد؛ ما 
بیش از 1۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی 
تولید می کنیم و همین امروز خطوطی 
جدید را افتتاح کردیم که برای تلویزیون 
اما  باشیم،  نداشته  واردات  به  نیاز  هم 
تشویقی  طرح های  دنبال  به  اکنون 
ایجاد  تقاضا  تولیدات  برای  تا  هستیم 
شود؛ همچنین باید با کوتاه کردن فاصله 
تولیدکننده تا مصرف کننده محصوالت 
باواسطه گری کمتری به دست خریدار 

برسد.
دو  و  جهانی  قیمت های  افزایش 
افزایش قیمت ها  ارز عامل  اصالح نرخ 

است
علل  خصوص  در  صمت  وزیر 
افزایش قیمت ها  برای  سازمان حمایت 
یش  فزا ا نی  جها قیمت های  گفت: 
دو  گذشته  سال  آخر  در  و  پیداکرده اند 
اتفاق افتاد که کمتر درباره آن صحبت 
قیمت  قابل توجه  افزایش  اول  می شود؛ 
پنل های  یا  پنبه  روغن،  در  جهانی 
اتفاق دوم بنا بر قانون  تلویزیون بود و 
هزار   ۴ از  واردات  تعرفه  امسال  بودجه 
و ۲00 به ۲۶ هزار تومان رسید، یعنی 
جهش ۶ برابری در تعرفه ها داریم و البته 
با نصف کردن سود بازرگانی تا حدودی 
تعرفه ها تا حد 3 برابر جبران شد، یعنی 
ما در واردات و در نرخ ارز محاسبه تعرفه 

واردات دو اصالح داشتیم.
وی افزود: تقسیم کاری و هماهنگی 
بین دستگاه ها وجود دارد در حوزه ای که 
داریم  مسئولیت  مستقیم  به صورت  ما 
تورم  و  بود  متعادل تر  قیمت ها  افزایش 
میانگین  تورم  نصف  لوازم خانگی  در 

کشور بود.

رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت و پیگیری مطالبات بانک توسعه 
صادرات ایران اعالم کرد:

رشد 107 درصدی تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی و صنایع 
تکمیلی و تبدیلی

رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت و پیگیری مطالبات بانک توسعه صادرات 
ایران اعالم کرد: این بانک در سال 1۴00 با پرداخت 3۶ 
هزار و ۶05 میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن اقتصادی 
در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، رشدی 10۷ 
تجربه   1399 سال  به  نسبت  بخش  این  در  را  درصدی 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 

»رضا حسینی صفا« با اشاره به اولویت اعطای سرمایه درگردش به مشتریان بانک، 
اعطای تسهیالت سرمایه درگردش  برنامه  اخیر  بانک طی سال های  این  گفت: 
از محل منابع بانک به واحدهای معتبر صادراتی و دارای درآمد ارزی در کشور را 

دنبال کرده است.
وی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران با اعطای 11هزار و ۷50 میلیارد 
ریال تسهیالت به بخش معدن در سال 1۴00، رشدی 10۴ درصدی را در این حوزه 

نسبت به سال 1399 داشته است.
حسینی صفا بخش صنعت را یکی از ظرفیت های مهم کشور برای درآمد 
ارزی و اشتغالزایی معرفی کرد و گفت: بانک توسعه صادرات ایران با هدف توسعه 
ظرفیت های صادراتی بخش صنعت، 109 هزار و ۶۲0 میلیارد ریال تسهیالت در 
سال گذشته به مشتریان صنعتی خود پرداخت کرده و حمایت ویژه از این حوزه را 

در برنامه های خود دارد.
رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت و پیگیری مطالبات بانک توسعه صادرات 
ایران، افزود: این بانک در سال 1۴00 به مشتریان فعال در بخش های مرتبط با تامین 
برق، آب و گاز، ساختمان، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و بازرگانی داخلی نیز 

در مجموع ۲۴ هزار و ۴10 میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است.
حسینی صفا از خاتمه ده پروژه بزرگ تامین مالی شده توسط بانک توسعه 
صادرات ایران در بخش های صنعت، معدن و خدمات در سال 1۴00 خبر داد و گفت: 
این بانک بیش از ۲1 طرح نیز دردست اجرا دارد و از همه توان و امکانات خود برای 

به سرانجام رسیدن این طرح ها تا پایان سال 1۴01 استفاده می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
۳۸۵ میلیارد تومان سود سرمایه  گذاری  های بیمه کوثر و رشد 1۴ 

برابری در بهار 1۴01

سود سرمایه  گذاری  های شرکت بیمه کوثر از ابتدای سال 1۴01 تاکنون، 
با 3۸5میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۴ برابر رشد داشته است.

 به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر، مدیرعامل شرکت 
ضمن بیان مطلب فوق، سود شناسایی شده از محل سرمایه گذاری ها را از ابتدای سال 
1۴01 تا امروز بالغ بر 3هزارو ۸50 میلیارد ریال اعالم کرد که رشد فوق العاده ای داشته 
و با برنامه ریزی صورت گرفته سود سال جاری را مناسب تر از همیشه برآورد نمود.

ابوالفضل آقادادی افزایش هزارو۴00 درصدی سودهای سرمایه گذاری را در 
طی کمتر از چهارماه، یک نصاب عالی در صنعت بیمه خواند و گفت: چشم انداز 
بیمه کوثر کسب رتبه برتر در رضایت مشتریان و سودآوری مناسب است. امسال در 
بخش عملیات بیمه گری با مدیریت ریسک مناسب و افزایش سهم از بازار به دنبال 
مدیریت سود عملیاتی هستیم. در بخش سرمایه گذاری نیز با مدیریت هوشمندانه 
ترکیب سبد سرمایه گذاری همچون جابه جایی سهام با شرکت های همگروه با هدف 
متنوع کردن سبد، به دنبال تنظیم دارایی ها در راستای آیین نامه سرمایه گذاری بیمه 

مرکزی و سودآوری مناسب هستیم.
مدیرعامل شرکت فروش بالغ بر یک هزار و100 میلیارد تومانی بیمه کوثر در 
فصل بهار را خوب ارزیابی کرد و گفت: توجه داشته باشیم که این توفیق در حالی 
حاصل شده که ضمن رشد و حفظ ترکیب مناسب پرتفو، ما برنامه جدی برای پرهیز 
از ورود به هر قیمت در پرتفوهای پرریسک را در دستور کار قرار دادیم و امیدوارم به 
همت همکارانم در شرکت تا پایان سال بتوانیم اهداف کالن برنامه و نصاب های 

هدف گذاری شده را به صورت کامل محقق کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تبعا هرچه اقتصاد کشور و بازار بورس شرایط 
تنوع در سرمایه گذاری ها و کسب سود در  با  نیز  بیمه کوثر  باشند،  بهتری داشته 
عملیات بیمه گری از طریق مدیریت ریسک می تواند عایدی بیشتری را به دست 
آورد که با تقویت بنیه مالی شرکت از این طریق، عالوه بر تامین منافع سهام داران، 

امکان ارائه خدمات بهتر به بیمه گذاران و زیان دیدگان نیز فراهم خواهد شد.

 بیمه آسیا اعالم کرد:
صحنه سازی برای گرفتن خسارت در تبریز و همدان

کارشناسان شعبه مرکزی بیمه آسیا در شهرهای تبریز و همدان ، از پرداخت 
بیش از پنج میلیارد ریال خسارت در دو پرونده جعلی جلوگیری کردند.

 به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا ، در پی گزارش 
برخورد وسیله نقلیه با موتور سیکلت در شهر هریس منجر به مصدومیت دو نفر، 
پرونده ای در شعبه مرکزی بیمه آسیا در تبریز تشکیل شد و کارشناسان بررسی و 

تحقیقات خود درباره این حادثه را آغاز کردند.
بنا بر این گزارش، نتیجه بررسی ها از نحوه حادثه، گزارش های کارشناسی 
و و سوابق مصدومان  نشان داد یکی از مصدومان در سال1395 بابت شکستگی 
بینی و سایر صدمات مبلغ 1۲۲ میلیون ریال از یک شرکت بیمه خسارت و یکی از 
دوستانش در این پرونده جزو اعضای باند تصادفات ساختگی در باغ معروف تبریز 

نیز دیه دریافت کرده است.
با تالش و هوشیاری کارشناسان فنی بیمه آسیا، پاسخ های متناقض شاکیان 
در خصوص نحوه و زمان دقیق تصادف، الیحه، مدارک و مستندات مستدل مربوطه 
به مراجع ذیصالح قضایی و انتظامی ارائه شد. در نهایت برای دادگاه تجدید نظر، 
ساختگی  بودن بودن تصادف  محرز گردید و از پرداخت دو  میلیارد و ۴15 میلیون 

ریال خسارت بدنی ثالث من غیر حق، جلوگیری به عمل آمد.
این گزارش می افزاید، در یک حادثه رانندگی دیگر منجر به فوت و مصدومیت 
و تشکیل پرونده خسارت به مبلغ دو میلیارد و ۶30میلیون ریال، هوشیاری کارشناسان 
شعبه مرکزی بیمه آسیا در همدان، راز جابجایی راننده در این حادثه را برمال کرد.

در بررسی های دقیق حادثه، توضیحات افسر کاردان فنی، عدم ارائه مدارک 
راننده معرفی شده و عدم شناسایی واضح مقصر حادثه توسط مصدومین، مشخص 

شد راننده مقصر خود را فرد دیگری معرفی کرده است.
فرد معرفی شده اعالم کرد در حادثه حضور نداشته و راننده مقصر به علت 
نداشتن گواهینامه مجاز رانندگی، خود را به نام فرد دیگری معرفی و باتبانی، بعد از 

حادثه اقدام به اخذ گواهینامه و ارائه آن کرده است.

یک کارشناس انرژی:
مصرف انرژی در ایران باالتر از متوسط جهانی است

معاون راهبری تولید شرکت نیروی برق حرارتی با بیان اینکه طبق 
آمارها مصرف انرژی در ایران باالتر از متوسط جهانی است، گفت: اگر 
حتی 100 وات هم از مصرف برق کم کنیم به ذخیره سازی منابع آتی 

انرژی کمک کرده ایم.
ناصر اسکندری در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
95 درصد انرژی مصرفی از طریق نیروگاه های حرارتی تامین می شود، 
اظهار داشت: مابقی انرژی نیز از نیروگاه های اتمی، برقابی، تجدیدپذیرها 
و دی جی ها تامین می شود.وی با بیان اینکه طبق آمارها مصرف انرژی 
در ایران باالتر از متوسط جهانی است، تاکید کرد: اگر حتی 100 وات هم 
از مصرف برق کم کنیم به ذخیره سازی منابع آتی انرژی کمک کرده ایم. 
معاون راهبری تولید شرکت نیروی برق حرارتی گفت: در حال حاضر 
ما 51 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در کشور داریم که به لحاظ تعمیرات 
در شرایط بهینه بسر می برند و طبق فعالیت مستمر تعمیرات اساسی آنها 

از مهر تا خرداد انجام شده است.
وی یادآور شد: اکنون تعمیرات اساسی تمامی نیروگاه ها از جمله نکا 
و اصفهان به انجام رسیده و کامال در مدار بهره برداری هستند. البته در 
اصفهان با توجه به محدودیت آبی؛ بهره برداری با مالحظاتی انجام می شود 

اما آمادگی تولید صدر درصدی را داریم.
اسکندری درباره تعمیرات نیروگاهی در دیگر کشورها بیان کرد: ما 
در دیگر کشورها از جمله سوریه و عراق هم برای تعمیرات حضور داریم 

و تجهیزات الزم را در این زمینه در اختیار داریم.
وی درباره وضعیت نیروگاهاهی فرسوده خاطرنشان کرد: به طور قطع 
برخی نیروگاه های کشور قدیمی و فرسوده بوده و راندمان پایینی دارند که 

بهره برداری از آنها به زمان اوج مصرف موکول می شود.
معاون راهبری تولید شرکت نیروی برق حرارتی درباره پدافند غیر 
عامل در بخش نیروگاهی کشور گفت: چنانچه به هر دلیلی بخش نیروگاهی 
مورد سوءاستفاده واقع شود ما آمادگی کامل برای مقابله را داریم، ضمن 
تاکنون تهدید جدی  ایزوله است و  نیروگاهی کشور کامال  اینکه شبکه 
نداشته ایم.وی ادامه داد: مطالعات نشان داده که احتمال خروج اضطراری 
نیروگاه ها در دنیا ۲ تا 5 درصد است و این رقم در ایران فراتر از 3 درصد 

نخواهد بود بعبارت دیگر ما نسبت به شبکه اطمینان باالیی داریم.
اسکندری یادآور شد: در حال حاضر غیر از نیروگاه های مستقر در 

جزایر مابقی به شبکه سراسری متصل هستند.
اینکه صنعت برق را شامل سه بخش تولید.  بیان  با  ادامه  وی در 
توزیع و انتقال  است، افزود: بخش تولید توسط نیروگاه ها صورت می گیرد.

اسکندری با بیان اینکه فرایند برق به گونه ای است که هم زمان با 
مصرف تولید صورت می گیرد و امکان ذخیره سازی چندانی وجود ندارد، 
گفت: براین اساس هر میزان صرفه جویی توسط مشترکان صورت گیرد 

در میزان تولید مؤثر است.
وی با بیان اینکه کشورمان کشور روبه توسعه ای است و بخشی از 
برقی که تولید می شود به سمت بخش مولد اختصاص داده می شود که واجد 
ارزش  افزوده است، خاطرنشان کرد: صنعت برق صنعتی زیرساختی است 
که از همه بخش های کشور حمایت می کند و همه از آن استفاده می کنند.

معاون راهبری تولید نیروی برق حرارتی با بیان اینکه میزان مصارف 
در ۲۴ ساعت متغیر است و اوج مصرف ۲00 ساعت است، اظهار داشت: 
نیاز به سرمایه گذاری های سنگین در احداث  این زمان کم اوج مصرف 
باید به سمت  نیروگاه های جدید را توجیه پذیر نمی کند و بر این  اساس 

روش های دیگری مثل صرفه جویی و ارتقای راندمان نیروگاهی رفت.
با  خوبی  همکاری  صنایع  صرفه جویی  بخش  در  کرد:  تاکید  وی 

صنعت برق دارند.
اسکندری ادامه داد: امسال 100 برنامه تعمیرات نیروگاهی ایران به 
صورت کامل اجرا شده و همه نیروگاه ها آماده تولید هستند. امسال همچنین 
باالی 9۶ هزار مورد تعمیراتی در نیروگاه ها انجام شده و از این  میزان  
تعمیرات برخی تعمیر اساسی بوده است که به خوبی انجام شده است، تنها 
یک مورد ۲0 مگاواتی باقی مانده که در چند روز آینده وارد مدار می شود.

در گفت وگوی مستقیم وزیر صمت با مردم مطرح شد؛

مذاکرات برای واردات خودرو آغاز شده است!
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روسیه بزرگترین صادرکننده نفت 
به چین شد

صادرات نفت روسیه به چین در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال 
میالدی گذشته، 55 درصد افزایش پیدا کرد و عربستان سعودی را به عنوان 

بزرگترین صادرکننده، کنار زد.
اداره کل گمرک چین اعالم کرد واردات نفت از روسیه شامل واردات از 
طریق خط لوله سیبری شرقی اقیانوس آرام و واردات دریابرد از بنادر اروپایی 
و خاوردور روسیه، مجموعا به حدود ۸.۴۲ میلیون تن رسید. این رقم معادل 
1.9۸ میلیون بشکه در روز نفت بود و حدود یک چهارم در مقایسه با 1.59 

میلیون بشکه در روز در آوریل، رشد داشت.
اویل،  ژنهوآ  و  سینوپک  نفتی  غول  جمله  از  چین  دولتی  شرکتهای 
تحت تاثیر تخفیف های چشمگیری که مسکو پس از تحریم خودخواسته 
نفت  اوکراین، عرضه کرد، خرید  در  به جنگ  واکنش  در  مشتریان غربی 

روسیه را افزایش داده اند.
عربستان سعودی دومین صادرکننده بزرگ نفت به چین شناخته شد 
و حجم صادراتش در ماه مه 9 درصد بر مبنای ساالنه رشد کرد و به ۷.۸۲ 
میلیون تن معادل 1.۸۴ میلیون بشکه در روز رسید که کمتر از ۲.1۷ میلیون 

بشکه در روز در آوریل بود.
روسیه پس از 19 ماه، به جایگاه بزرگترین صادرکننده نفت به چین 

برگشت.
آمار گمرکی چین همچنین نشان داد این کشور ۲۶0 هزار تن نفت 
ایران را ماه گذشته وارد کرد. این سومین آمار واردات نفت ایران است که 
چین از دسامبر منتشر می کند. با وجود تحریم های آمریکا علیه ایران، چین 
به خرید نفت ایران ادامه داده است که معادل هفت درصد از کل واردات 

نفت به چین را تشکیل می دهد.
مجموع واردات نفت به چین در ماه مه، حدود 1۲ درصد در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته رشد کرد و به 10.۸ میلیون بشکه در روز رسید.
واردات نفت چین از ونزوئال صفر اعالم شد. شرکت های نفتی دولتی 
از اواخر سال ۲019 به دلیل واهمه از نقض تحریمهای ثانویه آمریکا، از 

خرید نفت این کشور آمریکای جنوبی خودداری کرده اند.
واردات نفت از مالزی که در دو سال گذشته نقطه انتقال نفت از ایران 
مقایسه  در  تغییری  که  بالغ شد  تن  میلیون   ۲.۲ به  است،  بوده  ونزوئال  و 
به مدت مشابه سال گذشته  نسبت  برابر  دو  از  بیش  اما  نداشت  آوریل  با 

افزایش نشان داد.
بر اساس گزارش رویترز، واردات نفت از برزیل که با رقابت ارزان تر 
نفت ایران و روسیه روبرو شده است، 19 درصد در مقایسه با ماه مه سال 

۲0۲1 کاهش یافت و به ۲.۲ میلیون تن رسید.

سوگل رام
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صاد

اقت
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پزشکی  نظام  رییس   
گذشته  سال  گفت:  یالم  ا
ر  د یت  شکا نده  پرو  1۴1
از  که  شد  ثبت  استان  پزشکی  نظام 
این تعداد 3۲ مورد منع تعقیب صادر 

شده است.
“ علیرضا رمضانی »اظهار داشت: 
تعداد پرونده هایی که در هیات بدوی 
برای آنها رای یا نظریه صادره شده نیز 

۷۸ مورد بوده است.
وی افزود: از این تعداد نیز ۲0 مورد 
قصور پزشکی و 5۷ مورد نیز حکم برائت 

صادر شده است.
ادامه  ایالم  پزشکی  نظام  رییس 
داد: تعداد پرونده های هیات تجدیدنظر 

نیز ۲۶ مورد بوده که از این تعداد هفت 
مورد قصور پزشکی و 19 مورد برائت 

اعالم شده است.
از  دیگری  بخش  در  “رمضانی« 

سخنانش در خصوص پرونده های سال 
99 نیز تصریح کرد: پرونده هایی که در 
سال 99 در این سازمان ثبت شکایت 

شده 95 مورد بوده است.
وی یادآور شد: تعداد پرونده های 
بدوی  در هیات  بررسی شده سال 99 
9۶ مورد بوده که از این تعداد ۲۴ مورد 
برائت  نیز  مورد   ۷۲ و  پزشکی  قصور 

اعالم شده است.
م  یال ا شکی  پز م  نظا ییس  ر
های  پرونده  تعداد  ساخت:  خاطرنشان 
تجدید  بدوی  هیات  در  شده  بررسی 
نظر سال 99 نیز ۷۲ مورد بوده که از 
این تعداد 19 مورد قصور پزشکی و 53 

مورد برائت اعالم شده است.

رییس نظام پزشکی ایالم عنوان کرد؛

ثبت 1۴1 پرونده شکایت در نظام پزشکی ایالم
سرپرست شرکت گاز ایالم :

تعامالت شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی، باعث ارتقای 
کیفیت خدمات دهی می شود

و  گاز  شرکت  سویه  دو  تعامل  گفت:  ایالم  گاز  شرکت  سرپرست    
سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان باعث ارتقای کیفیت خدمات دهی 

به ذینفعان شده است.
محمود کشاورز در دیدار با اعضای هیُات مدیره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان ایالم افزود: نظارت دقیق بر اجرای گاز کشی داخلی منازل 
توسط ناظران سازمان نظام مهندسی، باعث کاهش حوادث گازی در استان 
شده است که این اقدامات و دقت در انجام نظارت ها قابل تقدیر و قدردانی 

است.
وی افزود: عالوه بر نظارت بر اجرای سیستم لوله کشی داخلی منازل، 
مطابق با دستورالعمل های شرکت ملّی گاز ایران، نظارت بر اجرای سیستم 
لوله کشی داخلی تمامی مشترکین عمده، صنعتی، کشاورزی و دام و طیور و 

غیره نیز بعهده سازمان نظام مهندسی است.
سرپرست شرکت گاز استان به اهمیت نظارت بر اجرای سیستم لوله کشی 
داخلی تمامی مشترکین اشاره و تصریح کرد: انتظار می رود در این حوزه ناظرین 
گاز واجد شرایط، توسط سازمان نظام مهندسی معرفی گردند تا دوره های 
آموزشی مورد نیاز بر اساس آخرین استانداردها به صورت مرحله ای برای 
آنها برگزار شود تا شاهد کاهش حوادث در حوزه گاز در سطح استان باشیم.

همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایالم از همکاری 
این سازمان برای برگزاری دوره ای آموزشی برای مجریان خبر داد و گفت: 
تفضیلی  نهایی شدن طرح  با  و  ایالم تصویب شده است  طرح جامع شهر 
جدید شهر ایالم، نواحی حاشیه شهر هم مجوز خدمات دهی خواهند گرفت.

عبدالرضا ابوقداره به اهمّیت توّجه به حفظ جان و ایمنی آحاد مختلف 
مردم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این خصوص اقدامات خوبی در حوزه 

نظارت گاز و هماهنگی فی مابین انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همواره به 
دنبال ارتقای کیفیت خدمات فنی مرتبط با ساختمان بوده و همین امر باعث 
ایجاد تحّول در ساخت و سازها از جمله سیستم های لوله کشی گاز شده است.

جنگل های استان ایالم ۲۴ ساعته با ماهواره رصد می شود
 پیشگیری از حریق در اولویت است

   آذر یعقوبیان :  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم از رصد 
ماهواره ای حریق مراتع در استان ایالم خبر داد و گفت: یک فقره حریق در 
پس چرای مزارع در منطقه »کلک نقی« واقع در شهرستان ملکشاهی رخ 
داد، که هیچگونه تهدیدی برای مراتع و جنگل های استان در پی نداشت.

رضا احمدی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: طی روزهای 
گذشته در حوزه پس چرای مزارع در شهرستان ملکشاهی یک فقره حریق 
در سطح بسیار کمی رخ داده بود، که با حضور به موقع همکاران و در سریع 

ترین زمان ممکن حریق اطفا شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم افزود: با توجه به اینکه 
حریق در سطح خورده مالکی رخ داده بود با تالش کارکنان منابع طبیعی 
شهرستان ملکشاهی حریق اطفا و هیچگونه تهدیدی برای مراتع و جنگل 

ها در پی نداشت.
احمدی با اشاره به اینکه در استان ایالم سیستم پایش ماهواره ای وجود 
دارد، افزود: در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حریق ها توسط سیستم 
پایش ماهواره ای کنترل می شوند که در صورت رخ دادن حریق، ساعت وقوع 
حریق، پایان حریق و مساحت محلی که در آن حریق اتفاق افتاده را به دفتر 

مهندسی و مطالعات اعالم می کند.
وی در پایان با عنوان این مطلب که سیستم پایش ماهواره ای در سطح 
استان و کشور حریقها را رصد می کند، افزود: اگر در سطح  استان حریقی رخ 
دهد و کوچکترین مسامحه ای اتفاق افتد، مستقیما مورد رصد سازمان منابع 

طبیعی و آبخیزداری کشور  قرار می گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی بوشهر:
۶ کانون بحرانی فرسایش بادی در استان بوشهر وجود دارد

فکرشهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از توسعه 
طرح های بیابان زدایی در استان خبر داد و گفت: شش کانون بحرانی فرسایش 

بادی در استان بوشهر وجود دارد.
به گزارش فکرشهر، غالمرضا منتظری در گفت وگو با خبرنگار مهر 
اظهار داشت: در راستای بیابان زدایی در استان بوشهر تالش های گسترده ای 
صورت گرفته و متناسب با شرایط خاک و پوشش گیاهی بومی هر منطقه 

پروژه های بیابان زدایی در دست اجرا است.
وی با اشاره به وجود شش کانون بحرانی فرسایش بادی در استان 
بوشهر خاطرنشان کرد: 5۲۶ هزار هکتار از اراضی استان بوشهر تحت تأثیر 
این کانون ها قرار می گیرد و ساالنه باعث بروز خسارت به این اراضی می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به هزینه 11 
میلیارد تومانی طرح های بیابان زدایی استان در سال گذشته بیان کرد: در استان 
بوشهر 935 هکتار با احداث هاللی آبگیر مدیریت هرز آب انجام شده است.

اجرای 150 هکتار نهال کاری
وی از اجرای 150 هکتار نهال کاری در استان خبر داد و افزود: هزار و 
500 هکتار قرق مناطق بیابانی، هزار و 500 هکتار مدیریت جنگل های دست 
کاشت و ۷55 هکتار اجرای پروژه های مراقبت و آبیاری از دیگر اقدامات 
در استان بوشهر است. منتظری با اشاره به کاشت نهال های درخت کنار، 
آکاسیا، گز، کهور پاکستانی و گیاه لگجی در استان خاطرنشان کرد: متناسب 

با اقلیم هر منطقه نسبت به انتخاب درختان اقدام می شود.
طرح های  در  مشارکت  برای  محلی  جوامع  ظرفیت  از  استفاده  وی 
درخت کاری را یکی از اولویت ها عنوان کرد و افزود: مشارکت انجمن های 

زیست محیطی و تشکل های مردم نهاد در این زمینه استفاده می شود.

بررسی 1۸ مقاله کارکنان شرکت توزیع برق استان سمنان 
در کمیته ارزیابی آثار علمی

 بررسی و داوری مقاالت کارکنان شرکت توزیع برق استان سمنان که 
در سال 1۴00 در کنفرانسهای گوناگون پذیرفته شده اند، انجام شد.

 دبیر کمیته ارزیابی آثار علمی این شرکت با بیان مطلب فوق اظهار 
کرد: در این نشست 1۸ مقاله واصله مورد مطالعه و قضاوت قرار گرفته و 

توسط اعضای کمیته، نمره فنی از ۴0 داده شد.
محمد کاشفی با اشاره به این که نمرات اختصاص یافته به مقاالت با 
در نظر گرفتن مالحظاتی از جمله نوع چاپ، نوع ارائه، مدل کنفرانس، ارگان 
برگزار کننده و موضوع طبق دستورالعمل ارزشیابی و تشویق فعالیتهای علمی 
از 100 به هر مقاله تخصیص یافته گفت: پس از دریافت فرم خود اظهاری 
مربوط به هر اثر و مستندات الزم مربوط به ارائه شفاهی و پوستر از همکاران، 

پاداش هر همکار مقاله دهنده تعیین می شود.
 وی با عنوان این که ارائه مقاالت با نام شرکت توزیع برق استان به 
کنفرانسهای معتبر علمی داخلی و خارجی که دارای سطح کیفی مطلوبی 
هستند مورد تاکید قرار گرفت افزود: ارسال مقاله های کاربردی مرتبط با 
حیطه کاری همکاران شرکت به کنفرانس های معتبر، از دیگر نکات مطرح 

شده در این نشست محسوب می شود.

توسعه سرمایه گذاری  برنامه ریزی  و  امیدی معاون  مجید 
شرکت خبر داد؛

در راستای تحقق اهداف دولت مردمی و به منظور توسعه و آبادانی 
مناطق کم برخوردار و محرومیت زدایی از مناطق شهری و روستایی مصوبات 
سفرهای استانی، استاندار سمنان، بعنوان یکی از مهم ترین سند عملیاتی جهت 

نیل به اهداف فوق الذکر  می باشد.
امیدی افزود: در این خصوص با تاکید مدیرعامل شرکت جلسه پیگیری 
به صورت  به شهرها و مناطق روستاهایی  استاندار سمنان  مصوبات سفر 

ویدئوکنفرانس با مدیران امور شهرستان های تابعه شرکت برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه مدیران امور گزارش مبسوطی در خصوص 
اجرای مصوبات، موانع و مشکالت موجود در راستای تحقق این مصوبات 

ارائه نمودند. 

درپی تاکید استاندار محترم استان کلیه معوقات حقوق ودستمزد 
کارگران شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بروز و پرداخت شد
به گزارش روابط عمومی و شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، ابوالحسن 
عالی در تشریح این خبر اظهار کرد: افزایش رضایتمندی از مهم ترین اولویت ها 
و برنامه های این شرکت است که در این راستا تالش می شود از همه ظرفیت 

های برای افزایش رضایتمندی کارگران استفاده کنیم.
وی بیان کرد: افزایش رضایتمندی همواره موجب افزایش کارآیی و در 
نتیجه خدمت رسانی بهتر و با کیفیت تر به مردم است که برروزرسانی حقوق 

کارگران شرکت نیز با همین هدف محقق شده است.
عالی  افزود: کارگران در خط مقدم آبرسانی به جامعه هدف شرکت آبفا 

قرار دارد که همواره باید تالش شبانه روزی آنان پاس داشته شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:
نهضت احداث گلخانه  در کردستان  راه اندازی شود 

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت:  نهضت احداث گلخانه در 
استان کردستان با همکاری همه دستگاه های مرتبط باید ایجاد شود.

پیمان اسکندری در اولین جلسه توسعه ی گلخانه های استان کردستان 
اظهار داشت داشت: توسعه گلخانه ها به بهره وری مناسب از منابع محدود آب 
باید همه دستگاه ها و رسانه ها  و خاک، اشتغال زایی باال کمک  می کند و 

مروج احداث گلخانه باشند. 
تولید  سطح،  واحد  در  عملکرد  باالی  میزان  افزود:  ادامه  در  اسکندری 
محصول در تمام فصول، امکان اجرایی نمودن اصالح الگوی مصرف بخصوص 
در حوزه انرژی و سوخت، صرفه جویی و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی 

از مزایای ایجاد گلخانه است.
وی با تاکید بر جذب سرمایه گذاران و برگزاری دوره های توجیهی احداث 
گلخانه عنوان کرد: در بحث ایجاد گلخانه باید ترویج تخصصی صورت گیرد 
و سرمایه گذاران را به بخش کشاورزی وارد میکنیم و نباید سرمایه گذاران با 

بروکراسی اداری دلسرد کنیم. 
را  احداث گلخانه  وی شفافیت در بحث دستور عمل های صدور مجوز 
ضروری دانست و افزود: قوانین و مقررات را برای سرمایه گذارن بصورت شفاف 

و بهره وری اقتصادی را مشخص کنیم. 
اسکندری با اشاره به مشکالت عدم توسعه مطلوب در گلخانه های استان 
اظهار داشت: هزینه بر بودن احداث واحدهای گلخانه ای، نوسانات قیمت نهاده 
ها،  عدم وجود تسهیالت پایدار و تأمین وثایق و تضامین بانکی توسط متقاضیان 

سرمایه گذاری موجب کاهش احداث گلخانه در کردستان است. 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در خصوص گلخانه های 
کردستان گفت: چهار گلخانه در شهرستان های بیجار، دیواندره، قروه و سقز با 
اشتغال زایی ۶۸۴ نفر در حال سازه احداث و در آینده به بهره برداری خواهد رسید.

امتیاز جدید بانک آینده به صاحبان چک صیادی
 امکان تأیید و انتقال چک های جدید با عابربانک

بانک آینده در راستای گسترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد 
)پیچک( برای انجام امور ثبت، تأیید و انتقال چک های جدید صیادی، اقدام به 

ارائه این خدمات از طریق دستگاه های خودپرداز و کیوسک های بانکی کرد.
بر این اساس، خدمات ثبت، تأیید و انتقال چک های بنفش رنگ با عبارت 
»کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، تأیید و انتقال آن در سامانه صیاد 

است«، از طریق خودپردازها و کیوسک های بانک آینده ارائه می شود.
بر این اساس، نحوه دریافت خدمات سامانه صیاد از طریق خودپردازها 

به شرح زیر است: 
الف( نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز: 

بانکی  از کارت های  با در اختیار داشتن یکی  صادرکننده چک می تواند 
صادر شده از سوی بانکی که دسته چک وی را صادرکرده، به خودپرداز بانک 
مذکور مراجعه کرده و پس از طی فرایند احراز هویت )ورود اطالعات رمز اول 
کارت( و مراجعه به منوی ثبت چک، با واردکردن اطالعات شناسه صیادی 
1۶ رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده اطالعات 
اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد نمودن اطالعات تاریخ، مبلغ 

و مشخصات ذی نفع چک و دلیل ارائه چک )بابت( اقدام کند. 
* به عنوان مثال چنان چه دسته چک از سوی بانک x صادر شده باشد، 
بانکی  کارت  از  استفاده  با  می تواند  )صادرکننده چک(  صدور چک  متقاضی 
صادره از بانک x و مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت به ثبت صدور 

چک اقدام کند. 
درگاه  طریق  از  را  وضعیت چک  استعالم  امکان  صادرکننده  هم چنین، 

خودپرداز را دارد.
ب( نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز: 

و  بانکی  کارت های  از  یکی  داشتن  اختیار  در  با  می تواند  چک  گیرنده 
مراجعه به خودپرداز )شرط یک سان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائه دهنده 
خودپرداز الزامی است(  و پس از طی فرایند احراز هویت )ورود اطالعات رمز 
اول کارت( و مراجعه به منوی استعالم و تأیید دریافت/ انتقال چک، با وارد 
کردن اطالعات شناسه صیادی 1۶ رقمی مندرج در برگه چک دریافتی و مشاهده 
اطالعات چک ثبت شده به  نفع خود، عملیات تأیید دریافت چک/انتقال چک به 

شخص ثالث را انجام دهد. 
* به عنوان مثال چنان چه متقاضی تأیید چک به خودپرداز بانک x برای 
انجام عملیات تأیید/ انتقال )در دو منوی جداگانه( در دسترس مراجعه می کند، 
x می تواند نسبت به  بانک  بانکی صادرشده توسط  از کارت  با استفاده  الزامًا 

تأیید و یا انتقال چک اقدام کند. 
بانکی  شبکه  از  صادرشده  هر چک  در خصوص  می تواند  عملیات  این 

انجام پذیرد. 
ج( عودت انتقال چک: 

دریافت کننده چک با استفاده از این منو، امکان عودت چک را در صورت لغو 
معامله دارد و چک عودت شده را می تواند به شخص انتقال دهنده چک، بازگرداند.

برای  انتقال چک  وضعیت  استعالم  امکان  انتقال:  وضعیت  استعالم  د( 
مشتریان )صادرکننده و تأییدکننده چک( با استفاده از این منو وجود دارد.

ظرفیت  از  استفاده  با  بارها  وانت  ساماندهی  طرح  اجرای 
بازارگاه های الکترونیکی بار

استان  ای  نقل جاده  و  راهداری و حمل  اداره کل  نقل  و  معاون حمل 
از اجرای طرح ساماندهی وانت بارها در بخش حمل و نقل عمومی  سمنان 
جاده ای خبر داد و گفت: الزم است رانندگان این ناوگان جهت ارتقاء سطح  
ایمنی محورهای مواصالتی، افزایش سهم وانت بارها در حمل و نقل جاده ای 
در قالب محموالت قابل حمل با ناوگان وانت بار و جلوگیری از فرار بار نسبت 

به ثبت نام و اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان سمنان غالمرضا طحان عنوان نمود: با هدف ساماندهی وانت بار فعال 
در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای، ارتقاء سطح ایمنی محورهای مواصالتی 
ساماندهی، جلوگیری از فرار بار،  افزایش سهمیه وانت بارها در حمل و نقل 
رانندگان  از کلیه  بار  وانت  ناوگان  با  قابل حمل  قالب محموالت  جاده ای در 
این نوع ناوگان خواستاریم تا با در دست داشتن مدارک الزم جهت اخذ کارت 
هوشمند راننده و ناوگان به اداره کل راهداري و حمل و نقل  جاده اي استان 
و یا مراکز مجاز ثبت نام محل سکونت خود مراجعه و نسبت به ثبت نام و اخذ 

مجوز فعالیت اقدام نمایند.
وی اظهار داشت: متولدین 13۷۸ به قبل که موفق به کسب حداقل مدرک 
پایان تحصیلی ابتدایي یا نهضت سوادآموزي و گواهینامه رانندگي مجاز شده 
اند می توانند با به همراه داشتن اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه ،کارت 
ملي و پایان خدمت )یا معافیت دائم( و دو قطعه عکس ۴*3 کارت هوشمند 

رانندگان را دریافت نمایند. 
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
افزود: صاحبان وانت بار با عمر ناوگان با سن حداکثر ۲0 سال می توانند 
نامه  بیمه  و  معتبر  و  مجاز  فني  معاینه  گواهي  نقلیه،  وسیله  کارت  ارائه  با 
مانند  آن  مزایای  از  و  نموده  دریافت  هوشمند  کارت  معتبر  ثالث  شخص 

تخصیص سوخت و... بهره مند شوند.
طحان در پایان تصریح کرد: شایان ذکر است طرح ساماندهی وانت 
بارها با استفاده از ظرفیت بازارگاه های الکترونیکی در دستور کار سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار داشته و برای رسیدن به اهداف مورد 
نظر تسهیل و تسریع در صدور کارت هوشمند ناوگان و رانندگان وانت بار 
مورد نظر قرار گرفته که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان نظارت می گردد.

روکش  و  کانال  اجرای   پروژه 
آسفالت کوچه دلیران ۷-)کوچه بوشهر 
توسکا(- واقع در کوی تنگک اول ، در 
راستای بهبود شرایط دفع آبهای سطحی 
،  تسهیل در عبور و مرور شهروندان و 
منظر شهری،  و  ارتقای وضعیت سیما 
تحت نظارت شهرداری منطقه دو بندر 

بوشهر در دست اجراست.
بندر  دو  منطقه  شهرداری  مدیر   
از  پروژه  این  اجرای  گفت:  بوشهر 
ناحیه  آن  اهالی  مهم  بسیار  مطالبات 
اتمام  مرحله  در  اکنون  هم  که  بوده 
جدول  سنگ  کانال  تکمیل  و  کانیوو  
و نیز  برداشت و جمع آوری قسمتی از 

آسفالت معیوب قدیمی می باشد.
عمومی  بط  ا و ر رش  ا گز به   
بوشهر،   بندر  دو  منطقه  شهرداری 
ایمان حق شناس اظهار نمود: تاکنون 
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متر کانیوو در قالب این پروژه اجرایی 
گردیده است که پس از  انجام قریب 
اجرای  و  زیرسازی  عملیات  الوقوع 
۲3۴0 متر مربع آسفالت  ، این پروژه 
عمومی  برداری  بهره  مورد  و  تکمیل 

خواهد گرفت.
به علت عدم وجود   : افزود   وی 
شبکه جمع آوری فاضالب شهری در 
بسیاری از محالت جنوبی که باال آمدن 
سطح آبهای زیر زمینی و جاری شدن 
آن بصورت روان آبهای سطحی را به 
دنبال دارد ، تخریب و فرسایش آسفالت 
معابر و کانال های دفع آبهای سطحی 
را در اغلب این نواحی شاهد هستیم که 
امیدواریم با اجرایی شدن شبکه فاضالب 
شهری، معضالت زیست محیطی در این 

محالت از بین برود. 

 مدیر شهرداری منطقه دو بندر بوشهر:
ارتقای وضعیت سیما و منظر شهری

 تحت نظارت شهرداری منطقه دو بندر بوشهر در دست اجراست

/ ردبیل  ا  - حسینی  پروین   
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در دیدار با 
سفیر استرالیا از آمادگی فعاالن بخش 
با  همکاری  برای  اردبیل  خصوصی 

سرمایه گذاران استرالیایی خبر داد.
اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  پیرموذن  حسین  اردبیل،  بازرگانی 
دیدار با سفیر استرالیا در ایران گفت: به 
استان  نماینده بخش خصوصی  عنوان 
اردبیل اعالم می کنم که آماده پذیرش 
سرمایه گذار از کشور استرالیا و  هم چنین 
اعزام سرمایه گذار به این کشور هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل افزود: 
بخش خصوصی در ایران توان باالیی 
سال ها  این  همه  در  که  حدی  تا  دارد 
اقتصادی  بحران  از  کشور  عبور  برای 
و تحریم ها تالش کرده است و اکنون 
نیز آماده توسعه روابط اقتصادی با سایر 

کشورها هستیم.
رئیس خانه صنعت و معدن استان 
در  صنایع  اکثر  کرد:  تاکید  اردبیل 
توجه  با  و  هستند  فعال  اردبیل  استان 

بخش های  در  موجود  پتانسیل های  به 
متنوعی مثل صنعت، معدن، کشاورزی 

و گردشگری می توان همکاری کرد.
کشاورزی  حوزه  در  داد:  ادامه  او 
مثل  بزرگی  پتانسیل  تبدیلی  صنایع  و 
سیب زمینی  تن  میلیون  یک  تولید 
مغان  صنعت های  و  کشت  و  سال  در 
آماده  و  داریم  استان  در  را  پارس  و 
استرالیایی  سرمایه گذاران  با  همکاری 

در این بخش ها هستیم.

در  اردبیل  بازرگانی  اتاق  رئیس 
در  استرالیا  از حضور سفیر  انتها گفت: 
استان تشکر می کنم به ویژه که در این 
شرایط تحریم ها به دنبال توسعه روابط 
باید  که  معتقدم  و  هستند  اقتصادی 
گام های عملی برداشته شود تا تاثیری 
در توسعه روابط اقتصادی داشته باشد.

نیز  استرالیا  سفیر  ساکس  لیندال 
سفر  از  ما  هدف  گفت:  دیدار  این  در 
فرصت های  مشاهده  اردبیل  استان  به 

موجود در این استان و انتقال آن ها به 
فعاالن اقتصادی استرالیا است تا از این 
فرصت ها برای توسعه همکاری های دو 

جانبه استفاده شود.
او افزود: سفارت ایران در استرالیا 
را  کار  این  ما  کشور  در  می تواند  نیز 
انجام دهد و با رایزنی مستقیم فعاالن 
ایران  در  حضور  برای  را  اقتصادی 
تشویق کند. ساکس تاکید کرد: برخی 
از شرکت های بزرگ استرالیایی نیز در 
دعوت  که  دارند  دفتر  امارات  کشور 
می کنم با توجه به نزدیک بودن مسافت 
با  همکاری  زمینه های  کشور  این  در 
را  لیا  استرا خصوصی  بخش  فعاالن 

بررسی کنید.
سفیر استرالیا همچنین درخصوص 
گفت:  نی  یرا ا نشجویان  دا پذیرش 
دانشجویان بسیاری از ایران در استرالیا 
هستیم  مشتاق  ما  و  می کنند  تحصیل 
کشورمان  معتبر  دانشگاه های  در  که 
بیشتری  اردبیلی  و  ایرانی  دانشجویان 

را داشته باشیم.

استقبال بخش خصوصی استان اردبیل از همکاری با سرمایه گذاران استرالیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت 
چهارشنبه  صبح  اروندان،  گاز  و  نفت 
بررسی  نشست   ،1۴01 ماه  ۲5 خرداد 
و رفع مشکالت خدمات بیمه تکمیلی 
اروندان  گاز  و  نفت  شرکت  کارکنان 

برگزار شد.
منابع  مدیران  که  جلسه  این  در 
و   HSE ریاست  مالی،  امور  انسانی، 
کارشناسان شرکت نفت و گاز اروندان 
کردند  برگزار  دانا  بیمه  نمایندگان  با 
در  کارکنان  شده  مطرح  مشکالت 
مورد  تکمیلی  بیمه  خدمات  دریافت 
بحث و گفتگو قرار گرفت و راهکارهای 

مختلف تسهیل و رفع مشکالت مصوب 
شد.

گزارش  نشست  این  ابتدای  در 
جامعی توسط مدیریت منابع انسانی در 
خصوص نحوه قرارداد بیمه دانا جهت 
ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان، تعداد 
شرکت های پیمانکاری معرفی شده به 
بیمه  پوشش  تحت  افراد  تعداد  و  بیمه 

قرار گرفته ارائه شد.
نحوه  موضوع  سه  ادامه  در  و 
سهم  بیمه  عضویت  حق  پرداخت 
و  نحوه  گر،  بیمه  به  کارگر  و  کارفرما 
درمانی  های  هزینه  بازپرداخت  زمان 

قرارداد  طرف  درمانی  مراکز  بررسی  و 
بیمه و کیفیت خدمات آنها مورد یحث 

و گفتگو قرار گرفت.
مالی  امور  مدیر  بابائی  عبداالمیر 
ادامه  در  اروندان  گاز  و  نفت  شرکت 
تسهیل  در  راهکاری  کردن  مصوب  با 
بیمه سهم کارفرما  نحوه پرداخت حق 
دقیق  رصد  با  داشت:  بیان  پیمانکار  و 
پرسنل،  نظرات  دریافت  و  خدمات 
تالش باید کرد مشکالت ادوار گذشته 
در خصوص خدمات شرکت های بیمه 

تکرار نشود.
در ادامه اهم مشکالت پیش روی 

کارکنان در حوزه خدمات بیمه تکمیلی 
درمان از جمله؛ بازپرداخت طوالنی مدت 
هزینه های درمانی، عدم ارائه خدمات 
با  قرارداد  طرف  مراکز  توسط  مطلوب 
بازپرداخت  فرآیند  نبودن  شفاف  بیمه، 
هزینه های درمانی و همچنین راهکاری 
قرار  بیمه حوادث  پوشش  جهت تحت 
گفتگو  و  بحث  مورد  کارکنان  گرفتن 

قرار گرفت.
در انتها نمایندگان بیمه دانا که به 
تکمیلی  بیمه  خدمات  گر  بیمه  عنوان 
سال  در  نفت  ملی  شرکت  کارکنان 
پاسخگویی  با  اند  انتخاب شده   1۴01
شده،  مطرح  بهامات  ا و  مسائل  به 
درمانی  هزینه های  پرداخت  به  تاکید 
قول  و  کرده  کاری  روز   ۲0 تا  نهایتا 
در  تسریع  و  شفافیت  همچون  هایی 
برخط  سامانه  ارائه  با  ها  بازپرداخت 
جهت بارگزاری اسناد درمانی و مشاهده 
فرآیند پرداخت آنها و همچنین افزایش 
بیمه  این  درمانی تحت پوشش  مراکز 
در شهرهای خرمشهر و آبادان از اول 

تیرماه دادند.
ادامه  در  جلسه  این  است  گفتنی 
مدیریت  های  تالش  و  ها  پیگیری 
نمودن  انسانی شرکت در مرتفع  منابع 
با  و  گردیده  برگزار  پرسنل  مشکالت 
عنایت به اهمیت نقش و جایگاه نیروی 
خط  در  که  کارکنانی  ویژه  به  انسانی 
مقدم تولید مشغول به فعالیت می باشند 
های  چالش  نمودن  مرتفع  در  اهتمام 

موجود ادامه پیدا خواهد کرد.

جلسه بررسی و رفع مشکالت خدمات بیمه تکمیلی 
کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان

با  ایالم  فرودگاه شهدای  مدیر    
اشاره به اینکه عملیات اجرایی ساخت 
ترمینال جدید این فرودگاه با 90 درصد 
انجام است،  پیشرفت فیزیکی در حال 
شهدای  فرودگاه  جدید  ترمینال  گفت: 
برداری  بهره  به  دولت  هفته  ایالم 

می رسد.

جریان  در  یگانه«  “محمدجواد 
مدیرعامل  و  راه  وزیر  معاون  بازدید 
هوایی  ناوبری  فرودگاه های  شرکت 
ایران از ترمینال در دست احداث فرودگاه 
ایالم اظهار داشت: پروژه ترمینال جدید 
فرودگاه شهدای ایالم با زیربنای شش 
هزار متر مربع با اعتبار ۲90 میلیارد ریال 

در حال ساخت است.
وی افزود: تالش پیمانکار مربوطه 
این است که تا پیش از هفته دولت و 
بهره  به  حسینی  اربعین  رسیدن  فرا 

برداری برسد.
مدیر فرودگاه شهدای ایالم تصریح 
کرد: با افتتاح پروژه ترمینال جدید این 

ترمینال  و  داخلی  پروازهای  به  سالن 
خارجی  پروازهای  برای  نیز  کنونی 

اختصاص خواهد یافت.
“یگانه« اضافه کرد: روزانه چهار 
حدود  با  و  درصد   ۶0 ظرفیت  با  پرواز 
500 مسافر از طریق فرودگاه شهدای 

ایالم جابجا می شود.

مدیر فرودگاه شهدای ایالم؛
ترمینال جدید فرودگاه شهدای ایالم هفته دولت به بهره برداری می رسد
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تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قطعه یک ایالم
برابر رای شماره 1۴00۶031500100535۷ مورخ 1۴01/01/۲۴ هیات اول 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
خانم  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
کلثوم بسطامی ، فرزند اسد ، ششدانگ یک باب مغازه ، به مساحت 1۷/31 متر 
مربع ، پالک شماره ۷۴ فرعی از 9۲۴/۷/1۶ اصلی ، واقع در ایالم – خیابان 
صاحب زمان نبش کوچه چهارم خریداری شده از همت اله بسطامی و منتسب 

به مالکیت محمد عادلی محرز گردیه است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ی 15 روز آگهی 
اعتراض  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتیکه  میشود 
داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ  انتشار اولین آگهی ، اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
اعتراض دادخواست  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  و پس 
و  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت   ، نمایند  تقدیم  مراجع قضایی 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  وصول  عدم 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1۴01/03/1۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/03/31
رستمی-  رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 1۴01۶0 اصالحی  رای  و   3010۶0000۲۶9  139۸۶0 رای شماره  برابر 
3010۶00005۶۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
به  محسم  فرزند  تاجیکی  جمشید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شماره شناسنامه 399 3 صادره از تهران ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت  5۲/5۲۷ متر مربع پالک شماره 1 فرعی از 99 اصلی واقع در قریه 
احمدآباد وسط تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت مشاعی متقاضی 
جمشید تاجیکی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1۶/3/1۴01
تاریخ انتشار نوبت دوم31/3/1۴01

رئیس ثبت اسناد و امالک
م / الف13۴

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   13 قانون   3 ماده  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک خرم آباد به شرح ذیل:

ه  ر شما ی  ا ر و   1۴0011۴۴۲5001001۴5۴ کالسه  ه  ند و پر
کمالی   پنیری  تقاضای  به   1۴01/0۲/۲1 1۴01۶03۲5001000۷۸9مورخ 
فرزندعلی داد  نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 115.91متر مربع 
مجزی شده از پالک ۴۲اصلی واقع دربخش ۲ شهرستان خرم آباد خروجی از 
مالکیت مالک اولیه آقای اسد بهاروند)دریکوند( رسیدگی وتائید و انشاء گردید.

مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول1۴01/03/1۶

تاریخ انتشار نوبت دوم  1۴01/03/31

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   13 قانون   3 ماده  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک خرم آباد به شرح ذیل:

ه  ر شما ی  ا ر و   1۴0011۴۴۲50010013۸5 کالسه  ه  ند و پر
صحرایی  پیری  تقاضای  به   1۴01/0۲/0۴ 1۴01۶03۲50010003۸0مورخ 
فرزند محمود نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان که با پالک ۲۶فرعی از ۴3 
اصلی ادغام وتواما تشکیل یکباب ساختمان راداده است   بمساحت ۲5.0۷متر 
مربع مجزی شده از پالک شماره۸ فرعی از۴3 اصلی واقع دربخش ۲ شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای موسی بهاروندی رسیدگی وتائید 

و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول 1۴01/03/1۶

تاریخ انتشار نوبت دوم  1۴01/03/31

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   13 قانون   3 ماده  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک خرم آباد به شرح ذیل:

ه  ر شما ی  ا ر و   1۴0011۴۴۲50010013۷9 کالسه  ه  ند و پر
1۴01۶03۲50010003۷۶مورخ 1۴01/0۲/0۴ به تقاضای شادی چنگاوی  فرزند  
روشنعلی  نسبت  به  ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت ۲۷۸.0۸متر مربع 
مجزی شده از پالک شماره 1 فرعی از 5 اصلی واقع دربخش ۴ شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه حسین کمالی رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول1۴01/03/1۶

تاریخ انتشار نوبت دوم  1۴01/03/31

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   13 قانون   3 ماده  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک خرم آباد به شرح ذیل:

ه  ر شما ی  ا ر و   1۴0011۴۴۲5001000۸۷۲ کالسه  ه  ند و پر
1۴01۶03۲5001000۴۴3مورخ 1۴01/0۲/0۷ به تقاضای نسرین حق نظری  
فرزند صیدنقی نسبت  به  ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت ۲31.3۴متر 

 ۴ دربخش  واقع  50اصلی  از  فرعی   11۴۲ شماره  پالک  از  شده  مجزی  مربع 
پور رسیدگی  اولیه صادق شفیع  از مالکیت مالک  آباد خروجی  شهرستان خرم 

وتائید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول1۴00/03/1۶

تاریخ انتشار نوبت دوم  1۴00/03/31

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی 11۸3مرزنشینان سرشیو مریوان به شماره ثبت ۲5۲ شناسه 

ملی 10۶100۲00۶۴ شهرستان مریوان استان کردستان
جلسه  در  که  رساند  می  تعاونی  شرکت  محترم  اعضای  کلیه  اطالع  به 
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت 10 روز چهارشنبه 
مورخ 1۴01/۴/۲9 در محل سالن جلسات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
مریوان تشکیل می گردد از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در 

جلسه حضور بهم رسانند
ضمنًا

1-افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای بازرسان می باشند حداکثر 
تا تاریخ 1۴01/۴/۴ جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند

دستور جلسه :
1- تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری و اخذ اعتبارات و وامهای درخواستی 

و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره
۲- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری 1۴01

3- انتخاب بازرس یا بازرسان
۴- ارائه صورتهای مالی 1۴00

ههیئت مدیره اتحادیه شرکت تعاونی 11۸3 مرزنشینان سرشیو مریوان

آگهی حصر وراثت
شرح  به  مهاباد   ۶33 شماره  شناسنامه  دارای  اسمعیلی  امین  محمد  آقای 
دادخواست به کالسه 010035۷ ش 5 ح از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اسمعیلی به شناسنامه ۷5 
مهاباد در تاریخ 1۴00/3/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن 

مرحوم / مرحومه منحصر است به ۴ پسر ۴ دختر زوجه
1- شاهو اسمعیلی فرزند علی به ش ش ۸0۴۲ پسر متوفی

۲- یوسف اسمعیلی فرزند علی به ش ش ۲1۷۷5 پسر متوفی
3- محمد امین اسمعیلی فرزند علی به ش ش 9 پسر متوفی

۴- یونس اسمعیلی فرزند علی به ش ش ۶33 پسر متوفی
5- شیرین اسمعیلی فرزند علی به ش ش 90۴ دختر متوفی

۶- گالله اسمعیلی فرزند علی به ش ش ۲ دختر متوفی
۷- مینا اسمعیلی فرزند علی به ش ش ۶3۴ دختر متوفی

۸- شهین اسمعیلی فرزند علی به ش ش 50۷0 دختر متوفی
9- مرجان عبداله زاده فرزند بایزید به ش ش 11۷ زوجه متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ  دو باب انباری و محوطه به مساحت ۴۸۶.۴۴ 
مترمربع به شماره ثبتی اصلی ۷ فرعی 99۲ مفروز از پالک 1۴ واقع در طبالوندان 

بخش 9 رشت ملکی آقای حبیب ماهرویان به عمل نیامده است لذا در اجرای 
تبصره یک از ماده 13 قانون تعیین تکلیف عملیات تحدید حدود پالک موصوف 
در روز سه شنبه مورخ 1۴01/0۴/۲1 راس ساعت 9 صبح شروع و انجام خواهد 
یافت لذا بدینوسیله به اطالع مجاورین و صاحبان حقوق می رساند تا چنانچه 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ملک اعتراض دارند می توانند از تاریخ تنظیم 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  روز   30 مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض یا معترضین موظفند از تاریخ تسلیم اعتراض 
ظرف مدت یک ماه دادخواست خود را به مراجع قضایی ذیصالح تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول 
ارائه گواهی تقدیم دادخواست عملیات ثبتی  اعتراض در موعد مقرر و یا عدم 

طبق مقررات ادامه خواهد یافت . تاریخ انتشار:1۴01/03/31
سید محمد فرزانه شال- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

مفقودی
 1۲5CC آریا  موتورسیکلت  یکدستگاه  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
موتور  شماره  به   5۷۸-۶۸5۷1 انتظامی  شماره  به   13۸۴ مدل  قرمز  رنگ  به 
B505۴۶5A به شماره تنه NET1۲5A۸۴5۲0۸۴ متعلق به علی کپوردوست 

فرزند ابراهیم مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری ام وی ام 315H به رنگ سفید مدل 1393 به 
 MVM۴۷۷FJAE01۸۶15 شماره انتظامی 5۲5 ه 35-ایران5۶ به شماره موتور
به شماره شاسی 101555۷  متعلق به پژمان ساالری توس سرا مفقود وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  اول/  هیات   1۴01۶03010۶0000۷9۶ شماره  رای  برابر 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
به شماره شناسنامه 1۲0 صادره  فرزند محمد زکی  مویدی  زارع  نسرین  خانم 
از شیراز ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴9/39 متر مربع عرصه از پالک 
شماره ۲۷03 فرعی از 1۲ اصلی از مالکیت قاسم خانی و اعیان از پالک 1۲ 
اصلی به بنیاد مستضعفان واقع در خیرآباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/3/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/۴/15

رئیس ثبت اسناد و امالک
م / الف 15۸

آگهی مفقودی
پژو  سواری  خودرو  نقلیه  وسیله  سبز(  )برگ  مالکیت  شناسنامه 
شاسی شماره  و   ،  3۲ س   ۷9۸  –  ۶۸ ایران  پالک  شماره  به  پارس 
رنگ   1۲۴K1۶۸۲۸۶۶موتور شماره  و   NAAN01CE5NK90۶5۷۲

مشکی متالیک مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است./.

آگهی مفقودی
ری  سوا خودرو  نقلیه  وسیله  سبز(  برگ  ( لکیت  ما مه  سنا شنا
۴۲۶س   -   ۶۸ ایران  پالک  شماره  به  پانوراما  هاچبک   ۲0۷ پژو 
ه  ر شما و   NAAR03FE1NJ۲۷۷۲1۴ شاسی ه  ر شما و   ،  ۷1
درجه  از  و  مفقود شده  متالیک  رنگ مشکی   1۶۷B01۶1۸۶۷موتور

است./. ساقط  اعتبار 

آرامش و امنیت با صندوق های اجاره ای بانک ملت و بیمه »ما«

شرکت سهامی بیمه “ما” برای اولین بار در کشور، پس از طراحی و اخذ مجوز 
از بیمه مرکزی ج.ا.ا، صندوق های اجاره ای بانک ملت را بیمه کرد. صندوق اجاره 
ای بانک ملت یک جای مناسب و امن برای نگهداری اموال شخصی با ارزش نظیر 
طال، ارز، اسناد، اوراق بهادار و مدارک است که به مشتریان بعضی از شعب بانک 

ملت در سراسر کشور، ارائه می شود.
به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه “ما”، نظری مدیر بیمه های 
مهندسی بیمه “ما” با اعالم این خبر گفت: صندوق اجاره ای یکی از سرویس های 
جانبی بانک ها به مشتریان جهت تأمین نیازهای امنیتی  برای محافظت از دارایی های 
باارزش آن هاست. بیمه نامه صندوق های اجاره ای در چارچوب استانداردهای بین 
المللی طراحی و پس از دوسال فروش آزمایشی و موفق در بانک ملت به عنوان 
بانک پیشتاز در ارائه خدمات برتر و نوین بانکداری، اکنون مسیر های پیشرفت در 
بازار داخلی صنعت بیمه را طی کرده و در حال اخذ مجوز صدور این بیمه نامه برای 

کلیه بانک ها و موسسات مالی واعتباری می باشد.
وی افزود: طراحی این بیمه نامه به شکلی است که هم مشتریان بانک وهم خود 
بانک ها می توانند به صورت انفرادی و یا گروهی اقدام به تهیه و خرید آن نمایند.

نظری در خصوص خطرات تحت پوشش بیمه نامه صندوق های اجاره ای گفت:  
آنچه که خاطر تمام دارندگان صندوق های اجاره ای را مطئن تر می کند اینست که 
بدانند خطراتی که این بیمه نامه تحت پوشش قرارمی دهد چیست؟ باید بگوییم این 
بیمه نامه خسارت های احتمالی اعم ازآتش سوزی، انفجار، سرقت وبالیای طبیعی 
را پوشش می دهد.مدیر بیمه های مهندسی بیمه “ما”  خاطرنشان کرد: هیچ کس 
ازجمله بانک از محتویات صندوق مطلع نخواهد شد و این طور نیست که الزم باشد 
که به بانک بگویند که در صندوق چه چیزی خواهند گذاشت. البته بانک ها قوانینی 

دارند که شما را از گذاشتن موارد خطرناک و مجرمانه منع می کنند.
نظری درباره مدت بیمه نامه گفت: شروع پوشش و اجرای تعهدات بیمه گر از 
زمان درخواست مشتری جهت پوشش بیمه ای به مدت یکسال شمسی می باشد و 
خسارت های احتمالی اعم ازآتش سوزی، انفجار، سرقت وبالیای طبیعی را پوشش می 
دهد.مدیر بیمه های مهندسی و طراح بیمه نامه صندوق های اجاره ای در خصوص 
چگونگی دریافت بیمه نامه صندوق اجاره ای گفت: بیمه گذار به سه طریق؛ مراجعه 
به شعب بانک ملت که دارای صندوق اجاره ای هستند، مراجعه  به شعب شرکت 
بیمه “ما” درسراسر کشور و همچنین مراجعه به نمایندگان شبکه فروش بیمه “ما”می 

تواند بیمه نامه صندوق اجاره ای را دریافت کند.
وی افزود: بیمه گذاران می توانند درخواست خود را در قالب فرم پیشنهاد تا 
سقف 5٫000٫000٫000ریال بدون اعالم محتویات صندوق و یا به صورت خود 
اظهاری تنظیم و  بیمه نامه مربوطه را اخذ نمایند. همچنین در صورت اظهار محتویات 
صندوق، بیمه گذاران می توانند از تخفیف ویژه در نظر گرفته شده برخواردار گردند. 
شایان ذکر است کلیه اقدامات خرید این بیمه نامه از طریق بستر برخط در سامانه 
بیمه ” ما” در حال نهایی شدن بوده و درخواست کنندگان در آینده نزدیک می 
توانند ظرف کمتر از یک روز کلیه فرایند درخواست تا صدور بیمه نامه را طی نمایند.
گفتنی است بیمه “ما” در نظر دارد به منظور گسترش این رشته جدید بیمه ای 
. تحوالت شگرف و بینظیری را برای اولین بار در صنعت بیمه کشور رقم بزند لذا از 
عالقه مندان دعوت می گردد اخبار مربوط به این تحوالت را که به صورت مستمر 

در وب سایت رسمی بیمه “ما” منتشر می گردد، دنبال نمایند.

بانک سامان میزبان فعاالن صنعت غذا در آگروفود ۲0۲۲

مواد غذائی،  بین المللی صنایع کشاورزی،  نمایشگاه  نهمین  و  بیست 
ماشین آالت و صنایع وابسته با عنوان ایران آگروفود ۲0۲۲، در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
 به گزارش درآمد نیوز به نقل از سامان رسانه، بانک سامان با گستره 
متنوعی از خدمات و محصوالت در حوزه صنعت غذا و با هدف همراهی 
و حمایت از فعاالن این صنعت در حوزه خدمات ریالی، ارزی و اعتباری با 
کادری کامل متشکل از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان متخصص در 

بیست و نهمین نمایشگاه آگروفود حضور فعال خواهد داشت.
این گزارش حاکی است بانک سامان که به واسطه خدمات گسترده و 
کامل خود در سال های گذشته به انتخاب اول شرکت های فعال صنایع غذایی 
کشور تبدیل شده است به عنوان تنها بانک در این رویداد نمایشگاهی حاضر 
می شود و در نظر دارد تا در طول برگزاری نمایشگاه با جلسات و مالقات 
اقتصادی  این حوزه  اختیار  را در  امکانات خود  حضوری آخرین خدمات و 
مواد  کشاورزی،  صنایع  بین المللی  نمایشگاه  است  دهد.گفتنی  قرار  کشور 
لغایت 30 خردادماه در محل  از ۲۷  وابسته  ماشین آالت و صنایع  غذائی، 
دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و عالقه مندان می توانند با 
حضور در غرفه بانک سامان در سالن A 31 نسبت به دریافت مشاوره های 

فنی الزم درزمینهٔ خدمات مالی و بانکی بپردازند.

استان  نمایندگان  از  بیمه حکمت  مدیرعامل شرکت  با حضور 
همدان تجلیل به عمل آمد

نیما مومنی زاده مدیرعامل شرکت بیمه حکمت با هدف بررسی عملکرد 
این شعبه در سال 1۴00 و سه ماهه سال 1۴01 ، ضمن حضور در شعبه 

همدان ، از سه نماینده برتر استان با اهدای لوحی تقدیر کرد.
به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه حکمت ، نیما مومنی 
زاده مدیرعامل شرکت بیمه حکمت با هدف بررسی عملکرد این شعبه در 
سال 1۴00 و سه ماهه سال 1۴01 ، ضمن حضور در شعبه همدان ، از سه 

نماینده برتر استان با اهدای لوحی تقدیر کرد.
گفتنی است در این سفر معاون تحقیق و توسعه بازار ، معاون توسعه 

مدیریت و منابع و مدیر امورشعب ، مدیرعامل را همراهی نمودند.

شرکت بیمه سرمد، خسارت یکی 
فوتبال  ملی  تیم  بازیکن  اسب های  از 

کشورمان را پرداخت کرد.
نقل  به  نیوز  درآمد  گزارش   به 
از  یکی  سرمد،  بیمه  عمومی  روابط  از 
تیم  مهاجم  آزمون،  سردار  اسب های 
ملی فوتبال کشورمان که در این شرکت 
بیمه شده بود، به علت مشکل کولیک 
تلف شد.پس از این اتفاق، بیمه سرمد 
با اعزام کارشناس، خسارت وارد شده را 
بررسی کرد و خسارت این بازیکن تیم 

ملی فوتبال را پرداخت کرد.
خلیل آزمون، پدر سردار آزمون که 
مدیر برنامه های او نیز هست، با حضور 
شهر  صمدیاری   ۲33۶ نمایندگی  در 

سرمد،  بیمه  گلستان  استان  در  گنبد 
این  ریالی   3٫10۲٫۸50٫000 چک 
خسارت را به نمایندگی از بازیکن تیم 
ملی فوتبال کشورمان دریافت کرد. او 
در جلسه با مدیران استانی بیمه سرمد، از 
این شرکت برای ارائه خدمات و پرداخت 

به موقع خسارت تقدیر و تشکر کرد.
ملی  تیم  مهاجم  آزمون،  سردار 
در  روزها  این  که  کشورمان  فوتبال 
بوندس  در  و  لورکوزن  بایرن  باشگاه 
کنار  در  و  می کند  بازی  آلمان  لیگای 
فوتبال، در رشته اسب سواری نیز نام و 
آوازه ای دارد، یکی از مشتریان ارزشمند 
بیمه سرمد است که تعدادی از اسب های 
خود را نزد این شرکت بیمه کرده است.

پرداخت خسارت ۳ میلیارد ریالی بیمه سرمد به بازیکن تیم ملی فوتبال ایران

تعاون گران  با  مشترک  جلسه  در 
که با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس برگزار شد، فعالیت بیمه تعاون 
به عنوان نخستین شرکت سهامی عام 
بازار  با ۴ هزار سهامدار در  تعاونی که 
اول فرابورس حضور دارد مورد گفتگو 

قرار گرفت.
بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
فارس،  خبرگزاری  از  نقل  به  تعاون 
ئیس  ر  ، هیمی ا بر ا ر پو ضا  ر محمد

کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه 
مشترک با تعاون گران که در اتاق تعاون 
ایران برگزار شد با بیان اینکه در حال 
حاضر ۲30 شرکت دانش بنیان تعاونی 
فعالیت دارند گفت:  بخش تعاون باید با 
رویکرد دانش بنیان توسعه پیدا کند در 
حالی که برخی تصور می کنند اگر نام 
واحد اقتصادی را تعاون بگذاریم مشکل 
حل می شود، اما مبنای ما تولید کاال و 
خدمت به روش تعاونی و افزایش سهم 

در اقتصاد ملی است.
یونس  همچنین  نشست  این  در 
مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون گفت:  
تعاونی  عام  سهامی  شرکت  اولین  ما 
هستیم که در بازار اول فرابورس با ۴ 

هزار سهامدار حضور داریم.
وی ادامه داد:  توانگری مالی بیمه 
شاخص ها  اصلی ترین  از  که  تعاون 
 13۷ اندازه  به  و  یک  سطح  در  است 

درصد قرار دارد.

همچنین  تعاون  بیمه  مدیرعامل 
 ۲0 که  بود  شده  اعالم  کرد:  مطرح 
به  خودرو  ایران  خودروهای  از  درصد 
بر  که  شوند  می  معرفی  تعاون  بیمه 
خالف رویه تعیین شده مبنی بر ورود 
که  مواردی  در  بیمه  دولتی  شرکت 
وجود  خصوصی  بخش  ورود  امکان 
هم  و  نشده  محقق  مهم  این  ندارد، 
در  انحصارگرایی  روند  شاهد  اکنون 

این زمینه هستیم.

 با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد:

بیمه تعاون، نخستین شرکت سهامی عام تعاونی در بازار اول فرابورس

رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت 
و پیگیری مطالبات بانک توسعه صادرات 
ایران اعالم کرد: این بانک در سال 1۴00 
با پرداخت 3۶ هزار و ۶05 میلیارد ریال 
تسهیالت به فعاالن اقتصادی در حوزه 
تکمیلی،  و  تبدیلی  صنایع  کشاورزی، 
این بخش  در  را  رشدی 10۷ درصدی 
نسبت به سال 1399 تجربه کرده است.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
حسینی  »رضا  ایران،  صادرات  توسعه 
صفا« با اشاره به اولویت اعطای سرمایه 
درگردش به مشتریان بانک، گفت: این 
بانک طی سال های اخیر برنامه اعطای 
تسهیالت سرمایه درگردش از محل منابع 
بانک به واحدهای معتبر صادراتی و دارای 
درآمد ارزی در کشور را دنبال کرده است.

توسعه  بانک  داشت:  اظهار  وی 

صادرات ایران با اعطای 11هزار و ۷50 
میلیارد ریال تسهیالت به بخش معدن 
درصدی   10۴ رشدی   ،1۴00 سال  در 
 1399 سال  به  نسبت  حوزه  این  در  را 

داشته است.
حسینی صفا بخش صنعت را یکی 
از ظرفیت های مهم کشور برای درآمد 

ارزی و اشتغالزایی معرفی کرد و گفت: 
هدف  با  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
بخش  صادراتی  های  ظرفیت  توسعه 
صنعت، 109 هزار و ۶۲0 میلیارد ریال 
تسهیالت در سال گذشته به مشتریان 
صنعتی خود پرداخت کرده و حمایت ویژه 
از این حوزه را در برنامه های خود دارد.

رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت 
و پیگیری مطالبات بانک توسعه صادرات 
ایران، افزود: این بانک در سال 1۴00 به 
مشتریان فعال در بخش های مرتبط با 
تامین برق، آب و گاز، ساختمان، حمل 
و نقل، انبارداری و ارتباطات و بازرگانی 
نیز در مجموع ۲۴ هزار و ۴10  داخلی 
میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است.

پروژه  ده  خاتمه  از  صفا  حسینی 
بانک  توسط  شده  مالی  تامین  بزرگ 
بخش های  در  ایران  صادرات  توسعه 
صنعت، معدن و خدمات در سال 1۴00 
خبر داد و گفت: این بانک بیش از ۲1 
همه  از  و  دارد  اجرا  دردست  نیز  طرح 
برای به سرانجام  امکانات خود  توان و 
رسیدن این طرح ها تا پایان سال 1۴01 

استفاده می کند.

رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت و پیگیری مطالبات بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

رشد 107 درصدی تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی و صنایع تکمیلی و تبدیلی
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شاهکار فدراسیون هندبال؛ 
از مدال جهانی تا رویای افتخار در المپیک

فدارسیون هندبال باالخره پاداش سرمایه گذاری هدف دار خود را در هندبال ساحلی 
دریافت کرد تا رویای این رشته در کسب مدال جهانی رنگ واقعیت به خود بگیرد.

تیم نوجوانان هندبال ساحلی ایران در شروع راه افتخارآفرینی خود در ابتدا مسابقات 
قهرمانی آسیا که به میزبانی تهران برگزار شد را با قهرمانی قاطع پشت سر گذاشتند 

تا جوار حضور در مسابقات قهرمانی جهان یونان را بدست آوردند. 
پسران هندبال ساحلی ایران پس از کسب جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان 
با حمایت همه جانبه از سوی فدارسیون، تمرینات فشرده خود را برای حضور قدرتمند در 
یونان شروع کردند و در ابتدای این مسابقات موفق شدند شروع خوبی داشته و تیم های 
آمریکا و قطر را شکست دهند. شاگردان مهدی قشقایی راد پس از این ۲ پیروزی برابر 

سوئد شکست خورد اما موفق شد به جمع 1۲ تیم برتر این مسابقات راه پیدا کند.
هندبالیست های نوجوان کشورمان در مرحله بعدی برابر کرواسی مغلوب شدند اما 
در دیدارهای بعدی خود برابر فرانسه و برزیل به برتری رسیدند تا خود را در جمع هشت 
تیم برتر جهان ببینند. ایران در ادامه آرژانتین را شکست داد و خود را به نیمه نهایی 
رساند اما در این مرحله برابر برزیل شکست خورد تا به دیدار رده بندی برسد. نوجوانان 
هندبال ایران در دیدار رده بندی مقابل فرانسه قرار گرفتند و با پیروزی در این بازی 

توانستند نخستین مدال جهانی تاریخ هندبال ایران را به دست آورند.
این اتفاق بزرگ و شیرین خستگی تالش خانواده هندبال را از تن دست اندرکاران 
با یک  اما  نیاید  به دست  آورد. مدالی که می توانست هیچوقت  در  فدارسیون  این 

برنامه ریزی هدفمند از سوی فدراسیون جوان این رشته، کسب شد.
درخشش نوجوانان هندبال ساحلی بدون شک می تواند راهی برای رسیدن ایران 
به مدال های درخشان تر در سال های آینده باشد. مدال هایی که می تواند به زودی لقب 
المپیکی به خود بگیرد چرا که این رشته یکی از گزینه های کمیته بین المللی المپیک 

برای اضافه شدن به رشته های بزرگترین رویداد ورزش جهان است.
 نگاه فدراسیون هندبال و شخص علیرضا پاکدل رییس جوان این فدراسیون 
به هندبال ساحلی، نگاهی المپیکی و دوراندیشانه بود. این موضوع در اولین نشست 
خبری آنتونیو گراپیشه سرمربی تیم بزرگساالن هندبال ساحلی مشخص شد. جایی 
که هم این سرمربی سرشناس برزیلی و هم پاکدل به چشم انداز و احتمال المپیکی 
شدن این رشته ساحلی اشاره کردند و حاال ارزش این نگاه و سرمایه گذاری مشخص 
می شود که پسران هندبال کشورمان موفق شدند پای خود را از آسیا فراتر گذاشته و 
به یک مدال جهانی ارزشمند دست پیدا کنند. البته این پایان راه نیست و فدراسیون 
هندبال با این انگیزه ای که بدست آورده، می تواند فعالیت و حمایت خود را در این 
رشته بیشتر و بیشتر کرده و ایران را به عنوان تک قطب قدرتمند هندبال ساحلی در 
آسیا معرفی کند. حاال باید نهادهای ورزشی کشورمان که همگی پیام تبریک خود را 
برای این افتخارآفرینی ارسال کردند، در حمایت از این رشته و فدراسیون هندبال نیز 

تمام همت خود را به کار گیرند تا حرکت قطار موفق این فدراسیون متوقف نشود.  

مربی سازنده کشتی استان تهران:
در هیات کشتی تهران نگاه ارباب رعیتی بود

قاسمی جو، مربی سازنده کشتی استان تهران با استقبال از تغییرات صورت گرفته 
در این هیات، گفت: در گذشته نگاه ارباب و رعیتی نسبت به بزرگان کشتی وجود داشت.

مهدی قاسمی جو، درباره برکناری عبداهلل عزیزی رئیس هیات کشتی تهران، 
اظهارکرد: این تغییرات باید دو سه سال پیش انجام می شد اما فدراسیون مراعات و 
مالحظه کرد که شاید اصالحی صورت بگیرد ولی متاسفانه مسیر غلط مدیریتی در 
کشتی استان تهران ادامه پیدا کرد. از آقای دبیر ممنونیم که درایت به خرج داد تا 

کشتی استان تهران به مسیر درست خود برگردد.
وی با اشاره به عملکرد هیات کشتی استان تهران، خاطر نشان کرد: کشتی تهران 
که روزگاری ملی پوشان زیادی در عرصه ملی داشت، در ۸ سال گذشته در تیم های 
ملی رده های مختلف تنها یک نماینده داشت و این خروجی عملکرد رئیس هیات 

است که سبب شده بود کشتی تهران به حاشیه برود و نزول کند.
مربی سازنده کشتی استان تهران با بیان اینکه با وجود فرصت های زیادی که 
به هیات تهران داده شد، مسیر غلط اصالح نشد، تاکید کرد: متاسفانه کار به کاردان 
سپرده نشده بود و بزرگان کشتی تهران را فراری دادند. سالن هفتم تیر همواره جایگاه 
مربیان بزرگی مانند اکبر فالح بوده است اما آدم های بزرگ کشتی به کار دعوت نشدند.

مربی سازنده استان تهران با بیان اینکه هیات کشتی استان تهران در دوران 
عبداهلل عزیزی به نصیحت ها و دلسوزی های بزرگان کشتی توجهی نمی کرد، افزود: 
برخوردها با کسانی که نقد داشتند، قهری بود. سال گذشته در مسابقات انتخابی تیم 
ملی جوانان در ۸ وزن شاگردان من حضور داشتند اما من را از سالن بیرون کردند. در 
زمان آقای عزیزی، هر کسی حتی در فضای مجازی یک نقد سازنده را مطرح می 

کرد، به کمیته انضباطی فراخوانده می شد و محرومش می کردند.
وی افزود: با مربیان سازنده و بزرگ برخورد خوبی نمی شد، برخوردشان با باشگاه 
کارگران اکبر فالح قهری بود و همکاری نمی کردند، با آقای رسول دهقان نژاد مربی 
سازنده حسن رحیمی یا با هادی داداشی مربی سازنده که در یافت آباد باشگاه دارد یا با 

خودمان که در شهریار باشگاه داریم هم همین برخوردها را داشتند.
مربی سازنده کشتی استان تهران، ادامه داد: اینها تنها چند نمونه از برخوردهایی 

بود که با بزرگان و مربیان سازنده در هیات کشتی استان تهران شده است.
قاسمی جو خاطرنشان کرد: با برخوردهای بد و ارباب رعیتی کاری کردند که 

مسئوالن فعال هیات های شهرستان های استان تهران، کنار بروند.
مربی سازنده کشتی استان تهران با بیان اینکه در هیات کشتی به حرف دلسوزان 
توجهی نمی شد، افزود: وضعیت کمیته داوران و مربیان را بررسی کنید، می بینید افراد 

صاحب نظر دلسرد شده بودند و با آنها همکاری نمی شد.
وی با اشاره به گذشته درخشان کشتی استان تهران که ملی پوشان زیادی در تیم 
ملی داشت، تاکید کرد: االن در باشگاهی که در شهریار کار می کنم، 150 کشتی گیر 
حضور دارند، از این دست باشگاه ها در تهران زیاد است، شهری که با جمعیت 1۴،15 
میلیونی، ظرفیت باالیی در کشتی دارد اما وقتی با این پتانسیل تنها یک کشتی گیر 
در تیم ملی دارد، نشان می دهد که راهی که مسئوالن هیات کشتی استان رفته اند، 
درست نبوده است.قاسمی جو با بیان اینکه امیدوار است با تغییرات صورت گرفته، 
کشتی استان تهران یک هوای تازه را تجربه کند، گفت: امیدوارم آقای امامی فضای 

جدیدی را تا زمانی که رئیس بعدی انتخاب می شود، ایجاد کند.
قاسمی جو با بیان اینکه کشتی استان تهران به همدلی نیاز دارد، تاکید کرد: 
امیدوارم رئیس جدید همدلی از بین رفته را دوباره احیا کند و با همکاری و مشورت 

گرفتن از مربیان بزرگ و سازنده و پیشکسوتان، از نقدهای سازنده استقبال کند.

صعود مرادی و آذرشب به فینال کشتی فرنگی نوجوانان آسیا
آسیا در  نوجوانان  رقابت های قهرمانی  نهایی  راهی دیدار  ایران  ۲ فرنگی کار 

قرقیزستان شدند.
بیشکک  در  آسیا  نوجوانان  فرنگی  کشتی  پایانی  روز  رقابت های  جریان  در 
قرقیزستان، محمد مرادی در ۷1  و سیدرضا آذرشب در وزن ۸0 کیلوگرم به دیدار 

فینال راه یافتند اما اهورا بویری در وزن ۶5 کیلوگرم حذف شد.
در وزن ۶5 کیلوگرم اهورا بویری پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل 
آکوبیر آنگوروف از ازبکستان با نتیجه 5 بر ۴ مغلوب و با توجه به شکست این حریف، 
از دور رقابت ها حذف شد.در وزن ۷1 کیلوگرم که ۷ کشتی گیر حضور دارند، مسابقات 
به صورت دوره ای در دو گروه ۴ و 3 نفره برگزار می شود که محمد مرادی در مبارزه 
نخست با نتیجه ۸ بر 3 مقابل امیرشاه وهاب اف از ازبکستان شکست خورد. وی در 
دیدار مقابل یوجین تاکاهشی از ژاپن با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی دست یافت و به 
عنوان نفر دوم این گروه به مرحله نیمه نهایی رفت. مرادی در این مرحله با نتیجه 5 
بر ۴ از سد ژومارت آرالوف از قرقیزستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در 

دیدار فینال به مصاف امیرشاه وهاب اف از ازبکستان می رود.
در وزن ۸0 کیلوگرم سیدرضا آذرشب در دور نخست با نتیجه 9 بر صفر مقابل 
کامرانبک اوتکیروف از ازبکستان به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی 
در این مرحله با نتیجه ۴ بر 1 بیبیت کوراگانوف از قزاقستان را از پیش رو داشت و به 
دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال به مصاف آسان ژانیشوف از قرقیزستان می رود.

نگاهي به آینده و رویاي شگفتی در بازی انگلستان
با توپ گرد، همیشه شانسي هست، همیشه!

در نظر داشته باشیم که شکست های اخیر فوتبال انگلیس در لیگ ملت ها ارتباط 
مستقیمی با زمان بندی بد آن دارد.

با وجود تمامی مشکالت موجود و عدم داشتن بازی های تدارکاتی مناسب برای 
انگلیس  بار 0-۴  فاجعه  از شکست  بعد  از حضور در جام جهانی، و  ایران قبل  تیم ملی 
که بدترین باخت خانگی خود از سال 19۲۸ را در برابر مجارستان متحمل شد، ناگهان 
به فکر دیدار افتتاحیه در پیش تیم خودمان با انگلیس در ۲1 نوامبر در جام جهانی قطر 
به سرعت  است«  گرد  ای »توپ  کلیشه  البته  و  قدیمی، همیشگی  المثل  افتادم. ضرب 
از ذهنم گذشت، ولی باید اعتراف کنم مشغولم کرد و در گوشه ای از ذهنم ماندنی شد.

به کنکاش پرداختم و آنچه در ذهنم جاي گرفته بود آبیاري کردم.
در یک بعد از ظهر خوب نوامبر، اگر همه عناصر موثری که برد و باخت را در میدان 
فوتبال تعیین می کند، مانند نقشه و سیستم مناسب تیم، نمایش خوب گروهی، درخشش 
دروازه بان، استفاده از موقعیت ها، و…عرضه بهترین بازی عمر تک تک بازیکنان در 
مقابل حریف قدرتمندتر در آن روز خاص، نه تنها ایران، بلکه هرتیمی به طور حتم بدون 
شانس نخواهد بود. تقریبا در هیچ ورزشی به جز فوتبال امکان برد بدین شکل امکان پذیر 
نیست. با مقایسه ای اجمالی فوتبال با دیگر ورزش ها به نکته اشاره شده خواهید رسید. 

شاید امتیازي کسب کنید ولي پیروز از میدان خارج نخواهید شد، بگذریم.
** نمونه هایی فوتبالی که سریعا به خاطرم می رسد امید را در ذهنم تقویت می کند.

ایتالیا در جام جهانی ۶۶، برد معرکه  توفان زرد کره شمالی و پیروزی 1-0 برابر 
الجزایر مقابل آلمان در جام جهانی ۸۲، جایی که تبانی دیدار آخر المان و اتریش، الجزایری 
ها را از صعود بازداشت و من بعد فیفا مجبور شد بازی های آخری گروه را هم زمان برگزار 
کند. دیدار افتتاحیه جام جهانی 1990، کامرون قهرمان جهان، آرژانتین را ناباورانه 0-1 
شکست داد و تا مرحله یک چهارم نهایی هم پیش رفت. سنگال نیز در ۲00۲، قهرمان 
جهان، فرانسه را در دیدار اول از پای در آورد. پیروزی تاریخی 1-0 ایرلند شمالی مقابل 
میزبان بازی ها در اسپانیا ۸۲ از دیگر نتایج  به یاد ماندنی جام های جهانی است. چنانچه 
برد ناباورانه آلمان شرقی برابر رقیب غربی خود پیش از فرو ریختن دیوار برلین از نتایجی 
است که در دوران خود همه را حیران کرد. اشپار واسر معروف تنها گل بازی را به ثمر 

رساند. پس امیدواری بی دلیل و بی پایه هم نیست.
*نمایش ضعیف انگلستان در مولینکس وولورهمپتون و باخت ۴-0 مقابل مجارستان، 
در تاریخ طوالنی شیرها بدترین شکست خانگی انگلیس از سال 19۲۸ بود که 5-1 برابر 
اسکاتلند روی داده بود. با نگاهی به شکست های خجالت آور و اسف بار انگلیس، و پر 
ارج و قرب و افتخار آمیز برای رقبا در طول تاریخ، می فهمم می توان باور داشت. و این 
باور نشانگر آن است که ایران قادر خواهد بود به کلیشه همیشگی »توپ گرد است« و 
همه چیز امکان پذیر معنای نو ببخشد. و  برخالف تمامی انتظارها نتیجه به یادماندنی را 

در تاریخ جام جهانی رقم بزند. 
باورهای خودم  تنها  نه  دارم،  قصد  انگلستان،  تاریخی  به شکست های  نگاهی  با 

بلکه شما را بیش از پیش تقویت کنم.
حتم  طور  به  معتقدم،  شخصا  خواندند.  آور  شرم  را  اخیر  شکست  انگلیس  جراید 
خستگی مفرط در پایان فصلي طاقت فرسا، بعد از مسابقات طوالنی در لیگ برتر و اروپا 
تاثیر بسزایی روی تیم »گرت ساوت گیت« سرمربی انگلستان داشته است. حضور در نیمه 
 A3 نهایی جام جهانی در ۲01۸ و نایب قهرمان  جام ملت های ۲0۲1، اکنون در قعر گروه
لیگ بی مورد ملت ها و زمان بندی غلط آن قرار دارد. اما نکته این است؛ براي اولین بار 
فشار بر ساوت گیت قبل از جام جهانی قطر افزایش یافته است. از عالئم مناسب براي 

رقباي انگلستان. براي ایران، براي ما.
شکست هاي تاریخي انگلستان هم گروه ایران در جام جهاني ۲0۲۲ قطر

یک: نروژ ۲ انگلیس 1 
مقدماتی جام جهانی 19۸۲

در آن سال، انگلیس به جام جهانی 19۸۲ اسپانیا راه یافت، و شاید معنی شکست 
اسلو در این لیست، در مقایسه با بسیاری نتایج فاجعه آمیز، به چشم نیاید. اما باخت به 
نروژ که در رده آخر گروه مقدماتی قرار گرفت در دوران خود خبر بزرگی بود. ارزش آن 
را دارد، خودتان شخصا به گزارش عالی و پراحساس و کمی تمسخر آمیز »بیورخه لیللین 
Bjorge Lillelien« در تلویزیون نروژ گوش کنید تا به ارزش و اهمیت آن پی ببرید. 

لیللین با شنیدن سوت پایان بازی، با ذکر نام های مطرح تاریخ بریتانیا فریاد می زد:
آتلی!  ادن! کلمنت  آنتونی  بیوربروک! سر وینستون چرچیل! سر  لرد  نلسون!  »لرد 
پوز  جوری  بد  تاچر!،  مگی  شنوی،  می  مرا  صدای  تاچر،  مگی  دایانا!  بانو  کوپر!  هنری 

پسرهای شما رو زدیم، بدجوری پوز مالی کردیم«
پیروزي باورنکردني نروژ در 19۸۲ و گزارش تاریخي پایاني ان در فولکلور فوتبال 

نروژ و اروپا ثبت شده است
دو: ایرلند شمالی 1 انگلیس 0

مقدماتی جام جهانی ۲00۶
شمالی شکست  ایرلند  برابر   19۷۲ سال  از  که  شد  میدان  وارد  حالی  در  انگلیس 

نخورده بود.
تنها  انگلیس  یافت و  پایان  ایرلندی ها  برای  یادماندنی  به  این روند در آن شب  
قهرمان  هیلی  دیوید  شد.  متحمل   ۲00۶ جهانی  جام  به  راهیابی  در  را  خود  شکست 
»ویندزور پارک« بود و تنها گل بازی را در دقیقه ۷3 به ثمر رساند و شاگردان »سون 

گوران اریکسون« سرافکنده زمین را ترک کردند.
سه: انگلستان 1 اتحاد جماهیر شوروی 3

مرحله گروهی یورو 19۸۸
اتحاد جماهیر شوروی شانس خود  با  دیدار  زمان  در  هلند،  از  با شکست  انگلیس 
را برای صعود به مرحله حذفی در یورو از دست داده بود. اما آنها حتی نتوانستند قبل از 
پرواز به خانه در آخرین بازی گروهی خود در فرانکفورت، غرور خود را حفظ کنند. مردان 

»بابی رابسون« با سه شکست متوالی راهی خانه شد.
چهار: انگلستان 0 جمهوری ایرلند 1

مرحله گروهی یورو 19۸۸
شروع  بدترین   ،۸۸ آور  تورنمنت خجالت  شد  باعث  هاتون«  »ری  زودهنگام  گل 
ممکن را براي انگلستان داشته باشد. به دیدار آخرین انگلیس پیش از این اشاره داشتم. 
بدترین آن و تحقیر کامل تیم بابی رابسون در دیدار دوم برابر قهرمان رقابت ها، هلند 
شکل گرفت. جایي که مارکو فان باستن با هت تریک خود شکم شیرهاي انگلستان را درید.

برد ایرلند در یورو 19۸۸، تورنمنتي فاجعه بار که با 3 شکست همراه بود
پنج: سوئد ۲ انگلیس 1 

مرحله گروهی یورو 199۲
انگلیس برای راهیابی به مرحله حذفی به یک برد، یا حداقل یک تساوی پر گل 

نیاز داشت.
دیوید پالت زود برای سه شیرها گل زد اما تغییرات تاکتیکی سوئد و تعویض تامی 

اکستروم که به جای آندرس لیمپار وارد زمین شود، انگلیس را در نیمه دوم گیج کرد.
مانند یورو ۸۸، یورو 9۲ با تیم گراهام تیلور بدتر از آن بود که بتوان در باره آن 
صحبت کرد. تصمیمات غافلگیرکننده گراهام تیلور پایان نداشت. انتخاب کارلتون پالمر، 
لنیکر در  یا تعویض کاپیتان گاري  انگلستان  تاریخ فوتبال  از بدترین هافبک هاي  یکي 

همین دیدار، مصیبت بارتر از بود که تصورش را دارید.
شش: انگلستان ۲ کرواسی 3

مقدماتی یورو ۲00۸
در شبی مرطوب و باراني در شمال لندن پرده دوران بدبختی استیو مک کالرن به 

عنوان سرمربی انگلیس پایین آمد و انگلیس در یورو ۲00۸ محروم شد.
به  مقدونیه  خانه  در  گل  بدون  تساوی  همچنین  و  روسیه  کرواسی،  در  شکست 
این معنا بود که مردان مک کالرن در خطر جدي قرار دارند. زمانی که استیو مک الرن 
چتر خود را در آن روز سرنوشت ساز در سال ۲00۷ باز کرد، نمی دانست تنها این چتر و 
تصاویر نمایشگر تمام دوران سرمربیگری او در تیم ملی انگلیس خواهد بود و البته عنوان 

!wally with brolly
)شخصی که شخصیت، شوخ طبعی، و جذابیت ندارد( تا ابد با او خواهد ماند، مردي 

که فوتبال انگلیس را در دوران مربیگري خود به کشتن داد.
هفت: آلمان ۴ انگلیس 1

جام جهانی ۲010
انگلیس در بلومفونتین به طور کامل توسط آلمان له و په شد. اگرچه گل فرانک 

لمپارد پیش از ظهور تکنولوژی کنترل خط دروازه به غلط مردود اعالم شد.
پیش  را  آلمان  تا  داد  اجازه  کلوزه  میروسالو  به  از سه شیرها  برهم  و  دفاع درهم 
بیاندازد. سپس لوکاس پودولسکی، توماس مولر و یک مسترکالس از مسوت اوزیل، ژرمن 
های بهتر و برتر  را به مرحله یک چهارم نهایی رساند تا شاگردان فابیو کاپلو ایتالیایی با 

خروج زودهنگام دیگری روبرو شوند.
هشت: انگلیس 1 ایسلند ۲

یورو ۲01۶
صدر  در  توانست  می  بازیکنانش  و  هاجسون  روی  دیدار  این  نتیجه،  به  توجه  با 

فهرست قرار گیرد، شکست از کشوري با جمعیت 3۲3000..
پیروزی شایسته ایسلند یک تورنمنت تلخ را برای هاجسون و تیم ضعیفش رقم زد 

که به هیچ وجهي نمایش خوبي عرضه نکرد.
به نظر می رسید که پنالتی زودهنگام وین رونی، انگلیس را برای بازی در مرحله 
گل  از  پس  آنها  اما  داد،  خواهد  قرار  ها  بازي  میزبان  فرانسه،  مقابل  نهایی  چهارم  یک 
های راگنار سیگوردسون و کولباین سیگتورسون هیچ پاسخی براي ایسلندي ها نداشتند. 
اینک جشن کالسیک دو طرفه بازیکنان و تماشاگران ایسلندي از لحظات زیبا و دیدني 

تاریخ فوتبال است.
شکست در مقابل ایسلند در یورو ۲01۶

نُهم: ایاالت متحده امریکا 1 انگلستان 0
مرحله گروهی جام جهانی 1950

تیم ملی انگلیس در اولین حضور خود در جام جهانی، نام هایی چون استنلی متیوز، 
تام فینی و بیلی رایت را به رخ مي کشید.

اما تیم والتر وینترباتم در بلو هوریزونته شوکه شد. علیرغم تسلط، مالکیت توپ و 
حتي اصابت توپ به تیرک دروازه، انگلستان با گل جو گاتجنز شکست خورد. این خبر 
مدیر  و  پستچی  از  متشکل  امریکا،  آماتور  تیم  ورزش.  در صفحات  فقط  نه  و  بود  بمبي 

تشییع جنازه، بزرگترین شوک تاریخ ورزش را رقم زد.
پیروزي امریکا برابر انگلستان در جام جهاني 1959 با تک گل جو گوتینز معجزه 

ایي بود

نامی  ساپینتو  ریکاردو 
در  بیشتر  امروز  از  که  است 
موردش خواهیم شنید. فردی 
از  یکی  و  دانشگاهی  عالی  مدارک  با 
دوستان نزدیک ژوزه مورینیو قرار است 

سرمربی استقالل شود.
سرمربی  باید  را  ساپینتو  ریکاردو 
پرتغالی  مرد  دانست.  استقالل  بعدی 
پس از کش و قوس فراوان قرار است به 
جای فرهاد مجیدی روی نیمکت آبی ها 
بنشیند. کسی که در کشورهای مختلفی 
از یونان، لهستان، بلژیک، پرتغال گرفته 
تا برزیل و عربستان سرمربیگری کرده 
که این مسئله حاوی نکات جالبی است 

که مرور آن خالی از لطف نیست.
ریکاردو ساپینتو را می توان یکی 
از چهره های مطرح باشگاه اسپورتینگ 
لیسبون یکی از غول های کشور پرتغال 
تیم  این  لباس  با  که  بازیکنی  نامید. 
نیز  پرتغال  ملی  تیم  به  و  شد  مطرح 
رسید و حتی کار مربیگری را از رده های 
پایه اسپورتینگ آغاز کرد. اما استارت و 
جرقه مربی شد سرمربی جدید استقالل 

در همان دوران ورزشی زده شد.
هنوز  ساپینتو  که  سالها  آن  در 
یک فوتبالیست جویای نام بود، او نیز 
لژیونرهای  سایر  مانند  به  داشت  قصد 
گومش،  نونو  پائولتا،  مانند  کشورش 
فیگو، روی کاستا و... در خارج از پرتغال 
تجربه جدیدی داشته باشد و در نهایت 
بدترین  که  شد  سوسیه داد  رئال  راهی 
رخ  بازیکن  این  ورزشی  دوران  اتفاق 
داد و او در ۲۷ سالگی دچار مصدومیت 
وحشتناکی شد و بیش از یک سال از 

میادین دور بود.
سالگی   31 در  سپس  پینتو  سا
این  به  و  شد  مصدومیت  دچار  مجددا 
فکر افتاد که دوره های مربیگری را در 
یوفا بگذراند. پس از اتمام دوران ورزشی، 
را  مربیگری  های  دوره  تمام  تقریبا  او 
پاس کرده بود. ساپینتو سپس به سمت 

 Business( تجاری  ارتباطات  رشته 
در  و  رفت   )Communication
توانست  آن،  مدارک  دریافت  حین 
و  مارکتینگ  در  خود  ارشد  کارشناسی 
مدیریت ورزشی از دانشگاه لیسبون را 
نشان  که  ای  مسئله  کرد.  دریافت  نیز 
دهنده این است، سرمربی جدید آبی ها 
فرد تحصیل کرده ای به شمار می رود.
پس از اینکه ساپینتو قصد داشت 
تا وارد دنیای مربیگری شود، از طرف 
دریافت  همکاری  پیشنهاد  اسپورتینگ 
کرد. باشگاهی که در ۲ مقطع برای آن 
توپ زده بود. او ابتدا جزو اعضای هیئت 
مدیره اسپورتینگ بود و سپس به عنوان 
سفیر باشگاه در اروپا معرفی شد. پس از 
آن ساپینتو اعالم کرد که اینگونه پست 
های مدیریتی باب میل او نیست و قصد 
دارد کنار زمین به فعالیتش ادامه دهد و 

وارد عرصه مربیگری شود.
یکی از افراد مورد عالقه ساپینتو، 
او  است.  فوتبال  دنیای  خاص  آقای 
حضور  عدم  بابت  که  کرده  اعتراف 
همیشه  تا  مورینیو،  ژوزه  های  تیم  در 
حسرت می خورد. در بازه ای که آقای 
خاص هدایت اینتر را برعهده داشت و 
با کسب سه گانه دوران طالیی را برای 
دعوت  به  ساپینتو  زد،  رقم  نراتزوری 
مورینیو به مدت یک هفته راهی میالن 
شد و از تمرینات اینتر میالن نت برداری 

می کرد.

پس از جدایی ژوزه از اینتر و سفر 
او به مقصد اسپانیا، ساپینتو باز هم این 
فرصت را داشت تا به کمپ تمرینی رئال 
مادرید رفته و تمرینات هموطنش را از 
نزدیک ارزیابی کند. ساپینتو رابطه فوق 
العاده ای با مورینیو داشته و همواره این 
سرمربی مطرح را تمجید کرده است. او 
می گوید که آقای خاص دنیای فوتبال 
استعداد فوق العاده ای در بازی خوانی 
حریف و آماده سازی تیم هایش برای 

هر مسابقه دارد.
پپ  ز  ا که  گوید  می  پینتو  سا
گواردیوال و مائوریتسیو ساری نیز بسیار 
تأثیر گرفته است و به پویایی هجومی 
تیم های این دو سرمربی عالقه داشته و 
عطش آنها برای کنترل حریف در تمامی 
ابعاد بازی را می پسندد. از عالیق این 
سرمربی نیز می توان به بازی مالکیت 
دارد  دوست  ساپینتو  کرد.  اشاره  محور 
مختلفی  های  پوزیشن  در  بازیکنان 
به صورت مرتب الیه  و  داشته  حضور 
های ساخت بازی را در حین 90 دقیقه 
ایجاد کنند. او در تمام تیم هایش تالش 
پیاده  را در زمین  این مسئله  کرده که 
کند. خود ساپینتو در این خصوص گفته 
است که ایده فوتبالی من، دربرگیرنده 

کنترل بازی خودمان است.
یکی از مواردی که او به آن افتخار 
در  رقابتی  های  تیم  ساخت  کند،  می 
کشورهای مختلف است. چالشی ترین 

تجربه سرمربی جدید استقالل، کار در 
لژیا ورشو لهستان بود. او اعتقاد دارد کار 
کردن به عنوان خارجی در این کشور 
سخت و دشوار است چرا که لهستانی 
ها به ایده های خودشان اعتقاد دارند. 
به گفته ساپینتو تجربه او در عربستان 
که  دلیل  این  به  بوده  افتضاح  خیلی 
غیرحرفه  و  بد  بسیار  آنجا  در  شرایط 
او  مربی  این  گفته  به  است.  بوده  ای 
در عربستان با مشکالت زیادی دست 
و پنجه نرم کرده و در نهایت خیلی زود 

این کشور را ترک کرد.
تیم  و  پرتغال  به  بازگشت  در  او 
برای  را  آنها  توانست  بلننسس  سنتی 
اولین بار در تاریخ باشگاه به لیگ اروپا 
برساند که هم از لحاظ فوتبالی و هم از 
نظر اقتصادی برای این باشگاه دوران 
خوبی بود. ساپینتو در ادامه هدایت براگا 
را برعهده گرفت و در لیگ اروپا و در 
قیاس با پورتو و اسپورتینگ که آنها نیز 
داشتند،  حضور  اروپا  در  مقطع  آن  در 
براگا  با  او  کرد.  کسب  بهتری  نتایج 
شکست  اروپا  لیگ  گروهی  مرحله  در 

ناپذیر بود.
اینکه ساپینتو جام حذفی  از  پس 
کرد،  کسب  لیژ  استاندارد  با  را  بلژیک 
قرار  کشور  این  برتر  مربیان  میان  در 
گرفت. او می گوید نکته ای که همیشه 
که  است  این  دارد  سوال  جای  برایم 
چرا پس از کسب قهرمانی در بلژیک، 
اروپایی  تیم های  از  پیشنهادات خوبی 

دریافت نکردم.
حاال این سرمربی پرتغالی پس از 
موریرنسه  با  گذشته  تلخ فصل  تجربه 
که با سقوط به دسته پایین تر همراه 
خاطرات  ند  بتوا است  ر  میدوا ا شد، 
و  کرده  پاک  ایران  در  را  گذشته  بد 
عنوان  به  دیگر  بار  یک  را  استقالل 
قهرمانی لیگ برتر برساند. باید دید که 
در سرنوشت او و استقالل چه چیزی 

مقدر شده است.

فوق لیسانس مدیریت ورزشی از دانشگاه لیسبون؛

ساپینتو گزینه جذاب نیمکت استقالل!

با  لورکوزن  بایر  ایرانی  مهاجم 
تیم  این  در  بعد  فصل  که  این  اعالم 
به مسائل  بهتر خواهد شد عنوان کرد 
سیاسی گروه B جام جهانی کاری ندارد 
و همراه بازیکنان ایرانی به دنبال صعود 

از گروه است.
لورکوزن،  بایر  سایت  گزارش  به 
فوتبال  تیم ملی  مهاجم  آزمون،  سردار 
ایران پس از کش و قوس های فراوان 
با قراردادی پنج ساله به بایر لورکوزن 
پیوست. آزمون اولین ایرانی بود که در 
داشت. شش  حضور  روسیه  برتر  لیگ 
اروپا  لیگ  در  حضورش  از  پس  ماه 
یک  عرض  در  کرد.  گلزنی  و  بازی 
وب  طریق  از  شد  مجبور  کازان  سال، 
سایت رسمی خود اعالم کند که آزمون 
با وجود پیشنهادات آرسنال، لیورپول و 
این  در  زنیت  مانند  داخلی  قدرت های 

باشگاه خواهد ماند.
را  اسب هایم  اسم  اوقات  گاهی 

فراموش می کنم 
سردار آزمون عاشق رقابت است. 
به هر حال فوتبال و بازی با ورق و قباًل 
والیبال مورد توجه او بود، اما بزرگ ترین 
سرگرمی این جوان ۲۷ ساله، 5۲ اسب 
مسابقه ای او است. او اولین اسب خود 
گفت:   آزمون  خرید.  پیش  سال   10 را 
اسب هایم آنقدر زیاد هستند که گاهی 
چیست.  اسم شان  می کنم  فراموش 
ویدیوهای  همیشه  من  بازی،  از  قبل 
اسب هایم را تماشا می کنم. اگر دوستان 
کنند  فراموش  خانواده ام  اعضای  یا 
برای من ویدئو بفرستند، واقعا عصبانی 
می شوم. من اسب هایم را دوست دارم و 
بعد از دوران حرفه ای ام زمان بیش تری 
برای آن ها خواهم داشت. سردار با خنده 
ادامه داد: بعد از این که به دنیا آمدم اول 
مادر و پدرم و بعد اسب های مان را دیدم! 
داشتند که  بزرگی  مادرم مزرعه  و  پدر 
اسب های پدرم، عمویم و پدربزرگم در 
اسب ها  من  بزرگ  بودند. عالقه  آن جا 
هستند. چیزهای زیادی در مورد آن ها 
می دانم و اولین اسبم را زمانی خریدم 

که 1۷ سالم بود.
یک  ن  عنوا به  و  ا چقدر  هر 
د  تعدا می شد،  موفق تر  لیست  فوتبا
والدین،  و  می شد  بیش تر  اسب هایش 
خواهر، پسر عموها، برادرزاده و هم چنین 
عنوان  به  اسب هایی  دوستش  بهترین 

هدیه از سردار دریافت کردند.
من نمی خواهم مربی شوم

خانواده آزمون قباًل جایزه ای بالغ بر 
۲5000 یورو را در مسابقات خانگی اسب 
سواری دریافت کرده است. در ایران این 
پول زیادی است، اما در مسابقات استرالیا 
پول هنگفتی در انتظار خانواده است. اگر 
فوتبال در یک مقطعی تمام شود، آزمون 
تمرکز  اسب ها  روی  بیش تر  می خواهد 
کند و قهرمان شود. آزمون عنوان کرد 
نمی خواهد سرمربی فوتبال شود و بعد 
از پایان دوران فوتبالش به اسب و حضور 

در رقابت ها با اسب ادامه خواهد داد.
در گنبدکاووس، زادگاه آزمون در 
فوتبال  به  رسیدن  مسیر  ایران،  شمال 
برتر اروپا به شدت سخت بود. با وجود 
این شرایط سخت او در نوجوانی به این 
رشته روی آورد و برای تیم ملی زیر 15 
سال ایران بازی کرد. البته سردار قبل 

از این زمان والیبال نیز بازی می کرد.
ی  سنت ها ز  ا یگر  د یکی 
کل  تقریبًا  که  خانوادگی  شگفت انگیز 
خانواده آزمون را به هم متصل می کند، 
والیبال  بازیکن  پدرش  است.  والیبال 
باالخره  سردار  که  این  است.  بوده 
به  و  کند  بازی  فوتبال  گرفت  تصمیم 
با هیچ  نرود  والیبال  ترتیب سمت  این 
این  در  سردار  نشد.  روبه رو  مخالفتی 
زمینه گفت: من واقعًا والیبالیست خوبی 
بودم، اما همه به من توصیه کردند که 
فوتبال را انتخاب کنم. و زمانی که در 
یک تورنمنت بین المللی بهترین گلزن 
شدم و از روسیه پیشنهاد دریافت کردم، 
مسیر من روشن شد. از آن زمان، والیبال 

فقط برای تعطیالت بود. 
سردار آزمون چند سالی است که 
به یکی از بهترین گلزنان فوتبال روسیه 
تبدیل شده بود. او سه سال متوالی در 

مرتبًا  بود،  زنیت قهرمان شده  با  آن جا 
و  کرد  بازی  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 
خود را در سطح بین المللی در باالترین 

سطح نشان داد. 
این مهاجم ایرانی در ادامه گفت: 
بعد از بازی کلن خیلی ناامید شدم که 
شکست خوردیم. متوجه شدم این بازی 
معنایی  چه  هواداران  و  باشگاه  برای 
در  تا  می دهم  انجام  کاری  هر  و  دارد 
دوئل های فصل بعد پیروز شویم. همه 
این جا به خوبی از من استقبال کردند. ما 
در تیم راحت هستیم و اخیراً در مکزیک 
حاال  داشتیم.  خوبی  شرایط  خیلی  نیز 
می خواهم جواب این خوبی ها را بدهم 
و به تیم کمک کنم. من باید در همه 
جای زمین برای همه بازیکنان حضور 
داشته باشم. سال آینده می توانم خیلی 

بهتر بازی کنم. 
سردار قبل از شروع جنگ، روسیه 
را ترک کرد. وقایع اوکراین این جوان 
در  او  است.  کرده  ناراحت  را  ساله   ۲۷
روسیه  در  همیشه  من  گفت:  این باره 
احساس راحتی کرده ام و مردم همیشه 
با من خوب بوده اند. هرگز فکر نمی کردم 
من  ما  ا باشد.  ممکن  چیزی  چنین 
بنابراین نمی خواهم  سیاستمدار نیستم، 
زیاد در مورد جنگ صحبت کنم اما البته 
به عنوان یک انسان می گویم در این دنیا 

نباید جنگی صورت گیرد.
او کاپیتان دوم و سومین گلزن برتر 
تاریخ تیم ملی است. سردار آزمون یک 
فوق ستاره در تیم ملی ایران است. نه 
تنها بیش از ۴.۶ میلیون دنبال کننده در 
اینستاگرام گواه این موضوع است، بلکه 
باید آزمون را برگ برنده ایران در جام 
جهانی دانست. ایران با وحید هاشمیان 
به عنوان دستیار مربی با آمریکا، انگلیس 
و ولز دیدار می کند که یک گروه جالب 

از نظر ورزشی و سیاسی است.
آزمون گفت: ما به همه بازیکنان از 
هر تیم ملی که باشند احترام می گذاریم. 
هیچ مشکلی بین ما وجود ندارد، ما می 
باید  ما  کنیم.  بازی  فوتبال  خواهیم 
بسپاریم.  سیاستمداران  به  را  سیاست 
متحد  گروه  از  با هدف صعود  ما  همه 
این  به  رسیدن  ما  رویای  شده ایم. 

هدف است.
ترکمن های زیادی در شمال شرق 
ایران زندگی می کنند. رابطه بین اقوام 
تبار  ترکمن  ما  است.  عالی  ایران  در 
هستیم، اما به ایرانی بودن مان افتخار 
می کنیم. ایرانی ها عاشق فوتبال هستند 
و بسیار پرشور هستند. من در هر بازی 
را  ایران  پرچم  زیادی  تعداد  خانگی 
می بینم و مردم اغلب در اینجا  با من 
صحبت می کنند. این باعث خوشحالی 

من است.
 1۸ سن  در   ۲013 ژانویه  در  او 
سالگی به تیم روبین کازان بپیوندد. این 
یک حرکت جسورانه بود؛ به خصوص با 
توجه به این که تعدادی از باشگاه های 
بزرگ اروپایی به او نگاه می کردند، اما 
روسیه  به  که  بود  شده  متقاعد  آزمون 
برود. او درباره روزهای اول در روسیه 
بود  سخت  خیلی  بودم.  افسرده  گفت: 
چون پدر و مادرم، دوستانم و هم چنین 
اسب هایم خیلی دور بودند. من تنها بودم 

ولی مبارزه کردم. 
آزمون: هدف ما صعود از گروه مان 
اسم  گاهی  است/  جهانی  جام  در 

اسب هایم را فراموش می کنم
او در پایان درباره صعود به لیگ 
لیگ  گفت:   لورکوزن  با  قهرمانان 
باشگاهی  رقابت  بهترین  نان  قهرما
مرحله  به  می خواستیم  واقعًا  ما  است. 
بعد  گروهی برسیم و خوشحالم فصل 
در لیگ قهرمانان هستیم. من همیشه 
بازیکنان  این  با  دارم.  بزرگی  رویای 
ممکن  چیز  همه  استعداد  با  و  جوان 
را  آن  من  است،  همین  فوتبال  است. 
بارها و بارها تجربه کردم؛ با روستوف، 
بایرن را شکست دادیم. ویارئال فصل 
قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  به  قبل 
رسید. پس چرا ما نه؟ به خصوص که 
لورکوزن ۲0 سال پیش به موفقیت در 
امیدوارم  من  و  رسید  قهرمانان  لیگ 

امسال سال ما باشد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

به همه رقیبانمان احترام می گذاریم؛

آزمون: رویای ما صعود از گروه  است!

با نزدیک شدن به ۸ شهریور، بازار 
ریاست  انتخابات  پیرامون  زنی  گمانه 
فدراسیون فوتبال داغ و داغ تر می شود 
و به نظر می رسد با ورود به فصل دوم 
سال اخبار مربوطه در این باره تا خود 
روز برگزاری انتخابات به حداکثر میزان 

خود برسد.
اخبار  مطابق  حال،  همین  در 
امروز مهدی محمدنبی،  تا به  دریافتی 
دبیرکل اسبق فدراسیون فوتبال، میرشاد 

ماجدی، سرپرست  فدراسیون و مصطفی 
سه  استقالل  باشگاه  مدیرعامل  آجرلو 
فردی هستند که حضورشان در انتخابات 

و رقابت ریاست قطعی است.
این  اینکه  باره  این  نکته مهم در 
انتخابات می  در  نفر جهت حضور  سه 
بایست از سمت های فعلی و مسولیت 

های جاری خود کناره گیری کنند.
هیات  عضو  حاضر  حال  در  نبی 
رئیسه فدراسیون ورزش های آماتوری 

قصد  صورتیکه  در  و  است  کارگری  و 
فدراسیون  ریاست  برای  کاندیداتوری 
فوتبال را داشته باشد باید از سمت خود 
در فدراسیون ورزش های آماتوری کناره 

گیری کند.
فدراسیون  سرپرست  هم  ماجدی 
فوتبال است و به دلیل مشابه می بایست 

سکان امور را به فرد دیگری بدهد.
از سوی دیگر، مصطفی آجرلو هم 
از آنجاییکه باشگاه استقالل فعال یک 

مجموعه دولتی است و به همین دلیل 
ای  حرفه  مجوز  به  مربوط  مشکالت 
گری اش به مشکل خورده در صورت 
ریاست  انتخابات  برای  کاندیداتوری 
جمع  از  بایست  می  فوتبال  فدراسیون 

آبی پوشان جدا شود.
به  مربوط  ماراتن  حال  هر  به 
آغاز  است  مدتی  شهریور   ۸ انتخابات 
شده و تابستان داغ 1۴01 اخبار مهمی 

را در این باره به همراه خواهد داشت.

آغاز ماراتن داغ انتخابات 1401؛

 نبی، ماجدی و آجرلو استفعا می  دهند؟
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تحول هنر کاشی کاری در عهد صفوی
نگاهی به تاریخچه معماری ایران از آغاز تا قاجاریه - قسمت نهم

تهیه و تحقیق: 
ناصر میرزایی

 دوره ایلخانان
ــر و  ــان هن ــلط ایلخان ــا تس ب
ــر  ــر هن ــت تأثی ــران تح ــدن ای تم
شــرق، به ویــژه هنــر چینی سلســله 
»ســونگ« و سلســله »یــوان«، قرار 
گرفــت. مــدارا و بلندپــروازی خاص 
ــی  ــراه واقع گرای ــه هم ــا ب مغول ه
هنــر چینــی، معمــاری ایــن زمــان 
ــزایی  ــش بس ــرد و نق ــاز ک را ممت
در گیرایــی و عظمــت آن به جــا 
گذاشــت )رضــوی، 1390: 3۶0(. از 
زمانــی کــه حــکام مغولی شــروع به 
بازســازی ایــران کردند، دانشــمندان 
از  صنعتگــران  و  هنرمنــدان  و 
ــار  ــه درب ــف ب ــرزمین های مختل س
آن هــا جــذب شــدند. مغول هــا 
ــا  ــد ام ــت نبودن ــل خالقی ــود اه خ
بــه تشــویق هنرمنــدان عالقــه 
نشــان می دادنــد. بــه همیــن دلیــل، 
چینــی  صنعتگــران  از  بســیاری 
در مرکــز حکومــت در قراقــورم 
ــان،  ــد. در دوره ایلخان ــاکن بودن س
هنرمنــدان در کار تزییــن به تدریــج 
بــه  آجــر  بــا  نقش ســازی  از 
کاشــی کاری لعــاب دار روی آوردنــد 
ــگ را در  ــرد رن ــل کارب ــن عم و ای
معمــاری ایــران برجســته ســاخت. 
رنگ هــای تــازه ماننــد زعفرانــی و 
ــی  ــای رنگ گزین ــب غن ــبز موج س
صنعتگــران شــد )هیلــن برنــد، 
13۸۶: 199(. همچنیــن، هالکوخان 
چینــی  هنرمنــدان  از  تعــدادی 
از  و  داد  ســکونت  ایــران  در  را 
ــا  ــان و آن ه ــری ایرانی ــادل هن تب
ــق  ــن دوره رون ــی کاری در ای کاش
ــالت  ــه حم ــت. البت ــتری گرف بیش
مغــول تــا مدتــی فعالیت هــای 
هنــری را در ایــران بــا رکــود مواجه 
ســاخت امــا زمانــی کــه غازان خــان 
ــه دیــن اســالم روی آورد، ســعی  ب
کــرد هنــر کاشی ســازی ایــران 
ــیان،  ــد )عباس ــده کن ــاره زن را دوب

.)113  :13۷9
احــداث  زمــان،  ایــن  در 
بناهــای مذهبــی و غیرمذهبــی 
تحــت حمایــت حکمرانــان مغولــی 
بــا تزیینات آجری و کاشــی توســعه 
یافــت. تــا ایــن دوره فقــط ســطوح 
ــن  ــی تزیی ــا کاش ــا ب ــی بناه خارج
ــلطانیه«  ــد س ــا »گنب ــد، ام می ش
ــن  ــالمی اولی ــه اس ــان ابنی در می
ــام آن  ــه در تم ــت ک ــه ای اس نمون
ــه اســت.  ــه کار رفت کاشــی کاری ب
بــه عقیــده عــده ای از محققــان این 
امــر بــر اثــر عــادت مغــول و رســم 
ــوم  ــن ق ــون ای ــت؛ چ ــان اس ایش
ــان  ــرای خان ــه ب ــی ک در چادرهای
تهیــه می کردنــد، ســعی  خــود 
داشــتند دو طــرف داخلــی و خارجی 
ــام  ــه اقس ــا را ب ــا و خیمه ه چادره
ــال،  ــد )اقب ــته کنن ــات آراس تزیین
13۸9: 5۶9(. در گنبــد ســلطانیه 
قطعــات کوچــک کاشــی آبــی نیلی 
و ســفید نزدیــک هــم قــرار گرفتــه، 
در بنــد باریــک آن هــا آهــک ریخته 
شــده و قطعــات کاشــی ســیاه نیــز 
در آن بــه کار رفتــه اســت )ویلبــر، 

.)199  :13۶5
ایرانــی  ســفالگران  اگرچــه 
ــا  ــوالن ب ــت مغ ــدای حکوم در ابت
همــان ســبک و ســیاق ســلجوقی 
کار می کردنــد، به تدریــج از نقــوش 
رنگارنــگ  گل هــای  و  مرغــان 
ــر  ــوذ هن ــه نف ــد، ک ــتفاده کردن اس
ــده  ــا دی ــنی در آن ه ــی به روش چین
می شــود. صنعتگــران ایرانی در دوره 
ــتاره ای  ــی هایی »س ــی کاش ایلخان
ــا  ــا ب ــه آن ه ــه فاصل ــکل« را ک ش
کاشــی هایی بــه شــکل صلیــب پــر 
ــه کار  ــا ب ــن بناه ــد، در تزیی می ش
بردنــد. در ایــن دوره، از ســه تکنیک 
اســتفاده  کاشــی  تولیــد  بــرای 
ــاب  ــد از: لع ــه عبارت ان ــد ک می ش
تک رنــگ، رنگ آمیــزی مینایــی 
روی لعــاب )بــه ایــن صــورت 
کــه ابتــدا شــی بــا لعــاب پوشــانده 
می شــد و ســپس بــا قلــم و لعــاب 
ــد  رنگــی روی آن نقاشــی می کردن

می پختنــد(  کــوره  در  ســپس  و 
روی  زرین فــام  رنگ آمیــزی  و 
لعــاب. اســتفاده از کاشــی طالیــی 
تزیینــات  در  »زرین فــام«  یــا 
معمــاری مربــوط بــه دوره اســالمی 
دوره  در  آن  از  اســتفاده  اســت. 
ــه اوج رســید و تحــول  ــان ب ایلخان
چشــمگیری در آن بــه وجــود آمــد 
)عباســیان، 13۷9: 11۴(. شــهرهای 
ــر  ــه ه ــان« ک ــن« و »کاش »ورامی
دو در مســیر راه هــای تجــاری قــرار 
ــر  ــه فعال ت ــن زمین ــتند، در ای داش
 .)3۶0  :1390 )رضــوی،  بودنــد 
شــکل ها  در  زرین فــام  کاشــی 
بیشــتر  مختلــف  اندازه هــای  و 
غیرمذهبــی  ســاختمان های  در 
بــه کار می رفــت. ســاخت ایــن 
کاشــی آســان نبــود کــه به آســانی 
ــد  ــه شــود و اســتادکاران بای آموخت
آن را آمــوزش می دادنــد. بــا توجــه 
ــام،  ــفال زرین ف ــی س ــه پیچیدگ ب
ــک روش  ــوان ی ــیوه به عن ــن ش ای
ــت.  ــده اس ــوظ ش ــاری محف انحص
ــوردی  ــی های الج ــی از کاش برخ
بــا  ایلخانــی  دوره  زرین فــام  و 
نیلوفــر،  گل هــای  از  تصاویــری 
ــده اند.  ــن ش ــیمرغ تزیی ــا و س اژده
پــرواز درنــا هــم کــه در چیــن 
ــر  ــول عم ــی و ط ــاد خوش اقبال نم
ــود.  ــده می ش ــا دی ــت، در آن ه اس
ــی  ــی برخ ــدان ایران ــه هنرمن اگرچ
از  را  تزیینــی  نقش مایه هــای  از 
ــه  ــد، هیچ گون ــاس کردن ــن اقتب چی
توجهــی بــه جنبــه نمادیــن آن هــا 
ــا  ــا را تنه ــوش آن ه ــتند و نق نداش
تزیینــی  عنصــری  به عنــوان 
اقتبــاس کــرده و گاهــی تغییراتــی 
در شــکل آن هــا داده انــد. ســه نــوع 
ــام از دوره  ــواری زرین ف ــی دی کاش
ــده کــه شــامل  ــی برجای مان ایلخان
کاشــی محــراب، کاشــی حاشــیه ای 
کتیبــه دار و کاشــی ســتاره ای و 
اســت. همچنیــن  صلیبی شــکل 
برجســته کاری در ایــن دوره روی 
ــن  ــد. ازای ــام می ش ــی ها انج کاش
دوره بــه بعــد، به تدریــج نام ســفالگر 
کاشــی  روی  ســاخت  تاریــخ  و 
ظاهــر می شــود )عباســیان، 13۷9: 
11۶(. در ایــن دوره، سفال ســازان 
قطعــات کوچــک را در شــکل و 
می بریدنــد  مختلــف  اندازه هــای 
و از آن هــا طرحــی بــه شــکل 
موزاییــک ترکیــب می کردنــد. ایــن 
قطعــات کوچــک، که از روی نقشــه 
در کنــار هــم قــرار می گیرنــد، 
به وســیله گــچ کــه از پشــت ریختــه 
می شــود، بــه هــم می چســبند. 
ایــن گــچ مایــع ســوراخ ها و منافــذ 
را طــوری پــر می کنــد کــه طــرح، 
ایــن  یک تکــه جلــوه می کنــد. 
تزیینــات  بــا  ســفال موزاییــک 
آجــری لعــاب دار کــه در زمــان 
ــوم  ــراق مرس ــران و ع ــم در ای قدی
ارتبــاط دارد. سفال ســازان  بــود، 
ایرانــی ایــن طــرح را در قــرن هفتم 
ــد  ــه ح ــد و آن را ب ــل کردن تکمی
کمال رســانیدند. تحول کاشی کاری 
ایــن دوره را در بناهای معروف گنبد 
ســلطانیه در زنجــان، گنبد غفاریه در 
مراغــه و مســجد ورامیــن می تــوان 

ــد، 13۶5: 3۲5(.  ــد )دیمان دی
 

دوره تیموریان
در اواخــر دوران ایلخانان و آغاز 
عهــد تیموریــان هنــر کاشــی کاری 
ــا ســابقه ای در حــدود ســه قــرن  ب
ــی  ــن کشــف خــود، یعن ــا زیباتری ب
کاشــی »معــرق«، نمایــان گردیــد. 
در زمــان تیمــور و جانشــینانش کــه 
شــهر ســمرقند را مجدداً بنا نمودند، 
کاشــی های لعــاب دار نقش برجســته 
ــاخته  ــن س ــرات سایه روش ــا تأثی ب
شــد. ایــن کاشــی ها به طــور عمقــی 
ــا  ــده اند و ب ــاخته ش ــه دار س و زاوی
تابــش نــور ســایه هایی ایجــاد 
ــی ها  ــن کاش ــطوح ای ــد. س می کنن
بــا لعــاب آبــی یــا فیــروزه ای 
پوشــیده شــده و داخــل نوشــته های 
ــا  ــی ی ــز، ارغوان ــا ســفید، قرم آن ه
آبی رنــگ اســت. از بهتریــن نمونــه 
ایــن کاشــی ها در آن زمــان در 
ــر  ــد. هن ــتفاده می ش ــا اس مقبره ه
کاشی ســازی معــرق یــا کاشــی 
گل بتــه کــه نــزد اروپاییــان بیشــتر 
ــهرت دارد، از  ــک« ش ــه »موزایی ب
قــرن هفتــم هجــری به تدریــج 

ایرانیــان  معمــاری  زینت بخــش 
ــد.  ــی گردی ــای مذهب ــژه بناه به وی
اهمیــت کاشــی معــرق نســبت بــه 
انــواع دیگــر کاشــی ها زیبایــی 
ــتحکام آن  ــه اس ــاده و درج فوق الع
ــس از  ــل، پ ــن دلی ــه همی ــت ب اس
گذشــت ســالیان روی بناهــا برجای 
ــیان، 13۷9: 135(.  ــد )عباس می مان
»معــرق کاری« عبارت اســت از کنار 
هــم قــراردادن قطعــات کوچــک و 
ظریــف کاشــی بریده شــده بــه 
رنگ هــا و شــکل های مختلــف 
بــر اســاس یــک طــرح از روی 
ــه  ــه در نتیج ــف، ک ــوش مختل نق
بــزرگ  قطعه هــای  بــه شــکل 
نصــب  کار  روی  و  درمی آیــد 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــود. طبیع می ش
وجــود آوردن یــک صفحــه بــزرگ 
بــا ایــن شــیوه، تــا آمــاده ســاختن 
آن بــرای نصــب، مســتلزم زحمــت 
و عــرق ریــزی اســتادان ماهــر 
ــت  ــه جه ــاد، ب ــت. به احتمال زی اس
همیــن عــرق ریــزی فــراوان اســت 
کــه ایــن شــیوه بــه »معــرق کاری« 
شــهرت یافتــه اســت و کاشــی 

مــورد اســتفاده در معــرق کاری نیــز 
ــود.  ــده می ش ــرق خوان ــی مع کاش
در کاشــی کاری معــرق قطعــات 
احتیــاج  برحســب  می تــوان  را 
آن هــا  ازایــن رو  و  داد  حرکــت 
ــی،  ــتند )کیان ــی هس قابل جابه جای
کاشــی کاری  در   .)1۲۲  :1390
ــه کار  ــوع ب ــای متن ــرق رنگ ه مع
ــا از ســفید  ــن رنگ ه ــه و در بی رفت
و  فیــروزه ای، ســبز  آبی تیــره،  و 
پرتقالــی بیشــتر اســتفاده شــده 
ــی  ــگ طالی ــن، رن ــت. همچنی اس
دوره  کاشــی کاری  تزیینــات  در 
بیــن  از  به مرورزمــان  تیمــوری 
رفتــه و اثــر بســیار کمــی از آن 
ــه  ــطوحی ک ــت. س ــده اس باقی مان
امــروزه بــه رنــگ عســلی مشــاهده 
می شــود در گذشــته بــه رنــگ 
طالیــی بــوده و طبیعــی اســت 
کــه بارنــگ طالیــی بناهــای دوره 
ــت دیگــری داشــته  تیمــوری کیفی
ــن  ــاده ای ــت فوق الع ــت. اهمی اس
کاشــی ها و زیبایــی مخصــوص 
آن هــا فقــط بــه دلیــل لعــاب کاری 
بــا ضخامــت زیــاد اســت کــه رنگ 

ــت و  ــخص اس ــاًل مش ــاب کام لع
ــود را  ــوص خ ــندگی مخص درخش
ــدان دوره  ــازد. هنرمن ــر می س ظاه
تیمــوری کاشــی کاری معــرق را در 
شــرق ایــران توســعه دادنــد. بــر این 
اســاس،  بســیاری از بناهــای مذهبی 
ایــن ناحیــه به ویــژه در هــرات، 
ســمرقند و بخــارا پایتخت هــای 
ــی  ــا کاش ــینانش ب ــور و جانش تیم
اســت  شــده  تزییــن  معــرق 
)عباســیان، 13۷9: 13۷(. از آثــار 
کاشــی کاری دوره تیمــوری کــه 
ــت، در  ــب اس ــده و جال ــیار ارزن بس
ــود دارد.  ــاد« وج ــجد گوهرش »مس
ایــن مســجد کــه تحــت نظــر قــوام 
ــاخته  ــیرازی، س ــار ش ــن، معم الدی
شــده، سراســر بــا کاشــی پوشــیده 
شــده اســت. ســردر ایــوان آن 
ــی کاری  ــم کاش ــاق عظی دارای ط
اســت. در طرفیــن دو منــاره آن 
ــه  ــه کار رفت ــی ب ــی های جالب کاش
کــه از لحــاظ زیبایــی کاشــی کاری 
قابل توجــه اســت. همچنیــن، بنــای 
معــروف »گــور امیــر« کــه محــل 
دفــن امیــر تیمــور اســت و در ســال 

۸1۲ ه. ق توســط محمــد اصفهانــی 
ــات  ــر تزیین ــده، و از نظ ــاخته ش س
یکــی از زیباتریــن بناهای ســمرقند 
اســت. گنبــد بــا کاشــی های زمینــه 
فیــروزه ای و طــرح تــرک دارش 
منظره چشــمگیری بــرای مجموعه 
ــود آورده  ــه وج ــی ب ــای خارج نم
اســت. از آثــار دیگــر، مســجد کبــود 
ــبت  ــه مناس ــه ب ــت ک ــز اس تبری
کاشــی کاری های زیبــا  به»فیــروزه 
ــروف اســت و در ســر  اســالم« مع
ــرق  ــی مع ــا کاش ــه ب در آن، کتیب
و مقرنــس کاری ظریفــی دیــده 
می شــود )تاجبخــش، 13۸1: 3۲۲(.

 دوره صفویه
حکومــت صفویــه  دوران  در 
بــه علــت توجــه خــاص و زیــاد بــه 
هنــر و صنعــت و تشــویق هنرمندان 
توســط ســالطین، تحــوالت بزرگی 
در روش هــای قبلــی کاشــی کاری به 
وجــود آمــد. در این دوره، ســبک های 
مغولــی کــه مأخــوذ از روش چینــی 
ــی  ــلیقه ایران ــا ذوق و س ــد، ب بودن
ــدی  ــبک جدی ــد و س ــه ش آمیخت
ــه  ــباهتی ب ــه ش ــد ک ــود آم ــه وج ب
ســبک چینــی نداشــت. آنچــه بنــای 
تیمــوری  از  را  مذهبــی صفویــه 
متحدالشــکل  می کنــد،  متمایــز 
ــدار،  ــت )گ ــی کاری اس ــودن کاش ب
کاشــی کاری  هنــر   .)۴۶۲ :135۸
ــر  ــن دوره هن ــان در ای ــهر اصفه ش
ــه  ــه شــمار می رفت ــب ب ــر و غال برت
اســت ازایــن رو، عصــر صفــوی 
را بایــد »دوران طالیــی صنعــت 
دانســت  ایــران«  کاشی ســازی 
)ســپنتا، 13۴3: ۲5(. ســفالگران دوره 
ــر همــه  صفــوی در کاشی ســازی ب
پیشــی جســتند. ایــن کاشــی ها 
به طــور عمــده دو نــوع بودنــد: 
کاشــی های کامــل و رنگارنــگ 
ــش  ــرای پوش ــه ب ــگ( ک )هفت رن
و  مــدارس  مســاجد  دیوارهــای 
ســایر بناهــا بــه کار می رفــت و 
کاشــی های موزاییــک )معــرق( کــه 
به ویــژه در تزییــن خوشــنویس ها 

در داخــل گنبدهــا بــه کار می رفــت. 
یکــی از زیباتریــن بناهــای دوره 
صفــوی کــه بــا کاشــی های معــرق 
شــیخ  مســجد  یافتــه،  آرایــش 
ــه  ــت ک ــان اس ــف اهلل در اصفه لط
کاشــی های آن از نظــر جنــس، 
بهتریــن کاشــی های معــرق بــه 
ــاری  ــی و غف ــد )نوای ــمار می رون ش

فــرد، 3۶5:13۸۸(.
در ابتــدای عهــد صفــوی بــرای 
تزییــن مســاجد، ماننــد دوره قبــل، از 
کاشــی های معــرق اســتفاده می شــد 
ولــی چــون شــاه عباس عجله داشــت 
کــه ســاختمان هایش زودتــر بــه 
پایــان برســد و چنــدان در بند کیفیت 
کار نبــود بلکــه نظــرش بیشــتر ایــن 
بــود کــه بدنه ابنیه سراســر با کاشــی 
ــه  ــود به طوری ک ــانده ش ــراق پوش ب
ــی  ــش آب ــی آن پوش ــره عموم منظ
باشــد، بنابرایــن هنرمندان کاشی ســاز 
کاشــی هفت رنــگ را اختــراع کردنــد 
و  می شــد  ســاخته  زودتــر  کــه 
ــب،  ــن ترتی ــود و بدی ــر ب کم خرج ت
صنعــت زیبــای معرق ســازی متروک 
 .)50۲  :13۷3 )وزیــری،  گردیــد 
مســاحت کاشــی های هفت رنــگ 
1۶/5 ســانتی متر بــود و از خــاک 
ــی شــن درســت  ــالوه کم رس به ع
ــوط  ــا مخل ــی ها را ب ــد. کاش می ش
ــفید و  ــنگ س ــده از س ــاییده ش س
ــد و  ــاب  می دادن ــات ســدیم لع کربن
ــا  ــای آن ه ــد، لبه ه ــد. بع می ریختن
را صــاف می کردنــد تــا هنــگام 
ــم  ــار ه ــاًل در کن ــی کاری کام کاش
ــرح روی  ــپس، ط ــد. س ــرار گیرن ق
کاشــی پیــاده می شــد و اســتاد 
ــا  ــی زد. بن ــا را م ــاز رنگ ه کاشی س
بــر یــک رســم، هفت رنــگ کاشــی 
هفت رنــگ عبــارت بودنــد از: ســیاه، 
قهــوه ای، قرمــز، زرد، ســفید، آبی تیره 
و فیــروزه ای و بنــا بــه رســم دیگــری 
ــد از:  ــارت بودن ــگ عب ــن هفت رن ای
ــش،  ــز، بنف ــی، نارنجــی، قرم زرد، آب
ســبز و الجــوردی )ســیوری، 13۸5: 
کاشــی هفت رنــگ  البتــه   .)1۴5
بدیــن معنــا نیســت که همیشــه باید 
از هفت رنــگ بــرای رنگ آمیــزی 
آن اســتفاده کــرد. منظــور از کاشــی 
ــه  ــت ک ــی ای اس ــگ کاش هفت رن
می تــوان هفت رنــگ متفــاوت را 
ــرد  ــه کار ب ــزی آن ب ــرای رنگ آمی ب
ــگ  ــی، 1390: 1۲3(. اینکــه رن )کیان
ــا  ــد از قرن ه ــران بع ــی های ای کاش
ــو  ــوز مح ــد هن ــاب تن ــش آفت تاب
نشــده، تــا حــدی بــه دلیــل مهــارت 
ــاب دادن و  ــان لع ــه در جری به کاررفت
ــه ســبب  ــز ب ــا حــدی نی پخــت و ت
اســتفاده صــرف از رنگ هــای معدنی 
ــید  ــی از اکس ــای آب ــت. رنگ ه اس
کبالــت، ســیاه از منگنــز، قهــوه ای از 
ــا اکســید، ســرب  منگنــز مخلــوط ب
ــس  ــید م ــبز از اکس ــروزه ای و س فی
ــت  ــه دس ــرب ب ــید س و زرد از اکس

می آمــد )ســیوری، 13۸5: 1۴5(.
کاشــی  ج  ا و ر و  تحــول 
هفت رنــگ را تــا حــدودی می تــوان 
و  اقتصــادی  دالیــل  از  ناشــی 

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــی دانس سیاس
اهمیــت معمــاری و احــداث بناهای 
دوره  در  غیرمذهبــی  و  مذهبــی 
ــدند  ــر آن ش ــاران ب ــه، معم صفوی
کــه در تزییــن بناهــای گوناگــون از 
ــگ  ــی هفت رن ــن کاش ــیوه تزیی ش
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــره گیرن به
شــیوه هنرمنــدان قــادر بودنــد 1- از 
نظــر اقتصــادی بــا هزینــه کمتــری 
کاشــی مــورد نظــر را تولیــد کننــد؛ 
۲- از نظــر ســاخت نســبت بــه 
ســایر کاشــی ها بــه زمــان کمتــری 
نیــاز داشــتند؛ 3- میــدان هنرنمایی 
بــرای اســتادان و نقاشــان بــه 
نحــوی فراهــم شــد کــه توانســتند 
از محدودیــت اشــکال هندســی 
رهایــی یابنــد و مناظــر مختلــف را 
ــه بکشــند و  روی خشــت های پخت
بــه شــکل کاشــی درآورنــد. طــرح 
ــوش  ــی از نق ــه ترکیب ــلیمی ک اس
می باشــد  پیچ درپیــچ  گل هــای 
کــه از لفــظ اســالم مشــتق شــده 
و بــه نــام »آرســبک« منســوب بــه 
اعــراب نیــز معــروف اســت، از جمله 
هفت رنــگ  کاشــی  طرح هــای 
اســت کــه هنرمنــدان دوره صفــوی 
ــته اند.  ــی داش ــه فراوان ــه آن توج ب
همچنیــن، روش کاشــی کاری ای 
کــه در اســپانیا بــه آن »کور داســکًا 
ــی کاران  ــیله کاش ــد، به وس می گوین
ــت  ــال یاف ــه انتق ــه ترکی ــی ب ایران
و در مســجد ســبز بورســا کــه 
بنــا   1۴19-1۴۲۴ ســال های  در 
ــه و  ــت. در ادرن ــه کار رف ــد، ب گردی
آنــکارا و کارامــان و اســتانبول نیــز 
را  هفت رنــگ  کاشــی کاری های 
ســاخته اند.  ایرانــی  صنعتگــران 
ظاهــراً ایــن صنعــت کــه در ترکیــه 
ــه  ــن رفت ــال های 1۴۷0 از بی در س
ــال 151۴، در  ــدداً در س ــود، مج ب
ــی  ــلیم اول زمان ــلطان س ــان س زم
ــت  ــز حکوم ــهر تبری ــر ش ــه ب ک
صنعتگــران  به وســیله  می کــرد، 
ــه اســتانبول آورده شــد و  ــی ب ایران
بــه کار رفــت. از جملــه بناهای دوره 
صفــوی کــه بــا کاشــی هفت رنــگ 
پوشــیده شــده، مســجد شــاه اســت 

)عباســیان، 13۷9: 1۴3(. 

 نتیجه گیری
کاشــی کاری  هنــر  ســابقه 
باســتان  دوران  بــه  ایــران  در 
لعــاب دار  آجرهــای  برمی گــردد. 
معبد چغازنبیل در شــوش نخســتین 
پیــش نمونه هــا از ایــن هنرنــد. 
کاربــرد آجرهــای لعــاب دار و رونــد 
ــان  ــان زم ــل آن از هم ــه تکام روب
ــان  ــد و در زم ــاز ش ــان آغ ایالمی
ــای  ــاخت بناه ــا س ــیان ب هخامنش
بــزرگ و مجلــل، به اوج شــکوفایی 
خــود رســید. در دوران اشــکانیان بــا 
ــی در  ــن لعاب ده ــعه ف ــود توس وج
هنــر ســفالگری، توجــه چندانــی به 
هنــر کاشــی کاری نشــده اســت. در 
عصــر ساســانیان ســاخت آجرهــای 
ــا  ــیان ب ــان هخامنش ــاب دار زم لع
ــی  ــد ول ــج گردی ــیوه رای ــان ش هم
ــت  ــر ظراف ــت از نظ ــز نتوانس هرگ
کاشــی ها  پــای  بــه  زیبایــی  و 
زمــان  لعــاب دار  آجرهــای  یــا 

ــد. ــیان برس هخامنش
بــا آغــاز دوران اســالمی در 
ــه  ــاز ب ــال آن نی ــه دنب ــران و ب ای
ــرای  ــب ب ــی مناس ــاظ و تزیین حف
بناهــای مهــم و مذهبــی، آجرهــای 
اســالم  از  قبــل  دوران  لعــاب دار 
بیش ازپیــش مــورد توجــه واقع شــد. 
هنــر کاشــی کاری ایــران از آغــاز تــا 
ــیب های  ــراز و نش ــم ف ــرن هفت ق
زیــادی را پشــت ســر گذاشــت؛ 
ــی،  ــای ایلخان ــه در دوره ه ــا اینک ت
تیمــوری و صفــوی بــه اوج تحول و 
توســعه خــود رســید. نکتــه مهــم در 
هنــر کاشــی کاری ایــران ایــن اســت 
کــه طی دوره هــای گذشــته در حین 
پویایــی و رونــد رو بــه تکامــل ایــن 
هنــر در هــر عصــر یــک یــا دو نــوع 
ــی  ــف کاش ــواع مختل ــاص از ان خ
بیشــتر مورد توجــه بــوده و در تزیین 
بناهــای مهــم جایــگاه ویــژه ای 
داشــته اســت. بــرای مثــال در دوره 
ــام« و در  ــی زرین ف ــی »کاش ایلخان
دوره صفویــه »کاشــی هفت رنــگ« 
تزییــن  در  را  کاربــرد  بیشــترین 

ــته اند. ــم داش ــای مه بناه
ادامه دارد
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گل به خودي همراه با کامران تفتي

مدتهاست  که  تفتی  کامران 
به  و  شده  کم کار  تصویر  عرصه  در 
سمت تئاتر رفته و در سال هاي اخیر 
کرده  اجرا  را  مختلفي  نمایش هاي 
حاال بار دیگر در قامت یک بازیگر با 
نمایش گل به خودی، به کارگردانی 

محمد خانحسینی در عمارت نوفل لوشاتو 
روی صحنه می رود. این نمایش قرار است از 5 تیرماه در عمارت نوفل 

لوشاتو به صحنه برود. 
مونا  کرمی، ُدنا تارفی و دریا مقبلی دیگر بازیگران این نمایش هستند. 
موضوع این نمایش برگرفته از یک موضوع ملتهب اجتماعی است که 
تمامی اقشار جامعه با آن در ارتباط هستند و طبیعتا این نمایش مي تواند 

از سوي مخاطبان تئاتر موردتوجه و مورد پسند قرار بگیرد.

مجید واشقاني بي نشان مي شود!

کارگردانی  به  بی نشان،  سریال 
مرتضی  تهیه کنندگی  و  قویدل  راما 
از  زودي  به  است  قرار  رزاق کریمی 
شبکه سه روی آنتن رود. این سریال 
در ژانر درام خانوادگی اجتماعی برای 

گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه و تولید 
شده و آزیتا ایرایی و مهدی حمزه نویسندگی 
این سریال را بر عهده دارند. داستان این مجموعه درخصوص خبرنگاری 
است که حق طلب و عدالت محور بوده و بنا به ذات حرفه خود، به دنبال 
روشنگری و اطالع رسانی است و در حوزه مبارزه با فساد به دنبال کشف 
حقیقت است. مجید واشقانی، نیلوفر پارسا، پرویز فالحی پور، نیوشا ضیغمی، 
مریم کاویانی، مهدی فقیه، اکبر رحمتی، کاظم هژیرآزاد و رضا ایرانمنش 

بازیگران این سریال هستند.

حوزه هنري و انتشار آلبوم نواي ماندگار

ماندگار،  نوای  موسیقی  آلبوم 
به  خسروعامری فر  پژوهش  و  آواز  با 
همت مرکز موسیقی حوزه هنری تولید 
و منتشر شد. این آلبوم موسیقی شامل 
15 تصنیف قدیمی است که با اجرای 

موسیقی  مرکز  همت  به  خسروعامری فر 
حوزه هنری منتشر شد. پژوهش و تحقیق 
آثاری  آلبوم  این  در  دارد.  برعهده  نیز خسرو عامری فر  را  فاخر  اثر  این 
اسماعیل  اکبرخان شیدا،  علی  قدیمی همچون  اساتید  و  آهنگسازان  از 
از اساتید  مهرتاش، سید احمدخان ساوه ای، عبداله خان  دوامی و برخی 
دیگر گردآوری شده که یا توسط آنها ساخته شده و یا از این اساتید روایت 
شده است. نسخه فیزیکی و دیجیتال این آلبوم هم اکنون در کلیه مراکز 

محصوالت موسیقی در دسترس عالقمندان قرار دارد.
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بازگشت شهاب حسیني به سینماها

اکران فیلم سینمایی طالخون، با 
بازی شهاب حسینی و به نویسندگی 
ز  ا شیبانی  براهیم  ا نی  کارگردا و 
می شود.  آغاز  هفته  این  چهارشنبه 
به  است  مدتي  که  حسیني  شهاب 
فعالیت در عرصه تهیه کنندگي و حتي 

اجرا مشغول شده، بعد از مدت ها یک فیلم 
سینمایي را در مقام بازیگر در اکران عمومي خواهد داشت. او در سال هاي 
اخیر حواشي مختلفي را هم تجربه کرده که باعث شده تا حدودي محبوبیت 
او دچار خدشه شود. با این حال این فیلم مي تواند براي طرفداران او یک 
فیلم مهم باشد. حسام منظور، زهرا خوشکام، ترنم کرمانیان و بهار قاسمی 
دیگر بازیگران این فیلم هستند. داستان طال خون روایتی از یک پرونده 

جنایی و خانوادگی است.
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مرور خاطرات رضا کیانیان...

بازیگر باید با دوربین رفیق باشد 
و مهم نیست که چقدر سواد دارد!
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موزه سینمای ایران در ادامه انتشار 
خود  شفاهی  تاریخ  برنامه های  سلسله 
به مناسبت زادروز رضا کیانیان، بازیگر 
تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  پیشکسوت 
بخش هایی از گفتگوی این هنرمند را 

منتشر کرد.
با  گفتگو  این  در  کیانیان  رضا 
بیان اینکه تمام مقاالتی که با موضوع 
بازیگری نوشته درباره سوال هایی بوده 
یادم  گفت:  آمده،  پیش  ذهنش  در  که 
در  شیشه ای  آژانس  فیلم  در  می آید 
را  گلوله  می شدم  خم  باید  سکانسی 
عزیز  و  می دادم  نشان  و  برمی داشتم 
ساعتی )فیلمبردار( یک دفعه قطع کرد 
و گفت مشکلی برای نور به وجود آمده و 
آرام نزدیک گوش من گفت به خاطر نور 
قطع نکردم دلیلش این است که گویم 
چطور گلوله را باال بیاوری تا پالن بهتر 
شود و در همانجا متوجه شدم که اگر 
متوجه  می کردم  فکر  دوربین  زاویه  از 
می شدم. یکی دیگر از نکات مهمی که 
باید در زمان  بود که  این  متوجه شدم 
از  یعنی  باشم  هم  پالن  متوجه  بازی 
و  کنم  فکر  باید  هم  فیلمبردار  جانب 
همین امر موجب شد تا با 5 فیلمبردار 
بدین  مصاحبه ها  البته  کردم.  مصاحبه 
یاد  فیلمبرداری  من  به  که  نبود  شکل 
توضیح  به  شروع  ابتدا  در  آنها  بدهند. 
اما  می کردند  لنز  و  فیلمبرداری  درباره 
من به آنها گفتم دنبال موارد جزیی تر 
هستم. به عنوان مثال، وقتی چشمشان 
موجب  چیزی  چه  است  ویزور  روی 
بگویند  بازیگر  یک  به  که  می شود 
است.  نکرده  بازی  خوب  یا  دمت گرم 
در  تنها  فیلمبردارها  شاید  که  مواردی 
زندگی خصوصی شان برای دوستانشان 
تعریف کنند و هیچ وقت به عنوان خاطره 

باقی نمی ماند. به دلیل اینکه اولین کلید 
را عزیز ساعتی در ذهن من روشن کرد 
با خود او گفتگو را شروع کردم و متوجه 
به  هم  تدوین  و  مونتاژ  مورد  در  شدم 
همین شکل است  و من نمی دانم که 
با آنها هم صحبت کردم. زمانیکه سراغ 
تدوینگران رفتم از آنها می پرسیدم وقتی 
در پشت میز موی یال نشستید در چه 
مواقعی از بازیگر راضی هستید و در چه 
مواقعی خوشتان نمی آید. آنها هم برای 
باز شدن  من توضیح دادند که موجب 
دریچه هایی در من شد که در ابتدا همه 
چیزهایی که آموخته بودم در مجله فیلم 
چاپ شد و بعد به صورت کتابی به نام 

بازیگری در قاب منتشر شد.
کیانیان با اشاره به نقش آفرینی های 
داشت:  بیان  شکیبایی  خسرو  زنده یاد 
خیلی  بازی ها  در  یی  شکیا خسرو 
دست هایش را تکان می داد و به نوعی 
هوا را می شکافت و برای همه ما جذاب 
بود و آن را دوست داشتیم. بعد از خسرو 
شکیبایی همه می خواستند آن حرکات 
آن  تکرار کنند درصورتی که  را  دست 
خسرو  مختص  تنها  دست  حرکات 
شکیبایی است. من معتقدم وقتی یک 
فکر  نباید  می رود  صحنه  روی  بازیگر 
کند که چه کاری می خواهد انجام بدهد، 
حرکتش را طراحی نکند و به ناخداگاه 
بازیگر  وجود  اساس  بر  زیرا  بسپارد 
طراحی می کند مانند خسرو شکیبایی 
که دلنشین خواهد بود. در این صورت 
اما  بود  خواهد  دلنشین  نقش آفرینی ها 
وقتی درباره آن فکر کنیم دیگر جذاب 

نمی شود.
وی با بیان اینکه بازیگر نباید سواد 
خود را جلوی دوربین ببرد، گفت: دوربین 
درواقع یک فاصله بین بازیگر و تماشاگر 

است و تماشاگر از چشم دوربین بازیگر 
رفیق  دوربین  با  باید  پس  می بیند  را 
باشیم و نخواهیم به دوربین بگوییم که 
چقدر سواد داریم. وقتی جلوی دوربین 

فکر کنیم همه چیز خراب می شود.
فیلم  به  اشاره  با  کیانیان  رضا 
در  ژاپن  در  سال  هر  گفت:  باد  فرش 
می افتد  راه  کارناوال  یک  بهار  فصل 
و  دارد  سنتی  شدت  به  ریشه های  که 
دارد  ایران وجود  از  در آن یک فرشی 
چه  ایران  فرش  نمی دانم  هنوز  من  و 
است.  شده  ژاپن  فرهنگ  وارد  زمانی 
از  بازرگانی  یک  زمانی  شنیدم  البته 
ایران هدیه ای به یک ژاپنی می دهد و 
وقتی دنبال مشترکات می گردند آن را 
علیرضا شجاع  می کنند. همچنین  پیدا 
خطی  با  فارسی  دست نوشته ای  نوری 
خوش که یک شعر است را به ژاپنی ها 
داده اند که آنرا در یک لوله های منبت 
کاری در داخل یک معبد نگه داشتند و 
در مراسم های خاص جایی می گذارند که 
بسیار ارزشمند است. در فیلم صحنه ای 
نمی شود،  بافته  فرش  دیگر  که  است 
ژاپنی  بازیگر  و  می شوند  ناامید  همه 
)تاکاآکی انوکی( این سکانس را خیلی 

جدی بازی می کرد به او گفتم در ایران 
این عصبانیت را نمی فهمند زیرا در این 
ناامید باشی نه عصبانی  باید  لحظه تو 
و همچنین باید بی خیال دنیا باشی و او 
در نهایت به همین شکل بازی کرد و 
خودش را در نقش رها کرد. بعدها برای 
جشنواره توکیو به ژاپن رفتیم همسر او 
من را دید و گفت تاکاآکی وقتی از ایران 
برگشت عوض شد و خودش را رها کرد 

و زندگی مان خیلی بهتر شده )خنده(.
سوال  این  به  پاسخ  در  کیانیان 
چه  نقش آفرینی ها  در  اینکه  بر  مبنی 
برایش اهمیت دارد؟ پاسخ داد:  چیزی 
اهمیت  برایم  نقش هایم  در  که  چیزی 
دارد یک صحنه از خلوت آن آدم است. 
سرکشی  دوران  در  مثال  عنوان  به 
بود  قرار  نقشی که  از خلوت  سکانسی 
به  و من  نداشت  وجود  کنم  بازی  من 
کمال تبریزی گفتم خلوت آدم ها است 
که طرف دیگر نقش را نشان می دهد که 
آنها چه کاره هستند. پیشنهاد دادم وقتی 
را  انتها می خواهد حکم آخر  قاضی در 
بدهد قبلش در دادگاه تنها باشد و اگر 
فردا می خواهد حکم را بدهد شب آنجا 
که  بگیرد  تصمیم  باید  زیرا  باشد  تنها 

آقای تبریزی هم پذیرفت و این کار در 
واقع نوعی آرایش نقش است. در مورد 
کردم  ایفا  که  کوتاهی  نقش های  همه 
این نوع آرایش های نقش را داشتم که 

بعدها دیدنی و ماندگار شد.
عاشق  ماهی ها  فیلم  درباره  وی 
می آید  یادم  کرد:  بیان  نیز  می شوند 
طرحی  گفت  رفیعی  علی  روز  یک 
آن  می خواهد  که  رسیده  ذهنش  به 
بازنگری  نوعی  به  واقع  در  بسازد.  را 
زندگی خودش در قالب یک دکتر بود. 
هنرمند  اینکه  بر  عالوه  رفیعی  آقای 
خوبی است آشپزی حرفه ای نیز هست 
و تمامی غذاهایی که در فیلم ماهی ها 
عاشق می شوند دیدیم کار خود او بود. 
و  کارهایش  اغلب  در  معموال  رفیعی 
پارچه های  زیادی  تعداد  تئاترها  حتی 
طراحی  برای  چوب  مقداری  و  رنگی 
این  از  استفاده  صحنه می آورد. گاهی 
آنقدر درست است  پارچه ها  چوب ها و 
نمایش  در  اصلی  شئی  به  تبدیل  که 
هم  فیلم  این  در  می شوند.  فیلم  یا 
مقداری پارچه و عتیقه جات از وسایل 
خانه خودش آورده بود که برای یکی 

از اتاق های فیلم استفاده شد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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حسین زاده محمد 

پس از چند بار به تعویق افتادن 
مراسم اهدای جایزه یک عمر دستاورد 
بزرگ  ستاره  اندروز،  جولی  به  هنری 
سوی  ز  ا سینما  نیاي  د شاخص  و 
سم  ا مر ین  ا یکا  مر آ فیلم  موسسه 
بزرگ  گردهمایی  یک  در  سرانجام 
تا  گرفته  پاپینز  مری  از  شد.  برگزار 
خاطرات  دفتر  و  لبخندها  و  اشک ها 
از  بخشی  ندروز  ا جولی  شاهدخت، 
کردن  صحبت  ست.  سینما به  تجر
دهه ای  چند  حرفه ای  مسیر  مورد  در 
مورد  در  کردن  صحبت  مانند  هم  او 
برای  اندروز  می ماند.  هالیوود  خود 
یعنی  ش  یی ا سینما فیلم  نخستین 
دریافت  را  اسکار  جایزه  پاپینز  مری 
کسب  به  موفق  حال  به  تا  و  کرد 
شده  هم  بفتا  و  تونی  گرمی،  جوایز 
است. وی روز گذشته جایزه یک عمر 
دستاورد حرفه ای موسسه فیلم آمریکا 
در  مناسبت  این  به  و  دریافت کرد  را 
زیگری اش  با مورد  در  مصاحبه ای 

کرد. صحبت 

مسیر  یل  ا و ا که  نصیحتی  -
کردید  دریافت  کاری تان  حرفه ای 

که هنوز با شما مانده باشد چیست؟
*از همان روزهای اول که بچه 
به  سالگی   1۲ حدود  از  یعنی  بودم، 
خواننده ای  کودکان  از  یکی  که  بعد 
بودم که توجه جلب کرده بود، مادرم 
باشد  یادت  می گفت  من  به  همیشه 
همیشه کسی در کنار گوشه ها هست 

که می تواند بهتر از تو این کار را انجام 
دهد. برای همین فقط قدردان چیزی 
باش که دریافت می کنی و آن موقع 
خوبی  خیلی  نصیحت  من  برای  این 
دیگر  خوب  خیلی  نصیحت  چند  بود. 

هم داشته ام اما آن اولی بود.

روی  جرا  ا ز  ا تجربه  لین  و -ا
فیلم  صحنه  به  فتن  ر با  صحنه 

بود؟ چطور 
*هالیوود به شیوه ای فوق العاده و 
معجزه آسا من را فرا خواند و البته که 
والت دیزنی این فراخوان را داد. وقتی 
به هالیوود آمدم هیچ چیز درباره فیلم 
نمی دانستم و افراد مهربان و عزیزی 
بودند که اینها را به من یاد دادند. من 

هم سوال های زیادی پرسیدم و خیلی 
کردم. تماشا 

-رفتن سر اولین روز فیلمبرداری 
بود؟ پاپینز چطور  مری 

بود.  رعب آور  شدیدا  نظرم  *به 
ید  با که  ری  کا تنها  ید  می آ دم  یا
می کردم این بود که از سمت راست به 
چپ بروم و یک خط دیالوگ بگویم. 
خوب  گفتند  آنها  و  کردم  را  کار  این 
نمی دانم  که  فکر کردم  با خودم  بود. 
به اندازه کافی بازیگری کردم یا نه اما 
خوبی  خیلی  یادگیری  تجربه  راستش 
کلوزآپ ها  و  دوربین ها  درباره  و  بود 
یاد  چیزها  جور  این  تمام  و  لنزها  و 

گرفتم.

-صحنه محبوبی که در این فیلم 
دارید؟ باشید  کرده  فیلمبرداری 

محبوب ترین  از  یکی  *احتماال 
سکانس های من زمانی بود که نیمی 
تا  بود و  پروژه گذشته  فیلمبرداری  از 
ترسم  کمی  و  بودم  جاافتاده  حدودی 
هم  فیلم  آهنگ های  بود.  بیده  خوا
خیلی  و  هستند  فوق العاده ای  خاطره 

خوش گذشت.

ی  شخصیت ها نقش  شما  -
ی  ز با ا  ر ی  ر بسیا ه  خته شد شنا
شما  رابطه  خودتان،  نظر  از  کرده اید. 
تمام  اجرا  که  زمانی  شخصیت ها  با 
چون  یا  می رسد  پایان  به  می شود 

هم  آن  نند  می ما باقی  شخصیت ها 
ادامه دارد؟

فیلم ها  باشید  *اگر خوش شانس 
ن  ی شا بعضی ها و  نند  می ما قی  با
ما  ا  . ) د می خند ( نند  نمی ما هم 
نحوی،  به  مانده اند.  بعضی های شان 
آنها  در  جایی  آدم  از  بخشی  همیشه 
باقی می ماند. من فکر نمی کردم این 
هر  به  چون  باشد  داشته  ادامه  روند 
است  داستانی  شخصیت  یک  حال 
نمی دانم  اما  بازیگری.  تمرین  یک  و 
می کنم  حمل  را  آنها  خودم  با  که 
نمی کنم  فکر  نیستم.  مطمئن  نه.  یا 
باشم  مجبور  اگر  مسلما  باشد.  اینطور 
می تواند آنها را دوباره تصور کنم، اما 
اغلب  خیلی روی شان گیر نمی کنم و 
آنها را نمی بینم. اگر اتفاقی سراغ شان 
بگویم  و  کنم  نگاه  است  بروم ممکن 
بهتر  را  نقش  آن  ای کاش  خدای من 

بازی کرده بودم.

-نقشی بود که بازی کرده باشید 
و خیلی تعجب کنید که مخاطبان چه 

واکنش خوبی به آن نشان داده اند؟
فکر  ستاره،  نام  به  فیلمی  *به 
محبوب  که  است  بامزه  که  می کنم 
واکنش  حقیقت  این  به  مردم  نشد. 
خیلی  شخصیت  که  ند  د ا د ن  نشا
محبوب نبود و زنی نسبتا عجیب بود. 
داستان زندگی گرترود الرنس است و 
با وجود اینکه او خیلی بااستعداد بود، 
آدم ساده ای نبود و غیر از اجراهایش، 
به  اما  نداشتند.  دوستش  خیلی  مردم 
آن  به  شما  که  چیزی  احتماال  نظرم 
اشاره می کنید چیزی مانند اشک ها و 

در  مدت  این  تمام  که  است  لبخندها 
است.  مانده  باقی  مردم  آگاه  ضمیر 
افراد  اثر خیلی خیلی بزرگی در روان 

داشت.

-به نظرتان این نقشی است که 
از شما می خواهند درباره  اغلب  مردم 

آن صحبت کنید؟
*به نظرم همیشه شما را با توجه 
به محبوب ترین کاری که انجام داده اید 
کسی  درباره  اگر  می کنند.  دسته بندی 
باد  بر  کنید،  فکر  گیبل  کالرک  مانند 
است  کاری  محبوب ترین  است.  رفته 
که ممکن بود او بتواند انجام دهد. به 
نظرم به همین دلیل مردم آن را به یاد 
می آورند چون موفقیت بزرگی بود. اما 
این روزها، خیلی بیشتر از مری پاپینز، 
بچه ها و جوان ها من را به خاطر دفتر 

خاطرات شاهدخت می شناسند.

ت  ا طر خا فتر  د د  ر مو ر  د -
را  پروژه  شما  که  خواندم  شاهدخت 
این دلیل قبول کردید که طرفدار  به 
گری  یعنی  آن  کارگردان  کارهای 
ارتباط  در  چیزی  چه  بودید.  مارشال 
با فیلم های او وجود داشت که باعث 

شد بخواهید با او کار کنید؟
طبیعت  از  که  درکی  و  *طنز 
انسانی داشت. در مورد آن فیلم مسلما 
ایده داستان بود، اما او خیلی بخشنده 
دیدم،  را  و  ا بار  ولین  ا وقتی  بود. 
مثال  پرسید،  فوق العاده ای  سوال های 
کجاست؟  جنوویا  می کنی  فکر  اینکه 
چه  خاطر  به  جنوویا  می کنی  فکر 

چیزی معروف است؟ 
من هم چیز احمقانه ای مانند این 
گفتم که راهبه های کشور بند درست 
و  می کردند  صادر  را  آن  و  می کردند 
هلوهای  و  هلو  درخت های  خاطر  به 

هستند.  معروف  فوق العاده شان 
از آن موقع به بعد در کل صحنه 
هلو داشتیم و روی لباس ها بند دوخت 

قرار داشت.
همه  که  چیزهایی  تمام  از  او   
استقبال  بدهند  پیشنهاد  می خواستند 

می کرد.

یک  چیزی  چه  شما،  نظر  -از 
را عالی می کند؟ شریک صحنه 

بخشندگی،  خصه  شا شتن  ا *د
در  مسئله  این  می کنم  فکر  مسلما. 
کار  آنها  با  که  بازیگرانی  تمام  مورد 
یادم  باشد.  داشته  حقیقت  کرده ام 
خودخواه  حد  از  بیش  کسی  نمی آید 

یا خودمحور بوده باشد.

چطور؟ -کارگردان 
 ) ز د ر ا و د ا بلیک  ( م  همسر *
کارگردان بود. ۷ فیلم با هم ساختیم. 
می توانستیم  و  بود  لذت بخش  خیلی 
در پایان روز در موردش صحبت کنیم 
با  کردن  کار  اما  کنیم،  فراموشش  یا 
چند  روزی  او  بود چون  فوق العاده  او 
ایده داشت و تماشا کردنش جذاب و 
فوق العاده بود. او خیلی به فیلم و این 
نوع هنر متعهد بود و از اینکه بخواهد 
حقه بازی کند تا هوشمند به نظر برسد 
متنفر بود. عاشق فیلم ناب بود، جایی 
دوربین  نمی شدید  متوجه  هرگز  که 
هست. خیلی به این باور داشت. بعد از 
دیدنش تحت تاثیر قرار گرفتم و خیلی 
سعی کردم عاشق نشوم اما در نهایت 
عاشق هم شدیم. پیش از درگذشت او 

۴3 سال با هم زندگی کردیم.

سرگرمی  صنعت  به  ه  نگا -با 
هیجان زده  را  شما  چیزی  چه  امروز، 

می کند؟
*این روزها خیلی چیزهای خوب 
هست. قدیم ها، در زمان هایی که من 
جوان تر بودم، خیلی مدها و فشن های 
کوتاه مدت وجود داشت. در دوره ای 
فیلم های موزیکال خیلی بزرگ بودند 
خیلی  این  گفتند  مردم  ناگهان  بعد  و 
گران است،   حاال فیلم های مستقل و 
ایزی  مانند  مثال  می خواهیم.  کوچک 
رایدر که ُمد شده بود. بعد ناگهان همه 
برگشتیم  و  زد  کامل  دور  دوباره  چیز 
م  تما چیز  هیچ   . یکال ها موز پیش 
و  می زند  دور  دوباره  چون  نمی شود 

برمی گردد.

همراه با یک افسانه...

جولي اندروز: سینما هرگز تمام نمي شود!


