
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد:

اقتصاد ایران یک »دهه ازدست رفته« را تجربه کرده است! 
کارشناسی  آزمون  داوطلبان  رشته  انتخاب  مهلت 
ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ امروز شنبه چهارم تیرماه پایان 
می یابد.نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
۱۴۰۱ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی روز ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ 

بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
آغاز شد و  تیرماه  اول  از  آزمون فوق  انتخاب رشته مجازین 
این مهلت امروز شنبه چهارم تیرماه به پایان می رسد. این داوطلبان 

www. نشانی  به  سازمان  این  سایت  به  مراجعه  با  می توانند 
sanjesh.org و مطالعه دقیق دفترچه راهنما اقدام به انتخاب رشته 
کنند. طبق اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون 
کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ نیمه اول شهریورماه اعالم می شود تا 
پذیرفته شدگان از اول مهرماه ۱۴۰۱ بتوانند در کالس های دانشگاه 

محل پذیرش حضور یابند.
صفحه ۲

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت:

واکسیناسیون، افزایش اختالالت روانی 
در دوران کرونا را کنترل کرد!

درد دل هایی که پشیمانی دارد
بر  تاکید  با  انزانی،  یسنا  گوهر 
اینکه زوجین نباید درباره مسائل پیش 
والدین،  با  مشترک  زندگی  در  آمده 
دل  درد  خود  دوستان  حتی  و  برادر  و  خواهر 
کرده و از آنها راهکار دریافت کنند، اظهار کرد: 
وقتی زن و شوهر مسائل پیش آمده در زندگی 
مشترک را با دوستان خود مطرح می کنند امکان 
آسیب دیدن رابطه مشترک باال می رود چراکه 
برای درد دل کردن  ممکن است دوستانی که 
انتخاب کرده اند ایمن نبوده و به هنگام شنیدن 
مشکالت زوجین جانب دارانه نظر داده و یا یک 

سویه از دوست خود طرفداری کنند.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد خبر داد:

دغدغه تامین آب شرب درتابستان با 95 درصد 
خشکسالی دشت مشهد 

4
تشدید بحران با افزایش جمعیت منطقه!

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2045- شنبه 4 تیر 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وحید آقاپور از 
جوکر و ممیزي 

و مافیا تا حمله 
سارقان با چاقو...

6ورزش
ناهید کیانی

 قهرمان تکواندوی 
آسیا شد

6ورزش

وحيد آقاپور اين روزها يكي از چهره هاي فعال شبكه نمايش 
خانگي به شمار مي رود و وقتي چرخي در فضاي مجازي بزنيد، 
تكه هايي از تاك شوي مميزي او را خواهيد ديد كه سروصداي 

زيادي كرده است.

بانوان  تكواندوی  كيلوگرم  نماينده وزن ۵۳-  كيانی  ناهيد 
ايران با شكست رقبای خود به مدال طالی آسيا رسيد.بيست 
و پنجمين دوره رقابت های تكواندو قهرمانی آسيا با حضور 
۳۸۶ تكواندوكار از ۳۴ كشوراز روز جمعه به مدت ۴ روز و به 
ميزبانی كره جنوبی در سالن »هوبان« شهر چانچئون آغاز شد. 

يک عضو كميته فنی فدراسيون فوتبال گفت: من يكی از 
كسانی بودم كه از اول با انتخاب اسكوچيچ موافق نبودم. تا 
قبل از اين هم موافق نبودم اما االن موافقم. نه اينكه قبول 
كنم او می تواند مشكالت را حل كند اما ما زمان را از دست 

داده ايم و فدراسيون پول ندارد.

فدراسیون، پولی 
برای استخدام 
سرمربی بهتر از 

اسکوچیچ ندارد!

امروز؛ آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد حذف سهم آورده مددجویان بهزیستی 
در نهضت ملی مسکن

رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست نمایندگان تشکل های 
افراد دارای معلولیت در مشهد، از حذف سهم آورده  مددجویان در 
نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بهره  تسهیالت بانکی موضوع این 
بخش، برای مددجویان بهزیستی از ۱۸ درصد به ۵ درصد تبدیل می شود که اقدام 
بسیار خوبی برای خانه دار شدن مددجویان در طرح نهضت ملی مسکن است.
صفحه ۲

ارائه  با  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
از فعالیت های این شرکت در دوره مدیریت  گزارشی 
جدید، نقطه تمرکز مدیریتی خود را بر موضوعات کلیدی 
حل چالش های منابع انسانی، توسعه و نوسازی ناوگان و توجه و 
تمرکز بر استفاده از توان داخل ذکر کرده و دستاورد دو برابر شدن 
حمل نفت و فرآورده های نفتی طی هفت ماه گذشته را از افتخارات 

ملی شرکت ملی نفتکش دانست.

حسین شیوا در بازدید از کشتی های شرکت ملی نفتکش در 
منطقه خارک که به مناسبت چهارم تیرماه، روز جهانی دریانورد 
همه  و  دریایی  جامعه  به  دریانورد  روز  تبریک  شد، ضمن  انجام 
دریانوردان  این  کار  و  فعالیت  نفتکش،  ملی  شرکت  دریانوردان 
اقتصادی  جنگ  جبهه  مقدم  خط  در  جهاد  واقعی  مصداق  را 

عنوان کرد.  
صفحه3

دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده های نفتی 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ن  ما ز سا س  شنا ر کا یک 
هفته  واسط  ا تا  گفت:  شناسی  هوا
را  دما  افزایش  مناطق کشور  اکثر  در 
نقاط  بیشتر  در  هوا  و  داشت  خواهیم 

می شود. گرم تر 
وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
راه و شهرسازی، »فریبا گودرزی« به 
اشاره  کشور  جوی  وضعیت  تازه ترین 
کرد و افزود: از روز )جمعه( از غلظت 
غربی،  نیمه  در  موجود  خاک  و  گرد 
و  کشور  شرقی  و  مرکزی  نواحی 

استان های واقع در دامنه های جنوبی 
البرز کاسته  شد.

در  امروز  کرد:  نشان  خاطر  وی 
برخی نقاط مثل سیستان و بلوچستان، 
ن،  گا مز هر شرق  ن،  ما کر جنوب 
شمال  و  مرکزی  لبرز  ا عات  تقا ر ا
شرقی  آذربایجان  اردبیل،  استان های 
از  بعد  ساعات  در  غربی  آذربایجان  و 
برق  و  رعد  رگبار  شب  اوایل  و  ظهر 
خواهد  رخ  موقتی  شدید  باد  وزش  و 
داد و در مناطق مستعد خیزش گرد و 

خاک خواهیم داشت.
گودرزی گفت: روز یکشنبه همین 
شرایط در آذربایجان های شرقی و غربی 
رخ می دهد و روزهای دوشنبه و سه شنبه 
هفته آتی در اکثر مناطق کشور جوی 

پایدار پیش بینی می شود.
هواشناسی  سازمان  کارشناس 
ادامه داد: از بعدازظهر شنبه و طی روز 
خیزش  برای  شرایط  مجددا  یکشنبه 
گرد و خاک در کشور عراق مهیا شده، 
این گرد و خاک به مناطق غربی کشور 

منتقل می شود و به دنبال آن کیفت هوا 
کاهش می یابد.

ظهر  ز  ا بعد  ز  ا وی،  گفته  به 
ر  د هفته  خر  ا و ا تا  یکشنبه  ز  و ر
وزش  کشور  مرکزی  و  شرقی  نیمه 
بادهای شدید و خیزش گرد و خاک 

داد. رخ خواهد 
گودرزی اظهار کرد: تا اواسط هفته 
آینده نیز در اکثر مناطق کشور افزایش 
بیشتر  در  هوا  و  داشت  خواهیم  را  دما 

نقاط گرم تر می شود.

کارشناس سازمان هواشناسی اعالم کرد:

هوا در بیشتر نقاط کشور گرم تر می شود

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی 
آمادگی  از  کشور  بهزیستی  سازمان 
بهزیستی در تامین مداخالت تخصصی 
از  طالق  دعاوی  انواع  روانشناختی 
و  داد  خبر  یکطرفه،  طالق های  جمله 
گفت: اکنون بهزیستی از طریق سامانه 
طالق های  دعاوی  در  فقط  تصمیم 
توافقی مداخله می کند که نتیجه مطلوبی 

داشته است.
بهزاد وحیدنیا افزود: بهزیستی در 
سایر  در  می تواند  منابع  تامین  صورت 

مداخله  نیز  زوجین  با  مرتبط  دعاوی 
کند چراکه این سازمان زیرساخت های 
در  پاسخ دهی  الزم تخصصی، ظرفیت 
شهرستانهای  تمام  در  مشاوره  مراکز 
کشور و ظرفیت سامانه ای گردش کار 

مشاوره های خانواده را دارا است.
روان  مداخله  کرد:  تصریح  وی 
شناختی در طالق توافقی مداخله سخت 
است و پیچیدگی های خاص خود را دارد 
چون ۲ طرف برای طالق توافق کرده اند 
اما در طالق های یکطرفه، حداقل یک 

و  است  روابط  ترمیم  دنبال  به  طرف 
بهتری  تخصصی  مداخالت  می توان 

انجام داد.  
در  مشاوره  مرکز   ۱۱۷۰ فعالیت 

کشور برای زوجین در آستانه طالق
ر  مو ا و  ه  ر و مشا کل  یر مد
کشور  بهزیستی  سازمان  روانشناختی 
با اشاره به موضوع مشاوره روانشناختی 
استناد  به  کرد:  خاطرنشان  خانواده 
قوانین موضوعی بند ۱۰۴ قانون ششم 
از  حمایت  قانون   ۱۶ تبصره  و  توسعه 

در  خانواده  مشاوره  مراکز  خانواده، 
مربوط  دعاوی  قضائیه،  قوه  با  تعامل 
مدیریت  ا  ر فقی  توا طالق های  به 
می کنند و خدمات مشاوره ای را برای 
زوجین در آستانه طالق ارائه می دهند 
نظارت  تحت  مشاوره  مرکز   ۱۱۷۰ و 
موضوع  این  در  بهزیستی  سازمان 

مشارکت دارند.
وحیدنیا افزود: خدمات مشاوره ای 
نفر  هزار  باالی ۵۰  تمام شهرهای  در 
ارائه  تامین  ظرفیت  و  شود  می  ارائه 
خدمات مشاوره ای به شهرهای کمتر از 
۵۰ هزار نفر را هم داریم اما اجرای آن 
منوط به تامین بودجه از سوی سازمان 

برنامه و بودجه است.
وی اضافه کرد: در طالق توافقی در 
۵ استان مداخله داشتیم که دستاوردهای 
مطلوبی در سازش اولیه در پی داشت. از 
سال ۹۵ در تعامل سه جانبه بین شورای 
اجتماعی کشور، قوه قضائیه و بهزیستی 
میزان  توافقی،  طالق  مداخالت  برای 
سازش اولیه زوجین رو به رشد بوده و 
به نظر می رسد خدمات به مرور کیفی 

تر شده است.
بهزیستی  سازمان  گفت:  وحیدنیا 
کشور تالش دارد برای پایداری سازش 
و مراقبت بعد از سازش ها، پیشنهاداتی 
امور  سازمان  به  ملی  برنامه  قالب  در 

اجتماعی ارائه کند.
براساس آخرین آمار موجود ازدواج 
و طالق ثبت احوال تنها در فصل پاییز 
 ۸۴۹ و  هزار   ۵۰ طالق  جمع   ،۱۴۰۰

مورد بوده است.  

50 هزار و ۸49 مورد طالق فقط در پاییز 1400؛

آمادگی بهزیستی برای مداخله در طالق های یکطرفه!

رئیس مجلس شورای اسالمی با 
بینی تخصیص ۵ هزار  به پیش  اشاره 
میلیارد تومان منابع به صندوق بیماران 
سال  بودجه  الیحه  در  العالج  صعب 
آئین  تهیه  در  تسریع  خواستار  جاری، 

نامه و تخصیص این منابع شد.
قالیباف نماینده مردم  محمدباقر 

اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران 
توئیتر،  در  خود  شخصی  صفحه  در 

نوشت:
»برای کاستن از مشکالت بیماران 
صعب العالج در قانون بودجه صندوقی 
پیش بینی شد که باید به این صندوق 
۵ هزار میلیارد تومان از ردیف ۱۸ تبصره 

۱۴ و ۲ هزار میلیارد تومان از تسهیالت 
تبصره ۱۶ واریز شود، اما متاسفانه آئین 
از  3ماه  گذشت  با  صندوق  این  نامه 
دولت  هیأت  تصویب  به  هنوز  سال، 

نرسیده است.
اولویت های  از  درمان  موضوع 
است  محترم  دولت  و  مجلس  کاری 

جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون  حتما  و 
سرعت  به  بهداشت  محترم  وزیر  و 
کارهای الزم را انجام دهند تا بیماران 
صعب العالج که عمدتا از خانواده های 
محروم بوده و درگیر مشکالت دارویی 
و افزایش قیمت دارو هستند، مورد توجه 

قرار بگیرند.

قالیباف:

هرچه سریعتر منابع صندوق بیماران صعب العالج تخصیص یابد

تهران  پیشگیری  پلیس  رئیس 
بزرگ از شهادت مامور کالنتری ۱۰۸ 
نواب حین در اجرای ماموریت در محله 

نواب خبر داد.
پلیس،  پایگاه خبری  به گزارش 
تشریح  در  موقوفه ای  جلیل  سرهنگ 
پنجشنبه  روز  داد:  توضیح  خبر  این 
داشتن حکم  با همراه  گذشته خانمی 

 ۱۰۸ کالنتری  به  همسرش  جلب 
اجرای  خواست  در  و  مراجعه  نواب 
حکم را داشته که در این رابطه یکی 
محمد  سرگرد  کالنتری  عوامل  ز  ا
با  ماموریت  این  انجام  برای  یاسمی 
راهنمایی شاکیه به آدرس مورد نظر 

می شود. اعزام 
تصریح  موقوفه ای  سرهنگ   

منزل  درب  به  مامور  مراجعه  در  کرد: 
متهم برای تفهیم حکم و انجام دستور 
کمری  اسلحه  با  متهم  قضائی،  مقام 
از  را  مامور  آمدن  بیرون  محض  به 
و  داده  قرار  گلوله  هدف  سینه  ناحیه 
همسر  که  شاکی  سمت  به  بالفاصله 
را مجروح  تیراندازی و وی  بوده  خود 
به  اقدام  با همان سالح  از آن  و پس 

خودکشی می کند. 
داد:  ادامه  موقوفه ای  سرهنگ 
شلیک  علت  به  وظیفه شناس  مامور 
درجه  به  وی  قلب  به  گلوله  مستقیم 

رفیع شهادت نائل شد.
محمد  سرگرد  کرد:  عنوان  او 
متاهل  و  متولد ۱۵/۱۰/۱3۶3  یاسمی 

و دارای دو فرزند دختر بود.

شهادت مامور کالنتری ۱۰۸ نواب حین انجام وظیفه

آگهی مناقصه عمومی
 شهرداری مشکین دشت از طریق سامانه الکترونیکی دولت 

نوبت دوم

به شماره  ای  دارایی های سرمایه  تملک  نامه شرح عملیات طرح های  موافقت  اساس  بر  دارد  نظر  در  شهرداری مشکین دشت 
۴۱۸۶۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ نسبت به برگزاری مناقصه ذیل از طریق سامانه الکترونیکی دولت اقدام نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه یشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 
از طریق  ارائه  آماده  اسناد  اول  تاریخ چاپ  از  الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  مذکور و دریافت گواهی امضای 

سامانه الکترونیکی می باشد. 

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ پروژه به ریال نوع پروژه ردیف 
به ریال 

توضیحات 

تهیه و اجرای آسفالت مکانیزه خیابان ۱
شهید مرادی 

داشتن گواهی صالحیت ایمنی و ۱۵/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۷۵۷/۵۰۰/۰۰۰
حداقل رتبه ۵ راه و باند الزامیست 

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت ۸ صبح روز 
- مهلت زمان ارائه پیشنهاد: از روز         لغایت ساعت ۱3:۰۰ روز 

- زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱3:۰۰ روز 
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد. 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی که به مدت ۹۰ روز حداقل دارای اعتبار و قابل تمدید باشد و با واریز 
نقدی مبلغ به شماره حساب ۴۰۸۱۰۱۱۴۰۷۹۷۰۱۱۱ و یا شماره شبا IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۰۸۱۰۱۱۴۰۷۹۷۰۱۱۱ بانک مرکزی 

- برندگان نفر اول تا سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
- به پیشنهادهای مخدوش، ناخوانا، مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

- بارگزاری تصویر ضمانت نامه شرکت در مزایده در سامانه تدارکات الزامی می باشد. 
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. 

تلفن  دشت  مشکین  شهرداری  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
3۶۲۱۵۱۵۹-۰۲۶ امور قراردادها 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر 
موجود است. 

علیرضا صفرخانلو 
سرپرست شهرداری مشکین دشت 

شناسه ۱33۷۲۴۵

صفحه 3



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1045- شنبه 4 تیر 21401 معه جا

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه:
به فاطمی امین برای اصالحات ساختاری فرصت دهیم

شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه  کمیسیون  رییس  نایب 
فاطمی  به  باید  و  است  زودهنگام  وزیر صمت  استیضاح  گفت:  اسالمی 

امین برای اصالحات ساختاری فرصت دهیم.
حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به طرح استیضاح 
وزیر صمت در مجلس اظهار کرد: استیضاح وزیر صمت در شرایط کنونی 
بدهیم.از سوی دیگر  بیشتری  به وی فرصت  باید  ما  زودهنگام است و 
حجم مشکالت وزارت صمت بسیار زیاد است و حوزه کاری این وزارتخانه 

گستردگی زیادی دارد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: حوزه 
صنعت خودرو، معادن و بحث بازرگانی همگی در زیرمجموعه کاری این 
با گله مندی ها و مراجعات  نمایندگان هم هر روز  قرار دارد و  وزارتخانه 

مردم در ارتباط با این موضوعات مواجه هستند.
میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هنوز زمان چندانی 
از آغاز به کار دولت و وزیر صمت نگذشته و زمان کمتر از یک سال زمان 

کافی برای رفع مشکالت در حوزه وزارت صمت نیست.
وی افزود: ما باید به وزیر صمت فرصت بیشتری بدهیم تا نسبت 
به رفع مشکالت اقدام کند و اگر پس از گذشت زمان کافی قادر به حل 

مشکالت نبود آن وقت از ابزارهای نظارتی استفاده کنیم.

حذف سهم آورده مددجویان بهزیستی در نهضت ملی مسکن
رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست نمایندگان تشکل های افراد 
دارای معلولیت در مشهد، از حذف سهم آورده  مددجویان در نهضت ملی 
این بخش، برای  بانکی موضوع  مسکن خبر داد و گفت: بهره  تسهیالت 
مددجویان بهزیستی از ۱۸ درصد به ۵ درصد تبدیل می شود که اقدام بسیار 

خوبی برای خانه دار شدن مددجویان در طرح نهضت ملی مسکن است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، »علی محمد قادری« رئیس 
سازمان بهزیستی کشور در نشست نمایندگان تشکل های افراد دارای معلولیت 
در مشهد، تشکل ها را بازوان بهزیستی برای خدمت به مددجویان دانست و 
گفت: تمام تالشمان را می کنیم که در حدود امکانات و مقدورات سازمان و در 
چهارچوب قوانین، به خواسته های افراد دارای معلولیت، پاسخ مناسب بدهیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ارکان توانمندسازی خانواده ها را مسکن، 
معیشت و اشتغال برشمرد و گفت: در این میان، اشتغال، مهم ترین حلقه  

این زنجیره است و پایه  استقالل و توانمندی خانواده را تشکیل می دهد.
وی با اشاره به تسهیالتی که در تبصره های قانون بودجه برای اشتغال 
مددجویان در نظر گرفته شده است، گفت: این تسهیالت اگر چه امکانات 
خوبی برای اشتغال در اختیار می گذارد اما برای پایداری اشتغال، در حال 
پایداری را  این  با مشارکت شتاب دهنده ها،  بررسی روش هایی هستیم که 

محقق کنیم.
قادری از ایجاد تعداد باالی معلولیت توسط تصادفات و سوانح رانندگی 
بیمه های شخص  درآمد  از  اعتبارات حاصل  از  متأسفانه  و گفت:  یاد کرد 
ثالث، هیچ سهمی به بهزیستی که بیشترین بار این معلولیت ها را به دوش 

می کشد داده نمی شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مأموریت های مهم اورژانس 
گفت:  خانوادگی،  و  فردی  بحران های  از  پیشگیری  زمینه ی  در  اجتماعی 
کارشناسان این بخش که مأموریت مهمی را بر عهده دارند از امنیت شغلی 

و حقوقی برخوردار نیستند که در حال چاره جویی مشکل هستیم.
وی درخصوص اعتبارات و سرانه ساماندهی معتادان متجاهر، گفت: 
اعتبارات و تعرفه  این موارد در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر است و ما 
هم مشکالت را منتقل کرده ایم که هم سرانه کافی نیست و هم دیرهنگام 

تخصیص می یابد.
قادری، تأکید کرد: ما از نظر انسانی و وجدانی، مسئولیت داریم که با 
همین سطح سرانه، حداقل های ممکن برای مددجویان این مراکز را فراهم 
کنیم که امیدواریم این سرانه اصالح شود و مشکالت مراکز که با تالش 

بخش غیردولتی اداره می شوند کمتر شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: از طرفی هم باید در نظر 
داشته باشیم که مراکزی که تحت نظارت بهزیستی فعالیت می کنند با نگاه 
انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی وارد جرگه خدمت شده اند و اگر نگاه صرفا 
انتفاعی داشته باشند، این نگاه اشتباه است.وی با بیان تغییراتی در حوزه ی 
صدور مجوزهای مؤسسات و مراکز تحت نظارت، گفت: باید شتاب دهنده ها 
و مراکز رشد داشته باشیم و مؤسساتی که با نگرش های جدید و به روز شده 

در حوزه  نیازها و روش ها فعالیت کنند، را دعوت کنیم.
وی در ادامه به موضوع مسکن مددجویان اشاره کرد و گفت: برای 
خانواده های دارای دو عضو معلول و بیشتر در مسکن شهری ۲۰۰ میلیون و 
برای مسکن روستایی ۱۵۰ میلیون تومان کمک بالعوض از سوی بهزیستی 
آورده   از حذف سهم  بهزیستی همچنین  اختصاص می یابد.رئیس سازمان 
مددجویان در نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بهره ی تسهیالت بانکی 
درصد   ۵ به  درصد   ۱۸ از  بهزیستی  مددجویان  برای  بخش،  این  موضوع 
تبدیل می شود که اقدام بسیار خوبی برای خانه دار شدن مددجویان در طرح 

نهضت ملی مسکن است.
وی با اشاره به تالش ها و زحمات همسران و مادران افراد دارای معلولیت 
و فداکاری های آنان، گفت: درنظر داریم برای این مادران و همسران که رنج 
و سختی زیادی را تحمل می کنند بیمه  بازنشستگی برقرار کنیم که پس از 

۱۰ سال بازنشسته شوند و مستمری بازنشستگی بگیرند.
قادری از نذر خدمت به عنوان یکی از راه های جلب مشارکت خیرین 
زمینه  این  در  باید  گفت:  و  کرد  یاد  مددجویان  معیشت  و  رفاه  سمت  به 
استیذان کنیم که نیکوکاران مؤمن با مشارکت در این بخش، نذور خود را 
ادا کنند و خدمت داوطلبانه به مددجویان را به عنوان عهد با خدا در زندگی 

خود ثبت کنند.
ورزشکاران  تالش های  یادآوری  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
معلول در بخش ورزش قهرمانی، گفت: این عزیزان سختی و تالش زیادی 
دارند تا به مقامات باالی ورزشی می رسند و باید از آنها قدردانی و تجلیل 
شود که درنظر داریم با همکاری سازمان های مردم نهاد و خیرین، از این 

عزیزان تجلیل کنیم.
جزو  را  معلولیت  دارای  نخبگان  از  تقدیر  و  تجلیل  همچنین  وی 
برنامه های بهزیستی برشمرد و گفت: تمام افراد رتبه دار نخبه در بخش های 

معارف دینی، علمی، ورزشی و هنری مورد تجلیل قرار می گیرند.
قادری همچنین تهیه بانک اطالعاتی جامع از مددجویان توانمند را در 
زمره  برنامه های این نهاد دانست و گفت: باید »عصر نو «داشته باشیم که 
در قالب کانون ارزیابی استعدادها که در بهزیستی تشکیل شده، مددجویان 
موفق را به جامعه معرفی و توانمندی های آنان را ابزار ترغیب برای توسعه  

روحیه  توانمندی در بین سایر مددجویان قرار دهیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان از بررسی اصالح و بازنگری 
یارانه هایی که برای نگهداری از معلولین در مراکز و در منزل پرداخت می شود 
خبر داد و گفت: به نظر ما این یارانه برای خانواده باید بیشتر باشد که افراد 

دارای معلولیت در نزد خانواده هایشان نگهداری شوند.

درد دل هایی که پشیمانی دارد؛

زوج های جوان، راهکارهای غلط دوستان و آشنایان را عملی نکنند!
با  س  نشنا ا و ر یک 
درباره  که  زوجینی  به  اشاره 
د  خو شویی  نا ز ت  ختالفا ا
و  کرده  دل  درد  رفقا  و  دوستان  با 
را در  آنها  راهکارهای غیر کارشناسانه 
هشدار  می کنند  اجرا  مشترک  زندگی 
داد: در چنین شرایطی معموال دوستان، 
مسائل پیش آمده بین زوجین را از دید 
و  کرده  بررسی  خود  کارشناسانه  غیر 
ممکن  که  می دهند  ارائه  راهکارهایی 

است زندگی مشترک را خراب کند.
گوهر یسنا انزانی، با تاکید بر اینکه 
زوجین نباید درباره مسائل پیش آمده در 
زندگی مشترک با والدین، خواهر و برادر 
و حتی دوستان خود درد دل کرده و از 
کرد:  اظهار  کنند،  دریافت  راهکار  آنها 
آمده  پیش  مسائل  شوهر  و  زن  وقتی 
خود  دوستان  با  را  مشترک  زندگی  در 
دیدن  آسیب  امکان  می کنند  مطرح 
رابطه مشترک باال می رود چراکه ممکن 
است دوستانی که برای درد دل کردن 
انتخاب کرده اند ایمن نبوده و به هنگام 
دارانه  جانب  زوجین  مشکالت  شنیدن 
نظر داده و یا یک سویه از دوست خود 

طرفداری کنند.
از سوی  این روانشناس،  به گفته 
دیگر بعضا زوجین برای درد دل کردن 
دوستان مجردی را انتخاب می کنند که با 
شنیدن اختالفات زناشویی افراد، منطبق 
بر بینش خود که در زندگی متاهلی به 
کار نمی آید به افراد راهکار ارائه می دهند 
و چون سطح ارتباطی دوستان مجرد و 
زوجین متاهل متفاوت است راهکارهای 
ارائه داده شده مشکالتی را در زندگی 

مشترک ایجاد می کند.
زوجین  بعضا  د:  دا مه  دا ا وی 

دوستانی را برای درد دل کردن انتخاب 
نوع  و  خانواده  فرهنگ،  که  می کنند 
دارند  خود  به  نسبت  متفاوتی  زندگی 
را  زوجین  زندگی  آنها  راهکارهای  و 
خراب می کند. از این رو همواره توصیه 
با  نه  و  خانواده  با  نه  زوجین  می کنیم 
درباره  خود  برادر  و  خواهر  و  دوستان 
مشترک  زندگی  مسائل  و  اختالفات 

صحبت نکنند.
سخنان  دیگر  بخش  در  انزانی 
در  افراد  تمامی  اینکه  بیان  با  خود 
به  ورود  هنگام  به  تا  کودکی  دوران 
با  صحبتی  هم  به  را  اولویت  مدرسه، 
والدین اختصاص می دهند، درباره چرایی 
احساس صمیمیت بیشتر با دوستان در 
نهایتا مطرح کردن  و  والدین  با  قیاس 
و  دوستان  با  مشترک  زندگی  مسائل 
به  داد:  توضیح  آنها،  از  راهکار  گرفتن 
سالگی  سه  از  قبل  تا  اگر  کلی  طور 
دلبستگی میان فرزند و مادر ایمن بوده 
و مادر پاسخگوی نیاز فرزند خود باشد، 

فرزند صمیمیت زیادی را با والدین و به 
ویژه مادر احساس می کند. در غیر این 
صورت فرزند دچاردلبستگی نا ایمن به 
شکل اجتناب از والدین و یا دلبستگی نا 
ایمن دوسو گرا )گاهی اجتناب و گاهی 
صمیمت( می شود که در ارتباطات آینده 

او با دیگران اثر گذار خواهد بود.
این روانشناس همچنین این را هم 
گفت که وقتی فرزندان وارد مدرسه و 
بین  ارتباط  می شوند،  همساالن  گروه 
آنها با والدین کمرنگ شده و این امر 
در دوران نوجوانی به اوج خود می رسد 
چراکه نوجوانان به دنبال کسب هویت 
هستند و در این مقطع زمانی احساس 
همدلی و درک شدگی بیشتری از سوی 
هم ساالن دارند و راهکارهای همساالن 

به نظرشان منطقی تر می آید.
وی معتقد است که چون والدین 
به هنگام تولد هر فرزند و در سال های 
متفاوت، احساس و افکار متفاوتی داشته 
متفاوتی  پرورشی  و  تربیتی  سبک  و 

گرفته اند،  پیش  در  فرزند  هر  برای  را 
محیط  یک  در  که  برادرانی  و  خواهر 
خصوصیات  شده اند  متولد  خانوادگی 
متفاوتی دارند و از این رو نمی توان توقع 
داشت فرزندان به جای درد دل کردن 
برادرهای خود  و  با خواهر  دوستان،  با 
درد دل کنند چراکه ممکن است سطح 
صمیمیت فرزندان با دوستان بیشتر از 

خواهر و برادرهایشان باشد.
انزانی در پایان سخنان خود تاکید 
کرد: به هیچ عنوان نباید زوجین مسائل 
زندگی مشترک خود را با خانواده، خواهر 
و برادر و یا دوستان خود مطرح کنند. 
ممکن است مشکل زوجین پس از مدتی 
حل شود اما خانواده و دوستان همچنان 
برخوردهای  و  زوجین  از  بد  تصویری 
داشته  همسران  به  نسبت  سوءگیرانه 
باشند و تا مدت ها این تصور در ذهن 
آنها باقی بماند بنابراین در این شرایط 
استفاده از کمک مشاوران و روانشناسان 

می تواند بسیار راهگشا باشد.
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زیر نظر: علی هوشمند

امروز؛ آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد
مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ 

امروز شنبه چهارم تیرماه پایان می یابد.
نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش  سنجش  سازمان  سایت  روی  بر   ۱۴۰۱ خردادماه   ۲۹ روز  عالی  آموزش 

کشور قرار گرفت.
انتخاب رشته مجازین آزمون فوق از اول تیرماه آغاز شد و این مهلت امروز 
شنبه چهارم تیرماه به پایان می رسد. این داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت 
راهنما  دفترچه  دقیق  مطالعه  و   www.sanjesh.org نشانی  به  این سازمان 

اقدام به انتخاب رشته کنند.
طبق اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون کارشناسی 
ارشد سال ۱۴۰۱ نیمه اول شهریورماه اعالم می شود تا پذیرفته شدگان از اول مهرماه 

۱۴۰۱ بتوانند در کالس های دانشگاه محل پذیرش حضور یابند.
مجموع ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۱ در دوره های مختلف 
)دوره های روزانه و غیرروزانه( ۱3۶ هزار و ۷۸۶ نفر است که تعداد ۴۵۰ 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.
در مجموع، در گروه های مختلف آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱، 
اقبال بیشتری نسبت به آزمون رشته های علوم انسانی صورت گرفت و بیش از 
۴۰۰ 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.

 در مجموع ۶۴۷ هزار و ۲۰۹ داوطلب با احتساب عالقه مندی به شرکت در 
مجموعه امتحانی دوم، متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
جاری بودند و از این تعداد 33۹ هزار و ۹۰۶ نفر داوطلب زن و 3۰۷ هزار و 3۰3 

داوطلب مرد بودند.

اعالم شرایط دریافت خوابگاه دانشگاه شریف
دانشگاه صنعتی شریف شرایط دریافت خوابگاه برای ترم تابستان در کلیه 

مقاطع تحصیلی این دانشگاه را اعالم کرد.
صنعتی  دانشگاه  خوابگاه  درخواست  فرم  تکمیل  مهلت  اساس،  این  بر 
 ۴ امروز شنبه  از  تابستان برای دانشجویان مقطع کارشناسی  شریف برای ترم 
دانشگاه  آموزش  سامانه   در  ماه  تیر   ۶ دوشنبه  روز  تا  و  آغاز می شود  ماه  تیر 

ادامه خواهد داشت.
واحدهای  حذف  صورت  در  که  کرده  اعالم  شریف  صنعتی  دانشگاه 
مبنای  بر  حساب  تسویه  و  خوابگاه  تخلیه  به  ملزم  دانشجویان  آموزشی، 

هستند. اسکان  مدت 
در شرایط اعالم شده از سوی دانشگاه صنعتی شریف برای دریافت خوابگاه 
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آمده که درخواست خوابگاه این دانشجویان 
نیز از تاریخ ۴ تا ۶ تیر ماه انجام خواهد شد. همچنین، دانشجویان این مقاطع که 
از خوابگاه بهره می برند، موظف هستند بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان، 
پس از پایان هر سال تحصیلی ،قططع ارتباط دانشجویی و یا فراغت از تحصیل 
)تاریخ دفاع(، خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه کنند. در غیر این 
به  بهای خوابگاه  اجاره  برابری  پرداخت ۱۰  به  استنکاف موظف  از زمان  صورت 

طور کلی هستند.
در  دانشگاه  این  خوابگاه  اختصاص  شریف،  صنعتی  دانشگاه  اعالم  بر  بنا 
تحصیلی  نیمسال   ۲ در  معوقه  اجاره بها  پرداخت  به  منوط   ۱۴۰۱ تابستان  ترم 

۱۴۰۱-۱۴۰۰ است.
این دانشگاه در مورد نرخ اجاره بهای خوابگاه های مجردی در طول تابستان 
با مصوبه صندوق رفاه دانشجویان است، اعالم کرد که برای  ۱۴۰۱ که مطابق 
اتاق های با ظرفیت ۲ نفر، هزینه اجاره بها به ازای هر نفر ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار 
ریال، برای خوابگاه ۴ نفره ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال،  برای خوابگاه ۶ نفره ۱ 
میلیون و ۹۸۰ هزار ریال، برای خوابگاه ۸ نفره ۱ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال و برای 

خوابگاه ۱۰ نفره ۱ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال است.

انهدام باند کالهبرداران مسکن در پردیس
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
و گفت:  داد  معروف شده اند، خبر  پردیس  در  به سلطان مسکن مهر  باندی که 
کارآگاهان موفق شدند ۹ نفر از اعضای باند کالهبرداری که اقدام به تهیه و توزیع 

لوازم یدکی تقلبی در بازار کرده بودند، شناسایی و دستگیر کنند.
»سرهنگ جهانگیر تقی پور« معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
تهران بزرگ درباره اقدامات اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران 
بزرگ گفت: در اداره ۱3 یا اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی اقدامات 
پیشدستانه ای انجام می شود که قبل از وقوع افراد کالهبردار و سودجو را زمین 
گیر کرده و اجازه سوءاستفاده را نمی دهیم. وی با اشاره به دستگیری باندی که به 
سلطان مسکن مهر معروف شده اند، گفت: کارآگاهان اداره ۱3 موفق شده اند نفر 
اصلی و مابقی متهمان که شامل 3 نفر دیگر بوده اند نیز شناسایی و دستگیر شوند. 
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم 
اصلی این پرونده با تشکیل یک تعاونی مسکن از تعداد سه هزار نفر از شهروندان 
با منظور تامین مسکن مبالغ هنگفتی اخذ و به هیچ یک از تعهدات خودش عمل 

نکرده و پس از آن متواری شده است. 
سرهنگ تقی پور با بیان اینکه هیچ مسکنی به مالباختگان تحویل داده نشده 

است، تصریح کرد: این فرد در فاز ۱۱ پردیس اقدام به کالهبرداری از بیش از سه 
هزار شهروند کرده است. همه متهمان این پرونده که شامل ۴ نفر بوده اند شناسایی 
و دستگیر شده اند. تخمین زده می شود این فرد بیش از هزار میلیارد تومان اقدام 

به کالهبرداری کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: با رصد و اشراف اطالعاتی کارآگاهان اداره جعل خبری 
رسید که در بازار لوازم یدکی خودروی تهران گروهی هستند که اقدام به تهیه و 
توزیع لوازم یدکی تقلبی اعم از تسمه تایم، صفحه کالج، لنت و سایر ملزومات 
خودرو است. معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه 
داد: کارآگاهان موفق شدند ۹ نفر از اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کنند. این 
باند بیش از ۱۰۰ هزار برچسب معتبر داخلی کشور کشف و ضبط شده است. ماموران 

ما توانستند بیش از یک کامیون لوازم یدکی را کشف و ضبط کنیم. 
سرهنگ تقی پور خاطرنشان کرد: این افراد در شهرک های اقماری اطراف 
تهران انبارهای بزرگی برای خودشان راه اندازی کرده اند. اعضای این باند اجناس 
درجه ۴ و ۵ را از کشورهای دیگر وارد می کنند و سپس در این انبارها برچسب های 
برندهای معروف را بر این اجناس بی کیفیت می زنند و در بازار توزیع کرده و به فروش 

می رسانند. همه این اجناس تقلبی از سطح بازار جمع آوری شده است. 
وی همچنین در رابطه با یک پرونده دیگر جعل و کالهبرداری گفت: تعدادی 
کالهبردار اخیرا قصد داشت ملکی را در شمال تهران به فروش برساند همکاران 
من در اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری موفق شدند قبل از وقوع متهمان این 
پرونده را دستگیر کنند. متهم اصلی این پرونده یک خانم بود که در بازجویی هایی 
فنی که از این خانم انجام شد اقرار کرد که سند ۱۲ ملک دارای ارزش را که اکثرا 
مالکان آن ها خانم بوده اند را جعل و اقدام به فروش این امالک کرده است.  به 
گفته معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ این خانم با 
همدستی تعدادی از افراد دالل به این اسناد و مدارک دست پیدا کرده و اقدام به 

کالهبرداری کرده بود.
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مایکروسافت و متا به همراه ده ها شرکت دیگر 
مجمعی برای تعیین استانداردهای متاورس 

تشکیل دادند
مایکروسافت، متا و ده ها شرکت و سازمان دیگر مجمعی تشکیل داده اند 
تا استانداردها و اصطالحات الزم برای متاورس را تعیین کنند. نام اپل در بین 

این شرکت ها دیده نمی شود.
اینستاگرام(  و  فیسبوک  مادر  )شرکت  متا  گیمز،  اپیک  مایکروسافت، 
و 33 شرکت و سازمان دیگر به تازگی کارگروهی برای تعیین استاندارد باز 
متاورس تشکیل داده اند. این گروه که مجمع استانداردهای متاورس نام دارد 
قرار است استانداردهایی باز و تعامل پذیر برای واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، 

سیستم های اطالعات مکانی و فناوری سه بعدی تعیین کند.
براساس گزارش ورج به نقل از بیانیه  ای مطبوعاتی، مجمع استانداردهای 
متاورس قرار است روی »پروژه های عملیاتی و کاربردی« نظیر رویدادهای 
هکاتون و تولید ابزارهایی برای حمایت از استانداردهای مشترک متمرکز باشد. 
این مجمع همچنین قصد دارد »اصطالحاتی هماهنگ و یک دست« برای 
حوزه ی متاورس را در بین مردم جا بیندازد. بسیاری از افراد هنوز درباره ی 

ماهیت متاورس با هم اتفاق نظر ندارند.
و  شرکت ها  شامل  مجمع  بنیان گذاران  نام برده،  شرکت های  افزون بر 
سازمان های باسابقه نظیر کنسرسیوم وب جهان گستر، انویدیا، کوالکام، بخش 
  Lamina۱ سرگرمی های تعاملی سونی و یونیتی و شرکت های جدیدتری مثل

یک استارتاپ فعال در حوزه ی پرداخت بر بستر بالک چین( می شود.
در فهرست شرکت هایی که در مجمع استانداردهای متاورس نقش دارند، 
نام های بزرگی چون اپل دیده نمی شود. اپل مدت ها است روی فناوری های 
واقعیت افزوده و واقعیت مجازی کار می کند و به احتمال بسیار زیاد در آینده ای 

نه چندان دور هدست واقعیت ترکیبی نیز معرفی خواهد کرد.
و  بازی  توسعه ی  سابقه ی  که   Roblox و   Niantic شرکت های 
دنیاهایی مجازی در کارنامه دارند نیز در فهرست شرکت ها دیده نمی شوند. 
ممکن است پس از آغاز به   کار رسمی مجمع استانداردهای متاورس، تعداد 
اعضای آن افزایش پیدا کند. تا پیش از پایان سال جاری میالدی اولین جلسات 

مربوط به این مجمع برگزار خواهد شد.
مجمع استانداردهای متاورس در بیانیه ای مطبوعاتی می گوید: »رهبران 
بهترین شکل درک می شود که  به  پتانسیل متاورس وقتی  صنعت گفته اند 
این فناوری برپایه ی استانداردهای باز توسعه پیدا کند. ایجاد متاورسی باز و 
فراگیر در مقیاس گسترده نیازمند مجموعه ای از استانداردهای باز تعامل پذیر 

خواهد بود.«
»متاورس« اصطالحی جامع برای اشاره به دنیاهای مجازی، فناوری 
واقعیت افزوده و فناوری واقعیت مجازی است و بسیاری از زیرشاخه های آن 
هم اکنون دارای مجامعی برای تعیین استانداردها هستند. شماری از اعضای 

این گروه ها نیز در مجمع استانداردهای متاورس عضو شده اند.
نیست  معنی  این  به  لزومًا  باز  استاندارد  تعیین  برای  مجمعی  ایجاد 
دنیایی  به دنبال خلق  متا  و  اپیک گیمز  مایکروسافت،  که شرکت هایی مثل 
مجازی و به هم پیوسته مثل وب جهان گستر هستند )برای نمونه اپیک گیمز 
از بازی محبوب خود یعنی فورتنایت به عناون متاورسی خودکفا یاد می کند(. 
تعیین استاندارد باز می تواند به توسعه دهندگان کمک کند تا محتواهای خود 
را به سادگی برای پلتفرم های مختلف بسازند. این استانداردها همچنین باعث 
می شوند کاربران بتوانند داده های مدنظر خود را از یک سرویس به سرویسی 

دیگر وارد کنند.
مجمع متشکل  از مایکروسافت، متا و شرکت های دیگر مشخصًا عالقه 
رسمیت  یکپارچه  و  مشترک  حوزه ای  به عنوان  متاورس  توسعه ی  به  دارد 

ببخشد.

نی،  ا و ر سالمت  دفتر  مدیرکل 
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: انجام واکسیناسیون 
ناشی  تلفات  و  ابتال  کاهش  و  سراسری 
و  ها  آسیب  از  بسیاری  افزایش  کرونا،  از 

اختالالت روانی را کنترل کرد.
که  است  پدیده ای  روان  سالمت 
و  روانشناختی  عوامل  بیولوژیک،  عوامل 
اجتماعی در آن دخیل است و این سه عامل 
در کرونا وجود داشت عوامل بیولوژیک و 
بیماری کرونا، استرس ها و فشارهای دوران 
کرونا از فوت افراد و نداشتن مراسم سوگ، 
روابط  و  معیشتی  اقتصادی،  مشکالت 
بین فردی و سایر موارد، منجر به مشکالت 

متعدد در حوزه سالمت روان شد.  
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد 
نرخ شیوع اختالالت روانی در دوران کرونا 
نسبت به قبل از کرونا ۱۰ درصد افزایش 
یافته و بر اساس یافته های عینی و پژوهش 
های ملی و بین المللی مشکالت واختالالتی 
مانند تنهایی، افسردگی، اضطراب، نگرانی، 
خشم، پرخاشگری، استرس، ترس، وسواس، 
نا ایمنی روانی در دوران همه گیری کرونا 

روند رشد داشته است.
این امر موجب شده سازمان بهداشت 
جهانی از کشورها بخواهد که برای سالمت 
ایران  در  و  کند  گذاری  سرمایه  روان 
بین  ارتباط  نیز  ها  پژوهش  و  تحقیقات 
بحران کرونا و اختالالت روانی و آسیب 

های اجتماعی-روانی را ثابت کردند.
بهداشت،  وزارت  گزارش  اساس  بر 
درمان و آموزش پزشکی شیوع اختالالت 
روانپزشکی  بین ۲3.۴ و ۲3.۶ درصد بود. 
در اواخر سال ۱3۹۹ هم مطالعه کشوری 
اختالالت  شیوع  که  شد  انجام  دیگری 
روانپزشکی به ۲۹.۷ درصد رسید.   در این 
عمومی  جمعیت  در  درصد   ۲۹.۷ مطالعه 
استخراج شد، اما در همان مطالعه ارزیابی 
شد و متوجه شدند که ۱۴.۹ درصد از کسانی 
که در مطالعه شرکت کرده بودند، به کرونا 

هم مبتال شده بودند.
در مطالعه مشخص شد   همچنین 
مطالعه  در  که  افرادی  درصد  چهار  که 
یک  که  هستند  افرادی  کرده اند،  شرکت 
به علت  را  نزدیک خانواده خودشان  عضو 

کرونا از دست داده اند و در این افراد میزان 
بود،  درصد   ۴۰.۸ روانشناختی  اختالالت 
این نتایج نشان داد که ما با بحرانی به نام 
کرونا مواجهیم که یک مشکل جهانی است. 
در همه جای دنیا کرونا منجر به افزایش 
شده  روان  سالمت  حوزه  در  مشکالت 
است، البته فقط مربوط به کرونا نیست و 
در زمان سارس و مرس هم این موضوع 

پیش آمده بود.
نی،  ا و ر سالمت  دفتر  مدیرکل 
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در گفت و گو با خبرنگار 
حوزه بهداشت و درمان ایرنا در این زمینه 
جهانی  گیری  همه  بروز  دنبال  به  گفت: 
کووید-۱۹ و ضرورت اجرای طرح هایی 
از قبیل قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی 
در کشورهای درگیر و در نتیجه آن تمامی 
بین  رفتارهای  در  تغییراتی  شاهد  جوامع 
فردی و اجتماعی و احیانا بروز آسیب هایی 

در این حوزه شده اند.
 احمد حاجبی افزود: اکثر مطالعاتی 
هم که در دنیا انجام گرفته نشان دهنده 
افزایش مشکالت روانشناختی به خصوص 
افسردگی و اضطراب پس از همه گیری ها 
هستند. این موضوع دالیل مختلفی از جمله 
معیشتی،  مشکالت  اقتصادی،  فشارهای 
محدودیت های اجتماعی، تعطیلی بسیاری 
از مراکز عمومی، فرهنگی و تفریحی، و 

مراکز آموزشی از جمله مهدهای کودک، 
مدارس و دانشگاه ها دارد. در حوزه سالمت، 
با تدابیری مثل افزایش دسترسی مردم به 
این  کیفیت  افزایش  همچنین  و  خدمات 
خدمات در کشور، می توان تا حد زیادی 

از عوارض ناشی از این مشکالت کاست.
خدمات  نظام  کرد:  تصریح  وی 
تقویت  با  کرده   سعی  اولیه  بهداشتی 
سیستم غربالگری در حوزه سالمت روان 
در جهت تشخیص و درمان بموقع افرادی 
که مبتال به اختالالت روانشناختی هستند، 

اقدام کند.
به گفته وی، در حال حاضر در نظام 
مشکالت  غربالگری  بر  عالوه  سالمت، 
و  پزشکی  خدمات  ارائه  و  روان  سالمت 
هدف  های  گروه  و  افراد  به  روانشناختی 
در مراکز خدمات جامع سالمت در نظام 
خدمات  اولیه،  بهداشتی  های  مراقبت 
روانشناختی تلفنی از طریق سامانه ۴۰3۰ 
ارائه می  شود و از طرفی خدمات مشاوره 
در سوگ و همچنین خدمات سالمت روان 
مراکز  در  کووید-۱۹  بهبودیافتگان  برای 
است  دسترس  در  جامع سالمت  خدمات 
و  مردم می توانند برای دریافت خدمات 
تماس   ۴۰3۰ شماره  با  روان  سالمت 
بگیرند و مستقیما به کارشناسان سالمت 
روانشناختی  خدمات  و  شده  وصل  روان 
دریافت  برای  یا  و  نموده  دریافت  تلفنی 

خدمات حضوری به مراکز خدمات جامع 
بهداشتی  های  مراقبت  نظام  در  سالمت 

اولیه مراجعه کنند.
این مقام مسوول در وزارت بهداشت 
تصریح کرد: سامانه خودارزیابی روانشناختی 
salamat. نیز از طریق پایگاه اینترنتی
می  افراد  است.  دسترسی  قابل   gov.ir
سواالت  به  سامانه  این  طریق  از  توانند 
و  داده  پاسخ  روانشناختی  خودارزیابی 
محتواهای  به  و  نمایند  دریافت  بازخورد 
سالمت  حوزه  در  خودمراقبتی  آموزشی 

روان دسترسی داشته باشند.
خدمات  کرد:  خاطرنشان  حاجبی 
هدف  با  عمومی  جمعیت  توانمندسازی 
مهارت  آموزش  مانند  اولیه،  پیشگیری 
فرزندپروری  زندگی و مهارت های  های 
نیز کماکان در مراکز خدمات جامع سالمت 
ارائه می شود. برنامه تشخیص و مراقبت 
مهمترین  از  یکی  روانپزشکی  اختالالت 
مراقبت های  نظام  در  که  است  خدماتی 

بهداشتی اولیه ادغام شد.
این  بر  عالوه  داشت:  اظهار  وی 
خودکشی  از  پیشگیری  برنامه  خدمات، 
دنبال  به  اجتماعی  روانی  و حمایت های 
نظام  در  نیز  بالیا  و  غیرمترقبه  حوادث 
بهداشتی کشور ادغام یافته و جاری بوده، 
این مداخالت در فهرست خدمات پایه حوزه 

سالمت روان است.

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت:

واکسیناسیون، افزایش اختالالت روانی در دوران کرونا را کنترل کرد!
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محمدهادی سبحانیان، 
ی  ر ا ستگذ سیا ن  و معا
اقتصادی وزارت اقتصاد، در 
یادداشتی به بررسی عوامل افزایش 
در  سیزدهم  دولت  اقدامات  و  تورم 
کنترل تورم پرداخت و افزایش های 
و  وارداتی  کاالهای  تورم  بی سابقه 
قیمت های جهانی، تغییر قوانین داخلی 
و حذف ارز ترجیحی را از جمله عوامل 

تورم اخیر عنوان کرد.
در یادداشت معاون سیاستگذاری 

وزارت اقتصاد آمده است:
دولت مردمی در شرایطی سکان 
هدایت دولت را به دست گرفت که به 
اذعان بسیاری از کارشناسان، اقتصاد 
را  ازدست رفته«  »دهه  یک  ایران 
اقتصادی  رشد  بود.  کرده  تجربه 
و  باال  تورم های  صفر،  به  نزدیک 
منفی  بعضًا  و  اندک  رشد  مزمن، 
سرمایه گذاری خالص، کاهش بیش 
از 3۰ درصدی درآمد سرانه حقیقی 
ایرانیان، کسری بودجه های فزاینده، 
ناترازی های  و  مشکالت  تعمیق 
صندوق های بازنشستگی و بانک ها 
بود.  دهه  این  بارز  ویژگی های  از 
به عالوه ظرفیت های در اختیار دولت 
در بودجه ۱۴۰۰ ازجمله ارز ترجیحی 
و تنخواه گردان در نیمه ابتدای سال 

۱۴۰۰ استفاده شده بود.
دشده  یا مشکالت  نباشت  ا
نشأت گرفته از بی عملی دولت ها در 
انجام اصالحات ساختاری اقتصاد و 
وابستگی شدید آنها به مسیر غلط طی 
شده بود. این در حالی است که مقام 
مقاوم سازی  بر  بارها  رهبری  معظم 
اصالحات  انجام  رهگذر  از  اقتصاد 
نظام  اصالح  بودجه ریزی،  نظام  در 
بانکی، پیشگیری از تخصیص منابع 
رانتی و کاهش وابستگی بودجه به 
نفت تاکید داشته و ظرفیت بی نظیر 
شورای هماهنگی اقتصادی سران سه 
قوه را برای تسهیل انجام اصالحات 
در اختیار قوه مجریه قرار داده بودند.

ابتدا  همان  از  سیزدهم  دولت 
تدوین سند تحول دولت مردمی  با 
تالش کرد با شناخت دقیق از ریشه 
مسیر  کشور  مشکالت  و  مسائل 
تحولی در حوزه اقتصادی را در پیش 
به  را  کشور  اقتصاد  قطار  و  گرفته 
امری  ریل صحیح آن هدایت کند. 
مقاومت های  شکستن  نیازمند  که 
همچنین  و  کشور  در  ساختاری 
و  جامعه  آحاد  همدلی  و  همراهی 
عالی قدر  مراجع  و  صاحب نظران 

می باشد.
یکی از مسائل اصلی دولت که 
منجر به کوچک تر شدن سفره مردم 
شده بود، تورم باال و مزمن بود. لذا 
این مهم از همان ابتدا در دستور کار 
دولت قرار گرفت. در زمان آغاز به کار 
دولت، نرخ تورم در باالترین میزان 
گزارش  اساس  بر  داشت.  قرار  خود 
بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه 
و دوازده ماهه در شهریورماه ۱۴۰۰ 
به ترتیب برابر با ۵۴.۹ و ۵۹.3 درصد 
باالترین نرخ تورم طی ۷۰  بود که 
بوده  ایران  اقتصاد  در  گذشته  سال 
در  است. دولت سیزدهم که طبیعتاً 
انرژی فراوانی را صرف  ابتدا  همان 

شایسته  مدیران  انتخاب  و  ارزیابی 
برای الیه های مدیریتی دستگاه های 
اجرایی نموده بود، با اتخاذ اقدامات 
به  بخشیدن  انضباط  نظیر  مهمی 
سیاست های پولی و مالی، جلوگیری 
از پولی شدن کسری بودجه به عنوان 
خط قرمز و حفظ آرامش در بازارها، 
به گونه ای عمل نمود که نرخ تورم 
عادالنه  سیاست  اجرای  از  قبل  تا 
یارانه ها به 3۶.۲ برای تورم  نمودن 
برای  نقطه و ۴۱.۹ درصد  به  نقطه 
پیدا کند.  تورم دوازده ماهه کاهش 
در واقع از ابتدای دولت سیزدهم تا 
انتهای اردیبهشت ماه نرخ تورم نقطه 
به نقطه به میزان ۱۸.۷ واحد درصد 
میزان  به  ماهه  دوازده  تورم  نرخ  و 
۱۷.۱۴ واحد درصد کاهش را تجربه 
نمودند که یک نمونه موفق و کم نظیر 
برای اقتصاد ایران در این مدت زمان 
با  و  معادالت جهانی  تغییر  بدون  و 
تکیه بر تدابیر تیم اقتصادی دولت به 

حساب می آید.
یکی از ریشه های اصلی تورم، 
نقدینگی  رشد  و  پولی  پایه  افرایش 
به  ترجیحی  ارز  و سیاست  می باشد 
اذعان همه کارشناسان مطلع، نه تنها 
پایه  رشد  به  گذشته  سال های  در 
است.  زده  دامن  نقدینگی  و  پولی 
بلکه امر تغییر و اصالح سیاست های 
جدی تر  چالش های  با  را  اقتصادی 

روبرو نموده است.
طی ۴ سال گذشته، دولت وقت 
به بهانه ی پایین نگه داشتن قیمت 
برخی از کاالهای اساسی، ارز را با نرخ 
ترجیحی اختصاص داد و این در حالی 
است که این سیاست نه تنها موجب 
بهره مندی عادالنه مردم از بیت المال 
و ثبات قیمت کاالهای اساسی نشد 
ثبات  باید  که  میزانی  به  حداقل  یا 
ایجاد نکرد، بلکه پیامدهای اقتصادی 
بسیاری نیز در پی داشت. ضربه به 
تولید داخل، ایجاد فساد و توزیع رانت، 
اخالل در سیاست پولی بانک مرکزی، 
اصابت بسیار پایین به هدف، توزیع 
یارانه ی بیشتر در بین ثروتمندان، و 
ایجاد کسری بودجه قابل توجه برای 
دولت به واسطه  فروش ارزهای دولتی 
به قیمت بسیار پایین تر از قیمت بازار، 
از جمله پیامدهای اجرای سیاست ارز 
این  مجموع  است.  بوده  ترجیحی 
افزایش قابل توجه  پیامدها در کنار 
قیمت این کاالها با وجود اختصاص 
این  ارز ترجیحی نشان می دهد که 
سیاست در دستیابی به اهداف خود 
موفق عمل نکرد و پیامدهای منفی 
نیز برای اقتصاد ایران در پی داشت. 
از این رو، حذف ارز تدریجی در آن 

زمان، هزینه های به مراتب کمتری 
برای اقتصاد ایران در پی می داشت 
تا اینکه پیامدهای آن برای چهار سال 

انباشت شده است.
ترجیحی  ارز  نرخ  که  درحالی 
 ۱۴۰۰ تا   ۱3۹۷ ابتدای  فاصله  در 
ارز  مشمول  کاالهای  نکرد،  تغییر 
ترجیحی، رشد قیمت بعضاً بیش از 
۴۰۰ درصد را تجربه کرده اند که این 
موضوع عالوه بر عوامل ذکرشده در 
ارتباط با رانت، به افزایش هزینه های 
ریالی تولید آن ها مرتبط است. بنابراین 
مواجه  موضوعی  با  سیزدهم  دولت 
تورم  خاص  شرایط  در  که  گردید 
رکودی کشور و اقتصاد کرونایی، یا 
باید ادامه دهنده مسیر غلط اختصاص 
ناعادالنه ارز ترجیحی می بود یا طی 
اقدامی انقالبی، اعتبار دولت در سال 
اول را مصروف آغاز پرقدرت اصالح 

اقتصادی می نمود.
از  توجهی  قابل  بخش  اگرچه 
منابع اختصاص یافته به ارز ترجیحی 
در طول زنجیره واردات و تولید، خارج 
شده و به مصرف کننده اصلی که در 
این زمینه محق می باشد نمی رسید، 
لیکن واضح است که با افزایش نرخ 
ارز اختصاص یافته به کاالهای اساسی 
آن ها  قیمت  ترجیحی(،  ارز  )حذف 
که  افزایشی  یافت.  خواهد  افزایش 
برای کاالهای مختلف متفاوت است.

اما نکته بسیار مهم آن است که 
افزایش شاخص قیمت مصرف کننده 
است  تورمی  نرخ  از  متفاوت  بسیار 
که به واسطه انبساط پولی )در نتیجه 
سیاست ارز ترجیحی( ایجاد می شود. 
انتظار می رفت که به واسطه ی حذف 
ارز ترجیحی، شاخص کل از محل این 
افزایش  )به جز دارو و گندم(  کاالها 
یابد. اما الزم است به این نکته ی مهم 
توجه شود که در اینجا شاخص قیمت 
اثرات  اما  می یابد،  افزایش  یک بار 
پولی که از پیامدهای اختصاص ارز 
ترجیحی است منجربه افزایش پایدار 
قیمت  به خصوص  و  قیمت ها  همه 
دارایی ها می شود که بیش از هر چیز 
خرید  قدرت  رفتن  دست  از  باعث 

گروه های پایین درآمدی می شود.
الزم به ذکر است افزایش تورم 
ماهانه در خردادماه به حدود ۱۲ درصد 
که بخش قابل توجهی از آن ناشی 
از حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است، تورمی 
است که به هزینه مردم پنهان بوده 
است و در حال حاضر با جبران نقدی 

برای مردم بروز پیدا کرده است.
 اجرای این سیاست هم زمان با 
افزایش های بی سابقه تورم کاالهای 
وارداتی و قیمت های جهانی به دلیل 

جنگ اوکراین و روسیه و همچنین 
و  قوانین  برخی  در  اجرایی  الزامات 
مقررات از جمله قانون جدید مالیات 
بر ارزش افزوده، افزایش دستمزد و 
انرژی، تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز 
حقوق ورودی کاالها بر اساس قانون 
بودجه شد و متاسفانه این ایده رواج 
یافت که سیاست حذف ارز ترجیحی 

علت همه تورم اخیر بوده است.
در خصوص میزان درآمد نفتی 
نیز شایان ذکر است گرچه با تالش 
فروش  میزان  اقتصادی  دیپلماسی 
نفت از یکسو و قیمتهای جهانی از 
دیگر سو افزایش یافته اما برخالف 
سال قبل که دولت تنها ۲۰ درصد 
درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی 
واریز می کرد امسال طبق حکم قانون 
از ۴۰ درصد درآمد نفت محروم است 
که در کنار ۱۴.۵ درصد سهم شرکت 
از  کمتر  سهم  معنای  به  نفت  ملی 
و  نفت  فروش  کل  از  ۴۶درصدی 

میعانات است
با عنایت به کارکرد و نحوه تغییر 
مادامی که  اقتصادی،  شاخص های 
اقتصاد ایران با بی ثباتی  در شاخص، 
پیش بینی پذیر نبودن اقدامات و تعلل 
تیم  اساسی  تصمیم گیری های  در 
اقتصادی دولت )همانند دولت قبل( 
مواجه باشد، نباید انتظار بهبود شرایط 
داشت.  نیز  را  فرهنگی  و  اجتماعی 
چون بی ثباتی باعث ازدیاد نااطمینانی 
در جامعه شده و ساختار انگیزشی و 
نیز خدشه دار  را  مردم  آحاد  اخالقی 
می نماید. لذا دولت نمی توانست طی 
یک فرآیند تبعیض آمیز، منابع عمومی 
اختصاص  مواردی  برای  را  کشور 
دهد که درد اساسی مردم را درمان 
در  سیزدهم  دولت  پس  نمی کند. 
عافیت طلبان،  قاعده  خالف  اقدامی 
توان  و  اعتبار  ابتدا  که  نمود  تالش 
نمودن  پیش بینی پذیر  برای  را  خود 
کالن  متغیرهای  به  ثبات بخشی  و 
لطف  به  تا  دارد  مصروف  اقتصادی 
آینده،  ماه های  در  متعال،  خداوند 
را  اقتصادی  بهینه  تصمیم گیری 
خود  منطقی  و  عقالیی  مسیر  به 

بازگرداند.
شرایط  درک  با  مردمی  دولت 
دشوار معیشتی مردم، اولویت اصلی 
از  مردم  خرید  قدرت  بهبود  را  خود 
طریق کنترل تورم و ثبات بخشی به 
)با هدف برگشتن  متغیرهای کالن 
قابل برنامه ریزی  و  مطمئن  فضای 
داده  قرار  کشور(  عزیز  مردم  برای 
بوده  پیچیده  بسیار  امری که  است. 
اساسی  مقاومت های  با  طبعًا  و 
مواجه  عافیت طلبان  و  رانت جویان 
است  این  ما  باور  رو،  این  از  است. 
ایجاد  باید  دولت  فعلی  هدف  که 
در  و  احساسات  از  دور  به  محیطی 
تورمی  انتطارات  کاهش  راستای 
بوده فلذا، طی این مسیر برای تیم 
به  اتکال  ضمن  دولت،  اقتصادی 
و  همراهی  بدون  متعال،  خداوند 
شورای  مجلس  حمایت  و  همدلی 
دستگاه های  قضائیه،  قوه  اسالمی، 
علماء  عالی قدر،  مراجع  حاکمیتی، 
میسور  دانشگاه  و  حوزه  فضالی  و 

نمی باشد.

در پی انعقاد تفاهم نامه با وزارت نفت؛
ارتقا شاخص های بهره وری شرکت های دانش بنیان نفتی 

با حمایت بانک توسعه صادرات ایران
با  نفت  وزارت  و  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
فناور  و  بنیان  دانش  از شرکت های  هدف حمایت 
داخلی صنعت نفت و افزایش توان رقابتی و در نهایت 
ارتقای شاخص های بهره وری در اقتصاد، تفاهم نامه 

همکاری منعقد کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 

ایران، دکتر سیدعلی حسینی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مراسم 
انعقاد این تفاهم نامه که با حضور وحید رضا زیدی فر معاون امور مهندسی 
و پژوهش و فناوری وزارت نفت برگزار شد، افزود: موضوع حمایت از دانش 
بنیان ها طی چند سال اخیر در دستور کار بانک توسعه صادرات ایران بوده 
و در سال ۱۴۰۱ براساس نام گذاری و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 
بر حمایت از این حوزه، مسیر و راهبردهای این سیاست روشن شده است.

وی با اشاره به مقررات و قوانین باالدستی و تاکید رهبری بر هموار 
توسعه  بانک  داشت:  بنیان،اظهار  دانش  های  شرکت  رشد  مسیر  ساختن 
صادرات ایران سال گذشته با همکاری صندوق فناوری نفت، برنامه های 
خود را به صورت اخص برای شناسایی پتانسیل های صادراتی شرکت های 
دانش بنیان و فناور آغاز و با انعقاد این تفاهم نامه روند جدی تری را در 

این راستا ادامه خواهد داد.
وی گفت: این بانک به عنوان یکی از سهامداران اصلی صندوق فناوری 
شریف، به منظور ارائه خدمات متمرکز، یکی از شعب خود در تهران را به 
ارائه خدمات به مشتریان معرفی شده از سوی این صندوق و صندوق فناوری 

نفت اختصاص می دهد.
از  اینکه ۵۰ درصد  اعالم  با  ایران  توسعه صادرات  بانک  مدیرعامل 
شرکت های دانش بنیان و فناور صنعت نفت، مشتری بانک توسعه صادرات 
ایران هستند، افزود: بر اساس تفاهم نامه انجام شده، بانک توسعه صادرات 
ایران مطابق با ضوابط بانک مرکزی، مجموعه ای از خدمات و تسهیالت 
فناور صنعت نفت و شرکت های  بنیان و  را به شرکت های دانش  خود 

دارای قرارداد با کشورهای هدف اعطا خواهد کرد.
وی اظهارداشت: پس از معرفی شرکت های دانش بنیان دارای قرارداد 
صادراتی از سوی وزارت نفت به بانک توسعه صادرات ایران، فرایند بررسی 
امکان استفاده از ظرفیت های تسهیالتی و اعتباری انجام و در ادامه خدمات 

ذکر شده به شرکت ها ارائه می شود.
به گفته حسینی، بانک توسعه صادرات ایران عالوه بر مشاوره و آموزش 
شرکت های معرفی شده، تسهیالت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
صادراتی، ضمانتنامه، گشایش یا ابالغ اعتبارات اسنادی، حواله و نقل و انتقال 

وجوه برای شرکت های فناور صنعت نفت اعطا می کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد: بر اساس این 
تفاهم نامه، بانک اقدام به اعطای خطوط اعتباری کوتاه و میان مدت با 
مشارکت بانک های خارجی به منظور تسهیل واردات و صادرات کاال و 
تجهیزات مورد نیاز شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در صنعت نفت 

خواهد کرد.
حسینی اظهار امیدواری کرد که سال ۱۴۰۱، سالی پربار برای مشتریان 
دانش بنیان باشد ضمن اینکه به عنوان یک بانک توسعه ای، آمادگی خود 

را برای ارائه خدمات به شرکت های فناور صنعت نفت اعالم می کنیم.
یادآورمی شود، این تفاهم نامه با حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران و وحید رضا زیدی فر، معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری وزیر 

نخستین جشنواره ملی قرض الحسنه آغاز شد
هنری  فرهنگی  جشنواره  نخستین  دبیرخانه 
شمسی  سعید  »سید  دکتر  حضور  با  قرض الحسنه 
ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل  نژاد«، 

افتتاح شد.
بانک قرض الحسنه  روابط عمومی  به گزارش 
مهر ایران به نقل از ایرنا »سید سعید شمسی نژاد« 

هنری   - فرهنگی  ملی  جشنواره  نخستین  دبیرخانه  افتتاحیه  مراسم  در 
قرض الحسنه اظهار کرد: دو بانک قرض الحسنه در کشور وجود دارد که ۲۰ 
میلیون نفر به آن مراجعه می کنند. بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان 
با  روز  هر  مشتری  میلیون   ۱3 تا   ۱۲ با  قرض الحسنه  بانک های  از  یکی 

استقبال بیشتری از سوی مراجعه کنندگان مواجه می شود.
وی با اشاره به عملکرد این بانک در سال گذشته گفت: سال ۱۴۰۰ 
این  و  شد  پرداخت  خرد  تسهیالت  فقره  هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۲ از  بیش 
شاخص در سه ماهه نخست امسال ۶۰۰ هزار فقره تسهیالت با مبلغ ۱۷۰ 

هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
اقدام بزرگ  بیان کرد: دو  ایران  مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
به تازگی توسط بانک انجام شده که نخست افزایش تسهیالت قرض الحسنه 

از ۴۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان است.
شمسی نژاد ادامه داد: دومین اقدام مهم ورود بانک های قرض الحسنه به 
بازار بین بانکی است و در نظر داریم به ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر سرویس دهیم.

بانک  گفت:  گذشته  ماه های  در  بانک  عملکرد  خصوص  در  وی 
قرض الحسنه مهر ایران نه تنها زیان انباشته ندارد، بلکه مازاد منابع دارد و 

تنها ۰.۵ درصد معوقه بانکی دارد.
این  اینکه  به  اشاره  با  ایران  مهر  بانک  قرض الحسنه  مدیرعامل 
فرهنگ  باید  افزود:  نیست،  شده  شناخته  جامعه  افراد  بین  به خوبی  بانک  
قرض الحسنه بین آحاد جامعه به خصوص دانش آموزان اشاعه یابد و برای 
این منظور دبیرخانه نخستین جشنواره ملی فرهنگی - هنری قرض الحسنه 

از امروز شروع به کار کرد.
شمسی نژاد اضافه کرد: این جشنواره تا ۲۲ آذرماه امسال در سه بخش 
کارگروه رسانه، فرهنگ و هنر و بخش ویژه کار خود را شروع می کند و 
برگزار خواهد شد. عالقه مندان در حوزه شعر، داستان نویسی، رسانه و موارد 
دیگر آثار خود را ارائه کنند.وی گفت: در این جشنواره پیش بینی شده جایگاه 

قرض الحسنه تقویت و گفتمان قرض الحسنه توسعه یابد.
تئاتر گفت: فرهنگ  بازیگر  این مراسم »ابوالفضل همراه«  ادامه  در 
قرض الحسنه در کشور جایگاه ویژه ای دارد و این موضوع همواره توسط 

بزرگان توصیه شده است.
بانکداری  از  بانکی در کشور  نظام  اخیر  داد: در سال های  ادامه  وی 
برای  ایران  مهر  بانک قرض الحسنه  اقدام  و  است  گرفته  فاصله  اسالمی 
برای  مؤثری  گام  و  است  پسندیده ای  کار  قرض الحسنه  فرهنگ  توسعه 

استفاده از بستر فرهنگ و هنر در ترویج قرض الحسنه است.
اینکه  بیان  با  مراسم  این  مهمان  دیگر  فر«  اکرامی  »محمود 
قرض الحسنه بعد فرهنگی و هنری دارد، گفت: حس مفید بودن نیاز هر 

انسانی است و قرض الحسنه این حس را در افراد ایجاد می کند.
وی ادامه داد: برای گسترش فرهنگ قرض الحسنه باید از پتانسیل 
شعر و رسانه استفاده کنیم و به اعتقاد بنده باید به بعد اجتماعی و فرهنگی 
قرض الحسنه در کشور بپردازیم. »رحیم مخدومی« هنرمند و نویسنده نیز 
در این جلسه با بیان اینکه قرض الحسنه اتفاق خوبی است، افزود: باید از 
ظرفیت هنر و هنرمند برای اشاعه فرهنگ قرض الحسنه استفاده کنیم زیرا 
در این سال ها همواره از هنرمندان برای تشویق به مصرف بیش از حد و 

یا کسب سود بیشتر استفاده می شده است.
وی گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران با اقدام خوبی که برای اشاعه 
فرهنگ قرض الحسنه انجام داده در نظر دارد از هنر و هنرمند در جهت 

هدایت مردم به قرض الحسنه و سبک زندگی سالم بهره  ببرد.

طی ۷ ماه گذشته محقق شد؛
دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده های نفتی 

فعالیت  از  گزارشی  ارائه  با  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
بر  را  خود  مدیریتی  تمرکز  نقطه  جدید،  مدیریت  دوره  در  این شرکت  های 
موضوعات کلیدی حل چالش های منابع انسانی، توسعه و نوسازی ناوگان و 
توجه و تمرکز بر استفاده از توان داخل ذکر کرده و دستاورد دو برابر شدن 
ملی  افتخارات  از  را  گذشته  ماه  هفت  طی  نفتی  فرآورده های  و  نفت  حمل 

شرکت ملی نفتکش دانست.
منطقه  در  نفتکش  ملی  شرکت  کشتی های  از  بازدید  در  شیوا  حسین 
انجام شد، ضمن  دریانورد  روز جهانی  تیرماه،  مناسبت چهارم  به  خارک که 
تبریک روز دریانورد به جامعه دریایی و همه دریانوردان شرکت ملی نفتکش، 
فعالیت و کار این دریانوردان را مصداق واقعی جهاد در خط مقدم جبهه جنگ 

اقتصادی عنوان کرد.  
فراروی  چالش های  حل  و  انسانی  منابع  زمینه  در  اینکه  بیان  با  شیوا 
دریانوردان،  طی چند ماه گذشته اقدامات مهمی انجام شده است، این حرکت 
را رو به جلو توصیف و عنوان کرد اقدامات دیگری نیز برای بهبود وضعیت 

کارکنان و دریانوردان شرکت، اتخاذ خواهد شد.
همچنین در جریان این بازدید، عبدالحسین بیات - رئیس هیات رئیسه 
صندوق نفت  از تالش ها و مجاهدت های دریانوردان ناوگان این شرکت 
قدردانی کردند و گفت: خدارا شاکر هستم که موقعیتی پیش آمد تا بتوانیم 
و  احساس  را  دریانوردان  کار شما  و شرایط  و هوای محیط  نزدیک حال  از 

درک کنیم.

درآمد روزانه ۱۰۰ میلیون دالری روسیه از فروش گاز
روسیه از فروش گاز به اروپا با وجود کاهش تحویل به مصرف کنندگان 

بزرگ اروپایی، روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون دالر درآمد دارد.
به دلیل افزایش قیمت گاز طبیعی، تصور می رود درآمد روسیه از صادرات 
گاز برابر با درآمد سال گذشته این کشور بود که هنوز صادرات گاز به اروپا 

را محدود نکرده و با اتحادیه اروپا تنش پیدا نکرده بود.
تام مارزک مانسر، مدیر تحلیل گاز در شرکت ICIS به بلومبرگ گفت: 
این شوکه کننده است که با وجود کاهش ۷۵ درصدی عرضه روزانه گاز از 
سوی شرکت گازپروم به اروپا، درآمد روزانه روسیه از فروش گاز، همچنان 
از  پیش  دوران  از  باالتر  بسیار  و مطمئنا  بوده  مشابه سال گذشته  میزان  به 
به مشتریان  گاز  است.روسیه طی هفته گذشته عرضه  پاندمی کووید  شیوع 
با  که  این  وجود  با  را  ایتالیا  و  آلمان  در  مشتریانش  جمله  از  اروپایی  بزرگ 
درخواست پوتین برای پرداخت پول خرید گاز به روبل موافقت کرده بودند، 
به میزان قابل توجهی کاهش داد. بعالوه تعمیرات ساالنه در خط لوله گازی 
به  را در ژوئیه  لوله  این خط  از طریق  استریم در پیش است و عرضه  نورد 
اروپا را در شرایط دشوارتری برای ذخیره  مدت دو هفته متوقف می کند و 

سازی گاز پیش از فرا رسیدن زمستان قرار می دهد.
با وجود تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت دریابرد روسیه که قرار 
است تا پایان سال ۲۰۲۲ اجرایی شود و کاهش چشمگیر صادرات گاز روسیه 
از طریق خط لوله، روسیه همچنان از قیمت های باالی نفت و گاز سود می برد. 
تحریمهای غربی، درآمدهای نفتی روسیه را هدف گرفته اند که تامین کننده 
هزینه های جنگ در اوکراین هستند اما مسکو همچنان میلیاردها دالر درآمد 
اضافی از فروش نفت و گاز به دست می آورد.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
وزارت دارایی روسیه اوایل ماه جاری اعالم کرد روسیه تنها در ژوئن ۶.3۷ 

میلیارد دالر درآمد نفتی و گازی بیشتر را پیش بینی کرده است.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد:

اقتصاد ایران یک »دهه ازدست رفته« را تجربه کرده است! 
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زیر نظر: میثم پیراینده

صرفه جویی ۳۵۰ میلیون لیتری مصرف بنزین با 
گازسوز کردن ۲۰۰ هزار خودروی عمومی

با  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  مدیر طرح سی ان جی شرکت 
اقتصاد برای گازسوزکردن رایگان  اینکه بر اساس مصوبه شورای  یادآوری 
خودروهای عمومی تا کنون ۲۰۰ هزار خودرو تبدیل شده اند، گفت: از این محل 

ساالنه 3۵۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده است.
عمومی  خودروهای  تبدیل  طرح  اینکه  بیان  با  باقری«  »محمدحسن 
شامل تاکسی ها، ون ها و وانت بارها به سیستم دوگانه سوز بر اساس مصوبه 
شورای اقتصاد از اواخر سال ۹۸ آغاز شد، افزود: بر اساس این مصوبه قرار است 

یک میلیون و ۲۰۶ هزار خودرو به سیستم دوگانه سوز تبدیل شوند.
وی ادامه داد: برای انجام این کار زیرساخت هایی موردنیاز آماده شد و از 
اواخر سال ۹۸ کار را آغاز کردیم که به دلیل کرونا و شرایط خاص، این طرح 
به مدت ۶ ماه  متوقف بود.باقری با اشاره به اینکه در آن زمان زیرساخت های 
www. نرم افزاری الزم را آماده کردیم، تاکید کرد: خودروها می توانند در سامانه

gcr.niopdc.ir برای ثبت نام تبدیل وضعیت مراجعه کنند.
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، در حال حاضر از محل این 
اعتبارات مجاز به تبدیل خودروهای عمومی بار و مسافر شامل وانت بارها، 
تاکسی ها و مسافربرهای شخصی ساماندهی شده شامل مسافربرهای اینترنتی 
مثل اسنپ و تپسی و آژانس های ساماندهی شده مورد تایید وزارت کشور هستیم.

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید 
بر اینکه لیست مشموالن بر روی سامانه بارگذاری می شود، افزود: مالکان 
خودرو بر اساس لیست و مشخصات برای ثبت نام به سامانه مراجعه می کنند.

وی تعداد خودروهای تبدیلی در این طرح تا به امروز را ۲۰۰ هزار خودرو 
اعالم کرد و افزود: از این تعداد ۴۶ هزار خودرو مسافربرهای شخصی بودند 
و حدود ۱۶ هزار خودرو نیز در نوبت تبدیل قرار دارند که با انتخاب کارگاه و 

زمان تبدیل، خودروی آنها گازسوز خواهد شد.
باقری با اشاره به اینکه در ابتدای اجرای طرح تبدیل رایگان خودروهای 
عمومی، استقبال بیشتری انجام شد، گفت: در آن زمان به علت اختالف قیمتی 
که بین بنزین و سی ان جی وجود داشت و با توجه به نزدیک بودن قیمت بنزین 

به قیمت های جهانی، استقبال برای استفاده از سی ان جی بیشتر بود.
وی با تاکید بر اینکه همچنان فاصله قیمتی بین بنزین و سی ان جی وجود 
دارد، ادامه داد: اکنون با توجه به افزایش قیمت های جهانی و همچنین تورم 
موجود، این فاصله قیمتی جذابیت خود  را از دست داده و از همین رو مراجعه 

برای تبدیل خودروها کمتر شده است.
باقری افزود: در حال حاضر همچنان قیمت سی ان جی یک سوم قیمت 
بنزین یارانه ای و یک ششم قیمت بنزین آزاد است و هر مترمکعب سی ان جی 
۴۵3 تومان در جایگاه ها عرضه می شود و این در شرایطی است که هر لیتر 

بنزین یارانه ای یک هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز 3 هزار تومان است.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از سی ان جی به جای سوخت مایع عالوه بر 
کمک به اقتصاد کشور و خانوار، در حفظ محیط زیست نیز موثر است، گفت: 

سی ان جی در کاهش آلودگی هوا نقش مهمی را بازی می کند.
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه 
داد: اکنون مالکان خودروهای شخصی نیز برای تبدیل خودروهای خود به 
گازسوز ابراز تمایل کرده اند و اگر مصوبه شورای اقتصاد اصالح شود می توانیم 

این طرح را به خودروهای شخصی نیز تسری دهیم.
به گفته باقری با تبدیل ۲۰۰ هزار خودروی عمومی، ساالنه حدود 3۵۰ 
میلیون لیتر در مصرف بنزین کشور صرفه جویی شده و این میزان مصرف با 
سی ان جی جایگزین شده است.وی گفت: با جایگزین کردن سی ان جی به جای 
بنزین در سبد سوخت کشور، می توان در شرایط مازاد تولید، صادرات را افزایش 

دهیم و همچنین از واردات بنزین نیز جلوگیری کنیم.
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زیر نظر: بهنام مومنی

چشم انداز خاورمیانه در سایه خشکسالی؛
تشدید بحران با افزایش جمعیت منطقه!

خاورمیانه یکی از آسیب پذیرترین مناطق از نظر تغییرات اقلیمی است. 
تصاویر ماهواره ای نظامی ایاالت متحده، به وضوح این چالش را نشان 

می دهد که در طول دهه ها تغییرات زیادی کرده است.
به گزارش دنیای جوانان از خبرگزاری نشنال؛ مطالعه توسط موسسه 
منابع جهانی در سال ۲۰۱۹ نشان داد که ۱۲ کشور از ۱۷ کشور تحت فشار 
آب در جهان در خارومیانه هستند. این موضوع فشار جمعیتی را برجسته 
می کند که توسط شاخص دولت شکننده که به عنوان »فشار بر دولت 
ناشی از خود جمعیت یا محیط اطراف آن« تعریف شده است. برخی از این 
کشورها از جمله یمن، سوریه و عراق با کمبود آب، تغییرات آب و هوایی، 
جنگ و سوءمدیریت مواجه هستند که مجموعاً بحرانی چند جانبه ایجاد 

می کند و تأثیر خشکسالی و بیابان زایی را تشدید می کند.
همچنین رشد سریع جمعیت این مشکل را افزایش داده است و حتی 
کشورهایی که مستقیماً تحت تأثیر جنگ قرار نگرفته اند مانند اردن و 

عربستان سعودی برای حفظ امنیت آب با چالش روبرو هستند.
تصاویر مرکز فناوری های فضایی پیشرفته ایاالت متحده تغییرات 
زیاد منطقه از دهه ۱۹۷۰ را نشان می دهد که جمعیت خاورمیانه حدود 
۱۲۰ میلیون تخمین زده می شد. حاال براساس برآورد بانک جهانی جمعیت 
این منطقه در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۲۰ میلیون نفر افزایش یافته و در 
صورت ادامه روندهای جمعیتی فعلی، تا سال ۲۰۵۰ از ۷۰۰ میلیون نفر 

عبور خواهد کرد.

مقایسه تصاویر پیشین با تصاویر ماهواره ای اخیر، تغییرات کاربری زمین 
را در این افزایش جمعیتی نشان می دهد. در تصویری که در سال ۱۹۶۹ از 
عربستان سعودی گرفته شده، فرودگاه بین المللی شاهزاده نایف بن عبدالعزیز 
که در سال ۱۹۶۴ ساخته شده است، به سختی در مرکز عکس قابل مشاهده 
است؛ اکنون با روستاهای جدید، دانشگاه و زمین های دایره ای متمایز آبیاری 
محور تغییر شکل داده است. تصاویری از چنین توسعه ای که در محیط های 
خشک پدیدار می شوند به چالش های پیش رو برای استراتژی های ملی آب 
اشاره می کنند و نشان می دهند که چه چیزی برای این جوامع در معرض 

خطر آینده با کاهش منابع آب قرار دارد.
 در مورد عراق و اردن، راهبرد ملی نیازمند ترمیم زیرساخت های قدیمی 

و سرمایه گذاری در روش های آبیاری کارآمدتر است.
جواد البکری، استاد کشاورزی در دانشگاه اردن، می گوید که کاهش 
زیاد سهمیه آب برای کشاورزان عالوه بر برداشت های بد در سال ۲۰۲۱ ، 

به طور قابل توجهی بر عملکرد امسال تاثیر می گذارد.
 وی پیشنهاد می کند که دولت باید مجوز آب زیرزمینی را در شمال 
یعنی دره اردن، یکی از مناطق کشاورزی اصلی کشور را صادر کند. اردن 
بیش از نیمی از آب خود را از سفره های زیرزمینی دریافت می کند، اما برخی 

کارشناسان ترس تخلیه آن را دارند.
 البکری معتقد است که گزینه کمی وجود دارد. وی به نشنال گفت: 
برخی چاه ها باید برای جبران کسری آب حفر شوند. برای کاهش رقابت 
برای آب بین بخش های کشاورزی، خانگی و صنعتی، تمرکز بر بازیافت 
فاضالب و تعمیر یا جایگزینی زیرساخت های قدیمی و نشتی متمرکز شده 
است. تولیدات کشاورزی نیمی از منابع آبی اردن را مصرف و در عین حال 

۵ درصد در تولید ناخالص داخلی و ۶ درصد به صادرات کمک می کند.
اتحادیه اروپا سال گذشته اعالم کرد که منطقه زرقا-امان ۶۰ میلیون 
یورو )۶3 میلیون دالر( کمک مالی و وام برای ساخت تصفیه خانه فاضالب 
به 3۰۰  نزدیک  پروژه  بر یک  این عالوه  دریافت خواهد کرد.  پیشرفته 
میلیون دالری است که توسط آژانس کمک رسانی ایاالت متحده برای 
بهبود تصفیه و کارایی آب در زرقا تأمین شده است که طی پنج سال در 

سال ۲۰۱۶ تکمیل شد.
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گفـت:  ایـالم  شـهردار 
فضـای  در  منتشـره  خبـر 
عـدم  بـر  مبنـی  مجـازی 
احـداث  گـذار  سـرمایه  از  اسـتقبال 
شـهربازی در ایـالم مورد تایید نیسـت 

اسـت. کـذب  و 
 بابـک محمـدی آونـدی  اظهـار 
آمـاده  ایـالم  شـهرداری  داشـت: 
پذیـرش و همـکاری بـا همه سـرمایه 
بخـش  غیربومـی  و  بومـی  گـذاران 
خبـر  مـورد  در  اسـت.وی  خصوصـی 
منتشـره در فضـای مجـازی توضیـح 
داد: طـی روزهـای اخیـر بـا فـردی که 
مدعـی سـرمایه گـذاری بـرای ایجـاد 
شـهربازی در یکـی از مناطق تفریحی 
و گردشـگری شـهر ایالم بود، صحبت 

هایـی انجـام گرفـت.
محمـدی آونـدی ادامـه داد: امـا 
هنگامیکه درخواسـت بازدیـد از کارگاه 
محـل فعالیـت فـرد نامبـرده شـد، وی 

فاقـد کارگاه و تجهیـزات مورد نیاز بود.
شـد:  یـادآور  ایـالم  ر  شـهردا
سـرمایه گـذاری دارای شـاخصه هـا و 
پارامترهایـی اسـت کـه بر اسـاس این 

فاکتورهـا بـرای همـکاری بـا سـرمایه 
گـذاران تصمیـم گیـری و اقـدام مـی 
شـود.وی تاکیـد کرد: شـهرداری ایالم 
از همـه افـراد مایل به سـرمایه گذاری 
کـه تـوان ایجـاد طـرح هـای مختلفی 
چـون عمرانی، رفاهی و تفریحی دارند، 

اسـتقبال مـی کند.
خبـری در رسـانه هـای مجـازی 
ایالم منتشـر شـد کـه سـرمایه گذاری 
بـرای ایجـاد شـهربازی در بـام ایـالم 
بـا شـهردار مذاکـره کـرده و بـا جواب 
منفـی و برخـورد سـرد شـهردار مواجه 
شـده و از نتیجه بخشـی طـرح خود در 
ایـالم مایوس می شـود و اجرای طرح 
خـود را در یکـی از شـهرهای اسـتان 

خوزسـتان پیگیـری مـی کند.

مخالفت شهرداری ایالم با سرمایه گذاری بخش خصوصی صحت ندارد مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد خبر داد.
درصد   95 با  درتابستان  شرب  آب  تامین  دغدغه 

خشکسالی دشت مشهد 
سحر رحمتی مشهد مقدس -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد، 
تأمین آب شرب را به خصوص در تابستان  از دغدغه های اصلی این شرکت 
بیان و خاطرنشان کرد: شدت خشکسالی پارسال و امسال در ۸۰ سال گذشته 
سابقه نداشته و کل حوزه شهرستان مشهد در وضعیت خشکسالی قرار دارد. 
حسین اسماعیلیان افزود: سال گذشته بدترین وضعیت بارندگی در استان 
و بویژه در دشت مشهد به ثبت رسید و کماکان به رغم بهبود نسبی بارندگی 
ها در بهار امسال، همچنان با کاهش ۲۲ درصدی بارندگی نسبت به دوره 
بلندمدت مواجه هستیم و ۹۵ درصد گستره دشت مشهد، درگیر خشکسالی 
است. وی اضافه کرد: هم اکنون تنها حدود ۲۶ درصد از حجم ذخیره سدهای 
مشهد آب دارد این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش 3۵ درصدی 

داشته یافته است.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد ادامه داد: در وضعیت خشکسالی 
اگر برنامه ریزی مناسبی برای تأمین آب وجود نداشته باشد، در آینده دچار 
مشکل خواهیم شد. مهندس اسماعیلیان گفت: بیش از ۵۰ درصد آب مشهد 
از طریق سدها تأمین می شود و وضعیت بارندگی و خشکسالی، تأثیر مستقیم 
و سریعی بر حجم ذخایر آب سدها می گذارد و این در شرایطی است که بیش 
از ۹۸ درصد گستره مشهد و ۹۵ درصد گستره استان گرفتار خشکسالی است.
 وی تصریح کرد: نیاز آبی مشهد از ۵۰۰ حلقه چاه، ۲ رشته قنات، یک 
چشمه و سدهای دوستی، کارده، طرق و ارداک تأمین می شود و بر این اساس 

این شهر عمدتاً به منابع آب سطحی وابسته است. 
افزایش دما،  با  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد اضافه کرد: 
میزان مصرف آب و تبخیر آن نیز افزایش می یابد و این مهم چالش کم آبی 
را مضاعف می کند که بر این اساس پیش بینی می شود در تابستان امسال 

هشت درصد افزایش مصرف نسبت به سال قبل ثبت شود. 
حسین اسماعیلیان تأکید کرد: مدیریت مصرف از مهمترین و در دسترس 
ترین راهکارها برای عبور از شرایط تنش آبی است و با کاهش ۱۰ تا ۱۵ 
درصدی مصرف روزانه آب و اجرای برنامه های تأمین آب، می توان شرایطی 

را رقم زد که نیازی به جیره بندی آب نباشد. 
وی خاطرنشان کرد: متوسط مصرف آب برای مشترک خانگی حدود 
۱۲۰ لیتر در روز است و این میزان مصرف بدون وارد آمدن آسیب به شرایط 
بهداشتی و سالمت، تا ۷۰ لیتر در روز قابل کاهش است؛ لذا مشترکان با 
مساعدت در مدیریت مصرف، کمک مهمی به عبور از تابستان  بدون جیره 

بندی آب خواهند داشت. 
اسماعیلیان با بیان اینکه جیره بندی بدترین سناریو وزارت نیرو و شرکت 
آب و فاضالب مشهد است اظهار کرد: این کار نه تنها باعث کاهش مصرف 
نمی شود بلکه منجر به وارد آمدن آسیب به تاسیسات نیز می شود؛ بنابراین 

همه تالش خواهیم کرد تا وارد این مرحله نشویم. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: در حوزه مدیریت تولید 
و توزیع نیز، سال گذشته برنامه های خوبی در دستور کار این شرکت قرار 

گرفت که بخشی از آن استانی و بخشی ملی است.
اسماعیلیان افزود: سعی بر این است که با مدیریت تأمین آب از منابع 
مختلف، میزان ذخایر سدها مدیریت شود تا در شرایط بحرانی از حجم ذخیره 

سدها استفاده بیشتری صورت گیرد. 
وی همچنین خاطر نشان کرد: پروژه اجرای خطوط جمع آوری آب شرب 
چاه های مشهد نیز در دست اجرا است که با تکمیل این طرح، میزان تأمین 

آب مشهد، ۹۰۰ لیتر در ثانیه افزایش می یابد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایالم؛
۱5 دستگاه خودروی»شوتی« در ایالم توقیف شدند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم از توقیف ۱۵ دستگاه 
خودروی»شوتی« در ایالم خبر داد.

»سرهنگ علی احمد شاوردی« اظهار داشت: در طرح ویژه برخورد با 
خودروهای شوتی که به مدت یک هفته و با همکاری فرماندهی انتظامی 
ایالم اجرا شده، تعداد ۱۵ دستگاه خودرو توقیف و برای سیر مراحل قانونی 

به پارکینگ منتقل شدند.
وی افزود: دراجرای این طرح تعداد ۷۶ نفر از رانندگانی که تخلفات 
هنجار شکنانه مانند، سگ گردانی، شیشه دودی، چراغ زنون داشتند نیزاعمال 

قانون شدند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایالم بیان داشت: پلیس همچنین با 
خودروهایی که در ارکان اصلی خودرو تغییراتی به وجود آورده و قانون را نادیده 

گرفته و حادثه ساز هستند نیز برخورد قاطع و جدی می کند.
»شاوردی« در پایان با اشاره به اینکه اجرای این طرح ها در راستای 
مطالبات مردم صورت می گیرد،یادآور شد: از همشهریان می خواهیم تا در 
صورت مشاهده رانندگان شوتی و هنجارشکن بالفاصله مراتب را به پلیس 

۱۱۰ گزارش کنند

پیشگام در صنعت نفت جنوب؛
شورای امر به معروف و نهی از منکر در شرکت نفت و 

گاز اروندان تشکیل شد
شرکت نفت و گاز اروندان در صنعت نفت جنوب پیشگام در تشکیل 

شورای امر به معروف و نهی از منکر شده، و اعضای آن را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، بر اساس  ماده  
 3 ضوابط   تشکیل   و   فعالیت   شوراهای   امر   به معروف و   نهی   از   منکر   دستگاه 
های   اجرایی،  ابالغیه  ستاد   امر   به   معروف   و   نهی   از منکر   کشور، طی حکمی 
از سوی عبداهلل عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، شورای 
امر به معروف و نهی از منکر این شرکت تشکیل و اعضای آن معرفی شدند.

بر اساس این حکم، اعضای این شورا به شرح ذیل اعالم شدند:
۱. عبداهلل عذاری اهوازی، مدیریت عامل شرکت در سمت رئیس شورا

۲. سید محمد جواد هاشمی نژاد، مدیریت منابع انسانی در سمت جانشین 
رئیس شورا

3. امید نصیری رئیس روابط عمومی، در سمت دبیر شورا
۴. حمید خادمی، به عنوان عضو شورا
۵. سجاد عقیلی، به عنوان عضو شورا

۶. رحمان توکلی، به عنوان عضو شورا
۷. سیده ام البنین حسینی، به عنوان عضو شورا

۸. عیسی مهدی پور، به عنوان عضو شورا
۹. مهدی پاکباز، به عنوان عضو شورا
۱۰. اسالم بابلی، به عنوان عضو شورا

گفتنیست بر اساس ابالغیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، 
وظایف این شورا در دستگاه های اجرایی بر محورهای ذیل تعریف شده است:
- اجرای برنامه ها و سیاست های ابالغی ستاد امر به معروف و نهی از منکر

- پیشنهاد برنامه ساالنه شورا و ارائه به ستاد امر به معروف ونهی از منکر
- آسیب شناسی، شناسایی و تعیین اولویت های معروف و منکر دستگاه و اقدام 

برای ترویج معروف¬ها و زدودن منکرات
- جذب، سازماندهی، آموزش و بکارگیری گروه های امر به معروف و نهی 

از منکر 
- الگوسازی و تشویق کارکنان فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر

- حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف و ناهیان از منکر دستگاه
- انجام فعالیت های تبلیغی و اطالع رسانی با استفاده از ظرفیت فرهنگی و 

تبلیغی دستگاه
توسط  کارکنان  ویژه  ستاد  مصوب  عمومی  آموزش  برنامه های  اجرای   -

واحدهای ذیربط دستگاه
- تذکر به اشخاص مرتکب منکر و عنداللزوم گزارش به مراجع ذی صالح

- نظارت بر عملکرد شوراهای امر به معروف و نهی از منکر سازمان های تابعه 
و واحدهای استانی و نظارت بر عملکرد گروه های امر به معروف و نهی از منکر

- اقدام، پیگیری و نظارت بر اجرای راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب دستگاه 
)مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی(

- تهیه و ارائه گزارش فصلی و سالیانه شورا به ستاد امر به معروف و نهی از منکر

رکورد دما در خوزستان شکست، رکورد مصرف برق نه  
و  همکاری  به  اشاره  با  خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
هماهنگی مناسب در سطح استان برای مدیریت مصرف و پایداری شبکه 
برق، گفت: علی رغم  شکستن رکورد ۷۰ ساله دمای خرداد ماه در خوزستان، 
پیک مصرف برق سال جاری که در دمای پایین تری رخ داده بود شکسته نشد.

محمود  خوزستان،  منطقه ای  برق  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
دشت بزرگ بیان کرد: روز گذشته )دوشنبه 3۰ خرداد( با وجود وقوع دمای 
۵۲.۲ درجه سانتیگراد در سطح استان که باعث شکسته شدن رکورد ۷۰ ساله 
دمای خوزستان در خرداد ماه شد، مصرف برق به دلیل همکاری و انسجام الزم 

در سطح استان مدیریت و حتی از پیک مصرف سال جاری هم عبور نکرد.
وی افزود: پیک مصرف روز دوشنبه ۷۹3۲ مگاوات بوده در حالی که 
رکورد مصرف در سال جاری شبکه برق منطقه ای خوزستان مربوط به ۱۹ 

خرداد در دمای ۵۰ درجه با مصرف ۸۱۱۸ مگاوات است.
به  توجه  با  داد:  توضیح  منطقه ای خوزستان  برق  مدیرعامل شرکت   
دمای ۵۰  رخداد  و  گرم  هفته ای  وقوع  بر  مبنی  هواشناسی  پیش بینی های 
درجه و باالتر در اوایل هفته جاری، با پیشنهاد این شرکت به عنوان رئیس 
شورای پایایی منطقه ای شبکه برق جنوب غرب کشور، ستاد بحران استانداری 
خوزستان با حضور مدیران برق در استان، رئیس سازمان هواشناسی مدیرکل 
مدیریت بحران و معاونت عمرانی استاندار تشکیل و تعطیلی روز دوشنبه مطرح 

و تصویب و در نهایت با موافقت استاندار نهایی و ابالغ شد.
دشت بزرگ با بیان اینکه این تصمیم به دلیل پیش بینی سه روز متوالی 
افزایش دما و جهت کنترل پیک مصرف و پایداری شبکه برق، اتخاذ شد، گفت: 
شرکت فوالد خوزستان و برخی صنایع دیگر نیز همکاری مناسبی در کاهش 
مصارف خود در بازه پیک بار این چند روز داشتند، از همه آنها به دلیل این 
همکاری و انسجام که سبب مدیریت مناسب مصرف برق شد، قدردانی می شود.
وی تاکید کرد: از مردم استان تقاضا مندیم جهت شکستن کمر گرمای 
طاقت فرسای تابستان، با کاهش و مدیریت مصرف برق بخصوص وسایل 
سرمایشی، خادمان خود را در صنعت برق استان جهت گذر از این وضعیت 

یاری کنند.

افتتاح راستگرد پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی 
اراک

در مراسمی با حضور جمعی از مدیران استان و شهری اراک راستگرد 
پروژه تقاطع شهید صیدی کالنشهر اراک افتتاح شد.

علیرضا کریمی شهردار اراک دراین آیین با اشاره به اینکه وعده داده 
بودیم راستگرد این پل به دست خانواده شهید صیدی به بهره برداری برسد، 
اظهار داشت: حدود پنج ماه قول افتتاح این پروژه داده شد و با همت همه 
عزیزان، معاونت امور زیربنایی، شهرداری، شورای شهر و غیره امروز مصادف 
با روز شهادت دکتر شهید چمران این راستگرد به سرانجام می رسد و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
 وی افزود: امیدواریم شاهد این باشیم سایر پروژه های در دست اقدام با این 
سرعت مورد بهره برداری قرار گیرد، سال گذشته تقریبا ۱۴3 پروژه در شهرداری 
تعریف شده بود ولی فقط پروژه میدان مقاومت شروع و به بهره برداری رسید.

 شهردار اراک با بیان اینکه ›‹ممکن است بسیار شنیده باشید شهرداری 
چه اقداماتی تا به حال انجام داده است؟‹‹ گفت: در دوره شورای ششم و 
شهرداری جدید پروژه  میدان امام  حسین)ع( که کمتر از نصف آن انجام شده 

بود به سرانجام رسید و امیدواریم در موعد مقرر به اتمام برسد.
 کریمی تصریح کرد: این راستگرد حدود ۱۰ سال نیمه تمام به حال خود 
رها شده بود و امروز شاهد بهره برداری آن هستیم همانطور که در سال گذشته 
و دوره های قبل هیچ یک از  پروژه های ۱۴3 گانه شهرداری به سرانجام نرسید.
 وی ادامه داد: در آمار دقیق سال ۱۴۰۰ از بین ۱۴3 پروژه فقط یک 
پروژه به بهره برداری رسیده است اما شاهد این هستیم شروع این پروژه ها با 
همت همکاران و شورای شهر در حال انجام است و هیچ اختالفی بین شهردار، 
مجموعه شهرداری و شورای شهر نیست و درتعامل کامل با این مجموعه 
هستیم البته چه بسا در این میان افرادی دنبال هیاهوی تبلیغاتی و رسانه ای 
هستند و فرصت طلبان و منفعت طلبانی که به جهت منافع خود موجبات تضعیف 
روحیه همکاران ما در شهرداری می شوند که امیدوارم روزی زمینه آن را فراهم 

نکنند که بنده دهان باز کنم و مسائل آنها را بازگو کنم.
 کریمی خاطرنشان کرد: همانطور که قول داده شد پروژه ها به صورت 
مردمی افتتاح شود امروز هم شاهد تحقق این امر هستیم و مردمی افتتاح می شود 
که این نشان از رویکرد مردمی شهرداری و شورای شهر دارد و امیدواریم بر 

سر عهد خود تا انتها بمانیم.
سید وحید میرنظامی رئیس شورای شهر اراک نیز با اشاره به اینکه حدود 
۱۱ سال راستگرد شهید صیدی نیمه تمام باقی مانده بود، اظهار داشت: در این 
مدت به جهت اینکه یکی از مسیرهای اصلی شهر زیر بارعملیات راه اندازی 
روی عرشه قرار گرفت برای مردم محدودیت های ترددی بسیاری پیش آمد.

 وی افزود: زحمات زیادی توسط امور زیربنایی، برق، آب، گاز و غیره 
کشیده شده است تا نتیجه آن یک پروژه و مسیری برای شهروندان شهر اراک 

شود که خوشبختانه امروز شاهد افتتاح آن هستیم.
 میرنظامی تصریح کرد: در طی ۱۰ ماه از دوران شورای شهر ششم دو 
پروژه سنگین مانند میدان مقاومت حاج قاسم سلیمانی و راستگرد شهید صیدی 

با افتخار به بهره برداری رسیده است.
 وی عنوان کرد: اندوخته ها و زحمات خود را دست کم نگیریم هرچند 
همیشه تا نقطه مطلوب در هر دوره ای فاصله وجود دارد ولی با دید انصاف 

شهرداری اراک و شورای ششم نمره مطلوبی را دریافت می کند.
 

مدیرکل بنیاد مسکن استان:
طرح تک برگی شدن اسناد مالکیت روستایی در گلستان 

اجرا می شود
اداره ثبت اسناد و  مدیر کل بنیاد مسکن گلستان گفت: با همکاری 
ای  دفترچه  مالکیت  اسناد  مرکز،  امسال  ابالغیه  برابر  و  گلستان  امالک 
روستائیان در قالب یک طرح به سند تک برگی و دارای شناسه الکترونیکی 
تبدیل می شود سید محمد حسینی اظهار کرد: بنیاد مسکن استان تاکنون 
با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک از ۲۲۸ هزار واحد مسکونی در یک 
هزار روستا، بیش از ۱۰۰ هزار جلد سند مالکیت در روستاهای اصالحات 
ارضی که امکان صدور سند وجود داشت، صادر کرده است.وی تصریح کرد: 
از این تعداد بیش از ۷۰ هزار جلد سند مالکیت طبق قوانین قبلی دفترچه 
ای و بیش از 3۰ هزار جلد سند مالکیت بصورت تک برگ صادر شده است.
الزام قانون حدنگار و  حسینی گفت: با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
ابالغیه مرکز به بنیاد مسکن قرار است اسناد دفترچه ای به سند تک برگی 
داد: در جلسه مشترکی  ادامه  تبدیل شود.وی  الکترونیکی  و داری شناسه 
که با اداره کل ثبت اسناد و امالک گلستان داشتیم قرار شد این طرح از 
روستاهایی که استقبال شده و درخواست سند تک برگی کنند با همکاری 
دهیاران آغاز شود و برای صرفه جویی در وقت و هزینه مردم روستا با توجه 

به شرایط سخت اقتصادی ما وارد روستاها شویم.
حسینی گفت: این دفترچه ها جمع اوری شده و در یک بازده زمانی 
مناسب تک برگی و دارای شناسه الکترونیکی خواهد شد.اولویت ما با اسناد 

تک برگی که شناسه الکترونیکی ندارند خواهد بود

تاکید بر حفاظت ازمقر ادارات ،در نشست فرمانده سپاه 
ناحیه آزادشهرو رئیس اداره گاز شهرستان

باهدف افزایش سطح همکاری ها بویژه در حوزه خود حفاظتی ،فرمانده 
سپاه ناحیه  به همراه فرمانده حوزه اداری آزاشهر با حسن نظافتی رئیس اداره 
گاز شهرستان دیدار کرد.دراین دیدارنظافتی رئیس اداره گاز شهرستان ضمن 
خیرمقدم،گزارشی از فعالیت های و برنامه های اجرا شده و دردست اقدام اداره 

گاز را در حوزه های مختلف بویژه در زمینه امورات بسیج  بیان نمودند.
دراین دیدارطرفین درخصوص مسائل مهمی مانند خدمات رسانی مطلوب 
تربه مشترکین ، روند توسعه گازرسانی به روستاهای باالدست بخش چشمه 
اهمیت  وهمچنین  آن  کاهش  راهکارهای  و  گاز  مصرف  مدیریت  ساران، 
موضوع خود حفاظتی و صیانت ازمقر ادارات و بررسی مسایل پیرامون آن 

تبادل نظرکردند.

اولین  عمومی،  روابط  گزارش  به 
نهی  و  معروف  به  امر  شورای  جلسه 
با  اروندان  گاز  و  نفت  منکر شرکت  از 
معاون  شرکت،  این  مدیرعامل  حضور 
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی 
آل  عظیم  و  خوزستان  استان  منکر  از 
گرگر هماهنگ کننده ستاد احیای امر 
به معروف و نهی از منکر در شرکت های 

نفتی خوزستان برگزار شد.
مهندس عبداهلل عذاری اهوازی در 
این جلسه با بیان اهمیت اقامه امر به 
معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی 
اظهار داشت: زیر بنای اصالح همه امور 
می  فرهنگی  تا  اقتصادی  از  کشور  در 
از  نهی  و  معروف  به  امر  احیای  تواند 
منکر باشد، و از اهمیت این واجب مغفول 
واقع شده همین بس که مقتدای ما امام 
حسین)ع( خود و اهل بیت خود را فدای 

اقامه آن کرد.
امر  مقوله  به  ما  نگاه  افزود:  وی 
به  باید  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
شاخص  افزاری  نرم  ابزار  یک  عنوان 
واسطه  به  و  باشد  اهداف  تحقق  در 
به  امر  شورای  موضوع  این  اهمیت 
معروف و نهی از منکر در شرکت نفت 
و گاز اروندان تشکیل شده تا با تبیین 
دینی،  واجب  و  فرهنگ  این  احیای  و 
اهداف  به  نیل  تسریع بخش  و  کمک 

عالیه سازمان باشد.
گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
را  شورا  این  وظایف  ادامه  در  اروندان 
اولویت های معروف  تعیین  و  شناسایی 

برنامه های  اجرای  دستگاه،  منکر  و 
آموزش عمومی، شناسایی معتمدین و 
زمینه  این  در  فعالیت  به  مندان  عالقه 
نظارتی  نقش  یک  ایفای  همچنین  و 
دانست و ابراز امیدواری کرد آثار فعالیت 

این شورا در آینده مشهود باشد.
حجت  نشست  ین  ا مه  ا د ا در 
سنج  ریسمان  المسلمین  و  االسالم 
معاون، دبیر ستاد احیای امر به معروف 
بیان  خوزستان  استان  منکر  از  نهی  و 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  داشت: 
سامانه حل مشکالت در کشور ماست 
و نباید مختص شود به مسائل شرعی، 
به  آن  وسعت  زیرا  دینی  و  فرهنگی 

وسعت همه خوبی ها و بدی هاست و 
میتواند با تعریف و تبیین درست سامانه 
جامع اصالح امور کشور در همه حوزه 

ها قرار گیرد.
به  امر  شورای  داد:  ادامه  وی 
معروف و نهی از منکر نباید تبدیل شود 
به شورای فرهنگی یا شورای عفاف و 
حجاب و باید در همه زمینه هایی که 
میشود امر به معروف و نهی از منکر کرد 
فعال باشد، مانند موضوعات حفاظت از 
کارگری،  احقاق حقوق  زیست،  محیط 
اشتغال جوانان، تحقق درست مسئولیت 
های اجتماعی سازمان، مبارزه با فساد و 
غیره تا بتواند رسالت خود را به درستی 

انجام دهد.
لمسلمین  ا و  السالم  ا حجت 
حیای  ا کرد:  فه  اضا سنج  ریسمان 
فرهنگ درست امر به معروف و نهی 
تقویت  به  منجر  جامعه  در  منکر  از 
جمهوریت نظام خواهد شد و همانگونه 
که در انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی 
مردم عامل اصلی پیروزی بودند با پر 
رنگ کردن نقش مردم به عنوان یک 
نقش نظارتی و مطالبه گر زمینه اصالح 
امور فراهم می شود و ثابت شده است 
های  نهاد  مجموع  از  مردمی  نظارت 
تر  نظارتی در کشور ماثر تر و کارامد 

می تواند عمل کند.

اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر 
شرکت نفت و گاز اروندان برگزار شد

نتظامی  ا فرمانده   : زاده  دایی 
مسلح  سارق   3 دستگیری  از  بهبهان 
ماموران  توسط  مسکونی  واحد  یک 

آگاهی در این شهرستان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی معاونت 
بهبهان  نتظامی  ا نده  فرما اجتماعی 
بیان  در  جوانمرد  منوچهر  سرهنگ 
در  داشت:   اظهار  خبر  این  جزئیات 
پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از 
یک واحد مسکونی در سطح شهرستان 
سارقان  دستگیری  و  بهبهان،شناسایی 
فرماندهی  این  ماموران  کار  دستور  در 

قرار گرفت .

وی افزود:ماموران پلیس آگاهی با 
اقدامات اطالعاتی و بررسی صحنه های 
وقوع جرم ،هویت 3 سارق در این ارتباط 
را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع 
قضائی،در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی 
آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان 
در  متهمان  که  این  بیان  با  ادامه  در 
تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف 
کردند،خاطر نشان کرد:متهمان پس از 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 
به مرجع قضائی معرفی واز آن طریق 

روانه زندان شدند

دستگیری سارقان مسلح توسط پلیس آگاهی شهرستان بهبهان 

 مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد 
به همراه اعضای شورای اسالمی شهر 
شهرک  اراضی  از  شهردار  معاونین  و 
کوثر بازدید و دستورات الزم را جهت 
اقدامات شهرداری برای رفع مشکالت 

این منطقه صادر کرد .
 یعقوبی گفت :  علیرغم اقدامات 
اخیر  ساله  چند  در  شهرداری  گسترده 
 ، معابر  شبکه  ایجاد   خصوص  در 
این  معابر  زیرسازی  و  جدولگذاری 
ی  ه ها ستگا د نه  سفا متأ  ، شهرک 
خدمات رسان از قبیل آب ، برق ، گاز و 
تلفن نسبت به اجرای زیر ساخت های 
الزم اقدام ننمودند و این موضوع موجب 
شهرک  این  اراضی  مالکین  نارضایتی 

گردیده است .
که  شهروندانی   : کرد  بیان  وی 
مالکیت  مشکل  بعلت  سال  چندین 
از  اند  نتوانسته  کوثر  شهرک  اراضی 
سرمایه خود بهره ببرند انتظار دارند تا 
با تسریع در ساخت و توسعه شهرک در 
امکانات  از  و  شده  ساکن  خود  منازل 
شهری استفاده نمایند لیکن این موضوع 
بعلت عدم هماهنگی ادارات هنوز محقق 

نشده است .
یعقوبی گفت : کاربری های تعریف 
شده در شهرک کوثر به گونه ای است 
اقدامات  با  همزمان  بایست  می  که 
شهرداری ، سایر دستگاههای خدمات 
رسان نیز  زیرساخت های الزم را فراهم 
نمایند تا مالکین برای اخذ مجوز ساخت 

بنا ترغیب شوند .
شبکه  تکمیل   : کرد  تصریح  وی 
معابر و ایجاد پل روگذر مسیل رودخانه 
از جمله برنامه های شهرداری هشتگرد 
به  با توجه  باشد و  در سال جاری می 
سوی  از  شده  انجام  های  مساعدت 
سایر  تا  می رود  انتظار   ، شهرداری 

انجام  را  الزم  اقدامات  نیز  دستگاه ها 
در  به همکاری شهرداری  . وی  دهند 
ساخت بیمارستان در این منطقه اشاره 
کرد و به پیگیری و اقدام سایر ادارات 
برای بهره گیری از کاربریهای تعریف 
شده و ایجاد اماکن فرهنگی ، مذهبی ، 

آموزشی و ... تاکید نمود .

  رفع مشکالت شهرک کوثر مستلزم همراهی و همکاری 
تمامی دستگاه های خدمات رسان می باشد

نقل جاده ای  و  و حمل  راهداری  /سرپرست 
و  هزار   ۲3۴ جاری  سال  در  گفت:  ایالم  استان 
مرز  طریق  از  خارجی  و  ایرانی  تبعه  مسافر   ۷3۹

بین المللی  مهران)ورود و خروج( تردد کرده اند.
این  اعالم  با  خاور«  چشمه  زاهدین  »سید 
اول  ماهه  )سه  مدت  این   در  داشت:  اظهار  خبر 
سال( ۸۹ هزار و 3۸۹ نفر اتباع ایرانی و ۶۸ هزار 
مهران  مرز  طریق  از  خارجی  اتباع  از  نفر   ۵۸ و 

وارد کشور شده اند.
وی افزود: در این مدت؛ هشت هزار و ۸۲3 
نفر ایرانی و ۶۸ هزار و ۴۶۹ نفر از اتباع خارجی 
خارج  کشور  از  مهران  المللی  بین  مرز  طریق  از 

شده اند.
نقل جاده ای  و  راهداری و حمل  سرپرست 
استان ایالم با اشاره به تردد مسافر از مرز مهران 
 ۶3۰ و  هزار   ۴۴۹ شد:  یادآور  گذشته  سال  طی 

مسافر اتباع ایرانی و خارجی سال گذشته از طریق 
مرز بین المللی  مهران)ورود و خروج( تردد کرده اند.

زائران  تردد  خصوص  در  خاور«  »چشمه 
کنون  ا هم  کرد:  تصریح  هم  مهران  مرز  در 
صورت  به  تنها  ن  مهرا مرز  ز  ا ن  ئرا ا ز تردد 
انجام   زیارت(  و  حج  مربوطه  کاروانی)سازمان 
می شود و امکان تردد زائران به صورت انفرادی 

از مرز وجود ندارد.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم:
۲34 هزار مسافر از مرز مهران تردد کردند

تردد زائران صرفاً بصورت کاروانی امکان پذیر است
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۸۰۰۰۰ 
متر مربع پالک ۱۰۰ فرعی از ۷3۹۵ اصلی واقع در بخش سه بوشهر – برازجان – اراضی 
روستای امام زاده مورد درخواست آقایان رشید رضوی و محمد اسکندری که از طرف 
آقای ابراهیم نیکنام به ایشان واگذار گردیده است نامبرده در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای ثبت نموده و است حسب 
تقاضای نامبرده که در اجرای ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی درخواست انتشار آگهی تحدید حدود نموده است در روز ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ در 

محل شروع به عمل خواهد آمد.
اینک به وسیله این آگهی از متقاضی و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده ۱۴ 
قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهی مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا معترض مکلف است طبق تبصره ۲ ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی مصوب ۱3۷3/۲/۲۵ و ماده ۸۶ 
آیین نامه اجرایی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به 

مرجع قضایی محل تسلیم دارد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان
م / الف ۷۵

آگهی فقدان سند مالکیت
مالک  خادمعلی  فرزند  عالئی  شباهت  آقای  وکیل  خیارک  عالئی  محمد  آقای 
ششدانگ یکقطعه زمین به پالک ثبتی ۵۹ فرعی از ۶۴۵  اصلی به مساحت ۹۷۲/۴۲ 
مورخه   ۱۵۴۵۴ شماره  وکالتنامه  طبق  گیالن   ۸ بخش  غازیان  در  واقع  مترمربع 
مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  بندرانزلی   ۱۸۶ دفترخانه   ۱3۹۸/۰۹/۰۹
که تحت شماره ۱3۸۰۶ مورخه ۱۴۰۱/۰3/۰۸ دفترخانه شماره ۱۶۱ بندرانزلی مورد 
به  زمین  یکقطعه  مالکیت ششدانگ  گردیده سند  مدعی  است  رسیده  گواهی  و  تائید 
غازیان  در  واقع  مترمربع   ۹۷۲/۴۲ بمساحت  اصلی   ۶۴۵ از  فرعی   ۵۹ ثبتی  پالک 
بخش ۸ گیالن تحت سند مالکیت تک برگی بشماره ۱۰۰۹۸۴ سری ج سال ۹۷ با 
فرزند  آقای شباهت عالئی  بنام   ۱3۹۷۲۰3۱۸۰۰۲۰۰۹۱۰3 الکترونیکی  دفتر  شماره 
خادمعلی صادر و تسلیم گردیده است و حالیه بعلت جابجایی مدارک مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی را از این اداره نموده است لذا مراتب با استفاده 
و  میشود  آگهی  ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  که  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  از 
یا دیگری  نزد خود  یا وجود سند  با سند فوق  معامله  انجام  چنانچه هر کسی مدعی 
اداره تسلیم و رسید اخذ  این  به  ارائه مدارک الزم  را کتبا ضمن  اعتراض خود  باشد 
نماید بدیهی است در غیراینصورت پس از اتمام مراحل قانونی سند مالکیت  المثنی 

پالک فوق بنام متقاضی صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک بندرانزلی-عباس نوروزی

آگهی فقدان سند مالکیت
مالک  خادمعلی  فرزند  عالئی  شباهت  آقای  وکیل  خیارک  عالئی  محمد  آقای 
ششدانگ یکقطعه زمین به پالک ثبتی ۵۸ فرعی از ۶۴۵  اصلی به مساحت ۹۹۰/۷3 
مورخه   ۱۵۴۵۴ شماره  وکالتنامه  طبق  گیالن   ۸ بخش  غازیان  در  واقع  مترمربع 
مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  بندرانزلی   ۱۸۶ دفترخانه   ۱3۹۸/۰۹/۰۹
که تحت شماره ۱3۷۴۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دفترخانه شماره ۱۶۱ بندرانزلی مورد 
به  زمین  یکقطعه  مالکیت ششدانگ  گردیده سند  مدعی  است  رسیده  گواهی  و  تائید 
غازیان  در  واقع  مترمربع   ۹۹۰/۷3 بمساحت  اصلی   ۶۴۵ از  فرعی   ۵۸ ثبتی  پالک 

بخش ۸ گیالن تحت سند مالکیت تک برگی بشماره ۱۰۰۹۸۵ سری ج سال ۹۷ با 
فرزند  آقای شباهت عالئی  بنام   ۱3۹۷۲۰3۱۸۰۰۲۰۰۹۱۰۲ الکترونیکی  دفتر  شماره 
خادمعلی صادر و تسلیم گردیده است و حالیه بعلت جابجایی مدارک مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی را از این اداره نموده است لذا مراتب با استفاده 
و  میشود  آگهی  ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  که  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  از 
یا دیگری  نزد خود  یا وجود سند  با سند فوق  معامله  انجام  چنانچه هر کسی مدعی 
اداره تسلیم و رسید اخذ  این  به  ارائه مدارک الزم  را کتبا ضمن  اعتراض خود  باشد 
نماید بدیهی است در غیراینصورت پس از اتمام مراحل قانونی سند مالکیت  المثنی 

پالک فوق بنام متقاضی صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک بندرانزلی-عباس نوروزی

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر ماده 3و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض ۱- آقای / خانم رسول 
مشایخ به شماره شناسنامه ۴۱۶۹ و به شماره ملی 3۵۰۰۴۶۶۴۱۹ صادره از بوشهر فرزند 
مظفر متقاضی کالسه پرونده ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۹۷ در ششدانگ اعیانی یک باب 
ساختمان به انضمام ۱۰۶ سهم مشاع از ۱۴۰ سهم ششدانگ یک قطعه زمین که مابق آن 
وقف است به مساحت ۸۱۷/۲۹ متر مربع از پالک ۲۰۷ اصلی واقع در اراضی اصفهانکالته 
بخش 3 حوزه ثبت ناحیه ۲ گرگان طبق اشخاصی که نسب به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 

گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/3/۲۱

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان

م / الف ۱۱۱۹۲

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
مورخ  رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۰۰۱3۰۰۴3۲۲  برابر  و  رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰  سند 
۱۴۰۱/۰3/۲۱ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
فرزند  پیام رضائی  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ثبتی چمستان 
جمشید نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۵۱۵/3۹ متر 
مربع که مقدار ۴۸ سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک ۱۷۱ فرعی از ۱۸ 
ربیع فالح مالک  / خانم  آقای  از  واقع در قریه مغانده بخش ۱۱ خریداری شده  اصلی 
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 

نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
شناسه ۱33۸۸۰۶

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۴۰۱/۰۱/3۰ تاریخ   ۹۲3 شماره  رای  برابر 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
فرزند  خلیلی  حسینی  اسحق  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بهشهر 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  اعیان  ششدانگ  به  نسبت  ابراهیم  سید 
۴۱۰/۱۴ متر مربع قسمتی از پالک ۲۲۸۶ و ۲۲۸۷ فرعی از ۴۹ اصلی به شماره کالسه 
۱3۹۴/۲۲۷۹ واقع در اراضی خلیل شهر بخش ۱۷ ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی می شود در صورتی 
توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
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 انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰3/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
شناسه ۱3۲۷3۰3

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تاریخ   ۱۸۷۵ شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی اسدی فرزند علی نسبت به ششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۲۷/۱۹ متر مربع قسمتی از پالک ۲۰۰ 
فرعی ۴- اصلی به شماره کالسه ۱۴۰۰/۰۴۶ واقع در اراضی گرجی محله بخش ۱۷ ثبت 
بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
شناسه ۱33۹۷۸۰

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک انون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه امیر رود پالک ۲۶ اصلی بخش ۲ قشالقی

۸۴۹ فرعی آقا / خانم حسن شاطری ممقانی فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یک 
با  بنای احداثی به مساحت ۲۵۵/۸۲ متر مربع خریداری بدون واسطه /  با  قطعه زمین 

واسطه از فریماه اکبر ولو جردی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰3/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
شناسه ۱33۱۴۰۶

مفقودی نورآباد
برگ سبزو سند یک دستگاه  پراید  جی ال ایکس ای  مدل  ۱3۸۶

   بنام علی عسکر گراوند 
شماره شهربانی ۱۹ ایران ۹۷۶ ج ۶۱

شماره موتور۲۱۱۶۵3۷
S۱۴۱۲۲۸۶3۷۶3۱۵شماره شاسی

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی نورآباد
برگ سبزو سند یک دستگاه  سایپا SAINA  مدل  ۱3۹۹

   بنام ربابه مرادی دولیسگانی 
شماره شهربانی ۴۱ ایران ۶۱۱ص ۶۷

۸۸۹3۰۴۰/M۱۵شماره موتور
NAS۸3۱۱۰۰L۵۸۵۹۴۷۵شماره شاسی

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بهمنی :
تالش با هدف پیشرفت و پویایی شهر، مستلزم روحیه 

جهادی  و متضمن شهری با معیارهای شاخص

 شهردار کمالشهر در حاشیه آئین تجلیل از فعاالن ودست اندرکاران 
رزمایش جهاد امیدآفرینی ، با بیان این مطلب افزود: اقدامات سازنده در 
شهرها ، قطعٌا روحیه جهادی و تالشی مضاعف را می طلبد زیرا مستلزم 

فعالیت بیشتر و تالشی شبانه روزی است.
وی افزود: رزمایش مذکور از این رو حائز اهمیت است که حمایت 
بیش ازپیش مسئولین را جهت رفع مشکالت شهر در پی داشت ، چرا 
که به جهت گستردگی مشکالت و وضعیت نابسامان  آن،  این نیاز به 

همکاری ،بسیار محسوس بود.
بی  همدلی  و  همکاری  این  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
بخشی،  و  حوزه  هر  در  کرج  شهرستان  و  استانی  مسئولین  شائبه 
و  پررنگ  حضور  این  قدردان  همواره  ما  و  نیست  پوشیده  برکسی 

موثر می باشیم .
این  برگزاری  تداوم  با  است  امید  افزود:  خاتمه  در  بهمنی  دکتر 
رزمایش در دیگر مناطق استان و  رفع مشکالت بصورت زیرساختی 

،البرز نشینان ارجمند با رفاه بیشتر زندگی کنند.
گفتی است این مراسم با حضور حجت االسالم والمسلمین حاج 
آقا رضائی امام جمعه مهرشهر، سرهنگ شعبانی فرماندهی سپاه ناحیه 
،جمعی  فرماندار شهرستان کرج  پور  قاسم  ، مهندس  )ع(  امام هادی 
شهری  مسئولین  و  کرج  شهر  کالن  شهری  مدیریت  مسئولین  از 
کمالشهر جهت تجلیل از فعاالن این رزمایش در شهرهای کمالشهر 

و مهرشهربرگزار شد .

سرپرست شهرداری فردیس : 
روند اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در شهر 

سرعت خواهد گرفت   

حسین  ریاست  به  فردیس  شهرداری  معاونین  شورای  جلسه 
عاشوری سرپرست شهرداری و با حضور معاونین ، مدیران مناطق و 
روسای سازمان های شهرداری با هدف تسریع در روند ارائه خدمات 

مطلوب به شهروندان برگزار شد.
جلسه  این  در  فردیس  شهرداری  سرپرست  عاشوری  حسین 
ضمن قدردانی از حسن همکاری مجموعه مدیریت شهری اظهار 
داشت : ثمره تالش ، پشتکار و همدلی مدیران ارشد شهرداری ، 

ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است
عاشوری افزود : اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در شهر با 
تخصص و انگیزه ای که از همکاران عزیزم در مجموعه شهرداری 
فردیس سراغ دارم ، کار سختی نخواهد بود که با همدلی ، وفاق و 
بهره گیری از کلیه پتانسیل های موجود و با یاری خداوند متعال ، 
روند اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در شهر فردیس سرعت 

خواهد گرفت .

به بخش  ایران زمین  بانک  تسهیالت  افزایش 9۱ درصدی 
خصوصی 

با  مشتریان  اختیار  در  زمین  ایران  تسهیالت  درصد   95  
ریسک کم

پشتوانه اصلی بخش خصوصی برای حرکت در مسیر تحقق شعار 
سال نظام بانکی است که با ارائه تسهیالت می تواند زمینه بروز فرصت 
های جدید را پدید آورد. در این راستا بانک ایران زمین در پایان سال قبل 

تسهیالت قابل توجهی را به بخش خصوصی اعطا کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، صاحبان 
صنایع بر این باورند که در سخت ترین گذر اقتصادی دهه های گذشته 
نقش نظام بانکی بیش از گذشته پر رنگ خواهد بود. طبق آمار منتشر 
بانکی کشور در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان  بانک مرکزی نظام  شده 
۱۲۴.۱۰۸ میلیارد ریال تسهیالت به بخش خصوصی پرداخت کرد و آنطور 
که گقته می شود اولویت پرداخت این تسهیالت با بنگاههای متوسط و 

در حال توسعه بود.
سیاست بانک ایران زمین در حفظ منابع

بانکی به  با اهمیت پرداخت تسهیالت توسط شبکه  از موارد  یکی 
بخش خصوصی به مسئله سرمایه گذاری صاحبان صنایع در بانکها ارتباط 
درد. هرچند که برخی اعتقاد دارند در اعطای تسهیالت به بنگاهها باید 
تا شاهد خروج  باشد  داشته  اعتبارسنجی وجود  برای  مناسبی  ساز و کار 

سرمایه از بانکها نباشیم.
به عبارت دیگر دیده بانی منابع مالی گاهًا از پرداخت تسهیالت بی 
حساب و کتاب اهمیت بیشتری دارد کما اینکه بررسی ها حکایت از کاهش 
پرداخت تسهیالت در برخی بانکها طی دوره های مالی سال ۱۴۰۰ داشته 
که این اتفاق به سبب تعدیل تراز مطالبات مشکوک الوصول و غیرجاری 
رخ داده که از اهمیت باالیی برخوردار است. به بیان ساده تر بهتر است 
اگر زمینه مناسبی برای اعتبارسنجی اصولی مشتریان در بانکها وجود ندارد 

پولی هم از بانکها خارج نشود.
بررسی ها نشان می دهد در پایان سال ۹۹ بانک ایران زمین توانسته 
بود ۵۱ هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال تسهیالت به بخش خصوصی اعطا کند 
که این مقدار در پایان سال ۱۴۰۰ با رشد ۹۱ درصدی به ۹۸ هزار و ۲۰ 
میلیارد ریال رسید. نتایج دیگر همچنین بیان می کند که بانک ایران زمین 
برای ایم حجم از تسهیالت 3 هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال ذخیره مطالبات 
و  تسهیالت  اعتباری  کیفیت  تحلیل  و  گرفته  نظر  در  الوصول  مشکوک 
تعهدات اعطایی و سرمایه گذاری ها نشان میدهد که ۹3 هزار و 3۴۹ 
میلیارد ریال از این مقدار تسهیالت به مشتریان با ریسک کم پرداخت 
شده که معادل ۹۵ درصد کل تسهیالت این بانک است و نشان از دامنه 

حفاظت بانک ایران زمین از منابع خود دارد.

قرض الحسنه  بانک  شعب  مدیر 
گفت:  اصفهان  استان  در  ایران  مهر 
این  مردم  از  نفر  هزار   ۶۵۰ از  بیش 
استان مشتری بانک قرض الحسنه مهر 
ایران هستند. سال گذشته این بانک 
تقریباً ۱۱۶هزار فقره وام قرض الحسنه 
از  بیش  مبلغ  به  اصفهان  استان  در 

۴۱هزار میلیارد ریال پرداخته است.
عمومی  بط  ا و ر رش  ا گز به 
ایران«،  مهر  قرض الحسنه  »بانک 
در سال جاری که به نام سال »تولید، 
ز  ا فرین«  شتغال آ ا و  نش بنیان  دا
ظله  رهبری)مد  معظم  مقام  سوی 
است، »بانک  نام گذاری شده  العالی( 
قرض الحسنه مهر ایران« نیز به عنوان 
در  قرض الحسنه،  تخصصی  بانک 
تالش است تا با حمایت از شرکت ها 
و نهادهای دانش بنیان سهم خود را در 
تحقق این هدف مهم سال عملیاتی 
و اجرایی نماید. به گفته مدیر شعب 
استان اصفهان، در این استان نیز به 
برای حمایت  برنامه ریزی های خوبی 
دانش بنیان  شرکت های  از  حداکثری 

صورت پذیرفته است.
شعب  مدیر  اسفندیاری«  »رضا 
ایران«  مهر  قرض الحسنه  »بانک 
با  استان اصفهان در گفت وگویی  در 
اشاره به اینکه بیش از ۶۵۰ هزار نفر 
از مردم استان اصفهان مشتری این 
ما  افزود: هدف گذاری  هستند،  بانک 
در  بانک  مشتریان  ۲برابری  افزایش 
به  داریم  امید  که  است  استان  این 

زودی روی دهد.
وی منابع »بانک قرض الحسنه 
را  اصفهان  استان  در  ایران«  مهر 
و  کرد  عنوان  ریال  میلیارد  ۷۷هزار 
این  شده  هدف گذاری  داشت:  تأکید 
رقم تا پایان سال به ۱۱۰هزار میلیارد 

ریال افزایش پیدا کند.
۱۱۶هزار فقره وام قرض الحسنه 

در استان اصفهان پرداخت شد
اسفندیاری گفت: در سال گذشته 
تقریباً ۱۱۶هزار فقره وام قرض الحسنه 
از  بیش  مبلغ  به  اصفهان  استان  در 
۴۱هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
پرداخت شده در ۲  وام های  آمار  وی 
ماهه سال جاری را نیز حدود ۱۵هزار و 
۷۰۰ فقره و به مبلغ ۷۱۰۰ میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: یکی از سیاست های 
کالن »بانک قرض الحسنه مهر ایران« 
حمایت از اقشار آسیب پذیر است و بر 
همین اساس این بانک در سال گذشته 
۲۵۱ فقره به ارزش ۱۰۷ میلیارد ریال به 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و تعداد ۱۲۰ فقره به مبلغ ۷۰ میلیارد 
اعطا  بهزیستی  مددجویان  به  ریال 

کرده است.
طرح های  از  یکی  اسفندیاری 
قرض الحسنه  »بانک  استقبال  مورد 
مهر ایران« را طرح کاالکارت عنوان 
 ۱۴۰۱ سال  ابتدای  از  گفت:  و  کرد 
تعداد ۱3۶۰ فقره کاال کارت به مبلغ 
3۷۷ میلیارد ریال به مشتریان پرداخت 

شده است.
مدیر شعب »بانک قرض الحسنه 
مهر ایران« در استان اصفهان حمایت 
از توسعه اشتغال در کشور با حمایت 
یکی  را  دانش بنیان  شرکت های  از 

»بانک  کالن  سیاست های  از  دیگر 
عنوان  یران«  ا مهر  قرض الحسنه 
این  اجرای  راستای  در  گفت:  و  کرد 
طرح های  معرفی  برای  سیاست، 
تحقیقاتی  علمی  شهرک  با  بانک، 
مکاتباتی  دانش بنیان  شرکت های  و 
بازاریابی  جلساتی  و  پذیرفته  صورت 
پشتیبانی  است.وی  شده  برگزار  نیز 
از خانواده و جوانی  قانون حمایت  از 
تکالیف  از  نیز یکی دیگر  را  جمعیت 
ایران«  مهر  قرض الحسنه  »بانک 
دانست و افزود: طی ۲ ماه گذشته در 
این استان حدود ۵۸۰ فقره وام ازدواج 
به مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال و بیش از 
هزار فقره وام حمایت از فرزندآوری به 
مبلغ حدود 3۷۰ میلیارد ریال پرداخت 
شده است. ضمن اینکه در سال گذشته 
تقریبًا ۱۸۰۰ فقره وام ازدواج به مبلغ 
۱۵3۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

بدون  حساب  فقره  ۱۵۰هزار 
مراجعه به شعبه افتتاح شد

اینکه  بر  تأکید  با  اسفندیاری 
م  وا درخواست  و  حساب  فتتاح  ا
به صورت غیرحضوری یکی از خدمات 
مهر  قرض الحسنه  »بانک  برجسته 
گفت:  می شود،  محسوب  یران«  ا
حساب  افتتاح  فقره   3۰۰ و  ۱۸هزار 
در  فقره  ۱۴۸هزار  و  جاری  سال  در 

غیرحضوری  به  صورت  گذشته  سال 
وب سایت  بانک  همراه  طریق  از  و 
خرداد  نیمه  تا  است.  پذیرفته  بانک 
سال جاری نیز 3۰۰۰ فقره وام از این 

طریق پرداخت شده است.
وی به موضوع خدمات اجتماعی 
»بانک قرض الحسنه مهر ایران« نیز 
اظهار  رابطه  این  در  و  کرد  اشاره 
استان اصفهان اهدای دو  داشت: در 
 ۱۴۰۰ سال  در  پزشکی  اقالم  نوبت 
به  سلیمانی  شهید  طرح  قالب  در 
به  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ارزش تقریبی ۲۵میلیارد ریال، توزیع 
بیش از ۱۰۰۰ عدد دفتر و خودکار و 
مداد رنگی در مدارس مناطق محروم 
اصفهان در ابتدای سال ۱۴۰۱، تجهیز 
گلستان شهدای  واکسیناسیون  مرکز 
اصفهان و توزیع ۱۰۰ بسته معیشتی در 
سال ۱۴۰۰ در مناطق محروم اصفهان 
از جمله اقدامات صورت گرفته در این 

بخش به شمار می رود.
مدیر شعب »بانک قرض الحسنه 
اصفهان  استان  در  یران«  ا مهر 
راستای  در  بانک  منابع  پایدارسازی 
اقشار مختلف  به  تداوم خدمت رسانی 
مهم  اهداف  از  یکی  نیز  را  جامعه 
مدیریت شعب استان اعالم کرد و گفت: 
تعامل سازنده با مشتریان حقوقی استان 
عملیات  انجام  راستای  در  اصفهان 
از  پشتیبانی  و  شرکت ها  این  بانکی 
آن ها و تسریع در پرداخت وام گروهی 
سازمان ها از جمله رویکردهایی است 
که سبب شده مشتریان حقوقی مانند 
پاالیشگاه نفت اصفهان، فوالد مبارکه 
اصفهان و ذوب آهن اصفهان از این 

بانک خدمات دریافت کنند.
وی در نهایت خاطرنشان ساخت: 
ما جلب رضایت مشتریان در  افتخار 
آسان  و  سریع  بانکی  خدمات  ارائه 

است.

اصفهانی ها 150هزار حساب قرض الحسنه را به صورت آنالین افتتاح کردند

 پرداخت 11۶هزار فقره وام قرض الحسنه در استان اصفهان

 موسسه اعتباری ملل از موسسات 
موفق و تراز مثبت درآمدی ماهانه در 
اقتصادی  بنگاه های  به  کمک  راستای 
آنها  تولیدی  توان  افزایش  به  و کمک 
اقدام به صدور انواع ضمانت ها نموده که 
در این راستا در سال گذشته رشد۷۰۰ 

درصدی را تجربه کرده است.
 به گزارش اقتصادرسا به نقل از 
بانکها  از خدمات مهم  شمانیوز،  یکی 
انواع  ارائه  و  صدور  خود  مشتریان  به 
بانکها  اغلب  باشد.  می  نامه  ضمانت 
داشته  بخش  این  به  ای  ویژه  توجه 
بازار صدور  از  مناسبی  بتوانند سهم  تا 
دهند.  اختصاص  خود  به  را  ضمانتنامه 
موسسه  اعتباری ملل به منظور افزایش 
توان فعاالن اقتصادی نسبت به صدور 
تا  و  نماید  می  اقدام  ضمانتنامه  انواع 
کنون توانسته به رشدی بیش از ۷۰۰ 

درصد دست یابد.
که  فعلی  تحریمی  یط  شرا در 

فعاالن اقتصادی بدنبال کسب سرمایه 
جهت توسعه کسب و کار خود می باشند 
، دریافت انواع ضمانت نامه ها فرصتی 
را در جهت بهبود کسب و کار برای آنها 

ایجاد میکند.
اقتصادی  رشدزایی  توان  افزایش 
در کشور باید به شکل پایدار، باثبات و 
این هدف  به  باشد، که رسیدن  فراگیر 
مستلزم حمایت های مالی از بنگاه های 
بزرگ  و  کوچک  تولیدی  و  اقتصادی 
برای  چالشی  مسئله  مهم ترین  است. 
در  آنها  مالی  تامین  اقتصادی  فعاالن 
جهت تولید و کارآفرینی است. بانکها با 
صدور ضمانت نامه عالوه بر کسب سود، 
مبادالت اقتصادی را تسهیل و به رشد 

اقتصادی یک جامعه کمک می کنند.
ترسیم  با  ملل  اعتباری  موسسه   
در  خود  برنامه ای  چشم انداز  و  اهداف 
جهش  به  است  توانسته  جاری  سال 
عملیاتی  درآمد  خصوص   در  بزرگی 

دست یابد که این امر میسر نبود مگر با 
حمایت هایی که از بخش های تولیدی، 
پیشرفت  جهت  در  اقتصادی  فعاالن 
و  اقتصاد  به  کمک  و  آنها  درآمدی 

اشتغالزایی کرده است.
هدف   با  ملل  اعتباری  موسسه 
برای   آفرینی  امید  و  بخشی  انگیزه 
های  بخش  در  کشور   کارآفرینان 
انواع  صدور  به  اقدام  صادرات  و  تولید 

فعاالن  تا  است  کرده  نامه  ضمانت 
خود  کار  و  کسب  حوزه  در  اقتصادی 
بیش از پیش بدرخشند و فاتح بازارهای 
این  در  که  باشند  منطقه  و  داخلی 
برنامه  ملل  اعتباری  موسسه  خصوص 
ها و اقداماتی را در راستای حمایت از 
تدوین  اقتصادی  و  تولیدی  بنگاه های 

کرده است.
گفتنی است ،نگرانی هایی که اکثر 

تامین  و  تضمین  از  اقتصادی  فعاالن 
سرمایه در بخش های تولیدی خود دارند، 
ارائه مستندات و صدور ضمانت نامه  با 
قابل  بازار  پول های سرگردان  به جای 

انجام است.
تسهیل  شفاف،  عملکرد  روند 
نکی  با مه  نا ضمانت  صدور  یند  فرآ
در  اهداف  تحقق  و  مشتریان  برای 
صدور ضمانت نامه بانکی با شناسایی 
درست بازار هدف باعث شده است  تا 
و  شرکت ها  و  سازمان ها  از  بسیاری 
اقتصادی،  و  تولیدی  فعاالن  کل  در 
انجام  جهت  را  ملل  اعتباری  موسسه 
خدمات  انواع  و  نامه  ضمانت  صدور 

بانکی به یکدیگر پیشنهاد دهند.
صدور  با  ملل  اعتباری  موسسه 
انواع ضمانت نامه در سال ۱۴۰۰ نسبت 
 ۷۱۰ معادل  رشدی   ۱3۹۹ سال  به 
بیانگر  امر  این  است که  داشته  درصد 
موسسات  قتصادی  ا فعاالن  اعتماد 

ملل  اعتباری  موسسه  به  سازمانها  و 
می باشد.

 ضمانت نامه بانکی، سندی بوده 
سوی  از  مشتری،  درخواست  به  که 
بانک، صادر شده و پرداخت وجه مندرج 
در آن را، در صورت استنکاف ضمانت 
می  تضمین  تعهدش،  انجام  از  خواه، 
ضمانت  بودن  انتقال  قابل  غیر  کند. 
اطالعات  و  آن  های  ویژگی  از  نامه، 
هویتی ضمانت خواه و ذینفع، از جمله 

مندرجات آن، است.
با توجه به توسعه کسب و کارهای 
نامه های  ضمانت   اقتصادی  فعاالن 
برای  مناسبی  جایگزین  ملل  موسسه 
اقتصادی  و  تولیدی  بنگاه های  سرمایه 
موسسه،  این  اعالم  براساس  است. 
متقاضیان محترم می توانند برای بهره 
مندی از انواع ضمانت نامه های بانکی 
به شعبه سراسر  ملل  اعتباری  موسسه 

کشور مراجعه نمایند.

رشد صدور انواع ضمانت نامه به دنبال رضایت فعاالن اقتصادی در موسسه ملل
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ایران 3-0 آمریکا؛ 
پیروزی آسان مقابل تیم دوم آمریکا!

تیم ملی والیبال ایران با یک نمایش فوق العاده موفق شد در سه ست پیاپی 
آمریکا را شکست دهد.

تیم ملی والیبال ایران روز های پرفشار و پر استرسی را پشت سر می گذارد؛ 
ملی پوشان هفته اول مسابقات که در برازیلیا برگزار شد را با دو پیروزی برابر چین و 
استرالیا و دو شکست مقابل هلند و ژاپن به اتمام رساندند که باخت به ژاپن در مسابقه 

آخر انتقادات بسیار زیادی را به همراه داشت.
انتظار می رفت که شاگردان بهروز عطایی هفته دوم لیگ ملت ها را با پیروزی 
برابر تیم بدون برد بلغارستان آغاز کنند اما تیم ملی والیبال ایران در مقابل میزبان 
نیز در سه ست پیاپی شکست خورد تا روند ناامید کننده ما در این تورنمنت همچنان 

ادامه داشته باشد.
ملی پوشان در دومین بازی خود در هفته دوم لیگ ملت ها مقابل آمریکا قرار 
می گیرند. تیمی که در همه بازی های قبلی خود به پیروزی رسیده و با وجود جوانگرایی 
بسیار آماده نشان می دهد. در واقع جان اسپراو با بازیکنان جوان خود به همراه چند ستاره 

با تجربه تیم جذابی را روانه مسابقات لیگ ملت های امسال کرده است.
***

اعتراف جالب سرمربی آمریکا بعد از باخت به ایران
سرمربی تیم ملی والیبال آمریکا با بیان این که ایران در مسابقه با این تیم عالی 
بازی کرد، گفت: ایران خیلی خوب بازی کرد و مستحق پیروزی بود. من اصال از 
نمایش بازیکنان ایران شگفت زده نشدم، چرا که چند ویدیو از آن ها دیده و از کیفیت 

آن ها به وجد آمده بودم.
اظهار کرد:  بر صفر  ایران و شکست سه  تیم  برابر  بازی  از  اسپرو پس  جان 
آن گونه که امیدوار بودیم بازی را شروع نکردیم. اما در ست های دوم و سوم عملکرد 

بهتری داشتیم.
وی افزود: نمایش پایاپایی در ست های دوم و سوم مقابل ایران داشتیم اما در 
بعضی از رالی های آخر ست ها اشتباهاتی را مرتکب شدیم و نتوانستیم حتی در یکی 

از این ست ها پیروز شویم و در نهایت نتیجه بازی را واگذار کردیم.
سرمربی آمریکا در پایان خاطرنشان کرد: ایران عالی بازی کرد. ما مثل سایر 
دیدارهای این تورنومنت سرحال نبودیم. عملکرد خوبی نداشتیم و نتوانستیم دریافت های 
خوبی داشته باشیم. ایران بسیار خوب بازی کرد و امشب مستحق پیروزی بود. اصال از 
نمایش بازیکنان ایران شگفت زده نشدم. چرا که چند ویدیو از آن ها دیده و از کیفیت 

آن ها به وجد آمده بودم.
تیم ملی والیبال ایران در ششمین دیدار خود در لیگ ملت ها ۲۰۲۲ موفق به 
شکست آمریکا شد تا ضمن کسب بردی ارزشمند و مهم، نخستین ناکامی آمریکایی ها 

در این رقابت ها را رقم بزند.

ناهید کیانی قهرمان تکواندوی آسیا شد

ناهید کیانی نماینده وزن ۵3- کیلوگرم تکواندوی بانوان ایران با شکست رقبای 
خود به مدال طالی آسیا رسید.

بیست و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا با حضور 3۸۶ تکواندوکار 
از 3۴ کشوراز روز جمعه به مدت ۴ روز و به میزبانی کره جنوبی در سالن »هوبان« 

شهر چانچئون آغاز شد. 
تیم ملی بانوان ایران در روز نخست این مسابقات دو نماینده داشت که حاصل 
تالش آنها یک طال و یک برنز بود و تنها نماینده تیم مردان ایران نیز به یک مدال 

برنز رسید.
ناهید کیانی نماینده وزن ۵3- کیلوگرم ایران در مبارزه پایانی برای کسب مدال 
طال  به دیدار »چاروس کامایوا«  نفر ۱3 رنکینگ جهانی و دارنده مدال طالی آسیا و 
ارتش های جهان رفت و در نهایت دو بر صفر صاحب پیروزی شد و بر روی سکوی 

نخست آسیا ایستاد.
کیانی پیش از این دور نخست استراحت داشت  سپس  ۲ بر یک  )راند اول 
۸ - 3( و )راند دوم ۱۵ -3( برابر کانابال از فیلیپین به برتری رسید و در دیدار دوم نیز 
با نتیجه ۲ بر صفر )راند اول ۶-۴( و )راند دوم ۱۲-۲( برابر  »وانگ ژیالو« از کشور 

چین  به پیروزی رسید و راهی فینال شد. 
 دانیال بزرگی در وزن ۶۸- کیلوگرم دیگر نماینده تیم مردان ایران در روز نخست 
بود. وی ابتدا برابر ژانگ از کره جنوبی ۲ بر صفر و با نتایج ۱۱ بر3 و ۱۴ بر۲ پیروز شد 
و سپس مقابل حسین لطفی از افغانستان با حساب ۲ بر یک) ۱۶ بر ۴، ۱۴بر ۱۶ و ۱۶ 
بر ۱۰( به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی رسید اما در مرحله نیمه نهایی برابر 
اولوگ بک رشیدوف از ازبکستان و قهرمان المپیک توکیو با نتیجه ۲ بر صفر) ۱۱بر ۷ 

و ۱۱بر 3( شکست خورد و به مدال برنز رسید.
همچنین زهرا شیدایی در وزن ۵۷- کیلوگرم نیز دیگر نماینده بانوان ایران در 
روز نخست قهرمانی آسیا بود. شیدایی پس از یک دور استراحت، در مرحله یک چهارم 
نهایی برابر یاسین یارا محمد از اردن ۲ بر صفر) ۶بر۴ و ۲ بر صفر(  به برتری رسید و 
به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شیدایی در مرحله نیمه نهایی برابر لو زونگشی از کشور 
چین با نتیجه ۲ بر صفر) ۱۲ بر ۲  ۱۲ بر 3 (  شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.

شرط راهیابی وزنه برداران به پارالمپیک پاریس
سرپرست تیم ملی پاراوزنه برداری گفت: برای حضور در پارالمپیک پاریس، 
وزنه برداران باید در چند تورنمنت بین المللی شرکت کنند تا شرایط حضورشان در 
پارالمپیک فراهم شود و ورزشکارانی که از مسابقات کسب سهمیه بازبمانند، پارالمپیک 

را از دست خواهند داد.
سعید سلکی، در ارزیابی از عملکرد پاراوزنه برداری در مسابقات قهرمانی آسیا و 
اقیانوسیه در کره جنوبی، اظهار کرد: این مسابقات بعد از گرجستان دومین درگاه برای 
کسب سهمیه بازیهای پارالمپیک پاریس بود که وزنه برداران کشورمان با کسب ۲۴ 

مدال بعد از چین در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار گرفتند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزنه بردارانی که شرایط شرکت در مسابقات 
امکان حضور در سومین درگاه بین المللی برای  را نداشتند،  اقیانوسیه  آزاد آسیا و 
کسب سهمیه بازیهای پارالمپیک را خواهند داشت یا خیر؟ تصریح کرد: وزنه بردارانی 
می توانند مجوز حضور در بازیهای پارالمپیک پاریس را کسب کنند که حداقل در ۴ 
تورنمنت بین المللی که از سوی فدراسیون جهانی اعالم می شود، حضور پیدا کنند 
و اگر کسی از شرکت در یک یا دو تورنمنت جا مانده باشد، امکان کسب سهمیه 

نخواهد داشت و پارالمپیک را از دست می دهد.
سلکی همچنین درباره عملکرد بانوان در اولین حضورشان در مسابقات آزاد آسیا 
و اقیانوسیه، گفت: در این دوره هیچ انتظاری از بانوان برای کسب مدال نداشتیم و 
حضورشان تنها برای تجربه اندوزی بود، هر چند این حضور انعکاس خوبی از سوی 
فدراسیون جهانی داشت و سبب شد تا در آینده با سرمایه گذاری بهتر به دنبال کسب 

مدال در بخش بانوان نیز باشیم.

رونالدو در راه مونیخ؛ 
بایرن جانشین لوا را انتخاب کرد!

به نظر می رسد که مدیران بایرن مونیخ در 
نظر دارند کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی، را در 

این تابستان به خدمت بگیرند.
بحث جدایی روبرت لواندوفسکی از بایرن 
مونیخ به یکی از داغ ترین بحث های پنجره نقل و 

انتقاالت تابستانی تبدیل شده است. 
این بازیکن به صورت علنی خواهان ترک 
بایرن شده و با این که مدیران این تیم تاکید دارند 
که تصمیمی برای فروش او ندارند اما منابع نزدیک 
به باشگاه می گویند در صورت دریافت پیشنهاد 

قابل قبول از بارسلونا، این انتقال انجام خواهد شد. 
حاال روزنامه اسپانیایی آ.اس در گزارشی مدعی شده که رونالدو هم به صورت 
جدی تصمیمش را برای ترک منچستریونایتد گرفته و نمی خواهد در باشگاهی که 

فصل آینده در لیگ قهرمانان حضور ندارد بماند. 
در این بین نیز مدیران بایرن در حال بررسی شرایط این بازیکن هستند و قصد 
دارند جای خالی احتمالی لواندوفسکی را با این بازیکن پرتغالی پر کنند که می تواند 

یکی از مهم ترین و جذاب ترین خریدهای تاریخ این باشگاه لقب بگیرد. 
اگر جدایی لواندوفسکی و پیوستن او به بارسلونا یکی از بمب های نقل و انتقاالت 
تابستانی باشد، حضور رونالدو در بایرن نیز دست کمی از این اتفاق نخواهد داشت. 

آ.اس معتقد است که اطرافیان این ستاره پرتغالی از عالقه بایرن به جذب 
او مطلع هستند و آنها نیز مشتاق انجام این انتقال هستند. بنابراین در صورت ارائه 

پیشنهاد از سوی این باشگاه، پاسخ رونالدو به آنها مثبت خواهد بود. 
رونالدو معتقد است که با توجه به شرایط یونایتد و پیوستن داروین نونیز به 
لیورپول و ارلینگ هالند به سیتی، این باشگاه فصل آینده هم شانسی برای قهرمانی 
نخواهد داشت و به همین دلیل ترجیح می دهد سال های آخر فوتبالش را در تیمی 
سپری کند که فرصت درخشش بیشتر و بهبود آمارش را به او بدهد. همچنین شانس 
بایرن برای کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان نیز در این بین بی تاثیر نخواهد بود

دلیخت مدنظر آبی ها برای تقویت خط دفاعی 
مدافع هلندی یوونتوس مورد توجه چلسی 
تیم  این  به  تا در فصل جاری  قرار گرفته است 

بپیوندد.
به گزارش دیلی میل، باشگاه لیگ برتری 
پایان  با  کریستنسن  آندریاس  کرد  تایید  چلسی 
قراردادش در تابستان امسال این تیم را ترک خواهد 
کرد. این بازیکن که سابقه بازی در بوندسلیگا را 
نیز در کارنامه دارد به شدت مورد توجه بارسلونا 
قرار گرفته است. در واقع می توان گفت کار انتقال 

این بازیکن به بارسلونا برای فصل بعد نهایی شده است.
عالوه بر آنتونیو رودیگر که فصل آینده به رئال مادرید قهرمان اللیگا و لیگ 
قهرمانان پیوست، آندریاس کریستنسن نیز آبی ها را ترک کرد. اکنون چلسی برای 
پر کردن جای خالی این دو بازیکن به سراغ مدافع هلندی یوونتوس رفته است. 
گفته می شود ماتیس دی لخت، ملی پوش هلندی بازیکن مورد نظر توماس توخل 

سرمربی آلمانی برای تقویت چلسی است.
مدافع هلندی ۲۲ ساله یکی از ستاره های یوونتوس تورین است. او در سال 
۲۰۱۹ با مبلغ ۸۵.۵ میلیون یورو از آژاکس آمستردام هلند به ایتالیا نقل مکان کرد 
و تاکنون ۱۱۷ بازی برای یووه انجام داده است ولی باید اعتراف کرد نتوانسته است 
کاماًل عملکرد خوبی در این تیم داشته باشد و همیشه پرنوسان بوده است. همین 

باعث شده است تا ارزش بازاری او در حال حاضر به ۷۰ میلیون یورو کاهش یابد.
جوان ترین کاپیتان آژاکس در تاریخ در کنار فیرجیل فان دایک قلب خط 
دفاعی تیم ملی فوتبال هلند را تشکیل می دهند و بعید نیست قبل از جام جهانی 
قطر این بازیکن مانند زوج خود در خط دفاعی هلند راهی لیگ برتر انگلیس شود. 

این بازیکن ملی تا سال ۲۰۲۴ با یوونتوس قرارداد دارد و سران یوونتوس و  
۱۲۰ میلیون یورو روی او قیمت گذاشتند. یوونتوس تنها در صورتی حاضر به مذاکره 
است که پیشنهاداتی نزدیک به این رقم وجود داشته باشد. از طرف دیگر، چلسی 

ژول کونده از سویا را نیز مدنظر دارد.
فصل جدید رقابت های لیگ برتر انگلیس از ۱۴ مرداد آغاز می شود و چلسی 
اولین بازی فصل خود را مقابل اورتون که هدایت آن را فرانک لمپارد، اسطوره باشگاه 

چلسی بر عهده دارد انجام خواهد داد.

زمان ال کالسیکوی فصل جدید مشخص شد

برنامه فصل جدید رقابت های اللیگا اعالم شد و اولین ال کالسیکوی فصل 
در مهرماه برگزار خواهد شد.

به گزارش مارکا، قرعه کشی فصل جدید رقابت های اللیگای اسپانیا برگزار 
شد و بر این اساس تاریخ ال کالسیکوی این فصل از رقابت ها نیز مشخص شد. 
دیدار رفت ال کالسیکو قبل از جام جهانی و دیدار برگشت بعد از جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر برگزار خواهد شد. براین اساس بازی رفت در تاریخ ۲۴ مهر ماه برگزار می شود 

و بازی برگشت در تاریخ ۲۸ اسفند برگزار خواهد شد.
تاریخ ها بسیار شبیه به تاریخ های سال گذشته هستند. در فصل ۲۰۲۱-۲۲، 

نیوکمپ میزبان اولین دیدار  بود، در حالی که بازی برگشت در برنابئو برگزار شد.
ال کالسیکو در فصل گذشته نتایج عجیبی داشت چرا که رئال مادرید بازی 
رفت را در نیوکمپ با نتیجه دو بر یک برد اما در بازی برگشت بارسلونا با نتیجه چهار 

بر صفر رئال مادرید را در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شکست داد.
رئال مادرید در نهایت قهرمان اللیگا شد. آنها در طول فصل بهتر از بارسلونا و 
اتلتیکو مادرید بودند و عنوان قهرمانی اللیگا و همچنین لیگ قهرمانان را به دست 
آوردند تا کارلو آنچلوتی موفق ترین مربی در این فصل فوتبال اروپا باشد و دو عنوان 

مهم را در یک فصل برای تیمش به دست بیاورد.

جک ویلشر:
در آرسنال یک بازی هم به گرت بیل نمی رسد

جک ویلشر، ستاره سابق آرسنال، معتقد است که گرت بیل شانسی برای 
درخشش در این تیم ندارد.

قرارداد گرت بیل با رئال مادرید به پایان رسیده و این بازیکن حاال می تواند به 
عنوان بازیکن آزاد به هر باشگاهی ملحق شود. 

شایعات بسیاری پیرامون آینده این بازیکن به گوش می رسد اما چیزی که 
مشخص است این است که با توجه به صعود تیم ملی ولز به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، 
بیل قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد و ترجیح می دهد در تیمی حضور داشته باشد 

که فرصت بازی به او رسیده و بتواند برای جام جهانی آماده باشد. 
پیش از این بعضی از رسانه های انگلیسی از عالقه باشگاه آرسنال به جذب 
این بازیکن خبر داده بودند اما جک ویلشر معتقد است که او فرصتی برای حضور در 

ترکیب تیم میکل آرتتا نخواهد داشت. 
این ستاره سابق آرسنال در گفتگو با تاک اسپورت در این باره اظهار داشت:» 
من به بازیکنانی نگاه می کنم که در این پست بازی می کنند. آنها بازیکنان جوانی 
هستند که بهترین بازیکنان این تیم در طول چند سال اخیر بوده اند. بنابراین فکر 
نمی کنم که حتی یک بازی هم به بیل برسد. اگر هم قرار باشد بازی به او برسد، 

یعنی یکی از این استعدادهای جوان باید کنار زده شود.«
نیکوالس  و  ساکا  بوکایو  مارتینلی،  گابریل  چون  بازیکنانی  از  آرسنال 
په په در پست های کناری خط حمله استفاده می کند. آنها همچنین به صورت 
جدی در پی جذب رافینیا از لیدز در این تابستان هستند تا خط حمله خودشان 

را تقویت کند. 
حضور این بازیکن در فهرست آرسنال باعث می شود که بیل شانس زیادی 
برای بازی در ترکیب این تیم نداشته باشد و این احتمال وجود دارد که او پیشنهاد 

کاردیف را برای پیوستن به این باشگاه بپذیرد.

فنی  کمیته  عضو  یک 
من  گفت:  فوتبال  فدراسیون 
یکی از کسانی بودم که از اول 
با انتخاب اسکوچیچ موافق نبودم. تا قبل 
از این هم موافق نبودم اما االن موافقم. 
نه اینکه قبول کنم او می تواند مشکالت 
را حل کند اما ما زمان را از دست داده ایم 

و فدراسیون پول ندارد.
ابراهیم  قاسم پور، درباره اینکه گفته 
و  اسکوچیچ  گذاشتن  کنار  با  می شود 
انتخاب سرمربی جدید می توان شرایط 
تیم ملی فوتبال  را بهبود بخشید گفت: 
با  اول  از  بودم که  از کسانی  یکی  من 
انتخاب اسکوچیچ موافق نبودم اما االن 
موافقم. نه اینکه قبول کنم او می تواند 
مشکالت را حل کند اما ما زمان را از 
ندارد.  پول  فدراسیون  و  داده ایم  دست 
می توانیم  چطور  ندارد.  پول  هم  دولت 
اگر  بیاوریم؟  مطرح  و  رزومه دار  مربی 
باید  مربی  نداریم.  زمانی  بیاوریم  هم 
اول بازیکنانش را بشناسد و بعد برنامه 
بریزد. این مساله زمان بر و مشکل است 
و ضرر بیشتری نسبت به فواید آن دارد. 
اسکوچیچ دو سال و خرده ای کار کرده 
های  تیم  باید  و  دارد  خوبی  شناخت  و 
هم گروه را آنالیز و مشکالت را برطرف 
کند. زمان اینکه بخواهیم با چیزی که 
باب میلمان نیست، مخالفت کنیم، گذشته 
است. من هنگام انتخاب اسکوچیچ گفتم 
که می توانیم مربی ایرانی بیاوریم اما این 
زمان گذشته و باید با داشته های خودمان 

دنبال نتایج خوب باشیم.
وی در واکنش به اینکه آیا ایران 
خود  نواقص  جهانی  جام  تا  می تواند 
این  از  پیش  ما  گفت:  کند  برطرف  را 
بازی های خوبی را - نسبت به بازی با 
الجزایر - از تیم ملی دیده ایم. بازیکنان 

ما تجربیات و اعتماد به نفس خوبی دارند. 
شاید نتوان معجزه کرد ولی غیرممکن 
شاید  و  کنیم  صعود  شاید  نیست.  هم 
بینی  پیش  قابل  فوتبال هم  ببازیم.  بد 
امکان  است.  نیست. هر چیزی ممکن 
دارد صعود کنیم یا نتایج بدی بگیریم. 
مساله به تدارکات، هم فکری و امکانات 

خوب بازمی گردد.
قاسمپور در پاسخ به این سوال که 
به نظر می رسد او از شکست یا موفقیت 
کجای  گفت:  نیست  مطمئن  ایران 
مملکت ما دورنمای موفقیت آمیزی دارد؟ 
نمی خواهم مساله را بیشتر باز کنم. در 
همین اقتصاد، دورنمای موفقیت آمیزی 
می بینیم؟ همه چیز به یکدیگر پیوسته 
نیست.  خودش  جای  سر  چیزی  است. 

فوتبال هم همین طور است.
عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال 
درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران و 
راهکار پیشنهادی او برای بهبود عملکرد 
را  راهکار  گفت:  جهانی  جام  تا  ایران 

همه می دانند. ما نیازمند بازی تدارکاتی 
و اردوی خوب هستیم. ابتدا باید موانع 
شود.  برداشته  ما  فوتبال  پای  پیش  از 
فدراسیون  به  مربوط  هم  مالی  مسائل 
فوتبال نیست. دولت هم مشکل مالی 
با  کردن  برقرار  ارتباط  طرفی  از  دارد. 
سیاسی  مباحث  علت  به  هم  کشورها 
داشته  هم  پول  اگر  یعنی  است  دشوار 
باشیم، ممکن است یک اردو یا مسابقه 

لغو شود.
کمیته  در جلسه  اینکه  بیان  با  او 
فنی درباره دیدارهای تدارکاتی و اردوی 
ما  معتقدم  گفت:  می کند؟  بحث  ایران 
می توانیم با تیم هایی مانند ایرلند جنوبی 
به  و شمالی و اسکاتلند که فوتبالشان 
است،  نزدیک  ما  هم گروه   کشورهای 

دیدار کنیم.
عضو کمیته فنی درباره اینکه این 
کشورها در شهریور و مهر هم در لیگ 
ملت های اروپا مسابقه دارند گفت: این 
قبیل مسائل دست به دست هم داده اند 

ما  است.  شده  بیشتر  ما  مشکالت  و 
نباید زمان را از دست بدهیم. می دانیم 
که برخی مشکالت، مربوط به امروز و 
دیروز نیست و در زمان مربیگری کشور 
دوستانه  بازی های  هماهنگی  در  هم 

مشکل داشتیم.
قاسمپور ادامه داد: فیفا یک هفته 
مانده به جام جهانی مسابقات باشگاهی 
را تعطیل خواهد کرد. به همین منظور 
فرصت زیادی برای آماده سازی نیست. 
لژیونر  ما  بازیکنان  عمده  خوشبختانه 
تمرینی  و  زندگی  شرایط  از  و  هستند 
مناسبی برخوردارند. این مساله می تواند 
در نوع تمرینات به ما کمک کند. با این 
حال اسکوچیچ نیاز دارد که بازیکنان را در 
اختیار داشته باشد و برنامه ها و طرح های 
خود را که برای هر بازی در نظر گرفته، 

با بازیکنان خود مرور کند.
فدراسیون  فنی  کمیته  عضو  این 
اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  فوتبال 
او جای اسکوچیچ بود، برگزاری اردو در 
تهران را ترجیح می داد یا قطر گفت: وقتی 
شرایط ایده آل نیست، بین بد و بدتر، بد 
را انتخاب می کنید. مطمئنا قطر به نظر 
مسئوالن تیم، بهتر آمده بود چرا که رابطه 
سیاسی دو کشور خوب است اما نمی دانم 
چرا زمین خوب نبود و چرا کسی برای 
پیگیری این مساله اقدام نکرد. شاید تصور 
کردند که ایران در آنجا آرامش بیشتری 
نیست.  شلوغ  ملی  تیم  اطراف  و  دارد 
این  باز کنم ولی  را  نمی خواهم مسائل 
تهران  در  امکانات  تمام  که  بود  امکان 
در اختیار تیم ملی نباشد. به نظرم برای 
اردو در قطر عجوالنه تصمیم گرفته شد 
و مربی، سرپرست و مسئوالن بین الملل 
تیم باید زودتر به قطر می رفتند و شرایط 

را بررسی می کردند.

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال:

فدراسیون، پولی برای استخدام سرمربی بهتر از اسکوچیچ ندارد!

سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان 
گفت: به کاپیتان استقالل پیشنهاد دادم 
بهترین  از  او یکی  بیاید.  ما  تیم  به  که 

بازیکنان ایران است.
»جواد نکونام« در یک گفت وگوی 
تلویزیونی درباره اقدامات نقل و انتقاالتی 
به  ورودم  زمان  از  کرد:  اظهار  تیمش 
کردم  سعی  خوزستان  فوالد  باشگاه 
بازیکن  باشگاه  خواسته های  به  باتوجه 
باشگاه های  که  خوشحالم  کنم.  جذب 
استقالل، پرسپولیس، سپاهان و گل گهر 
برنامه دارند و برای خرید بازیکن هزینه 
می کنند. ما هم تالش می کنیم که در 
میان مدعیان قرار بگیریم. باید بازیکنانی 
جذب کنیم که در طوالنی مدت ما را در 
سطح باال حفظ کنند و همیشه مدعی 

حضور و قهرمانی در آسیا باشیم.
کاپیتان  با  مذاکره  درباره  وی 
از  یکی  غفوری  وریا  گفت:  استقالل 

است  ایران  فوتبال  بازیکنان  بهترین 
صحبت  او  با  قرارداد  عقد  برای  و 
کرده ام. اگر شرایط ماندن در استقالل 
را داشته باشد دوست دارم در این تیم 
را  استقالل  هم  خودش  چون  بماند 

دوست دارد.
استقالل  پیشنهاد  درباره  نکونام 

که  است  این  مربی  هر  آرزوی  گفت: 
را  ملی  تیم  و  بزرگ  تیم های  هدایت 
سرمربیگری  پیشنهاد  بگیرد.  برعهده 
از  و  است  افتخارم  باعث  استقالل 
»مصطفی آجورلو« مدیرعامل استقالل 
تشکر می کنم که من را قابل دانست و 
این پیشنهاد را داد اما ترجیح می دهم به 

روشی که خودم برای آینده ام برنامه ریزی 
کرده ام، پیش بروم.

وی افزود: نمی خواستم هم شرایط 
تیم استقالل را هم بریزم و هم در روند 
خوبی که باشگاه فوالد در پیش گرفته 
اختالل ایجاد کنم. دوست نداشتم از مسیر 
درستی که در آن قرار دارم خارج شوم. از 
کودکی هوادار استقالل بوده ام و آرزوی 
موفقیت این تیم را دارم اما سرمربی فوالد 
ماندم چون می خواهم به اهدافی که برای 

آن برنامه ریزی کرده ام، برسم.
درباره  ملی  تیم  پیشین  کاپیتان 
احتمال حضور روی نیمکت این تیم گفت: 
شاید نامم به عنوان یکی از گزینه های 
سرمربیگری تیم ملی مطرح شده باشد 
ولی درباره این موضوع هیچ صحبتی با 
من نشده است. هر کسی که سرمربی 
تیم ملی باشد به او احترام می گذارم و 

آرزوی موفقیت این تیم را دارم.
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جواد نکونام:

غفوری را می خواهم، او یکی از بهترین های استقالل است!

سرانجام پس از کش و قوس های 
و  بیست  فصل  در  مورایس  فراوان 
را  اصفهانی  طالیی پوشان  هدایت  دوم 

عهده دار شد.
پس از اعالم محرم نویدکیا درباره 
و  خانوادگی  مشکالت  دالیل  به  اینکه 
ترس از نتیجه نگرفتن تیم در سال سوم 
همکاری نمی تواند به مربیگری در این 
به  سپاهان  مسئوالن  بدهد،  ادامه  تیم 
دنبال گزینه های جایگزین رفتند و جلوتر 
نام فیلیکس ماگات مطرح شد  از همه 
که این مربی آلمانی درنهایت قید کار در 
ایران را زد تا مسئوالن سپاهان به دنبال 
گزینه های دیگری بروند که به صورت 
موازی مذاکرات با آنها را آغاز کرده بودند.

دیگر  جدی  گزینه  مورایس  ژوزه 
سپاهانی ها پس از ماگات بود که در هفته 
گذشته سفری دو روزه به ایران داشت و 
هم  سپاهان  باشگاه  امکانات  تمامی  از 
با  قرارداد  جزئیات  سر  بر  و  کرد  دیدن 
مسئوالن باشگاه به توافق رسید، ولی در 
شرایطی که انتظار می رفت اعالم رسمی 
حضور او به عنوان سرمربی سپاهان خیلی 
زودتر از این ها انجام شود، درنهایت این 
مربی باتجربه چند روز پس از بازگشت 
به پرتغال و فکر کردن به حضور در ایران 
و پذیرش این چالش جدید که مهم ترین 

دغدغه او بود، تصمیم خود را گرفت و به 
مدیران سپاهان پاسخ مثبت داد. 

سپاهان طی چهار فصل اخیر با امیر 
قلعه نویی و محرم نویدکیا در لیگ های 
تا  گام  یک  فقط  بیستم  و  هجدهم 
قهرمانی فاصله داشت و حاال مورایس 
که به جای کاپیتان محبوب اصفهانی ها 
مسئولیت هدایت طالیی پوشان اصفهانی 
را برعهده گرفته ماموریت بسیار دشواری 
که  چرا  است؛  گرفته  برعهده  در  را 
هواداران این تیم فقط به قهرمانی فکر 
می کنند و کسب عنوان اول است که آنها 

را راضی می کند. 
باشگاه سپاهان اعالم کرده که ژوزه 
مورایس با قراردادی بلند مدت برای سه 

اصفهانی  طالیی پوشان  هدایت  سال 
است.باشگاه سپاهان  دار شده  را عهده 
 همچنین اعالم کرده  فرآیند انتخاب خوزه 
مورایس را بعد از بررسی رزومه بیش از 
۱۴3 سرمربی و برگزاری جلسات ویدیو 
آنالین از طریق اینترنت با ۲3 سرمربی 

دنیا انجام داده است.
نظیر  مربیان  اخیر  سال های  طی 
ادسون  کروات،  پوکله پوویچ  استانکو 
کروات،  بوناچیچ  لوکا  برزیلی،  تاوارس 
ویرای برزیلی و فیرات آلمانی در سپاهان 
به عنوان سرمربی حضور داشته اند. البته 
استیماچ و کرانچار آخرین مربیان خارجی 
سپاهان به شمار می  روند که نتایج خوبی 
کسب نکردند و حاال پس از لیگ هفدهم 

که هدایت سپاهان برعهده کرانچار بود، 
بار دیگر هدایت طالیی پوشان اصفهانی 

برعهده یک مربی خارجی گذاشته شد.
قابل  بازِی  دوران  که  مورایس 
نود  دهه  آخرین سال  از  ندارد،  توجهی 
میالدی کارش را به عنوان سرمربی تیم 
آغاز کرد و سپس طی ۲۰  بنفیکا  دوم 
سال گذشته شانس حضور در کشورهای 
ایتالیا،  انگلیس،  آلمان،  نظیر  مختلفی 
سوئد،  تونس،  ترکیه،  یونان،  اسپانیا، 
عربستان و کره جنوبی را پیدا کرده است. 
جالب اینکه این مربی که تجربه باالیی 
از کار مربیگری و دستیاری در کشورهای 
مختلف و به خصوص ژوزه مورینیو را دارد 
در الهالل عربستان و چونبوک موتورز 
کره جنوبی توانسته به مقام قهرمانی هم 
دست پیدا کند؛ این امر می تواند خبر خوبی 
برای هواداران سپاهان باشد که امیدوارند 
با این مربی به ششمین قهرمانی تاریخ 

لیگ برتر دست پیدا کنند.
جدایی  با  سپاهان  حاضر  حال  در 
شده  مواجه  خود  کلیدی  بازیکن  چهار 
و در بسیاری از بخش های زمین نیاز به 
خرید دارد؛ همین موضوع و آماده کردن 
تیمی متعادل اولین چالش مورایس در 
سپاهان خواهد بود که باید دید چگونه 

از پس آن برخواهد آمد.  

با قراردادی سه ساله؛

مربی معروف پرتغالی سرمربی سپاهان شد!

و  نقل  صدای  و  سر  پر  هافبک 
انتقاالت تابستانی در نهایت با پرسپولیس 
به توافق دست یافت و امروز شنبه قرارداد 
امضا  به  سرخ پوشان  با  را  خود  رسمی 

خواهد رساند.
سعید صادقی که به عنوان برترین 
پاسور و گلساز فصل گذشته لیگ برتر 
نقل و انتقاالت پر سر و صدایی را دنبال 
می کرد و با هجوم تیم های لیگ برتری 
مواجه شده بود، در نهایت با پرسپولیس به 
توافق نهایی دست یافت و در فصل آتی 
با پیراهن این تیم به میدان خواهد رفت.

گل گهر  گذشته  فصل  هافبک 
امیر  شاگردان  جمع  در  که  سیرجان 
قلعه نویی نمایشی فوق العاده از خود به جا 

گذاشته بود و به واسطه آن در آخرین اردوی 
تیم ملی نیز حضور یافته یود، مذاکرات 
پرماجرا و طوالنی مدتی را از چند روز قبل 
با پرسپولیس دنبال کرده بود. این در حالی 
بود که گفته می شد این بازیکن از استقالل 
نیز پیشنهاد مالی سنگینی دریافت کرده که 
او را برای انتقال به جمع شاگردان یحیی 

گل محمدی مردد کرده است.
نگرانی  زمزمه  دیگر  سوی  از 
میانی  خط  ترافیک  بابت  بازیکن  این 
پرسپولیس و احتمال نیمکت نشینی و 
البته درخواست وی برای دریافت بخشی 
از قراردادش از جمله موانعی بود که در 
مسیر مذاکرات طرفین شایعه شده بود. 
احسان  جدایی  موضوع  این  به واسطه 

پهلوان در پرسپولیس شکل گرفت که 
مذاکرات  مثبت  روند  برای  گمانه زنی 
اما  می شد.  محسوب  صادقی  سعید  با 
باشگاه  نزدیکان  حتی  که  شرایطی  در 
پرسپولیس از توافق نهایی با این بازیکن 
در چهارشنبه شب خبر می دادند، ناگهان 
ورق برگشت و مدعی شدند که وی به 
توافق نهایی نرسیده است و حتی در حال 

هایجک به سمت استقالل قرار دارد.
هواداران  عصبانیت  که  موضوعی 
پرسپولیس را نیز به همراه داشت و آنها که 
بابت اتفاقات پیش از این نیز در خصوص 
امین قاسمی نژاد از مدیربرنامه های این 
بازیکن گالیه داشتند، مدعی بودند که این 
اتفاقات در راستای بازارگرمی قرار دارد و 

نسبت به انجام قطعی آن مردد بودند.
اما اکنون با پایان مذاکرات طرفین، 
سعید صادقی به توافق نهایی و کلی با 
باشگاه پرسپولیس رسیده و روز شنبه نیز 
با حضور در تهران به طور رسمی با این 
تا ماجرای  باشگاه قرارداد خواهد بست 
و  درویش  بین  انتقاالتی  و  نقل  رقابت 

آجورلو به سود پرسپولیس پایان یابد.
فصل  ینجای  ا تا  لیس  پرسپو
مرتضی  بیرانوند،  علیرضا  شده  موفق 
پورعلی گنجی، دانیال اسماعلی فر، سروش 
سعید  و  احمدی  مهدی  محمد  رفیعی، 
صادقی را به خدمت بگیرد و اکنون تالش 
خود را روی تقویت خط حمله و جذب 

مهاجم معطوف کرده است.

سعید صادقی به پرسپولیس پیوست
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ویژگی های معماری دوران قاجار
نگاهی به تاریخچه معماری ایران از آغاز تا قاجاریه - قسمت یازدهم

تهیه و تحقیق: 
ناصر میرزایی

بــه  می تــوان  را  تهــران 
دوره  فرهنگــی  مرکــز  عنــوان 
ــی در  ــر ایران ــرد. هن ــام ب ــار ن قاج
ــاط  ــه واســطه ارتب ــان قاجــار ب زم
ایــن دوره بــا غــرب پیشــرفت 
چشــم گیــری داشــته و هنرمنــدان 
زیــادی در ایــن دوران بــه اروپــا و 
کشــورهای غربــی ســفر می کننــد. 
بــه خاطــر همیــن قاجاریــه را 
ایــران  در  مدرنیتــه  ســرآغاز 
می داننــد. تلفیــق ســنت و مدرنیتــه 
در معمــاری ایــران از زمــان قاجــار 
ــر  ــفرهای کثی ــود و س ــاز می ش آغ
شــاهان و شــاهزادگان بــه فرنــگ 
ــه  ــه ب ــی ورود مدرنیت ــه اصل زمین
معمــاری ایــران هســت. رونــد این 
پیشــرفت در زمــان ناصرالدین شــاه 
ســریع تــر می شــود و هنــر ایرانــی 
ــن  ــان ای ــدی در زم ــای بلن گام ه

ــی دارد. ــر م ــار ب ــاه قاج ش
نــی  ا ر و د هــر  ری  معمــا
شــباهت هایی  می توانــد  گرچــه 
بــا دروان هــای قبــل و بعــد از 
خــودش داشــته باشــد امــا معمــواًل 
یــک ســری ویژگی هــای شــاخص 
ــه  ــردی دارد ک ــه ف ــر ب و منحص
ــت  ــص آن دوران هس ــط مخت فق
و همیــن ویژگی هــای نــاب، آن 
را از ســایر ادورا متمایــز می ســازد. 
معمــاری دوران قاجــار نیــز بــا 
همــه تقلیدهایــی کــه از معمــاری 
ــت،  ــته اس ــی داش ــی و غرب اروپای
را  خــود  خــاص  مشــخصه های 
ــه همــراه داشــته اســت. در  ــز ب نی
دوره قاجــار خالقیت هــای فضایــی 
ــوع فضا هــا  ــد و تن افزایــش می یاب

بیشــتر می شــود.
ــوان  ــه می ت ــور خالص ــه ط ب
ــارز معمــاری دوران  ویژگی هــای ب
قاجــار را ایــن چنیــن معرفــی کــرد: 
ــودی  ــای عم ــتفاده از پنجره ه اس
ــی،  ــام ارس ــه ن ــی ب ــبک رنگ مش
اســتفاده از رنــگ قرمــز یــا ارغوانی 
هفــت  خشــتی  کاشــی های  در 
گل  نقــش  از  اســتفاده  رنــگ ، 
کاشیکاری ،اســتفاده  در  لندنــی 
ــا،  ــام کاخه ــار ب ــای کن از کنگره ه
ومتیف هــای  نقــش  از  اســتفاده 
ــی  ــر تزئین ــید، عناص ــت جمش تخ
و نمــا کاری تحــت تاثیــر عناصــر 
ــم  ــای عظی ــاد ایوانه ــی، ایج غرب
ومرتفــع در ورودیهــا، مرکزیــت 
ــتونها،بنا ها  ــتون و سرس ــا س ــا ب بن
ــی  ــه حاک ــع ک ــکل مرتف ــه ش ب
مصالــح  وقــدرت،  عظمــت  از 
  ، هــن آ و ن  ســیما و ســنگ 
درونگرا ،تزئینــات داخــل، معمــاری 
ــکان در  ــاد پل ــتالی، ایج کارت پس
ــله  ــت سلس ــی ، رعای ــور اصل مح
مراتــب، تبدیــل ســه دریهــا بــه دو 
ــاد  ــیروانی و ایج ــقف ش دری ، س
میادین.هــم چنیــن ســاختن کاخ و 
ــن  قصــر مهــم تریــن شــاخصه ای
دوره اســت. کاخ هــا یکــی پــس از 
دیگــری ســاخته می شــدند، شــاید 
ــن  ــده تری ــه ارزن ــت ک ــوان گف بت
خدمــت را در ســطح شــهر در ایجاد 

ــتند. ــارک داش پ

ی  گی هــا یژ و ســی  ر بر
ر جــا قا ن  ا ر و د ری  معمــا

 از اواخــر دوره صفویــه تــا 
اواســط ســلطنت ناصرالدیــن شــاه 
ــود و  ــفتگیهای موج ــت آش ــه عل ب
ــدم  ــی و ع ــی در پ ــای پ جنگ ه
ثبــات و فقــدان امنیــت ـ هنرهــای 
معمــاری و تزئینــات ســاختمانی 
صفویــه  دوران  در  کــه  ایــران 
وســعت و تنــوع زیــاد پیــدا کــرده 
ــامانی  ــن دوره نابس ــی ای ــود ط ب

ــد. ــاط گرائی ــه انحط ــی ب مل
    فقــط در دوره کوتــاه کریم 
خــان زنــد ـ ارگ کریم خــان و 
ــون  ــرد همچ ــای منف ــی بناه برخ
مجموعــه بناهــای وکیل در شــیراز 
برپــا می گــردد کــه البتــه هیچــگاه 
ایــن بناهــا نتوانســتند تاثیــر خود را 
بــه گســتردگی تاثیر بناهــای دوران 

صفــوی بر سراســر پهنه ســرزمینی 
ایــران بــه ثبــت برســانند. هــر چند 
کــه ایــن بناهــا نیــز همچنــان بــر 
ــان  ــبک اصفه ــول س ــای اص مبن
ســاخته می شــدند و از ایــن روســت 
کــه معمــاران ایــن دوره و دوره ی 
قاجــار دنبالــه رو معمــاران دوره 

ــد. ــوی بوده ان صف
ذکــر  لــب  مطا   به رغــم 
شــده در فــوق؛ در دوره ی قاجاریــه 
معمــاری  در  جدیــدی  شــیوه ی 
ایجــاد شــد کــه بــاز هــم بــر پایــه 
ســبک اصفهــان امــا در ادامــه آن 
ــوان آن را  ــه می ت ــت ک ــوده اس ب

ــاد. ــام نه ــران ن ــبک ته س
بطــور کلــی معمــاری دوره ی 
قاجاریــه را می تــوان بــه دو دوره ی 
کلی تقســیم کــرد: ۱- دوره ی اول: 
از آغــاز ســلطنت آغــا محمدخــان 
ــاه:  ــد ش ــان ســلطنت محم ــا پای ت
در ایــن دوره نــگاه حاکــم بــر 
معمــاری همچنــان نگاهــی درونــزا 
ــان و  ــبک اصفه ــای س ــر مبن و ب
ــد  ــاندن آن می باش ــال رس ــه کم ب
ــرم  ــون ح ــی همچ ــه نمونه های ک
و  قــم  در  معصومــه  حضــرت 
نمونه هایــی  ســلطانی  مســجد 
ی  دوره   -۲ می باشــند.    آن  از 
دوم: از آغــاز ســلطنت ناصرالدیــن 
ــان حکومــت سلســله  ــا پای شــاه ت
اثــر  بــر  دوره  ایــن  در  قاجــار: 
ــاه و  ــن ش ــافرت های ناصرالدی مس
اخــالف او و همچنیــن اعــزام عــده 
ای از محصلیــن ایرانــی بــه اروپــا و 
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن هیــات 
حاکمــه و نخبــگان جامعه، ســبکی 
ــه  ــردد ک ــاز می گ ــاری آغ در معم
و  بومــی  معمــاری  از  التقاطــی 

ــد معمــاری غربــی می باش
یــن  ا معمــاری     هنــر 
دوره ی  بــا  مقایســه  بــا  زمــان 
مــورد  در  ]بخصــوص  صفویــه 
ســاختمان و تــوده[ بســیار ضعیــف 
ــان  ــا در زم ــود. تنه ــمرده می ش ش
ناصرالدیــن  طوالنــی  حکومــت 
شــاه قاجــار بــه دلیــل نفــوذ هنــر 
باختــری، هنــر معمــاری هم چنیــن 
ــری،  ــد گچ ب ــف مانن ــع ظری صنای
ــق  ــی کاری رون ــه کاری و کاش آیین
یافــت. ارتبــاط بیش تــر ایــران 
بــا غــرب، معمــاران ایرانــی را بــر 
ــخص  ــل مش ــا عوام ــت ت آن داش
معمــاری ایــران را بــا روش بینــی و 
توجــه خاصــی بــا عوامــل معماری 
غــرب درآمیزنــد و آثــاری بــه 
ــد کــه از نظــر هنــری  وجــود آورن
دل پســند باشــد.) منبع: کتــاب 
ســیمای فرهنگــی ایــران؛ بــه قلــم 

نویســندگان(
قاجــار  معمــاری  امــا      
اصــول، مبانــی و الگوهــای قدیــم 
معمــاری ایــران را ارتقــا بخشــیده 
نظر فضا بــه  از  نوآوری هایــی  و 
نظــر  بــه  لیکــن،  آورد.  وجــود 
ــک  ــق ی ــوت الزم خل ــد، ق می رس
ــن را نداشــته اســت. معمــاری نوی

جایــگاه و مرتبــه معمــاری 
قاجــار در تاریــخ معمــاری گذشــته 
جدیــد(  دوره  از  )قبــل  ایــران 
ــل  ــث و تأم ــل بح ــد مح می توان
باشــد. اگــر آثــار معمــاری را از 
ــم و  ــی کنی ــی ارزیاب ــه فضای زاوی
در  فضایــی  خالقیت هــای  بــه 

ــاری  ــم معم ــه کنی ــاری توج معم
ــد  ــدا می کن ــار ارزش پی دوره قاج
و در جایــگاه برتــر و تکامــل یافتــه 
ــای  ــه معماری ه ــبت ب ــری نس ت
دوره هــای قبــل از خــود چــون 
ــرد،  ــرار می گی ــه ق ــه و صفوی زندی
ــن دوره  ــاری ای ــه در معم ــرا ک چ
ــش  ــی افزای ــی فضای خالقیت های
بیشــتر  فضاهــا  می یابد.تنــوع 
می شــود و فضاهــای نوینــی خلــق 
ــایش  ــه گش ــا ب ــوند. فضاه می ش
و ســبکی بیشــتری می رســند و 
الگوهــای قدیمــی معمــاری ایــران 
در جهــت گســترش فضــا تکامــل 
می یابنــد. بــه طــور خالصــه، اگــر 
گشــایش،  را  معمــاری  تکامــل 
هــا  فضا ســبکی  و  فیت  شــفا

ــه  ــن دوره ب ــاری ای ــم، معم بدانی
ــاری  ــل معم ــه تکام ــوان مرحل عن
ایــران مطــرح میشــود.  قدیــم 

    امــا وقتــی بــه معمــاری از 
زوایــای دیگــری ماننــد انــدازه 
و  شــکل ها  تناســبات،   ، هــا
ــاری  ــم، معم ــگاه کنی ــات ن تزئین
زل  نــا وضــع  ر  جــا قا ه  ر و د
تــری را نســبت بــه دوره هــای 
گذشــته خــود و بــه خصــوص 
می دهــد.  نشــان  صفــوی  دوره 
صالبــت  و  اســتواری  شــکل ها 
شــکل های  و  ندارنــد  را  قبلــی 
ــوند  ــاری می ش ــدی وارد معم جدی
انــد. تفننــی  و  ســطحی   کــه 

اندازه هــا دقــت الزم را ندارنــد. 
ــری  ــن ت ــه پایی ــبات در مرتب تناس

مــوزون  تناســبات  بــه  نســبت 
دوره هــای  شــده  اندیشــیده  و 
ــات  ــد. تزئین ــرار می گیرن ــی ق قبل
معمــاری گاه تــا حــد ابتذال ســقوط 
ــو  ــاری، غل ــی بندوب ــد و ب می کن
ناشــیانه و هــرج و مــرج، جایگزیــن 
ــواس  ــا وس ــدود و ب ــات مح تزئین
ــلجوقی و  ــان س ــای درخش دوره ه

صفــوی می شــود.
ســبک های آذری و اصفهانــی 
کــه بــه ویــژه در دوران صفویــه و 
ــت  ــتفاده از کاشــی های هف ــا اس ب
رنگارنــگ  لعاب هــای  و  رنــگ 
معمــول بــود،  بــه دوران قاجــار نیــز 
راه یافــت و بــه ویــژه بهــره گیــری 
از ســبک اصفهانــی در بناهــای 
ــال  ــی کام ــه و مذهب ــام المنفع ع

مشــهود بــود. در دوره هــای میانــی 
قاجــار، تحوالت جهانی و گســترش 
صنعــت در جهــان بــر بخش هایــی 
ــران تاثیــر گذاشــت  از معمــاری ای
بــه طــوری کــه بــا آغــاز قــرن ۱۹ 
نوعــی آمیختگــی معمــاری اصیــل 
ــه  ــدرن، ب ــاری م ــا معم ــی ب ایران

ــورد. ــم می خ چش
اختــراع ماشــین و احــداث 
ــه  ــوه و ب ــد انب ــا، تولی ــه ه کارخان
ــح  ــواد و مصال ــد م ــال آن تولی دنب
ــه آهــن  ــد ســاختمانی از جمل جدی
را بــه دنبــال داشــت، کــه بــا تولیــد 
آهــن بــه طــور انبــوه ، معمــاران از 
ایــن مــاده جدید در ســاخت و ســاز 
ــد. و احــداث بناهــا اســتفاده کردن

     تغییــر در مــواد و مصالــح 
معماری،  تغییر در شــکل و ســاختار 
معمــاری بناهــا را در ایــن دوره بــه 
دنبــال داشــت. بــه گونــه ای کــه با 
توجــه بــه تغییــرات ایجــاد شــده در 
عصــر صنعــت و نیــاز بــه امکانــات 
جدیــد شــهری، ســاخت برخــی از 
ــتگاه های راه  ــه ایس ــا از جمل بناه
ــا  ــگاه ها و کارخانه ه ــن، نمایش آه
ــه  ــورد توج ــاران م ــوی معم از س

قــرار گرفــت.
    معمــاری مــدرن بــه راحتی 
در زوایــای معمــاری کهــن ایرانــی 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــرد ب ــه ک رخن
معمــاری بناهــای دوران قاجــار 
ــه  ــاری ب ــبک معم ــن س ــر ای تاثی
ــه  ــا ب ــود، ام ــده می ش ــوح دی وض
ــر معمــاری مــدرن  هــر حــال تاثی
ــون  ــی، همچ ــای مذهب ــر بناه ب
ــال  ــرای مث ــود. ب ــا نب ــایر بناه س
می تــوان از مســجد سپهســاالر نام 
بــرد کــه هــر چنــد ســاخت آن بــه 
اواســط دوره قاجــار و تاثیر معماری 
مــدرن بــر معمــاری آن روز ایــران 
بــاز می گــردد، امــا بنــای مســجد، 
ــی،   ــکان مذهب ــک م ــب ی در قال
معمــاری  ارزش هــای  نمایانگــر 
اســالمی و ایرانــی اســت. هــر 
چنــد مســجد سپهســاالر براســاس 
یکــی  نقشــه های  و  طرح هــا 
از نخســتین فــارغ التحصیــالن 
ایرانــی در حــوزه معمــاری از اروپــا 
ســاخته شــد امــا در ایــن بنا ســبک 
ــالمی  ــات اس ــا تزیین ــی ب اصفهان

ــت. ــاهده اس ــل مش قاب
در ســال ) ۱۲۵۰ ه. ش، ۱۸۷۱ 
م.(، کــه ناصرالدیــن شــاه بــه اروپــا 
ســفر کــرد و اولیــن پادشــاه ایرانــی 
کــه بــدون قصــد کشــور گشــایی 
پــا از وطــن بیــرون گذاشــت؛ 
ــود، و  ــده ب ــیس ش ــون تاس دارالفن
حضــور هیئت هــای اروپایــی در 
بود..هوســمان  پایتخــت اشــکار 

ــود و  ــاز ســازی پاریــس ب در کار ب
ــاختمان  ــل س ــه در کار تکمی گارنی
اپــرای پاریــس بــود. در چنیــن 
وضعیتــی اســت کــه تحــت تاثیــر 
ــن  ــتور ناصرالدی ــه دس ــرب و ب غ
ــه  ــران ب ــاروری ته ــرج و ب ــاه ب ش
ــده  ــاخته ش ــانس س ــبک رنس س
ــالع  ــا اض ــی ب ــت ضلع ــود )هش ب
نابرابــر( و نفــوذ معمــاری اروپــا در 
ــاختمانها و در  ــون س ــواع گوناگ ان
خیابان هــای شــهر جــا افتــاده بــود. 
ــه  ــل از انک ــا قب ــت مدته در حقی
شــاه راه ســفر در پیــش گیــرد، این 
گرایــش اغــاز شــده بــود. ویــالی 
ــک  ــر الممال ــی معی ــبک اروپای س
کامــل تریــن نمــاد ان رونــد اســت 
ــمس  ــای ش ــر آن در بن ــه تاثی ک
العمــاره و تکیــه ی دولــت نیــز کــه 
زیــر نظــر معیــر الممالــک ســاخته 
شــدند به خوبی محســوس است.   
ــا   ایجــاد سرســرای ورودی ب
ــی کــه در وســط سرســرا  پلکانهای
شــروع می شــود و از پاگــرد بــه دو 
شــاخه در جهــت مقابــل یکدیگــر 
بــاال ادامــه می یابــد تاثیــر معماری 
کشورروســیه اســت کــه ایــن نــوع 
ــیکاری و  ــل کاش ــاری از قبی معم
ازاره  و  گچبــری  و  کاری  آئینــه 
ــه  ــردد. و گوش ــوام می گ ــدی ت بن
ای از معمــاری قاجــار را شــکل 

می دهــد.
بــا  زمین هــا  زیــر  ایجــاد 
طراحهــای زیبــا و پوشــش های 
تهیــه  ـ  جــری  آ ـ  بــی  ضر
گشــتن  متــداول  ـ  حوضخانــه 
خنــک  جهــت  بنــا  در  بادگیــر 
ث  حــدا ا و  هــا  فضا کــردن 
ــین و  ــاه نش ــزرگ ش ــای ب تاالره
ــه ای  ــوارها نمون ــا و گوش غرفه ه
می باشــد. کاشــان  در  بنا هــا   از 

در  قاجــار  زمــان  بادگیرهــای 
تهــران، یــزد، ابرقــو، کاشــان، 
ــه  ــود ک ــاهده می ش ــمنان مش س
چطــور در دوره قاجــار ســاختن 
بادگیــر از صفویــه اقتبــاس شــده و 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــل پی تکام
    در معماری مذهبی قاجاریه 
ماننــد ســاختن مســجد ـ مــدارس 
دینــی ـ تکیــه و حســینیه ها شــیوه 
معمــاری همان اســت کــه در ادوار 
پیــش بــوده اســت ـ مســجد شــاه 
تهــران قزوین ـ ســمنان ـ مســجد 
ســید در زنجان و مدرســه ســلطانی 
ــن ادعاســت )  در کاشــان گــواه ای
ــگ زرد در کاشــیکاری ـ طــرح  رن

ــا. ــا و نماه ــه ( در جداره ه گلپون
تیمچه هــای  قاجــار  دوره  از 
ــد  ــی مانن ــا پوشــش ضرب وســیع ب
تیمچــه حاجــب الدولــه صدراعظــم 
ــه در  ــدس ـ عالءالدول ــن اق ـ امی
تهــران موجــود اســت.اما مشــهور 
ــه  ــا تیمچ ــن آنه ــن و زیباتری تری

ــان اســت. ــه در کاش ــن الدول امی
معمــاری  بــر  عــالوه      
ــه  ــروی از صفوی ــه پی ــی ک مذهب
ــازی  ــاری کاخ س ــوده اســت معم ب
آمیــزه  مســکونی  ســاختمان  و 
ــی و  ــاری ایران ــل معم ای از عوام
اروپایــی را در هــم آمیختــه اســت. 
در معمــاری کاخ ســازی ـ ســاختن 
ــیکاری و  ــه کاش ــن ب ــر مزی بادگی
ــه کاری  ــارات  و آئین ــال در عم ط
یــک رکــن از معمــاری اصیــل 

ــت. ــوده اس ــی ب ایران
    بناهــای مســکونی دوره 

ــه، شــامل اطــاق مرکــزی،  قاجاری
جلــوی  در  ســتون  بــا  ایــوان، 
قســمت  در  بعضــا  و  ورودی 
ورودی خانــه و اطاقهــای کوچکتــر 
ــزی  ــاق مرک ــراف اط ــع در اط واق
ــل  ــا مفص ــاده ی ــای س بصورت ه
ــی  ــوت مال ــا ق ــت ی ــه صنع ــا ب بن
احــداث شــده متاســفانه بــه جهــت 
اســتفاده از مصالــح نامطلــوب مانند 
ــدان  ــام و فق ــت خ ــوب و خش چ
اســتحکام بناهــای زیــادی از دوره 
قاجاریــه بجــا مانــده اســت.در 
بناهــای مســکونی دوره ی قاجــار 
ــن دوره(  ــر ای ــوص در اواخ )بخص
ــی آرام آرام  ــخصه ی برونگرای مش
ــود در  ــی موج ــن درونگرای جایگزی
بناهــای مســکونی در پیــش از 
ایــن دوره  می باشــد کــه ایــن 
امــر نیــز ناشــی از تاثیــر فرهنــگ 
ــه ی  ــی در جامع ــاری غرب و معم
ایرانــی می باشــد. ماننــد خانــه 
آجــری آقــای شــیبانی در طبــس.
خانــه  عهــد،  ایــن  در      
ثروتمنــدان بیــش از بیــش بــا 
ســر مشــق گیــری از بناهــای 
در  می شــد.  ســاخته  اروپایــی 
ــش  ــا نق ــتون غالب ــان س ــن می ای
مهمــی داشــت. شــاید بتــوان گفت 
اســتفاده از شــیروانی کــه در ایــن 
زمــان متــداول شــد، خــود اســباب 
حضــور مجــدد ســتون در نمــای بنا 
را فراهــم اورد. ســتون های عظیــم 
ــگار  ــر نقــش و ن تزئیــن شــده و پ
در ویالهــا و کاخ هــای اغنیــا پدیدار 
شــد. ســتون هایی کــه مســتقیما از 
مغــرب زمیــن اقتباس شــده بودند، 
ــران  ــهر ته ــار ش ــه و کن از گوش
ــد. اغلــب ایــن ســتون  ســر برآودن
ــی در  ــاس ول ــه در اس ــر ن ــا، اگ ه
پرداخــت متعلــق بــه ســبک باروک 
ــه  ــد، ســتون های نمایشــی ک بودن
ــره ی  ــر جوه ــری ب ــع ظاه تصن

ــدم داشــت. ــا تق ــی آنه اصل
معمــاری  اصلــی  ویژگــی 
بــه حــق متکلــف  را  قاجــاری 
ــن ویژگــی را  ــد. ای ــش میدانن بودن
بهتــر از همــه میتــوان در معمــاری 
ــن  ــی ای ــبک اروپای ــای س ویاله
ــی  ــد. همگ ــوح دی ــه وض دوران ب
ویالهــا و کاخ هــای پــر زرق و 
ــا  ــد ی ــه تقلی ــدان ب ــرق ثروتمن ب
ســبک  طرح هــای  از  اقتبــاس 
بــاروک بنا شــد ند و ســبک بــاروک 
ــای  ــد آوردند.نقش ه ــی را پدی ایران
پیچیــده ی کنــده شــده بــر ســنگ 
ــه  ــی گل و بت ــای تزئین و گچبری ه
دار بــر ســتون های مختلــط مجلــل 
ــه  ــوع و گون ــر، تن ــوی دیگ و، از س
ــه  ــی طرحهــا کــه هــر یــک ب گون
ــد،  ــرد بودن ــه ف ــی منحصــر ب تنهای
ازویژگی هــای برجســته اقامتــگاه 
ــن  ــن دوره بود.ای ــدان در ای ثروتمن
رفتــار بــا ســتون نشــان می دهــد که 
ارزش نمادیــن ایــن عنصــر معماری 
درک شــده بــود. آیینــه کاری، نقــش 
زدن، شــیرها، پریهــای دریایــی و 
تاجهــای گچی،همــه وهمــه رنــگ 

ــی داشــتند. ــر ایران ــوی هن وب
هــر چنــد ایــن نــوع معمــاری 
خــاص اغنیــا بــود، بــه هــر حــال 
دیــده  نیــز  بــازار  و  کوچــه  در 
ــه  ــر دوره قاجاری ــد.. در اواخ می ش
واوایــل عصــر پهلــوی، ســتون در 
چشــم انــداز شــهری نیــز جلــوه گر 
شــد،که هــر چنــد بــا آن عظمــت 
خــود را بــه رخ نمــی کشــید، ولــی 
ــیک و  ــبکهای کالس ــواع س در ان
ــرد  ــر بف ــای منحص ــز نوآوریه نی
در طــرح ســر ســتونها کــه خــاص 
همــان زمــان و مــکان بودنــد 
دیــده میشــد.از همیــن روســت 
ــه  ــنگلج، چال ــود در س ــه می ش ک
میــدان و عودالجــان، در خانه هــا و 
ــار،  ــوی حجره هــای تّج نمــای جل
ــای  ــتون ها و ایوان ه ــی از س ردیف
ــان و  ــه خیاب ــرف ب ــتوندار مش س
ورودی هــای  حیــاط، همچنیــن 
ســتوندار و طاقنماهــا را دیــد. اینجا 
و آنجا، ســتون دوریک، شــکوهمند 
ومجلــل، وحتــی ســتون تجریــدی 
شــده ایونیایــی و مهمتــر از همــه، 
ســتونهای  از  غنــی  گونه هایــی 
ــب  ــه اغل ــی ک ــا قرنت ــط ی مختل
ــره  ــر چه ــی ب ــه نقش از گل و بوت

ــد. ــم می خورن ــه چش ــد، ب دارن
ادامه دارد
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رضا کیانیان و اجراي نمایش پدر در شهریور

به  پدر،  نمایش  تمرین های 
کارگردانی آروند دشت آرای با حضور 
اثر  این  تا  شد  آغاز  کیانیان  رضا 
نمایشی شهریور امسال روی صحنه 
 ۷۲ با  همزمان  کیانیان  رضا  برود. 
سالگی خود و در جدیدترین حضورش 

ایفای  به  پدر  نمایش  در  تئاتر،  صحنه  بر 
نقش می پردازد.

آروند  کارگردانی  و  طراحی  با  است  زلر  فلوریان  نوشته  که  پدر   
در  است  قرار  و  آغاز کرده  از ۲۱ خرداد  را  تمرین های خود  دشت آرای 
شهریور سال جاری روی صحنه برود. این اثر نمایشی که تهیه کنندگی آن 
بر عهده محمد قدس است، بعد از نمایش بداهه، دومین تجربه همکاری 
آروند دشت آرای و رضا کیانیان در عرصه تئاتر است که به زودي دیگر 

بازیگرانش معرفي خواهد شد.

جواد خیاباني داور جشنواره ورزشي شد

هیات داوران بخش مستند کوتاه 
و بلند سیزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم های ورزشی ایران معرفی شدند. 
و  دبیر  علوی  سیدمجتبی  حکم  با 
شورای  رییس  احمدی  عبدالحمید 

موسائیان  وحید  جشنواره،  سیاستگذاری 
)تهیه کننده و کارگردان سینما(، محمدرضا 
عرب )نویسنده و کارگردان سینما(، امیر تاجیک )مستندساز و کارشناس 
رسانه و مدیر اسبق شبکه مستند(، محمود گبرلو )منتقد و کارشناس سینما( 
و جواد خیابانی )مجری گزارشگر ورزشی و تهیه کننده( به عنوان اعضای 
هیات داوران سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران در 
بخش مستند کوتاه و بلند معرفی شدند. سیزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم های ورزشی ایران در بخش خصوصی و به همت موسسه فرهنگی 

هنری خانه هنر خیام اواخر تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

علي رهبري رهبر ارکستر روسیه مي شود

ز  ا یکی   ، گیف گر ی  لر ا و
جهان،  ارکستر  رهبران  مشهورترین 
علی رهبری را به روسیه دعوت کرده 
والری  دعوت  به  رهبری  علی  است. 
گرگیف مدیر هنری اپرای مارینسکی 

روز شنبه ۱۸ تیرماه در شهر سن پترزبورگ 
با اجرای آثاری از شوستاکوویچ و کورساکف 
روی صحنه می رود. دعوت از رهبری از چند سال پیش انجام شده و این 

اقدام علی رهبری در اجابت دعوت گرگیف انجام می شود.
 علی رهبری، رهبر و آهنگساز بین المللی ایرانی که از دوستان 
هنرمندان  از  لندن  در  جمله  از  مصاحبه هایی  در  است  گرگیف  آقای 
علیه  تحریمی  نوع  هر  اعمال  و  کرده  حمایت  شدت  به  روسیه 
و  ناعادالنه  نادرست،  بیجا،  را  کشور  این  ورزشکاران  و  هنرمندان 

مردود خوانده است.
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محمد اسماعیلي و توقیف برادران لیال

 ، عیلی سما ا ی  مهد محمد
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
جمع  در  دولت  هیات  جلسه  حاشیه 
درباره  و  یافت  حضور  خبرنگاران 
دران  برا سینمایی  فیلم  سرنوشت 

لیال توضیح داد. 
وزیر ارشاد درباره این فیلم که از سوي 
سازمان سینمایي اعالم شد که توقیف شده است، گفت: دوستان مان در 
سازمان سینمایی بررسی های کاملی انجام دادند و اصرار من بر این بود 

که حتمًا مر قانون را رعایت کنند.
 توقیف این فیلم و اعالم نظر مبتنی بر این بررسی ها بوده و مجموعه 
افرادی که در این تصمیم گیری بودند متفق القول به وقوع تخلف اعتقاد 
داشتند. درباره این فیلم کامال قانون اعمال شده و مبناي ما در وزارت 

ارشاد عمل کردن به قوانین است.
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وقتي ممیزي دچار ممیزي مي شود!

وحید آقاپور از جوکر و ممیزي و مافیا تا حمله سارقان با چاقو...
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محمد حسین زاده

یکي  روزها  این  آقاپور  وحید 
نمایش  شبکه  فعال  چهره هاي  از 
وقتي  و  مي رود  شمار  به  خانگي 
بزنید،  مجازي  فضاي  در  چرخي 
تکه هایي از تاک شوي ممیزي او را 
زیادي  سروصداي  که  دید  خواهید 
بر  ما  گفتگوی  قرار  است.  کرده 
حسب اتفاق زمانی هماهنگ شد که 
وحید آقاپور وعده بعد از اجرای تئاتر 
وقتی  تا  داد  را  معجونی  باغ حسن 
کنیم  بازمی گردد صحبت  منزل  به 
سوی  از  حمله  دچار  متاسفانه  ولی 
سارقان شد و از ناحیه دست آسیب 
دید. او که در شهرری به دنیا آمده 
و لیسانس کارگردانی نمایش دارد، 
زمانی که ۱۹  را  فعالیت هنری اش 
نداشت در سال ۱3۷۸  بیشتر  سال 
از صحنه تئاتر شروع کرد و در سال 
۱3۸۴ پا به عرصه کارگردانی تئاتر 
نیز گذاشت و با تله فیلم خوشبختی 
بهروز شعیبی و فیلم پذیرایی ساده 
و  تلویزیون  به  پایش  حقیقی  مانی 
سینما باز شد. چک برگشتی، لحظه 
گرگ و میش، اکسیدان، آوا، سوغات 
جمله  از  خاص  شرایط  و  جنگل 
کار های هنری او محسوب می شود. 
آقاپور اکنون با تاک شوی ممیزی و 
رئالیتی شوی شب های مافیا در شبکه 
خانگي حضور دارد و با رئالیتی شوی 
جوکر دیده شد، به همین بهانه با او 
ادامه  انجام دادیم که در  گفتگویی 

می خوانید...

-ماجرای حمله سارقان بعد از 
اجرای نمایش تان چه بود؟

باغ  از  *ساعت ده و نیم شب 
کتاب با موتورم راهی منزلم شدم. به 
محض خروج در حاشیه اتوبان همت 
خون آلود  ظاهر  با  فردی  که  دیدم 
و  ضرب  مورد  دیگری  فرد  توسط 
شتم قرار می گیرد و حدس زدم که از 
او دزدی و خفتگیری می کنند و فرد 
منتظر  موتور  روی  همانجا  دیگری 
بود. از این صحنه رد شدم و بعد دور 
زدم تا کمک کنم. به محض اینکه 
رسیدم خودرویی موتور دزد ها را زیر 
گرفت تا مانع فرارشان شود. وقتی 
آنها روی زمین افتادند و موتورشان 

صحنه  به  من  دادند  دست  از  را 
رسیده بودم و به محض اینکه مرا 
دیدند فرد ضارب به سمت من آمد 
و به شانه راستم چاقو زد و موتورم 
را از من گرفت و دوتایی با موتورم 

فرار کردند.

-اکنون حال تان چطور است؟
شانه  از   اتفاق  این  خاطر  *به 
اندکی  و  شده ام  مجروح  راست 
است.  شده  زخمی  راستم  پای  مچ 
نزدیکی  تا  و  است  عمیق  جراحتم 
به  خوشبختانه  ولی  رسیده  مفصل 
عصب و تاندون دستم آسیب نرسیده 
باید  و  زده اند  عمیقی  بخیه های  و 
زمان بگذرد تا جراحتم خوب شود. در 
این بین چون مشغول اجرای نمایش 
هستیم با همین وضعیت برای تئاتر 
صحنه  روی  معجونی  حسن  باغ 
می روم. تاکنون خبری از دزد ها نشده 
است ولی مراجع انتظامی گفته اند در 
حال پیگیری هستند و روی پرونده 

کار می کنند.

تاک شوی  غ  ا سر یم  و بر -
اثر صحبت  این  به  راجع  ممیزی... 
قالب  در  پیش  سال  چند  که  کنید 
از  شهرآورد  برنامه  در  آیتم هایی 
از  بعد  اما  شد  پخش  یک  شبکه 
مدتی متوقف شد، یعنی ممیزی در 
رسانه دچار ممیزی شد. چه شد که 

این تاک شو از فیلیمو پخش شد؟
*پخش اولیه ممیزی در برنامه 
انجام  مدتی  تلویزیون  در  شهرآورد 
شد تا این که مدیریت سازمان عوض 
شد. با تغییر مدیریت ها پخش برنامه 
کارگردان  هم  مدتی  و  شد  متوقف 
معلوم  و  بودند  پیگیر  تهیه کننده  و 
شد که مدیریت جدید خیلی راغب 
نیست که پخش این برنامه با این 
محتوا ادامه پیدا کند. این که چه شد 
برنامه از فیلیمو پخش شد باید بگویم 
آپارات  از  اصلی مان  ابتدا، پخش  از 
بود چون در دسترس همه و رایگان 
است، در عین حال در کنار آپارات 
در فیلیمو هم پخش شد و دلیلش 
و  آپارات  مدیران  گویا  که  بود  این 
و  بودند  دیده  را  برنامه  این  فیلیمو 
نظرشان  به  و  داشتند  ذهنی  سابقه 
بود.  مخاطبان  برای  جذابی  برنامه 
که  دادند  پیشنهاد  دلیل  همین  به 

و  آپارات شروع شود  در  آن  پخش 
دومش  فصل  موفقیت  صورت  در 

صرفًا در فیلیمو پخش شود.

قلم  به  دست  هم  -خودتان 
چقدر  ممیزی  نگارش  در  هستید... 
که  بودید  همسو  جوادزاده  حامد  با 

شخصیت شکل گرفت؟
*البته دست به قلم بودنم صرفا 
مربوط به نگارش متن برنامه ممیزی 
ادعای  نویسندگی  زمینه  در  است، 
تخصصی ام  حوزه  و  ندارم  خاصی 
نیز  خاصی  توانایی  و  نیست  هم 
خودم  تجربه  و  ذوق  سر  از  ندارم. 
است که ممیزی را به همراه حامد 
جوادزاده می نویسم. در شکل دادن 
حامد  با  تقریبا  ممیزی  کتر  را کا
درباره  و  هستم  همسو  جوادزاده 
داریم،  نظر  اتفاق  کلیات شخصیت 

حساسیت های این کاراکتر، چیز هایی 
می شود،  او  جوش  نقطه  سبب  که 
با  همفکری  با  و سالیقش  عالیق 
حامد نوشته شده است و اتفاق نظر 
جزئیات  از  بعضی  در  دارد.  وجود 
نباشد  همسو  نظرمان  است  ممکن 
که عموما درباره آن جزئیات هم به 

توافق می رسیم.

ممیز  نقش یک  ایفای  -برای 
چه  ترانه  و  شعر  یک دنده  و  لجباز 
این است  طراحی داشتید؟ منظورم 
داشتید  بیرونی  و  عینی  نمونه  که 
و از تحقیق می دانی و مشاهده هم 

استفاده کردید؟

ین  ا ی  ا بر من  حی  ا *طر
ذهنی  سابقه  به  توجه  با  شخصیت 
در  که  کسانی  اغلب  بود.  خودم 
فضای هنری کار کرده اند و تجربه 
دارند با مقوله ممیزی مواجه شده اند 
و  حقیقی  که شخصیت  می دانند  و 
حقوقی ممیز ها چگونه است، بنابراین 
داشته های  و  زیستی  تجربه های  از 

خودم استفاده کردم.

کاراکتر  که  این  وجود  -با 
شما  بازی  با  است،  تلخ  ممیزی 
سعی  است.  درآمده  کار  از  بانمک 
را  این شخصیت  وجهه  چه  کردید 

پررنگ کنید؟
من  برای  نظر  این  شنیدن 

این  برای  است.  خوشحال کننده 
عالیق  برخی  کردم  سعی  نقش 
پایین،  سطح  کنجکاوی های  زرد، 
بین  که  تضاد هایی  و  تناقض ها 
آن  حقوقی  و  حقیقی  شخصیت 
هست، شیطنت ها و فضولی هایی را 
که شاید در خیلی از ما ها به شکل 
خفیف وجود دارد، در این شخصیت 
پر رنگ تر کنم. به نظرم این ویژگی ها 
سبب شده این شخصیت بانمک شود 
و با وجود این که شخصیت احتمااًل 
منفی است، البته نه منفی مطلق، اما 

دوست داشتنی هم است.

و  عقاید سختگیرانه  با  -چقدر 
مغرضانه این ممیز که همراه با کج 

سلیقگی است، موافق هستید؟
این  با  آقاپور  وحید  *ببینید 
اما بعضی  شخصیت موافق نیست، 
از حرف ها و نقد هایش درست است، 
یعنی ما در این برنامه گاهی اوقات 
سعی می کنیم که حرف های درستی 
یک  به  راجع  چیز هایی  و  بزنیم 
دهیم  ارائه  هم  صحیح  نظر  نقطه 
مورد  جهت گیری هایش  عمده  اما 

تأییدم نیست.

-جای ممیز لجباز نشستن آزار 
دهنده است؟

ثر  ا یک  ین  ا چون  *خیر، 
نمایشی است و مستند نیست. من 
مال  که  می کنم  ایفا  را  شخصیتی 

نمایشی  کاراکتر  یک  و  نیست  من 
کاراکتر ها  از  بعضی  با  ما  است. 
همدل هستیم و با بعضی ها خیر اما 
چون خدا را شکر نتیجه کار خوب 
بوده،  قبول  قابل  مخاطب  برای  و 
این  جای  و  برنامه  در  من  حضور 
آزاردهنده  تنها  نه  کاراکتر نشستن، 
و  است  هم  خوشایند  بلکه  نیست، 
می رویم  ضبط  برای  وقتی  معموال 
برای مان  نتیجه اش  به  کردن  فکر 

شیرین و خوشایند است.

تولید  در  قرمز هایی  خط  -چه 
ممیزی داشتید؟

عجیب  و  خاص  قرمز  *خط 
بیش  و  کم  نداشتیم،  غریبی  و 
که  بود  یی  قرمز ها خط  همان 
همکاران  و  عزیزان  همه  برای 
کار  در  که  دارد  وجود  دوستانی  و 
ایران  در  و  مشغول هستند  هنری 
این  به  متعلق  و  می کنند  زندگی 
می کنم  فکر   ، هستند هنگ  فر
آگاهی  و  باشعور  هنرمند  فرد  هر 
جامعه  حساسیت های  که  می داند 
چه چیز هایی است و خیلی نیاز به 

ابالغیه و تذکر نیست.

ممیزی  قسمت  مزه ترین  -با 
کدام بخش آن بود؟

قسمت ها  از  خیلی  نظرم  *به 
اخیر  ماه های  در  اما  است  بامزه 
بی  ا ر  کا بود،  قبله  که  قسمتی 
و  دیده  خیلی  و  بود  بامزه  خیلی 
تکیه کالم هایش خیلی توسط مردم 

استفاده شد.

در  که  خوانندگانی  سوی  -از 
ممیزی آیتم هایی از آنها اجرا می شود 
یا از طرف مسئوالن مورد انتقاد قرار 

گرفته اید؟
*از سوی خوانندگان خیر اما از 
طرف بعضی از هواداران خواننده ها 
طرف  از  شد،  ما  به  حمله هایی 
مسئوالنی که در برنامه مورد انتقاد 
قرار گرفته اند تا االن موردی نبوده 
مهمی  و  خاص  خیلی  واکنش  و 
بلندنظری و  با  دریافت نکرده ایم و 

مدارا مواجه شده ایم.

پلتفرم  از  که  -بازتاب هایی 
دریافت  مخاطبان تان  و  فیلیمو 

کرده اید، چگونه است؟
کامنت ها  و  بازتاب ها  *عمده 

را  ما  برنامه  مخاطبان  بود،  مثبت 
دوست داشتند و این سبب دلگرمی 
معدود  حال  عین  در  می شود،  ما 

نظراتی هم منفی بود.

با  و  بود  شما  سال  -امسال، 
رئالیتی شوی جوکر هم دیده شدید. 
خاک  سال ها  از  بعد  دارید  قبول 
ثمر  به  زحمات تان  خوردن،  صحنه 

نشست؟
من  و  شماست  تعبیر  *این 
می توانم بگویم که بیشتر دیده شدم، 
آدم های بیشتری من را شناختند و 
مخاطبان بیشتری مرا دنبال کردند، 
از  سطحی  هم  این  حال  هر  به 
موفقیت است و بابت آن خدا را شاکر 
هستم ولی در خصوص این عبارت 
با  شما که زحماتم به ثمر نشست، 

شما اشتراک نظر ندارم.

دیده  به  -مسابقه جوکر چقدر 
شدن تان کمک کرد؟

بسیار  جوکر  لیتی شوی  ئا *ر
ین  ا تصورم  و  شد  مخاطب  پر 
لش  نبا د م  د مر ز  ا خیلی   . د نبو
از  یکی  هم  من  چون  و  کردند 
شرکت کنندگان جوکر بودم، طیفی 
این  طریق  از  را  من  مخاطبان  از 
ز  ا اندکی  و  شناختند  رئالیتی شو 
را  دیگر  کار های  در  شدنم  دیده 

مدیون جوکر هستم.

-درباره شب های مافیا که اکنون 
در حال پخش است و حضورتان در 
کنار دیگر شرکت کنندگان بفرمایید؟
ندکی  ا مافیا  شب های  *در 
جوکر  مثل  و  است  جدی  فضا 
برایم پیشنهاد متفاوتی بود  نیست. 
و حضور در این رئالیتی شو یک نوع 
محک زدن خودم محسوب می شد، 
به  و  کردم  قبول  دلیل  همین  به 
تیم شرکت کنندگان در »شب های 
بازی  گذشته  در  پیوستم.  مافیا« 
در  و  بود  اما خیلی کم  بودم  کرده 
کرده  بازی  دست   ۵-۴ مجموع 
مافیا،  شب های  در  را  خودم  بودم. 
مافیا  چه  و  شهروند  عنوان  به  چه 
قرار  اگر  اما  می دیدم  موفق  نسبتا 
جور  کنم،  شرکت  دوباره  باشد 
نقاط  کرد.  خواهم  شرکت  دیگری 
خودم  برای  که  شتم  دا ضعفی 
کار  آن ها  روی  و  است  مسجل 
بازی در کنار خانم ها  خواهم کرد. 
خوب بود و اساسًا وقتی هم آقایان 
بقه  مسا هستند،  نم ها  خا هم  و 
جذاب تر و فضا متنوع تر می شود به 
همین خاطر مسابقاتی که آقایان و 
خانم ها با هم در آنها حضور دارند 
تماشاگران بیشتری خواهند داشت. 
به خودم بابت حضورم در شب های 
مافیا در مجموع نمره ۱۷ می دهم.

-از حضور در آثار شبکه خانگي 
رضایت دارید؟

*به نظرم شبکه خانگي باتوجه 
به اینکه اندکي ممیزي ها را نسبت 
بیشتر  کرده،  کم  مدیوم ها  سایز  به 
است. ضمن  گرفته  قرار  موردتوجه 
به  زیادي  مطرح  هنرمندان  اینکه 
آمده اند  خانگي  شبکه  آثار  سمت 
مخاطب  تا  شده  باعث  همین  و 

پلتفرم ها بیشتر شود.
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