
درآمد کمتر و گرانی بیشتر؛

تورم افسار گسیخته؛ اصلی ترین چالش  پیش روی دولت جدید 

ن  ا ر کا مدد نجمن  ا ه  یر مد ت  هیا عضو 
اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات 
برای مقابله با وضعیت بحرانی کرونا، تجدید نظر 
در سبک زندگی است، گفت: بخش بزرگی از عدم رعایت 
توجیه  مردم  است که  این  دلیل  به  بهداشتی  پروتکل های 
نشده  روشن  برایشان  پروتکل ها  رعایت  فلسفه  و  نشده اند 

پروتکل های  رعایت  که  باشند  مطمئن  افراد  اگر  است. 
ارتقاء  را  خانواده شان  و  خود  سالمت  می تواند  بهداشتی 
هنوز  مردم  اما  کرد،  خواهند  رعایت  را  آن  حتما  ببخشد 
توصیه های  توصیه ها،  این  که  ند  نرسیده ا باور  این  به 

نیست. سیاسی 
صفحه 2

وزیر بهداشت:

هیچ جای دنیا اپیدمی را با خواهش
 مرگ من و جان من کنترل نمی کنند

آینده بازار سرمایه مبهم است !
آینده  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
این بازار را در گروی رفع چند ابهام کابینه 
اقتصادی دولت جدید، نرخ ارز و جایگاه بازار 

سرمایه در کسری بودجه دولت دانست.
با  آقابزرگی  فردین  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اشاره به برگزاری کمپین های انتخاباتی رئیس جمهور 
دولت سیزدهم اظهار کرد: می توان گفت گروه مشاورین 
اقتصادی و مدیرانی که در ابتدا حتی در کمپین های 
آقای رئیسی حضور داشتند، فراجناحی و تخصص محور 
بودند. برنامه هایی که ارائه کردند ولو در قالب کلیات 
و بدون اشاره به جزئیات، نشان دهنده این است که 
افراد  این  با مشاوره  اقتصادی هیات دولت حتما  تیم 

انتخاب شده و پیش می روند.
صفحه 1

بازدیدهای میدانی تولیت آستان قدس 
از روند اجرای 8 دستور مقابله با کرونا

4
ویروس در حال گردش است، کشور باید تعطیل شود

صفحه 2

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1811- شنبه 23  مرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ناگفته هاي

 مرگ دلخراش 
ارشا اقدسي

6ورزش
محمد بنا و لیست 

جدید برای جهانی 
نروژ

هنگ 7فر

اين روزها اخبار تلخ و شوكه كننده زيادي پيرامون زندگي همه 
ما وجود دارد و كرونا در كشورمان بيداد مي كند و همه روزه 
شاهد از دست دادن هموطنان زيادي هستيم. در اين بين 
متاسفانه اخبار غم انگيز ديگري هم خارج از حيطه كرونا وحود 

دارد كه بازهم برايمان چيزي جز اندوه به ارمغان نمي آورد.

سرمربی تيم ملی كشتی فرنگی بعد از استراحتی كوتاه بار ديگر 
كار خود را برای مسابقات جهانی آغاز می كند.به گزارش دنيای 
جوانان، محمد بنا سرمربی تيم ملی كشتی فرنگی كه با يک تيم 
5 نفره در المپيک توكيو به يک طال و يک برنز رسيد، بعد از 
بازگشت از كشور ژاپن با عليرضا دبير نشستی را برگزار كرد.

مصباحيان گفت: باقی ماندن وضعيت فرادستی و فرودستی 
دانشکده ها از زمان كانت تا كنون ادامه داشته و دانشکده 
قرار داشته است.  فلسفه همواره در موقعيت فرودستی 
لحاظ  به  مدرن  جامعه  در  الهيات  دانشکده  وضع  اينکه  با 
فرادستی تغيير كرده اما در جهان، دانشکده های فرادستی 

ديگری اضافه شدندو....

مصباحیان: آزادگی 
ذاتی در فلسفه 

وجود دارد

مردم در سبک زندگی شان تجدیدنظر کنند توقف واکسیناسیون
 در دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، دکتر محمدرضا رئوفی ضمن بیان 
این مطلب اظهار داشت: واکسیناسیون دانشجویان بر اساس اولویت بندی 
است که در دانشگاه  انجام شده و ما در تالش هستیم تا با همکاری ستادی 
که در وزارت علوم تشکیل شده است بتوانیم باقیمانده دانشجویان دانشگاه را واکسینه 
بصورت  درس  های  از کالس  بخشی  برگزاری  برای  علوم  وزارت  برنامه  به  تا  کنیم 

صفحه 2حضوری در نیمسال تحصیلی پیش رو کمک نماییم.

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس یازدهم برای 
رفتار  وزیران دولت سیزدهم سیاسی  به  اعتماد  رای 
نخواهد کرد و معیار ما کارآمدی وزیران پیشنهادی است.به گزارش 
خبرنگار دنیای جوانان، محمد خدابخشی درباره رای اعتماد مجلس 
شورای اسالمی به کابینه پیشنهادی آیت اهلل ابراهیم رییسی اظهار 

کرد: مجلس بر اساس معیارها و شاخص هایی، توانمندی وزیران 
پیشنهادی دولت برای تصدی جایگاه های معرفی شده را بررسی 
و ارزیابی می کند.وی افزود: کارآمدی فرد برای خدمت به مردم 
در کابینه ذیربط برای نمایندگان مهم است و بر این اساس به 

وزیران معرفی شده رای اعتماد خواهد داد.
صفحه 2

معیار مجلس کارآمدی وزرای پیشنهادی است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي
 با ارزیابي كیفي به صورت فشرده

  نوبت دوم   
موضوع مناقصه : تهیه،  طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا)صبحانه،ناهار، شام(     منطقه پارس 2کنگان -  شماره مناقصه: 1400/07

به شماره فراخوان : 2000093035000032
سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط کلي زیر، از طریق مناقصه عمومي یک مرحله ای و پس از ارزیابي کیفي به صورت فشرده 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید )اطالعات تکمیلي در اسناد مناقصه مي باشد( :
1- نام و نشاني مناقصه گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس -  استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس  

2- مبلغ برآورد اولیه : 128,158,450,375 ریال
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکي )که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار باشد( یا وجه نقد به مبلغ  6,408,000,000 ریال 

4- شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در کد “ امور آشپزخانه و رستوران” 
5- ارزیابي کیفي به صورت فشرده انجام مي شود و مناقصه گران باید مستندات ارزیابي کیفي را در یک پاکت و پیشنهاد قیمت )پاکات الف، ب و ج( را دریک پاکت دیگر به طور همزمان ارائه نمایند. ابتدا 

مستندات ارزیابي کیفي بررسي خواهد شد و سپس پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گراني که در ارزیابي کیفي امتیاز الزم را کسب نمایند، گشایش خواهند شد.
6- زمان و مهلت دریافت استعالم ارزیابي کیفي  و اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/05/16 لغایت ساعت 19 تاریخ 1400/05/20

7- محل دریافت استعالم ارزیابي کیفي  و اسناد مناقصه)پاکت الف، ب و ج( : 1- سامانه ستاد ایران به نشاني ir.Setadiran و تحویل پاکت فیزیکي ضمانتنامه به نشاني سازمان منطقه ویژه اقتصادي 
انرژي پارس -  استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس  -طبقه اول –کمیسیون مناقصات

8- جلسه توجیهي ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/05/22برگزار مي گردد .
9- مهلت تحویل )تسلیم( استعالم ها و پاکات پیشنهاد قیمت : ساعت 8:00صبح مورخ 1400/06/03 

10- زمان و محل گشایش پاکات مناقصه: روز یکشنبه  ساعت 10  مورخ 1400/06/03 در عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس - طبقه دوم - سالن جلسات. 
11- تلفن کمیسیون مناقصات: 4- 2150 0773137      نمابر : 07731372155

روابط عمومي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
م الف :-1                               شناسه آگهی : 1175677

  نوبت اول   
موضوع مناقصه : تهیه،  طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا)صبحانه،ناهار، شام(     منطقه پارس 2کنگان -  شماره مناقصه: 1400/07

به شماره فراخوان : 2000093035000032
سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط کلي زیر، از طریق مناقصه عمومي یک مرحله ای و پس از ارزیابي کیفي به صورت فشرده 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید )اطالعات تکمیلي در اسناد مناقصه مي باشد( :
1- نام و نشاني مناقصه گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس -  استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس  

2- مبلغ برآورد اولیه : 128,158,450,375 ریال
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکي )که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار باشد( یا وجه نقد به مبلغ  6,408,000,000 ریال 

4- شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در کد “ امور آشپزخانه و رستوران” 
5- ارزیابي کیفي به صورت فشرده انجام مي شود و مناقصه گران باید مستندات ارزیابي کیفي را در یک پاکت و پیشنهاد قیمت )پاکات الف، ب و ج( را دریک پاکت دیگر به طور همزمان ارائه نمایند. ابتدا 

مستندات ارزیابي کیفي بررسي خواهد شد و سپس پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گراني که در ارزیابي کیفي امتیاز الزم را کسب نمایند، گشایش خواهند شد.
6- زمان و مهلت دریافت استعالم ارزیابي کیفي  و اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/05/16 لغایت ساعت 19 تاریخ 1400/05/20

7- محل دریافت استعالم ارزیابي کیفي  و اسناد مناقصه)پاکت الف، ب و ج( : 1- سامانه ستاد ایران به نشاني ir.Setadiran و تحویل پاکت فیزیکي ضمانتنامه به نشاني سازمان منطقه ویژه اقتصادي 
انرژي پارس -  استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس  -طبقه اول –کمیسیون مناقصات

8- جلسه توجیهي ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/05/22برگزار مي گردد .
9- مهلت تحویل )تسلیم( استعالم ها و پاکات پیشنهاد قیمت : ساعت 8:00صبح مورخ 1400/06/03 

10- زمان و محل گشایش پاکات مناقصه: روز یکشنبه  ساعت 10  مورخ 1400/06/03 در عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس - طبقه دوم - سالن جلسات. 
11- تلفن کمیسیون مناقصات: 4- 2150 0773137      نمابر : 07731372155

روابط عمومي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
م الف :-1                               شناسه آگهی : 1175677

یک کارشناس بازار سرمایه آینده 
ابهام  چند  رفع  گروی  در  را  بازار  این 
ارز  نرخ  جدید،  دولت  اقتصادی  کابینه 
و جایگاه بازار سرمایه در کسری بودجه 

دولت دانست.
دنیای جوانان، فردین  به گزارش 
کمپین  برگزاری  به  اشاره  با  آقابزرگی 
دولت  جمهور  رئیس  انتخاباتی  های 
سیزدهم اظهار کرد: می توان گفت گروه 
مشاورین اقتصادی و مدیرانی که در ابتدا 
حتی در کمپین های آقای رئیسی حضور 
محور  تخصص  و  فراجناحی  داشتند، 
بودند. برنامه هایی که ارائه کردند ولو 
در قالب کلیات و بدون اشاره به جزئیات، 
نشان دهنده این است که تیم اقتصادی 
افراد  این  با مشاوره  هیات دولت حتما 

انتخاب شده و پیش می روند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که وزیر 
اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی معرفی 

از  درستی  بینی  پیش  نمی توان  نشوند 
افراد  این  دیدگاه  چراکه  داشت،  آینده 
تاثیر زیادی بر سمت و سو و خط مشی 
از  اما  بازار سرمایه می گذارد.  اقتصاد و 

به  بودند،  تجربه  با  مشاورین  آنجاکه 
نظر من در معرفی تیم اقتصادی تاثیر 

مثبت دارد.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد 

پیش بینی وضعیت این بازار در دولت 
جدید گفت: چند آیتم نامشخص بودن 
کابینه اقتصادی دولت جدید، پیش بینی 
های نادرست درمورد نرخ دالر )درحالی 
قیمت دالر  روند  بینی میشد  پیش  که 
سیاست  شد(،  افزایشی  باشد،  کاهشی 
ادامه روند  های پولی و مبهم بودن و 
سرمایه  بازار  های  ظرفیت  از  استفاده 
می شود  باعث  دولت  نقدینگی  برای 
آینده بازار سرمایه کمی مبهم باشد. اگر 
این ابهامات روشن شود، بهتر می توان 
اظهار نظر کرد که حرکت بازار سرمایه 

به کدام سهمت خواهد بود.
طبق  البته  کرد:  تاکید  آقابزرگی 
تحلیل تکنیکال بعد از سال های 1398 
و 1399، سال 1400 سال با ثباتی برای 
بازار سرمایه است. رشد شارپی ندارد و 
حداکثر بازدهی به میزان نرخ تورم مورد 
پیش بینی و بین 40 تا 50 درصد است.

یک کارشناس اقتصادی:

آینده بازار سرمایه مبهم است !

صفحه 3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1811- شنبه 23 مرداد 21400 معه جا

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه:
معیار مجلس كارآمدی وزرای پیشنهادی است

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلس یازدهم برای رای اعتماد به وزیران دولت سیزدهم سیاسی رفتار نخواهد کرد 

و معیار ما کارآمدی وزیران پیشنهادی است.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، محمد خدابخشی درباره رای اعتماد مجلس 
شورای اسالمی به کابینه پیشنهادی آیت اهلل ابراهیم رییسی اظهار کرد: مجلس 
بر اساس معیارها و شاخص هایی، توانمندی وزیران پیشنهادی دولت برای تصدی 

جایگاه های معرفی شده را بررسی و ارزیابی می کند.
وی افزود: کارآمدی فرد برای خدمت به مردم در کابینه ذیربط برای نمایندگان 

مهم است و بر این اساس به وزیران معرفی شده رای اعتماد خواهد داد.
خدابخشی با تاکید بر اینکه کارآمدی برای ما مالک است، افزود: ویژگی های 
شخصیتی از جمله مسائلی است که در رای اعتماد به افراد معرفی شده مهم هستند 
و فرد معرفی شده باید شاخص هایی مثل اعتماد به نفس، صداقت، ریسک پذیری 
و روحیه جهادی داشته باشد. عالوه بر این فرد معرفی شده باید به لحاظ سالمتی، 

توانایی جسمی و ذهنی مدیریت یک وزارتخانه با حجم کار باال را داشته باشد.
این نماینده مجلس مسئولیت پذیری اجتماعی را ویژگی دیگر فرد مورد اعتماد 
مجلس برای تصدی وزارتخانه های مختلف عنوان کرد و گفت: گرچه فرد معرفی شده 
مسئولیت یک وزارتخانه را برعهده می گیرد اما نسبت به مسائل و مشکالتی که در 
کشور وجود دارد باید احساس مسئولیت کند. به عنوان مثال، وزیر علوم نمی تواند بگوید 
که من متولی تعلیم و تربیت دانشجویان هستم و اشتغال آنها به من ارتباطی ندارد 
و باید براساس نیاز بازار کار در وضعیت رشته های آموزشی دانشگاه ها بازنگری کند.

در  شده  معرفی  افراد  تخصص  و  سوابق  بررسی  به  اشاره  با  خدابخشی 
کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: تخصص، تحصیالت و سوابق 

فرد معرفی شده باید با حوزه کاری معرفی شده مرتبط باشد.
وی گفت: برای نمایندگان مجلس مهم است که فرد معرفی شده نگاهش به 
بیرون کشور نباشد و به ظرفیت های داخلی برای حل مشکالت و توسعه کشور توجه 
داشته باشد.نایب ربیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت های 
بین المللی حتما باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد اما اولویت با استفاده بهینه 

از ظرفیت های داخلی است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، توانایی مدیریتی فرد معرفی 
شده را برای نمایندگان مجلس شورای اسالمی مهم ارزیابی کرد و افزود: فرد معرفی 
شده باید در حوزه کاری وزارتخانه مربوطه، به قوانین آگاهی داشته و به مسائل آن 
حوزه اشراف داشته باشد. عالوه بر این وزیر مربوطه باید قدرت تفویض اختیارت به 

غیر را داشته باشد تا بتواند زمان را مدیریت کند.
خدابخشی، تناسب برنامه وزیر پیشنهادی با نیازهای کشور را از دیگر موضوعاتی 
دانست که مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار دارد و گفت: برنامه 
پیشنهادی وزیر باید متناسب با نیاز حال حاضر کشور و برای تحقق اهداف تعیین 

شده در اسناد باالدستی مثل سند چشم انداز طراحی شده باشد.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم برای رای اعتماد به وزیران دولت سیزدهم 
سیاسی رفتار نخواهد کرد، افزود: معیار ما کارآمدی فرد است و بعد از سنجش کارآمدی 

فرد درباره رای اعتماد به وی تصمیم خواهیم گرفت.
نماینده مردم الیگودرز در دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسالمی، اشتهار 
سیاسی و شناخته شده بودن فرد معرفی شده را نیز برای نمایندگان مردم در خانه 
ملت مهم ندانست و گفت: اگر فردی شناخته شده هم نباشد اما کارآمد باشد مجلس 

به وی رای خواهد داد.
از  سهم خواهی  دنبال  یازدهم  مجلس  نمایندگان  اینکه  بیان  با  خدابخشی 
دولت نبوده  و نیستند، تصریح کرد: حتی 2 نماینده  مجلسی که برای وزارتخانه های 
جهادکشاورزی و اقتصاد و دارایی معرفی شده اند هم توسط همکارانشان در مجلس 
ارزیابی خواهند شد و تنها در صورتی که کارآمدیشان محرز شود مورد تایید مجلس 

قرار خواهند گرفت و نمایندگان به آنها رای اعتماد خواهند داد.
وی با اشاره به برگزاری نشستهای مشترک بین نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و وزیران معرفی شده گفت: به لحاظ شخصیتی وزیران معرفی شده افراد 
شایسته ای هستند اما باید سوابق، تخصص و برنامه هایشان بیشتر بررسی شود تا 

نمایندگان بتوانند به نمایندگی از مردم به آنها اعتماد کنند.

یک مددکار اجتماعی:
مردم در سبك زندگی شان تجدیدنظر كنند

عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه یکی از 
اقدامات برای مقابله با وضعیت بحرانی کرونا، تجدید نظر در سبک زندگی است، گفت: 
بخش بزرگی از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به دلیل این است که مردم توجیه 
نشده اند و فلسفه رعایت پروتکل ها برایشان روشن نشده است. اگر افراد مطمئن باشند 
که رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند سالمت خود و خانواده شان را ارتقاء ببخشد 
حتما آن را رعایت خواهند کرد، اما مردم هنوز به این باور نرسیده اند که این توصیه ها، 

توصیه های سیاسی نیست.
به گزارش دنیای جوانان، عباسعلی یزدانی ضمن تشریح راه های مقابله با ویروس  
کرونا به تاثیر این ویروس بر ابعاد مختلف جوامع اشاره کرد و گفت: بر اساس اخبار و 
اظهارات متخصصان، جریان پاندمی کرونا در حال پیچیده تر شدن است؛ شکل ها و 
گونه های جدیدی از ویروس ظاهر می شوند و انواع جدید ویروس، سابقه ای در تاریخ 
پزشکی ندارد، این موضوع کار را برای پزشکان و متخصصین تیم درمانی و مردم 
سخت تر می کند. از سوی دیگر، این بیماری در دنیا با فشارهای متنوعی به لحاظ 
اجتماعی، زیست محیطی و در ایران به لحاظ اقتصادی همراه بوده که همین روند نیز، 

تحمل وضعیت را سخت تر کرده است. 
وی با بیان اینکه پاندمی کرونا به ویژه در ایران با مسائل و فشارهای اقتصادی 
همراه شده است که فشار مضاعفی را به مردم وارد می کند، به ابراز همدردی با مردم 
کشور پرداخت و گفت: همه ما می دانیم که وضعیت اقتصادی بد است و دولت به لحاظ 
مالی توان حمایت کافی از مردم را ندارد و تصمیم هایی هم که تاکنون اندیشیده شده 
به هر دلیلی پاسخگو نبوده یا مسئولیت پذیری الزم از سوی مسئوالن به اندازه کافی 
وجود نداشته یا سیاست های اتخاذ شده به میزان کافی مبتنی بر شواهد نبوده است 
و در نهایت، حمایتی که باید از شاغلین و آحاد مردم می شده، اتفاق نیفتاده و طبیعتا 
توصیه برای اینکه مردم کمتر به سرکار بروند، یا در خانه بمانند نتوانست اثرگذار باشد.

این مددکار اجتماعی ادامه داد: از سوی دیگر، آنطور که باید نظام حمل و نقل به 
ویژه در شهرهای بزرگ کارایی الزم را ندارد و متروها و اتوبوس ها و به طور کلی نظام 
حمل و نقل عمومی نمی توانند مردم را به موقع به مقصد برسانند و این خود به ازدحام 
جمعیت کمک کرده است. مسؤلیت این مشکالت برعهده مدیران و حاکمان است که 
باید مرتفع می شد اما نشده است. عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران 
با اشاره به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی برخی افراد، گفت: از سوی دیگر، 
باتوجه به طوالنی شدن دوره پاندمی بیماری کرونا، سبک زندگی مردم که برآمده از 
تاریخ، آداب و رسوم مقبول بوده مختل شده و به مرور هم جذابیت اخبار از بین رفته 
است و اکنون فقط خستگی آن باقی مانده است. ممکن است مردم دیگر توان اینکه 
بخواهند اخبار بد جدید را گوش کنند، نداشته باشند و این موضوع باعث می شود کمتر 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
وی با طرح این پرسش که آیا تنها نادیده گرفتن مالحظات پروتکلهای بهداشتی 
راه حل مناسبی است؟، سخنان خود را اینطور تکمیل کرد: اگر قرار باشد به نشانه 
اعتراض پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنیم و جان یکدیگر را به خطر بیندازیم، آن 
اعتراض معقول و پایدار نیست. باتوجه به اینکه رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
به سالمت عمومی جامعه خدشه های پرهزینه ای وارد می کند، باید مردم این اصل را 

مدنظر داشته باشند تا هزینه کمتری به هموطنانمان وارد شود.
وی معتقد است بخش بزرگی از عدم رعایت پروتکل ها به دلیل این است که مردم 
توجیه نشده اند و فلسفه رعایت پروتکل های بهداشتی برایشان روشن نشده است. اگر 
مردم نسبت به پروتکل های بهداشتی اطمینان داشته باشند، رعایت پروتکل ها چندان کار 
سختی نیست؛ یعنی اگر افراد مطمئن باشند که رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند 
سالمت خود و خانواده شان را ارتقا ببخشد حتما آن رعایت خواهند کرد، اما مردم هنوز 

به این باور نرسیده اند که این توصیه ها، توصیه های سیاسی نیست.
عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: ناچاریم برای توسعه 
جامعه و بسیاری از داشته هایی که به خاطر آنها هزینه دادیم، همبستگی اجتماعی را 
یادآوری کنیم؛ به یاد آوریم که همه ما به یکدیگر مرتبط هستیم و اگر سالمت یک 

نفر به خطر می افتد، سالمت همه افراد آن جامعه نیز به خطر می افتد. 

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی:

ویروس در حال گردش است، كشور باید تعطیل شود
در  مسئول  مقام  یک 
دانشگاه شهید بهشتی گفت: 
مداخالت  و  واکسیناسیون  تا 
غیر درمانی را به طور کامل و هماهنگ 
انجام ندهیم، باید همچنان منتظر ظهور 

واریانت های بعدی هم باشیم.
علی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
ویروس  تحقیقات  مرکز  رئیس  ناجی 
و  بهشتی  شهید  ه  نشگا ا د شناسی 
شناسی  ویروس  زمایشگاه  آ رئیس 
مورد  در  دانشوری  مسیح  بیمارستان 
با  اینکه  بر  مبنی  نظرها  اظهار  برخی 
قوی تر  احتمال  واکسیناسیون  انجام 
شدن ویروس وجود دارد، بیان کرد: در 
مورد این موضوع باید یک نگاه کلی به 
که  باشیم  داشته  مختلف  واریانت های 
هر کدام کجا به وجود آمده است، تمام 
واریانت هایی که تا االن به وجود آمده 
در واقع قبل از واکسیناسیون در دنیا به 

وجود آمده است.
آلفا  واریانت  مثاًل  داد:  ادامه  وی 
برای  دو  این  بگیرید،  نظر  در  را  بتا  و 
هستند،  جنوبی  آفریقای  و  انگلستان 
جهش هر کدام به قبل از واکسیناسیون 

مربوط است.
ویروس  وقتی  حتی  افزود:  ناجی 
دلتا هم که بعد از انجام واکسیناسیون 
بوده  کشورهایی  در  آمده،  وجود  به 
انجام  آنجا  در  واکسیناسیون  که خیلی 
نشده است، حتی ویروسی که در کشور 
پرو وجود دارد، با توجه به آن است که 
صورت  واکسیناسیونی  منطقه  آن  در 

نگرفته است.
بگوییم  اگر  بنابراین  گفت:  وی 
واکسیناسیون  دلیل  به  ویروس ها  رشد 
نیست،  خوبی  و  دقیق  استدالل  بوده، 
وجود  به  کشورهایی  در  واریانت ها 
در  ویروس  گردش  اتفاقا  که  آمده اند 
واریانت  به  است، حتی  بوده  زیاد  آنجا 
آلفا در انگلستان که نگاه کنید، می بینید 
در آن منطقه جغرافیایی گردش ویروس 
بسیار زیاد است و مردم خیلی گشت و 

گذار می کنند..
ناجی ادامه داد: این موضوع دقیقًا 
زمانی اتفاق افتاد که سیاست انگلستان 
ایمنی گله ای بوده است. در کشورهای 
فتاده،  ا تفاق  ا جهش  که  نیز  دیگر 
نداشتند،  مناسبی  خیلی  سیاست های 
واریانت دلتا هم شرایط  حتی در مورد 
در  که  شرایطی  یعنی  است،  همینطور 
بسیار  تجمع  داشته،  وجود  هندوستان 
پایین  بهداشت  همراه  به  جمعیت  زیاد 
و نبود تداخالت غیر درمانی بوده است، 

همه ی اینها به سیاست های نادرست و 
منطقه  یک  در  ویروس  باالی  گردش 

مربوط است.
که  رد  ا د مکان  ا  : فزود ا وی 
ایمونولوژی  فشار  دلیل  به  ویروس ها 
تغییراتی  می شود  وارد  آن   به  که 
ندهیم  اجازه  اگر  اما  باشند،  داشته 
به  تغییر  شانس  کند،  گردش  ویروس 
از  جلوگیری  کلید  پس  نمی آید،  وجود 
گردش  از  جلوگیری  واریانت ها  این 

ویروس است.
ناجی بیان کرد: برای این موضوع 
قوی  اول  دارد،   وجود  راهکار  دو  هم 
مثل  درمانی،  غیر  مداخالت  کردن 
پرداختن به بهداشت فردی یا الک دان، 
شناسایی  و  مسافرت ها  از  جلوگیری 
این صورت  به  مبتالها  سریع  و  دقیق 
که به طور مثال اگر موردی را در یک 
منطقه می بینیم، تمام موارد آن منطقه 
در  کنیم،  ایزوله  و  تست  بررسی،  را 
واکسیناسیون  باید  اینها هم  تمام  کنار 

انجام شود.
سرعت  گر  ا  : د ا د مه  ا د ا وی 
بتوانیم  تا  شود  بیشتر  واکسیناسیون 
در  کنیم،  واکسینه  را  بیشتری  تعداد 
باید  اقدامات غیر درمانی هم  کنارش  
بیشتر شود، در واقع تا این کارها را به 
ندهیم  انجام  هماهنگ  و  جهانی  طور 
باید همچنان منتظر ظهور واریانت های 
بعدی هم باشیم، اما به طور کل خیلی 
موافق نیستم که واکسیناسیون می تواند 

بر روی قدرت واریانت ها اثر بگذارد.
ناجی با اشاره به برخی اظهار نظرها 
در مورد اینکه با توجه به جهش هایی که 
ویروس داشته تعطیلی های دو هفته ای 
خیلی تاثیر گذار نخواهد بود، گفت: ما در 

ایران در مرحله ی کنترل بحران هستیم، 
در واقع االن به بحران رسیدیم و وقتی 
نگاه می کنیم،  پنجم  و  به موج چهارم 
می بینیم که به موقع شهرها را قرنطینه 
نکردیم و اجازه دادیم افراد جابجا شونده 
و مسافرت هایشان را بروند و ... در هر 
حال این واریانت در کشور پخش شد. 
همان  دقیقًا  هم  پنجم  پیک  مورد  در 
زمان های اردیبهشت ماه که شهرهای 
جنوبی در حال قرار گرفتن در وضعیت 
قرمز بودند ما باز آنجا را قرنطینه نکردیم 
و همه ی اینها منجر به این شد که ما 
شکم به شکم از پیک چهارم به پیک 

پنجم رسیدیم.
وی افزود: ما پیک چهارم را هم 
پیک  اواخر  و  نکردیم  کنترل  درست 
مثبت  موارد  تا  10 هزار  تعداد  چهارم 
 100 باالی  و مرگ ها  داشتیم  روزانه 
در  موفقیتی  یعنی  است،  بوده  نفر 
یعنی  همین  نداشتیم،  کنترل  کاهش 
ویروس گردش باالیی در جامعه دارد  
می دهیم  ما  که  دی  عدا ا همچنین 
هم  واقعی  خیلی  اعداد  است  ممکن 
که  دارد  وجود  موارد  از  خیلی  نباشد، 
مراجعه  بیمارستان ها  به  اصاًل  مردم 
هم  ما  آمارهای  در  اصال  و  نمی کنند 

نمی گیرند. قرار 
ناجی ادامه داد: با توجه به اینکه 
در حال حاضر در مرحله بحران هستیم، 
و  ظرفیت  این  با  بحران  کنترل  برای 
وارد  بیمارستان ها  به  االن  که  فشاری 
وقت ها  خیلی  که  می بینیم  می شود 
تکلیف شان  بیمارستان  در  بیماران 
بیمارستان ها تخت  مشخص نمی شود، 
به  بیمارستان  این  از  بیمار  یا  ندارند 
بیمارستان دیگر منتقل می شود، در این 

باید  حتما  هفته ای  دو  تعطیلی  شرایط 
صورت بگیرد.

ویروس  تحقیقات  مرکز  رئیس 
گفت:  بهشتی  شهید  دانشگاه  شناسی 
یک  عنوان  به  تعطیلی  این  نباید  اما 
مسکن موقت قرار گیرد، باید در کنارش 
باید  گیرد،  انجام  هم  دیگر  کارهای 
تعداد خیلی زیادی تست انجام دهیم و 
اکثریت افراد را با سکونی که در جامعه 
بررسی کنیم، چون  به وجود می آوریم 
تعطیلی های ما خیلی سکونی به وجود 

نمی آورد.
وی افزود: دو هفته  تعطیل می شود، 
اما رستوران ها، تاالر ها و کافه ها بازند، 
برگزار می شود،  و عزا  جشن عروسی 
مسافرت  به  مردم  هم،  دیگر  طرف  از 
می روند یعنی ما حتی بر روی تعطیلی 

و نظارت شهرها تالشی نمی کنیم.
به  سکونی  باید  داد:  ادامه  ناجی 
بمانند،  خانه  در  همه  که  بیاید  وجود 
تا  کنیم  شناسایی  را  بیماران  اکثر  باید 
اگر نیاز به درمان دارند، اقدامات الزم 
انجام شود، بنابراین در چنین شرایطی 
گردش ویروس کم می شود و در کنارش 
باید واکسیناسیون را انجام دهیم، که آن 
هم باید با ساز و کار مناسب جلو رود، 
واکسیناسیون  انجام  برای  افراد  مثاًل 
در تجمع قرار نگیرند، افراد به صورت 
تا  را دریافت کنند  نوبت خود  اینترنتی 

تجمع اتفاق نیفتد.
در  ویروس  افزود:  پایان  در  وی 
حال گردش است و باید تعطیلی اعمال 
کنیم تا از گردش آن جلوگیری کنیم، 
کادر درمان با تمام فشارها و بیماری های 
شدید که وجود دارد روبه رو است و باید 

این موضوع را هم در نظر بگیریم.
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زیر نظر: علی هوشمند

اعالم نتایج برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه ها تا۴۰ روز آینده
و  پژوهشی  عالی،  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  پیمانی  استخدام  آزمون 
فناوری روز گذشته)جمعه 22 خرداد 1400 ( در حوزه های امتحانی برگزار شد و 

نتایج آن تا 40 روز آینده اعالم می شود.
کارت  شرکت در آزمون  از روز سه شنبه 19 مرداد برای مشاهده و پرینت 
www. نشانی  به  آموزش کشور  بر روی درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
sanjesh.org قرار گرفت. متقاضیان  آزمون ، برای شرکت در جلسه امتحان باید 
در تاریخ تعیین شده به درگاه اطالع رسانی مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات 
شناسنامه ای )نام، نام خانوادگی، کد ملی، سال تولد و ...( و یا اطالعات ثبت نامی 
)شماره پرونده، شماره سریال و کد پیگیری و ...( از کارت شرکت در آزمون خود 
یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت 

در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه می کردند.
به منظور ارائه خدمات به آن دسته از متقاضیانی که دچار بیماری کرونا 
قرنطینه  منزل  در  یا  و  بستری  بیمارستان  در  که  بیمارانی  از  )اعم  بودند  شده 
تدابیر  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  هماهنگی  با  قباًل  هستند( 

ویژه ای اتخاذ شد.
متقاضیان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون 
الزم است، حداکثر تا تاریخ28 مرداد از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی با این 
و  بررسی  قابل  فوق  تاریخ  از  بعد  واصله  درخواست های  نمایند.  مکاتبه  سازمان 

پیگیری نخواهد بود.
 این آزمون به منظور جذب 1960 نفر نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری سراسر کشور برگزار می شود و نتایج 

اولیه آن نیز 40 روز پس از برگزاری آزمون اعالم خواهد شد.

به دنبال محدودیت ورود واکسن انجام شد؛
توقف واكسیناسیون در دانشگاه تربیت مدرس

بر اساس اعالم مدیر سالمت و بهداشت دانشگاه تربیت مدرس،با توجه به 
ثانوی  اطالع  تا  دانشجویان  واکسیناسیون  دانشگاه،  به  واکسن  ورود  محدودیت 

متوقف می شود.
این  بیان  رئوفی ضمن  دنیای جوانان، دکتر محمدرضا  به گزارش خبرنگار 
که  است  اولویت بندی  اساس  بر  دانشجویان  واکسیناسیون  داشت:  اظهار  مطلب 
در دانشگاه  انجام شده و ما در تالش هستیم تا با همکاری ستادی که در وزارت 
علوم تشکیل شده است بتوانیم باقیمانده دانشجویان دانشگاه را واکسینه کنیم تا به 
برنامه وزارت علوم برای برگزاری بخشی از کالس های درس بصورت حضوری 

در نیمسال تحصیلی پیش رو کمک نماییم.
اول  اولویت  تربیت مدرس تصریح کرد:  دانشگاه  بهداشت  و  مدیر سالمت 
وزارت علوم تشکیل کالس های حضوری دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی 
به ویژه دوره دکتری است، در مرحله بعد دانشجویان کارشناسی ارشد و در مرحله 
سوم دانشجویانی که دروس عملی دارند، واکسن دریافت می کنند. خوشبختانه در 
هفته گذشته تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه واکسن کرونا را دریافت کرده اند، 
اکنون دانشجویان باقیمانده دانشگاه در انتظار تزریق واکسن هستند تا بتوانند سال 

تحصیلی جدید را بدون نگرانی آغاز کنند.
دانشگاه،  به  واکسن  ورود  محدودیت  رفع  محض  به  افزود:  پایان  در  وی 
واکسن  تزریق  جریان  در  دانشگاه  پیامکی  سامانه  طریق  از  را  دانشجویان  سایر 

قرار می دهیم.
مردادماه،  هفته سوم  مدرس،  تربیت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سالمت  مرکز  تالش  با  و  بود  دانشگاه  برای  جوشی  و  جنب  پر  بسیار  هفته 
داشتند  نشگاه  دا در  تردد  مجوز  که  دانشجویانی  ز  ا بسیاری  بهداشت  و 

شدند. واکسینه 
 آمار دانشجویانی که این هفته طی 4 روز واکسینه شدند به عدد 2 هزار و 
952 می رسد. در مجموع از ابتدای برنامه واکسیناسیون تعداد 4 هزار و 108 نفر 

از دانشگاهیان تربیت مدرس واکسن دریافت کرده اند.

كشف ۹۵۰۰ كیت آزمایشگاهی غیرمجاز در یك واحد مسکونی
معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت تهران بزرگ از کشف 9 هزار و 500 عدد کیت 

آزمایشگاهی غیرمجاز در یک واحد مسکونی در غرب تهران خبر داد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان؛ سرهنگ نادر مرادی با اعالم خبر کشف بیش از 
9 هزار کیت آزمایشگاهی غیرمجاز در یک واحد مسکونی، در تشریح این خبر اظهار کرد: 
اوایل هفته گذشته خبری درباره نگهداری کیت های آزمایشگاهی در یک واحد مسکونی 
اماکن عمومی  بر  از مأموران معاونت نظارت  در حوالی سعادت آباد دریافت شد و تیمی 

پلیس امنیت تهران بزرگ، بررسی موضوع را بر عهده گرفتند.
معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت تهران بزرگ افزود: با شناسایی نشانی دقیق 
این واحد مسکونی و هویت مالک آن، نتیجه تحقیقات پلیسی به مرجع قضائی منعکس 
و  در هماهنگی های قضائی روز گذشته تیمی از مأموران به همراه نماینده  سازمان غذا و 
دارو به نشانی اعالمی اعزام شدند و در بازرسی از این واحد مسکونی 9 هزار و 500  کیت 
کشف شد.وی با بیان اینکه این واحد مسکونی برابر دستور قضائی پلمب شد، خاطرنشان 

کرد: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را  6 میلیارد ریال برآورد کردند.
انتظامی، در این رابطه یک نفر دستگیر و برای  سیر مراحل  به گفته  این مقام 

قضائی به دادسرا معرفی شد.

مرد تهرانی 3 سال بعد فهمید پدر بچه اش نیست !
دادگاه  در  نامشروع  بچه  تولد  به  منجر  محصنه  زنای  اتهام  به  جوان  مرد  و  زن 

محاکمه شدند.

تهرانی  جوان  مرد  و  زن  ارتباط  حاصل  نامشروع،  بچه  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
است.در حالی که شوهر زن جوان به اتهام تولد بچه نامشروع از او شکایت کرد، یک مرد 
جوان به اتهام ارتباط نامشروع با همسر این مرد و تولد بچه نامشروع بازداشت شد.زن 
و مرد جوان ارتباط منجر به تولد بچه نامشروع را انکار کردند.رسیدگی به پرونده اتهامی 
زنای محصنه منجر به تولد بچه نامشروع در دادگاه کیفری یک استان تهران ادامه دارد.

مدتی قبل مردی حدودا 50 ساله از همسر جوان خود که با او اختالف سنی زیادی 
دارد،به اتهام زنای محصنه منجر به تولد بچه ای نامشروع شکایت کرد.این در حالی بود 

که حدود سه سال از تولد این کودک می گذرد.
بعد از ثبت شکایت شوهر زن جوان،رسیدگی به این شکایت در جریان قضایی قرار 
گرفت و متهم به همراه مردی که مدارک موجود رابطه آنها را محرز می کرد در دادگاه 

حاضر شدند.
در ابتدای جلسه رسیدگی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران،وکیل 
ارتباط  به  پی  من  موکل  قبل  گفت:»مدتی  خود  موکل  در طرح شکایت  پرونده  شاکی 
همسرش با یک مرد غریبه برد.پیامک های موجود در پرونده ارتباط این دو فرد را به 
اثبات می رساند که در جایی از صحبت هایشان همسر موکل بنده اشاره کرده که موکل 

من پدر فرزندش نیست و مرد غریبه حاضر در دادگاه پدر بچه است.«
در حالی که پسر بچه حدودا 3 ساله زن جوان همراه او بود و فارغ از آنچه در دادگاه 
می گذشت روی صندلی ها به بازی مشغول بود؛ قاضی خطاب به زن جوان گفت:»در 
مرحله تحقیقات مقدماتی بنا بر شکایت همسر شما،آزمایش دی ان ای از فرزند شما گرفته 
شد که این آزمایش نشان می دهد پدر فرزندتان،شوهر شما نیست و مرد جوان حاضر در 
دادگاه که با شما ارتباط نامشروع داشته؛پدر این بچه است.با این وجود در برابر اتهام زنای 

محصنه چه دفاعی از خود دارید؟«
زن جوان در دفاع از خود گفت:»من اتهامم را قبول ندارم چون هیچ ارتباطی با این 
آقا نداشتم.نتیجه آزمایش را هم قبول ندارم و خودم می دانم که پدر فرزندم،شوهرم بوده 

است.اما شوهرم با هر ترفندی می خواهد من را متهم کند.« 
خیلی  ندارم.من مدت  قبول  را  زنا  از خود گفت:»اتهام  دفاع  در  جوان  مرد  سپس 
کوتاهی با این خانم ارتباط داشتم اما ارتباط ما در حد چند تماس و چند پیامک بود که 

بعد هم تمام شد.«
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R15 و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5,1 دیده می شود. پردازنده ی 8100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،760 دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5,2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

وزیر بهداشت با بیان اینکه کرونا یک 
و  نیست  درمانی  و  بهداشتی  صرفا  پدیده 
و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  پدیده  یک 
خواهد  نشان  تاریخ  گفت:  است،  اقتصادی 
داد که مثل طاعون که همه مناسبات اروپا 
را تغییر داد کرونا هم همه مناسبات جهان 

را تغییر خواهد داد.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر سعید 
آمزوش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی 
پزشکی در جلسه ویدئو کنفرانسی که روز 
پنجشنبه و با حضور فرماندهان سپاه استانها 
سازمان  در  پزشکی  علوم  دانشگاههای  و 
کرد  اظهار  شد،  برگزار  مستضعفین  بسیج 
توفیقات زیادی را کسب کردیم که ما را در 
صدر بسیاری از کشورهایی که امکانات به 
مراتب فراوان تری داشتند، قرار داد گفت: 
تاریخ قضاوت خواهد کرد آنهایی که قصد 
داشتند شیوه زیستن افغانستان، پاکستان و 
هند را تحمیل کنند و ادعای آمار سوئیس، 
داشتند،  ما  از  را  آمریکا  و  فرانسه  انگلیس، 
اروپایی که در  با کشورهای  را  ما  عده ای 
هستند،  امکانات  همه  از  برخورداری  اوج 
مقایسه و سپس مواخذه می کنند که چرا 
از  و  است  حد  این  در  ما  مرگهای  تعداد 
پروتکل  اجرای  برای  ما  وقتی  طرف  آن 
شبیه  دارند  انتظار  کنیم  می  ایستادگی  ها 
کشورهایی زندگی کنیم که اصال پروتکل 

در آنجا معنایی ندارد.
مشهد  به  خود  اخیر  سفر  به  نمکی  

در  متاسفانه  کرد:  عنوان  و  اشاره  مقدس 
این  به  پرواز   32 و  هزار  روز  هشت  طول 
شهر در پیک کرونا از نقاط مختلف کشور 
و کشورهای همسایه بدون رعایت پروتکل 
های بهداشتی انجام شده است؛ در هتل ها، 
بازارها و حرم مقدس دستورالعل ها رعایت 
نمی شوند؛ این در حالی است که کادر درمان 
و بسیج در کنار هم شبانه روز تالش کردند و 
همچنان در جبهه مقابله با کرونا هستند اما 
عده ای کار را رها کرده اند، به همین دلیل ما 
در ته این رودخانه در حال جمع آوری جنازه 
هستیم. منصفانه نیست که عده ای با کبریت 
و بنزین در دست آتش بزنند و ما در کنار 
هم آتش نشانان مظلوم این سرزمین باشیم 

و همه از ما انتظار داشته باشند.
وزیر بهداشت عنوان کرد: اینکه چطور 
شد که این همدلی و وفاق باز هم به پیک 
این  مردمان  مرگ  و  شد  کشیده  دیگری 
را  نفر رسید، همه  باالی 500  به  سرزمین 
پیش بینی کرده بودم و همه را مکتوب و 
مرحله به مرحله نوشتم و آخرین نامه غیر 
محرمانه من نامه اخیرم به رهبر انقالب بود 
که ایشان هم با حمایتی که دارند بالفاصله 
ارجاع فرمودند. از این عادی انگاری به غیر 

این نتیجه نمیشد انتظار داشت.
وزارت  و  بسیج  دستاوردهای  وی 
موفق  بسیار  گام  پنچ  این  در  را  بهداشت 
قرنطینه  تخت  هزار   130 گفت:  و  دانست 
در کنار هم در کشور ایجاد کردیم اما موفق 

نشدیم حتی یک نفر را به قرنطینه ببریم. 
هیچ جای دنیا اپیدمی را با خواهش، تمنا، 
مرگ من و جان من کنترل نمی کنند. ما 
از همراهی کار فرهنگی و بهداشتی با کار 
محکم برای اعمال پروتکل محروم شدیم. 
واهلل ما در دوارن کرونا کم نگذاشتیم یکی 
از نقصان های ما این بود که قدرت محکمی 

در کنار خود نداشتیم.
که  نمیگویم  من  کرد:  تصریح  وی 
دیگران نامردی می کنند دیگران هم شاید 
نداشتند؛ نمی خواهم  این بضاعت  از  بیش 
کسی را متهم کنم . امروز ما در عرصه ای 
با  دلتا  ویروس  متاسفانه  که  گرفتیم  قرار 
به  را  افراد جوان  برابر،  قدرت سرایت چند 
تاسف  من  کند.  می  گرفتار  بیشتر  مراتب 
اگر  اما  شهروند  یک  مرگ  برای  میخورم 
برخی از تمهیدات ما نبود امروز باید شاهد 

مرگ های باالی 1200 تا 1300 بودیم.
های  گام  ما  اینکه  بیان  با  نمکی 
درست، علمی و منطقی برداشتیم و ساعت 
ها طرح دادیم اما ملزومات آن را نداشتیم، 
گفت: اگر هرگام دیگری برداریم و اگر این 
ماشین تولید بیمار را خاموش نکنند ما زیر 
این بار له می شویم. ما امروز در کنار فرمانده 
ارجمند سپاه، بسیح و عزیزانمان در استان ها 
و وزارت بهداشت در پاسخ به فرمان فرمانده 
دلمان می خواهیم گام جدیدی برداریم اما 
در این گام جدید چیز جدید و حرف جدیدی 
از نظر مبانی علمی نداریم. معتقدیم همان 
که طراحی شده باید خوب اجرا شود. کرونا 
یک پدیده صرفا بهداشتی و درمانی نیست؛ 
کرونا یک پدیده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادی است. تاریخ نشان خواهد داد که 
مثل طاعون که همه مناسبات اروپا را تغییر 
داد کرونا هم همه مناسبات جهان را تغییر 

خواهد داد.
وزارت  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
در  از همکارانم  داد:  ادامه  نمکی  بهداشت، 
ارتقای  در  که  دارم  درخواست  ها  دانشگاه 
این حرکت بکوشند. امروز دیگر نیاز نیست 
در  نفر  یک  اگر  شود  گرفته  تست  همه  از 
خانواده ویروس دلتا داشت اصل را بر این 
بگذارید که همه مبتال هستند حتی اگر تست 
آنها منفی بود. قدرت سرایت بسیار باالست 
که ما باید تست منفی را منفی کاذب تلقی 
کنیم. میزان متوسط تست های ما 4.6 است.

وزیر بهداشت:

هیچ جای دنیا اپیدمی را با خواهش، مرگ من و جان من کنترل نمی کنند
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یک  از  کشور  اقتصاد 
تورم بسیار باال رنج می برد و 
یکی از اصلی ترین چالش های 
سوال  است.  جدید  دولت  روی  پیش 
کجا  از  تورم  این  که  است  این  اصلی 
ناشی می شود و دولت جدید برای رفع 

آن چه اقداماتی می تواند انجام دهد.
به گزارش دنیای جوانان، یکی از 
معدود شاخص های اقتصادی کالن که 
به صورت مستقیم از وضعیت معیشت 
مردم حکایت دارد، نرخ تورم است. تورم، 
چه به صورت ساالنه باشد و چه به شکل 
نقطه به نقطه یا ماهانه به ما می گوید 
مصرفی  کاالهای  و  اقالم  بابت  مردم 
خود هر سال و هر ماه چه مقدار پول 
بیشتری باید نسبت به سال و ماه قبل 

از آن بپردازند.  
هرچند تورم و گرانی تفاوت هایی 
دارند، اما مردم در زندگی روزمره خود 
تورم را همان گرانی می دانند. گرانی بر 
ابعاد مختلف زندگی فرهنگی و اجتماعی 
و  خورد  تنها  نه  می گذارد.  اثر  مردم 
خوراک، مسکن پوشاک و به طور کلی 
می کند،  متأثر  را  مردم  زندگی  کیفیت 
رفتارهای  و  فرهنگی  مصرف  بلکه 
تغییر  هم  را  مردم  تفریحی  و  فراغتی 
می دهد. گستردگی و اهمیت پیامدهای 
تورم بر کسی پوشیده نیست و آیت اهلل 
رئیسی، رئیس جمهور جدید نیز هم در 
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و 
هم در جریان مراسم تحلیف در مجلس 
تورم  مشکل  حل  بر  اسالمی  شورای 

تأکید کرد.  
آمار  مرکز  گزارش  آخرین  طبق 
ماه  تیر  در  نقطه ای  تورم  نرخ  ایران  
1400 به عدد 43.6 درصد رسیده است؛ 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
برای  تیر 1399  از  بیشتر  43.6 درصد 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده  اند.
تیر ماه 1400  نرخ تورم نقطه ای 
در مقایسه با ماه قبل 4.0 واحد درصد 
نقطه ای  تورم  نرخ  یافته است.  کاهش 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی  ها و 
دخانیات« با کاهش 5.4 واحد درصدی 
»کاالهای  گروه  و  درصد   56.9 به 
کاهش  با  خدمات«  و  غیرخوراکی 
درصد   37.4 به  درصدی  واحد   3.4

رسیده است.
تورم  در  اندکی  کاهش  هرچند 
نقطه ای وجود دارد اما در تورم ساالنه 
با افزایش مواجه هستیم. منظور از نرخ 
تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به 
ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از 
آن است. نرخ تورم ساالنه تیر ماه 1400 
برای خانوارهای کشور به 44.2 درصد 
رسیده که نسبت به سال قبل، 1.2 واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.
برای  ساالنه  تورم  نرخ  هم چنین 
خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 
که  است  درصد   47.3 و  درصد   43.7
برای خانوارهای شهری 1.2 واحد درصد 
افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.7 

واحد درصد افزایش داشته است.
دو نکته مهم در بحث تورم سال 
نرخ  بودن  باال  اول  دارد:  وجود  جاری 
تورم خوراکی ها نسبت به سایر گروه ها 
و دوم پایین بودن تورم در نقاط شهری 
نسبت به مناطق روستایی است. هرچند 
اما  است  مهم  کاالیی  گروه های  همه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها با نیازهای اولیه 
انسان ارتباط مستقیم تری دارد و مردم 
تورم در این گروه را به صورت عینی تر 
لمس می کنند. از این رو کاهش تورم 
و تک رقمی کردن آن به سرعت برای 
جامعه قابل تشخیص است. در صورتی 
که رشد اقتصادی وتقویت بخش تولید 
با  مردم  شود،  همراه  کاهش  این  با 
را حس  تورم  کاهش  بیشتری  سرعت 

خواهند کرد.
نه  ا سر مد  آ در که  یی  نجا آ ز  ا
است  روستائیان  از  بیشتر  شهرنشینان 
تورم بار مضاعفی بیشتری را بر ساکنین 
مناطق روستایی تحمیل خواهد کرد؛ به 
که   معناست  بدان  امر  این  ساده  زبان 
»درآمد کمتر و گرانی بیشتر«. پیامد این 
امر خود را در تسریع روند مهاجرت های 
افزایش حاشیه نشینی  و  روستا-شهری 
و مشکالت  مسائل  ده ها  و  در شهرها 
اجتماعی متعاقب آن نشان خواهد داد.  
یکی  رئیسی  سیدابراهیم  آیت اهلل 
از اولین اولویت های دولت سیزدهم را 
کنترل و مهار تورم اعالم کرده است اما 
موضوع این است که تورم موجود ناشی 
از چیست و برای رفع آن چه کاری باید 

انجام داد؟

بغزیان«،  »آلبرت  مورد  این  در 
تهران  دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان 
گفت: عددی که به عنوان تورم ساالنه 
یا ماهانه و غیره اعالم می شود، میانگین 
افزایش قیمت ها است. بنابراین اگر گفته 
این  است  درصد   44.2 تورم  می شود 
احتمال وجود دارد که در یک کاالیی با 
60 درصد افزایش رو به رو باشیم و در 
کاالی دیگری با 30 درصد؛  در مورد 
موضوعی  چنین  هم  دیگر  کاالهای 

مصداق دارد.
کاالیی  گروه های  در  افزود:  وی 
مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها و غیره 
نیز به همین صورت است. یعنی تورم 54 
درصدی در این گروه یک رقم میانگین 
است و ممکن است قیمت برخی کاالها 
صد درصد و برخی دیگر هم 30 درصد 

افزایش داشته اند.
اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
آن  پیدایش  چرایی  و  تورم  موضوع 
خیلی ساده است، اظهار داشت: تورم یا 
از جانب تقاضا می آید یا از جانب عرضه. 
مردم  زمانی هجوم  است  ممکن  یعنی 
برای خرید یک یا چند قلم کاال میزان 
تقاضا را باال ببرد و از این طریق تورم 
افزایش پیدا کند. اما، زمانی هم به خاطر 
صعودی شدن هزینه های تولید، تورم از 

سمت عرضه باال می رود.
دارد  اعتقاد  اینکه  بیان  با  بغزیان 
تقاضا  افزایش  از  ناشی  کنونی  تورم 
نیست و مربوط به افزایش هزینه های 
تولید است، تصریح کرد: در حال حاضر 
شاهد هجوم مردم برای خرید مسکن یا 
خودرو نیستیم ولی به دلیل آنکه نرخ 
تورم تولید کننده افزایش یافته، قیمت 
شده  مواجه  رشد  با  نیز  کاالها  انواع 
مسکن  موضوع  در  مثال  برای  است. 
تعداد  می کنیم  نگاه  آمارها  به  وقتی 
معامالت کاهش داشته، اما قیمت باال 

رفته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای 
باید  حاضر  حال  در  تورم  نرخ  کاهش 
داد، گفت:  را کاهش  تولید  هزینه های 
ارز  تامین  با  همزمان  می تواند  دولت 
نظارت  توزیع  و  تولید  فرایند  بر  تولید، 
دقیق داشته باشد و از این راه تورم را 

کاهش دهد.  
اگر  مثال  برای  داد:  ادامه  وی 
به  ورود  جای  به  مسکن  موضوع  در 
و  این حوزه  نیاز  مورد  کاالهای  تولید 
کاهش هزینه های تولید، به متقاضیان 
و مصرف کنندگان وام بدهیم نه تنها 
تورم مسکن پایین نمی آید بلکه بیشتر 

هم خواهد شد.
را  نظارت  اقتصادی  تحلیلگر  این 
موضوعی کلیدی در موفقیت مهار تورم 
و کنترل قیمت ها عنوان کرد و افزود: 
اعتقاد دارم دولت سیزدهم باید نظارت 
توزیع  و  تولید  بازار و بخش  بر  دقیقی 
اعمال کند.  همیشه و در هر شرایطی 
محتکران، بازارسازها و سوءاستفاده گرها 
نظارت  که  صورتی  در  و  دارند  حضور 
الزم اعمال نشود، این قبیل افراد از هر 
اعمال هر سیاستی سوء  از  و  شرایطی 

استفاده خواهند کرد.
رشد  خصوص  در  همچنین  وی 
نرخ ارز و رابطه آن با افزایش صادرات 
توضیح داد: نباید دچار این اشتباه شویم 
باال  نتیجه  در  و  ارز  نرخ  افزایش  که 
رفتن میزان صادرات به تولید و اشتغال 
کمک خواهد کرد. این موضوع در طرح 
گفته  شد.  مطرح  اروپا  در  »مارشال« 
و  ملی  پول  ارزش  کاهش  با  که  شد 
تقویت  برای  زمینه  دالر  نرخ  افزایش 
تولید و اشتغال فراهم می شود. اما این 
شرایط  در  که  است  صادق  زمانی  امر 
رشد  جلوی  و  باشیم  اقتصادی  عادی 

هزینه های تولید را بگیریم.

طنین زنگ آبادانی استان لرستان با حضور بانك پاسارگاد آوایی 
فرهنگی یافت

را  اجتماعی  مسئولیت  ایفای  همواره  پاسارگاد  بانک 
به عنوان اقدامی مستمر و نهادینه در دستور کار خود داشته و 
شروع عملیات احداث 11مدرسه دیگر در مناطق کمتر برخوردار 
استان لرستان گام بلند و مهر تأیید دیگری بر این رویکرد است.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در روز چهارشنبه 
11پروژه  اجرایی  عملیات  آغاز  آیین  امرداد1400   20 مورخ 

آموزشی در قالب 33 کالس درس در استان لرستان با حضور حجت االسالم والمسلمین 
شاهرخی نماینده معزز ولی فقیه در استان لرستان، دکتر امیری معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری لرستان، دکتر سهرابی سرپرست اداره کل  آموزش و پرورش استان 
لرستان، دکتر ویسکرمی رئیس ستاد اجرائی فرمان امام خمینی)ره( و علی رستمی رئیس 

شعبه خرم آباد بانک پاسارگاد در روستای کمال وند شهرستان خرم آباد برگزار گردید.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین شاهرخی ضمن اشاره به اقدامات ارزشمند 
بانک پاسارگاد در راستای آبادانی کشور عزیزمان و به خصوص در استان لرستان، اقدامات 
بانک پاسارگاد را ارزشمند دانسته و مراتب تقدیر و تشکر خود را از این اقدامات و آقای 

دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد ابراز داشتند.
گفتنی است بانک پاسارگاد عالوه بر 11 مدرسه در شهرستان های خرم آباد )2 
مدرسه(، درود )1 مدرسه(، علی گودرز )2 مدرسه(، کوهدشت )2 مدرسه( و نورآباد )4 

مدرسه(، ساخت 2 مدرسه دیگر را نیز در دستور کار خود دارد.
فعالیت های بانک پاسارگاد در حوزه مدرسه سازی در استان های کهگیلویه  و 
 بویراحمد، هرمزگان، سیستان  و بلوچستان، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، 
خوزستان، لرستان و گلستان تاکنون ساخت 25 مدرسه را به همراه داشته است، که 
با احتساب آغازبه کار فرآیند ساخت 13 مدرسه دیگر در استان لرستان، تعداد مدارس 
ساخته شده توسط بانک پاسارگاد به 38 باب افزایش خواهد یافت و بیش از 33 کالس 
درس به فضای آموزشی استان لرستان افزوده خواهد شد. در حوزه ساخت کتابخانه 
و  لرستان  بویراحمد،  و  اردبیل، همدان، کهگیلویه  استان های  در  کتابخانه  نیز، 17 
فارس توسط بانک احداث شده است که تنها بخشی از اقدامات بانک در حوزه امور 

فرهنگی به شمار می رود.

خدمات الکترونیکی مشتریان حقوقی، تحولی نو در شبکه بانکی
ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به مشتریان همواره از 
برنامه های اصلی بانک هاست. در این میان استفاده مشتریان 
حقوقی از این خدمات برای آن ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده 
است و بدون شک بانکی که بتواند پاسخگوی نیازهای مشتریان 
حقوقی در حوزه خدمات الکترونیکی باشد، یک گام نسبت به 
دیگران جلوتر است. در همین رابطه “تنخواه کارت رفاه” بانک 

رفاه کارگران که به منظور استفاده مشتریان حقوقی و برای اولین بار در شبکه بانکی 
طراحی شده، قابل بررسی و ارزیابی است.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از خبرگزاری فارس، یکی 
از خدماتی که توسط بانک رفاه کارگران از سال 1395 در اختیار اشخاص حقوقی قرار 
گرفته است، “تنخواه کارت رفاه” است. این خدمت در راستای تکمیل سبد خدمات 
ارائه خدمات موثر و روزآمد و جلب رضایت مشتریان  الکترونیک، تداوم  بانکداری 

حقوقی، ارائه شده است.
این کارت صرفاً ویژه مشتریان حقوقی است و از طریق آن ها به افراد مورد نظر 
)کارپرداز( تحویل می شود. کارپردازان می توانند با استفاده از این کارت ها، نقدینگی 
خود را مدیریت کنند و تا سقف مبلغ تعیین شده، از تمامی خدمات کارت های شتابی 

اعم از برداشت نقدی، خرید، انتقال وجه، پرداخت قبوض و… بهره مند شوند.
به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات و توسعه و تسهیل در ارائه خدمت تنخواه 
کارت رفاه، همچنین افزایش میزان رضایتمندی مشتریان از این خدمت، امکان دریافت 
گزارش از عملکرد تنخواه کارت، در سامانه معین بانک ایجاد شده است. گزارش های 
مذکور با زیر منوی های”گزارش لیست کارت های مشتری حقوقی”، “دریافت مانده 
محدودیت کارت” و “دریافت ریز تراکنش های کارت در بازه زمانی” و ” دریافت 

ریزتراکنش کارت با شماره پیگیری ” در سامانه یاد شده آماده بهره برداری است.
تنخواه کارت رفاه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که این ویژگی 

ها عبارتند از:
• صدور کارت مجزا به ازای هر کارپرداز

• امکان دریافت گزارش های برخط توسط مشتری حقوقی
• درج شماره کارت در صورت حساب مشتری حقوقی

• امکان تعیین سقف برداشت برای هر کارت
• امکان برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز توسط کارپرداز

• امکان خرید اینترنتی و خرید از دستگاه های پایانه فروشگاهی توسط کارپرداز
• امکان انتقال وجه توسط کارپرداز

• امکان تغییر رمز کارت توسط کارپرداز
• امکان برداشت تمامی قبوض و حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی

مشتریان حقوقی با دریافت این خدمت به راحتی می توانند فعالیت های روزمره 
شرکت و یا سازمان خود را با استفاده از خدمات الکترونیکی بانک رفاه کارگران انجام 
دهند و دغدغه آن ها به ویژه برای خرید های روزانه و مدیریت نقدینگی برطرف 

می شود.
مشتریان حقوقی برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند به پایگاه اطالع رسانی 
بانک رفاه کارگران به نشانی www.refah-bank.ir مراجعه و یا با مرکز اطالع 

رسانی و پاسخگویی)فراد( به شماره تلفن 8525 -021 تماس بگیرند.

طی مراسمی با حضور خبرنگاران صورت گرفت؛
تحویل 3 دستگاه اكسیژن ساز اهدایی بانك دی به بیمارستان های 

ایرانشهر، زابل و زهك
3 دستگاه اکسیژن ساز اهدایی کارکنان بانک دی در 
مراسمی رسمی تحویل دانشگاه های علوم پزشکی ایرانشهر، 

زابل و زهک شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، طی مراسمی با حضور 
نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و بانک دی، دستگاه های 
در  استفاده  جهت  دی  بانک  همکاران  اهدایی  اکسیژن ساز 

بیمارستان های ایرانشهر، زابل و زهک تحویل مقامات درمانی استان شد.
در این مراسم حمید علیزاده، رئیس شعبه شهرستان زاهدان بانک دی اظهار کرد: 
با توجه به همه گیری ویروس کرونا و شرایط بحرانی منطقه در ماه اخیر، همکاران 
بانک دی در سراسر کشور به صورت خودجوش با راه اندازی کمپین »قدم های کوچک 
حیات بخش سیستان و بلوچستان« اقدام به جمع آوری کمک های نقدی برای تأمین 
دستگاه اکسیژن سازکردند.وی افزود: با مشارکت چشمگیر همکاران ارزش آفرین بانک 
دی موفق شدیم 3 دستگاه اکسیژن ساز برقی با اعتباری نزدیک به یک میلیارد ریال 

تهیه و در اختیار مردم استان قرار دهیم.
علیزاده گفت: این سه دستگاه به بیماران نیازمند شهرستان های ایرانشهر، زهک 

و بیمارستان سینا شهرستان زابل اهدا شد.
وی همچنین از اهدای بسته های معیشیتی کارکنان بانک دی به شهرستان های 
کم برخوردار نیز خبر داد و گفت: پیش تر در اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با 
سالروز تأسیس بانک دی بستههای معیشتی بین 160 خانوار در مناطق کم برخوردار 

شهرستانهای زابل، ایرانشهر و زاهدان توزیع شد.
نیز گفت: دستگاه های  این مراسم نماینده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  در 
اکسیژن ساز یکی از اقالمی است که در استان سیستان و بلوچستان با توجه به شیوع 
باالی ویروس کرونا به شدت مورد نیاز است و از همدلی همکاران بانک در اهدای 

این دستگاه ها سپاسگزاریم.

بروز رسانی نسخه IOS همراز بانك تجارت
نسخه IOS برنامه همراز بانک تجارت از 20 مرداد 

آماده بروزرسانی شد.
 IOS به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، نسخه
برنامه همراز بروز رسانی شده و مشتریان باید پیش از انقضای 
بروزرسانی  و  نسخه  آخرین  دریافت  به  نسبت  قبلی  نسخه 

برنامه اقدام کنند.
این بانک از بامداد 20 مرداد ماه سالجاری ضمن ارسال پیامک برای مشتریان، 
برنامه همراز را برای دریافت آخرین نسخه به همراه نسخه قدیم بروزرسانی می کند. 
همچنین پیش نیاز انتقال اطالعات، نصب آخرین نسخه قدیم )1٫7٫0( و سپس نصب 

نسخه جدید )1٫8٫0( با قابلیت انتقال اطالعات است.
کاربران این اپلیکیشن می توانند هم اکنون با مراجعه به پایگاه اینترنتی بانک 
بانک  ، آخرین نسخه IOS همراز   key.tejaratbank.ir به نشانی تجارت 
تجارت را مجددا دریافت کنند.همچنین به منظور آشنایی با نحوه به روزرسانی به 

اینجا و مشاهده ویدیوی آموزشی به اینجا مراجعه کنند.

برنامه وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم منتشر شد
وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم برنامه خود را برای اداره این وزارتخانه 

در پنج فصل منتشر کرد.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت نفت، برنامه جواد اوجی به عنوان وزیر 
نفت پیشنهادی دولت سیزدهم برای اداره صنعت نفت در پنج فصل شامل فصل 
نخست »مقدمه«، فصل دوم »برخی از اسناد باالدستی مرتبط با صنعت نفت 
حاکم بر برنامه پیشنهادی«، فصل سوم »چالش های اساسی پیش روی صنعت 
نفت«، فصل چهارم »اقدامات اساسی و فوریت دار در صنعت نفت« و فصل 
اولویت ها«  با لحاظ نمودن  پنجم »اقدامات راهبردی و عملیاتی وزارت نفت 

تنظیم شده است.
سوابق علمی، تخصصی و اجرایی اوجی نیز در ابتدای این برنامه به طور 

کامل آمده است.
براساس این گزارش، در بخشی از مقدمه برنامه پیشنهادی جواد اوجی برای 
وزارت نفت دولت سیزدهم آمده است: »با وجود گذشت بیش از 70 سال از زمان 
ملی شدن صنعت نفت، اما به دالیل مختلف داخلی و خارجی، انتظارات موردنظر 
از این صنعت به طور کامل محقق نشده است و از »ملی کردن صنعت نفت« 
تا استقرار »صنعت ملی نفت« مسیر طوالنی و پر هزینه ای پیش رو قرار دارد 
که برای طی این مسیر ضمن آسیب شناسی، بایستی کل ظرفیت های کشور را 
بسیج کرد.عوامل تأثیرگذار بر صنعت نفت که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند 
اقتصادی، حقوقی و قانونی،  را می توان شامل عوامل »اجرایی و تشکیالتی، 
از  بین المللی، فنی و زیست محیطی« طبقه بندی کرد. یکی  سیاسی داخلی و 
ارکان اصلی تحقق اهداف وزارت نفت، تمرکز بر اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، توجه ویژه به مبارزه با فساد، اصالح رویه ها و ساختارها در راستای 
سیاست های کلی اصل 44 با تأکید بر اصول رقابت، کوچک سازی و کاهش 
تصدی گری دولت استوار گردد. با اصالح ساختار و بینش ها، صنعت نفت می تواند 
نقش مهمی در بهبود فضای کسب وکار برای کارآفرینان واقعی اقتصادی و جذب 

سرمایه گذاران داشته باشد.«

افزایش مالیم قیمت نفت سنگین ایران
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران ماه 

میالدی گذشته حدود دو درصد رشد ماهانه داشت.
به گزارش دنیای جوانان، قیمت نفت سنگین ایران در ژوییه به 72 دالر 
و 98 سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با 71 دالر و 68 سنت در ژوئن، 
یک دالر و 30 سنت معادل 1.8 درصد افزایش نشان داد. میانگین قیمت نفت 
سنگین ایران از ابتدای سال 2021 تاکنون 65 دالر و یک سنت در مقایسه با 

38 دالر و 54 سنت در مدت مشابه سال 2020 بوده است.
ارزش سبد نفتی اوپک در ژوییه به 73 دالر و 53 سنت در هر بشکه رسید 
که باالترین میانگین ماهانه این شاخص از اکتبر سال 2018 به این طرف بود 
و در مقایسه با 71 دالر و 89 سنت در ژوئن، یک دالر و 64 سنت معادل 2.3 

درصد افزایش داشت.
میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال 2021 تاکنون 65 دالر و 
27 سنت در هر بشکه بوده که در مقایسه با 39 دالر و 85 سنت در مدت مشابه 

سال گذشته، 25 دالر و 43 سنت معادل 63.8 درصد افزایش نشان می دهد.
طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متشکل از 13 کشور در ژوییه 
به 26.66 میلیون بشکه در روز رسید که 0.64 میلیون بشکه در روز در مقایسه 
با ژوئن افزایش داشت.تولید نفت عمدتا در عربستان سعودی، عراق و نیجریه 
افزایش پیدا کرد اما در آنگوال و ونزوئال کاهش داشت. تولید نفت ایران 15 
هزار بشکه در روز در ژوییه نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت و به 2.485 

میلیون بشکه در روز رسید.

درآمد کمتر و گرانی بیشتر؛

تورم افسار گسیخته؛ اصلی ترین چالش  پیش روی دولت جدید 
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زیر نظر: میثم  اسدی

پیش بینی اوپک از کمبود عرضه در بازار نفت
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد بازار نفت تا 

پایان سال 2021 دچار کمبود شدید عرضه خواهد ماند.
بازار  ماهانه  گزارش  جدیدترین  در  اوپک  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
نفت، پیش بینی خود از تقاضای جهانی برای نفت در سال 2021 و 2022 
را بدون تغییر نگه داشت و همچنان انتظار دارد تقاضا برای نفت در سال 
میالدی جاری 5.95 میلیون بشکه در روز معادل 6.6 درصد رشد کند و 
مصرف سوخت در سال آینده 3.28 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.

 اما اوپک پیش بینی رشد عرضه غیر اوپک را به دلیل افزایش تولید 
روسیه باالتر برد. تولید روسیه در راستای موافقت اوپک پالس برای افزایش 
تولید ماهانه 400 هزار بشکه در روز از اوت تا دسامبر سال میالدی جاری، 

افزایش پیدا می کند.
طبق پیش بینی اوپک، تولید نفت غیراوپک 2.9 میلیون بشکه در روز 
در سال 2022 رشد می کند که 840 هزار بشکه در روز باالتر از پیش بینی 

ماه پیش این گروه است.
این گروه انتظار دارد تولید نفت شیل آمریکا سال میالدی آینده 560 
هزار بشکه در روز رشد کند که 60 هزار بشکه در روز باالتر از برآورد ماه 

گذشته است.
با این حال اوپک در این گزارش تاکید کرد که تقاضا برای نفت در 
ماههای آینده احتماال باالتر از میزان عرضه خواهد ماند و فشار صعودی 

روی قیمتها در کوتاه مدت را حفظ می کند.
اوپک پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال 2021 را با فرض 
این که تاثیر همه گیری کووید 19 مهار خواهد شد، از 5.5 درصد به 5.6 درصد 
افزایش داد با این حال هشدار داد ابهامات قابل توجهی وجود دارد. دورنمای 

رشد اقتصادی سال 2022 هم از سوی اوپک 4.2 درصد پیش بینی شد.
گزارش اوپک یک روز پس از انتقاد دولت آمریکا از گروه اوپک پالس 
برای عدم افزایش بیشتر تولید و به خطر انداختن روند احیای اقتصاد جهانی 

منتشر شد.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا با اشاره به قیمتهای نفت که 
باالتر از سطح پیش از شیوع کووید 19 هستند، گفت: توافق فعلی اوپک پالس 
کافی نیست. این گروه که قرار است نشست بعدی وزیرانش برای بازبینی 
سیاست تولید نفت اول سپتامبر برگزار شود، به انتقاد آمریکا واکنش نشان نداد.

گزارش اوپک نشان داد تولید نفت این گروه در ژوییه به میزان 640 
هزار بشکه در روز رشد کرده و به 26.66 میلیون بشکه در روز رسیده است 

که تحت تاثیر خاتمه کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی بود.
طبق گزارش اوپک، تقاضا برای نفت این گروه در سه ماهه سوم به 
28.36 میلیون بشکه در روز و در سه ماهه چهارم به 28.96 میلیون بشکه 

در روز می رسد.
سهم اوپک از 400 هزار بشکه در روز افزایش تولید ماهانه تصویب 
شده در اوپک پالس، 250 هزار بشکه در روز است. با فرض ثابت ماندن 
تولید ایران، لیبی و ونزوئال که از مشارکت در کاهش تولید معاف شده است 
و پایبندی کامل سایر اعضا به پیمان نفتی، تولید اوپک تا پایان سال پایین 
28 میلیون بشکه در روز خواهد ماند. اما از سه ماهه نخست سال 2022 
تقاضا برای نفت اوپک به 25.19 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می کند 

و در سه ماهه دوم 26.80 میلیون بشکه در روز خواهد بود.
بینی جدید  پیش  برخالف  اوپک  گزارش  پالتس،  گزارش  اساس  بر 
آژانس بین المللی انرژی است که اعالم کرد رشد تقاضا برای نفت ضعیف 
می شود و تولید باالتر در خارج از گروه اوپک پالس وجود خواهد داشت که 
به مازاد عرضه منتهی می شود. اداره اطالعات انرژی آمریکا هم پیش بینی 
رشد تقاضا در سال 2021 را تغییر نداد اما دورنمای سال 2022 را کاهش داد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس اتاق ایران و چین:
تیم اقتصادی دولت از همه سلیقه های 

اقتصادی کشور مشاوره بگیرد

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: در تمام تصمیماتی 
که در وزارتخانه ها دولت گرفته می شود اولین سوالی که پاسخ می دهد باید این 
باشد که آیا این تصمیم منجر به کاهش نرخ تورم می شود یا خیر. چراکه تورم 

بزرگترین مشکل پیش پای اقتصاد و دولت است.
به گزارش دنیای جوانان، مجیدرضا حریری در مورد تیم اقتصادی کابینه 
مانند  چینش  در  رییس جمهور  سلیقه  کرد:  اظهار  رئیسی  ابراهیم  پیشنهادی 
انتخاب تیم های ورزشی است که وقتی لیستی داده می شود هر کسی از زاویه 
دید خود نقدی مطرح می کند، اما انتخاب تیم با سلیقه سرمربی است. در کابینه 
هم مسئولیت آن تضامنی و در راس آنها هم رییس دولت است که تضمین 
می کند این دولت به کدام سمت خواهد رفت. سلیقه رییس دولت هم ابزارهای 

مناسب خود را می خواهد.
امین  فاطمی  آقای  کرد:  تصریح  صمت  پیشنهادی  وزیر  مورد  در  وی 
به دلیل سوابقی که در آستان قدس با آقای رییسی داشتند، به نزدیکی های 
که  زمانی  در  احمدی نژاد  آقای  دولت  در  امین  فاطمی  آقای  رسیدند.  فکری 
آقای غضنفری وزیر بودند، معاونت وزیر را به عهده داشتند اما بیشتر کارهای 
پژوهشی و مطالعاتی انجام می  دادند، ولی به هرحال در این ده سال هر کسی 

تجربیاتی کسب کرده است. 
حریری خاطرنشان کرد: این وزرا منهای چند نفر که سوابق آنها مشخص 
باید صبر کنیم که مجلس کابینه را  نبریده هستند.  بقیه مانند هندوانه  است 
تایید کند چراکه هنوز رای اعتماد گرفته نشده است. گمانه زنی کسانی که در 
فضای سیاسی هستند این است که با کمترین مخالفت کابینه از مجلس رای 

اعتماد می گیرد.
وی اضافه کرد: با همه گمانه زنی هایی که در مورد تیم آقای رییسی می شد؛ 

می بینیم که دچار یک تحول اساسی هم شده است چراکه بسیاری از نام هایی 
که مطرح بودند جابجا یا حذف شده اند. ما در این مورد پیش داوری نمی کنیم و 
صبر می کنیم تا مشخص شود برنامه هایی که به مجلس ارائه می دهند چقدر بر 
واقعیات منطبق است. قطعا مانند بقیه دولت ها، نکات مثبت مورد حمایت فعالین 
اقتصادی قرار می گیرد و آنچه قابل نقد است بدون مالحظه اینکه چه دولتی است 
نقد می شود، هماطور که در دولت های پیشین هم سلیقه های مختلف اقتصادی 

برنامه های مختلف را از نقطه نظر خود نقد می کردند. 
این  امیدواریم  کرد:  بیان  چین  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 
خصوصی  بخش  به  مربوط  وزرای  اینجا  تا  باشد.  فکر  یک  و  یکدست  تیم 
یعنی وزیر صمت و وزیر اقتصاد نسبت به سایر گزینه هایی که مطرح شده، 
نمی تواند مطابق  رییس جمهوری  البته هیچ  مناسب تری هستند.  گزینه های 
برنامه های  قطعا  و  کنند  کار  داد  اجازه  باید  بچیند،  کابینه  مردم  سلیقه همه 

آنها مهم است.
وی با تاکید بر اهمیت کنترل تورم گفت: توصیه من این است که تمام 
تصمیماتی که در وزارتخانه ها دولت گرفته می شود اولین سوالی که پاسخ می دهد، 
به این باشد که آیا این تصمیم منجر به کاهش نرخ تورم می شود یا خیر. چراکه 
تورم بزرگترین مشکل پیش پای اقتصاد و دولت است که همین االن بیش از 
44 درصد است. از طرف دیگر کسری بودجه بیش از نیمی از بودجه را در بر 
می گیرد، یعنی نیمی  از درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه تحقق پیدا نمی کند. 
هر میزان که به پایان سال نزدیک شویم هم اثرات آن بزرگتر می شود. اگر با 
همین روند پیش برود تا پایان سال ما با یک نرخ تورم باالی 60 درصد مواجه 
می شویم. مهم ترین نکته ای که تیم اقتصادی دولت باید روی آن تاکید داشته 
باشد کاهش تورم است. در نتیجه مهم ترین سوال هر تصمیم، اقدام، بخشنامه و 
دستوری که در دولت صادر می شود و در تیم اقتصادی مطرح می شود این است 
که آیا این مصوبه منجر به کاهش تورم می شود؟ اگر پاسخ منفی باشد می تواند 

مورد نقد جدی جامعه اقتصادی قرار بگیرد.
حریری در پاسخ با سوالی در مورد هماهنگی در تیم پیشنهادی اقتصادی 
دولت جدید بیان کرد: به نظر می رسد در یک هفته ای که معرفی کابینه به تاخیر 
افتاد از گمانه زنی های اولیه دور شدیم و یکدستی تیم اقتصادی دولت کمتر خود 
را نشان می دهد. در تیم  اقتصادی بخشی از دانشگاه امام صادق و بخشی نیز در 
آستان قدس تجربه اجرایی داشتند. امیدواریم که تیم اقتصادی دولت یکدست شود.

وی در ادامه اظهار کرد: بعید می دانم که نگاه تجاری در این تیم اقتصادی 
تئوریک  پایه های  به  آن  ریشه  است که  نقطه ضعفی  این  باشد.  کابینه حاکم 
افراد مربوط می شود، که مطابق آنچه تا امروز مشخص شده نگاه کلی آنها بر 
خودکفایی و تولید است. در صورتی که به نظر می رسد امروز راه حل مشکالت 
اقتصادی کشور، تجارت است. ما باید توان تجاری خود را تقویت کنیم، در این 
صورت با افزایش تقاضا به خصوص در حوزه بین المللی تولید به سرعت می تواند 

خود را هماهنگ کند. 
آرزوی  دولت ها  دیگر  مانند  نیز  دولت  این  برای  افزود:  پایان  در  حریری 
موفقیت می کنیم. امیدواریم که بخش های مختلف اقتصادی کشور این تعهد را 
در خود احساس کنند که از همه سلیقه های اقتصادی کشور برای تصمیمات  خود 
مشورت بخواهند. هیچکس موظف نیست که در اجرا همه سلیقه ها را راضی نگه 
دارد اما به نظر می رسد این روش درستی باشد که نظرات همه سالیق اقتصادی 
را گوش دهند تا تصمیماتی که می گیرند جامع تر و همه جانبه تر باشند و خود را 
از مشاوره بی نیاز نبینند. همچنین برای مشورت با بخش خصوصی به کانال های 
شناخته شده که همیشه به آنها مراجعه می شود اکتفا نکنند. کسانی در بخش 
خصوصی حضور دارند که ممکن است نظر آنها با اتاق های بازرگانی یا تشکل ها 
متفاوت باشد. شنیدن همه نظرات باعث می شود که تصمیمات بهتری بگیریم، 
آموزه های مذهبی ما هم به شنیدن همه اقوال و گفته ها توصیه کرده که از بین 

آنها بهترین را برگزینیم.
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سمیه  س  مقد مشهد
باقرزاده-تولیت آستان قدس 
دستور   8 صدور  با  رضوی 
و  بهداشتی  مختلف  بخش های  مهم، 
به  کمک  برای  را  آستان  این  درمانی 
نظام سالمت کشور و حمایت از بیماران 
تجهیزات  تأمین  کرد.  بسیج  کرونایی 
ضروری بیمارستان های مشهد، افزایش 
خدمات رسانی بیمارستان فوق تخصصی 
حمایت  کرونایی،  بیماران  به  رضوی 
و  شهر  حاشیه  مردم  واکسیناسیون  از 
همچنین افزایش ظرفیت تولید سرم در 
شرکت های داروسازی آستان قدس، از 
و  حجت االسالم  دستورات  مهم ترین 
المسلمین مروی بود که اجرایی شدن 

آن در دستور کار قرار گرفته است.
در  سُرم  تولید  خط  از  بازدید 

داروسازی ثامن
تولیت آستان قدس

روند  از  میدانی  ارزیابی  هدف  با 
اجرای این دستورات، از خط تولید سرم 
در شرکت داروسازی ثامن بازدید کرد 
و ضمن خدا قوت گویی به خادمان این 
تامین  برای  تالش ها  استمرار  عرصه، 
توجه  با  شد.  خواستار  را  بیماران  نیاز 
طبع  به  و  مصرف  میزان  افزایش  به 
آن، کمبود سرم در کشور، شرکت های 
دارویی آستان قدس ظرفیت تولید خود 
را افزایش داده اند و به طور شبانه روزی 
در حال تالش برای تامین نیاز بیماران 

است.
امیدارم با افزایش تولید داروسازی 

ثامن، مشکل کمبود سرم حل شود
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
توجه  با  اظهار کرد:  بازدید  این  حاشیه 
به شرایط نگران کننده کرونا در کشور و 
به ویژه شهر مشهد، دستوری 8 ماده ای 
آستان  امکانات  همه  تا  کردیم  صادر 
قدس رضوی در خدمت بیماران کرونایی 
قرار بگیرد که خوشبختانه اقدامات خوبی 

در این زمینه آغاز شده است.
حجت االسالم و المسلمین مروی 
و  مهم  مراکز  از  یکی  کرد:  تصریح 
تاثیرگذار در این حوزه، داروسازی ثامن 
افزایش  برای  که  است  قدس  آستان 
تولید سرم، فعالیت خود را شبانه روزی 

و سه شیفته کرده است.
وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام 
این  در  مردم  خادمان  توسط  شده 
سرم  تولید  میزان  دارویی،  مجموعه 
افزایش قابل توجهی یافته و امیدواریم 

با این اقدام، مشکل کمبود این محلول 
حیاتی مورد نیاز بیماران حل شود.

10 میلیارد برای تامین تجهیزات 
بیمارستان های مشهد

به  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
دیگر دستورات صادر شده برای حمایت 
از نظام سالمت و بیماران کرونایی نیز 
حجم  دلیل  به  کرد:  تصریح  و  اشاره 
باالی بیماران کرونایی در موج پنجم و 
مشکل به وجود آمده برای بیمارستان ها 
در تامین تجهیزات، آستان قدس رضوی 
با هدف حمایت از نظام سالمت کشور 
به این عرصه نیز ورود کرده و تاکنون 
تامین  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   10
نیاز  مورد  پزشکی  تجهیزات  اهدای  و 
شهر  در  کرونا  درگیر  بیمارستان های 

مشهد اختصاص داده است.
فوق  ن  رستا بیما  : د فزو ا وی 
ویژه ای  بخش  نیز  رضوی  تخصصی 
با ظرفیت 100 تخت بیمارستانی برای 
پذیرش بیماران کرونایی راه اندازی کرده 
حال  کمک  نیز  حوزه  این  در  تا  است 
دانشگاه  علوم پزشکی و بیمارستان های 

درگیر کرونا باشد.
برای  تومانی  میلیارد   3 حمایت 

واکسیناسیون مردم حاشیه شهر
احمد  المسلمین  و  حجت االسالم 
بر  مجدد  تاکید  با  همچنین  مروی 
ضرورت تسریع در واکسیناسیون مردم 
نیز  رضوی  قدس  آستان  کرد:  اظهار 
برای کمک به این کار اقداماتی داشته 
میلیارد   3 اختصاص  آن ها  از  یکی  که 

تومان اعتبار برای انجام واکسیناسیون 
مردم حاشیه شهر مشهد بوده است.

نیاز  مورد  بهداشتی  اقالم  تامین 
هیات های عزاداری

موضوع  به  قدس  آستان  تولیت 
محرم  ماه  عزاداری  مجالس  برپایی 
همان طور  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
ند  شته ا ا د کید  تا نقالب  ا رهبر  که 
مجالس عزاداری باید با رعایت دقیق 
برگزار شود و  بهداشتی  شیوه نامه های 
ستاد ملی مقابله با کرونا نیز برگزاری 
این محافل را در فضای باز امکان پذیر 

دانسته است.
رضوی  قدس  آستان  افزود:  وی 
مذهبی  هیات های  به  کمک  برای 
رعایت  با  عزاداری  محفل  برپایی  در 
شیوه نامه ها و در مکان های مورد تایید 
مورد  بهداشتی  لوازم  بهداشت،  وزارت 
این  تا  کرد  خواهد  تامین  را  آن ها  نیاز 
با  و  بهترین شرایط ممکن  در  محافل 

حفظ سالمت عزاداران برگزار شود.
کادر  به  ویژه  رسیدگی  دستور 

درمان مبتال به کرونا
حجت االسالم والمسلمین مروی 
فوق  بیمارستان  در  حضور  با  ادامه  در 
تازه  بخش های  از  رضوی  تخصصی 
ویژه  بیمارستان  این  شده  اندازی  راه 
بیماران کرونایی بازدید و با کادر درمان 

گفت وگو کرد.
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
تالش  های  از  تقدیر  بازدید ضمن  این 
کادر درمان این بیمارستان، دستور داد 

از پزشکان، پرستاران و کارکنانی که به 
واسطه ارائه خدمت به بیماران به کرونا 
و  رسیدگی  ویژه  بطور  می شوند  مبتال 

خدمت رسانی شود.
از  اینکه قدردانی  با تأکید بر  وی 
کادر درمان را وظیفه خود می دانیم، ابراز 
کرد: مسئوالن بیمارستان رضوی نباید از 
کادر درمانی که فداکارانه در راه خدمت 
به بیماران به کرونا مبتال شده اند غفلت 
کنند و آنان باید بطور ویژه مورد توجه 

و رسیدگی قرار گیرند.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
منتسب  ه  دستگا در   : کرد تصریح 
لرضا)ع(  ا موسی  بن  علی  مام  ا به 
جنبه های انسانی و عاطفی بر مقررات 
لذا  دارد؛  غلبه  اداری  بروکراسی  و 
کارکنانی که به واسطه انجام وظیفه به 
کرونا مبتال شده اند باید بگونه ای مورد 
توجه قرار بگیرند که هیچ دغدغه ای از 
حیث امور درمانی و حقوق و دستمزد 

خود نداشته باشند.
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
پرستاری  و  پزشکی  جامعه  اینکه  بیان 
کشور در قضیه کرونا خوش درخشید، 
ابراز کرد: از تالش های شبانه روزی و 
جهادی پزشکان، پرستاران و کارکنان 
و  تقدیر  درمانی  مختلف  های  بخش 
و  خودگذشتگی ها  از  می کنم،  تشکر 
جانفشانی کادر درمان در ایام مقابله با 
کرونا و شهدایی که در این راه تقدیم 
کردند هیچگاه از خاطر ملت ایران پاک 

نخواهد شد.

بازدیدهای میدانی تولیت آستان قدس 
از روند اجرای 8 دستور مقابله با كرونا

مدیر کل آموزش و پرورش استان ایالم؛
8۰درصد فرهنگیان ایالم واكسن كرونا دریافت كردند

مدیر کل آموزش و پرورش ایالم گفت: دز اول واکسن کرونای بیش از 
80 درصد از فرهنگیان این استان انجام شده است.

»امیر مهردادی« اظهار داشت: واکسیناسیون فرهنگیان هفتم مردادماه 
سال جاری همزمان با عید غدیر آغاز و تاکنون حدود 9 هزار نفر واکسن کرونا 
تزریق کرده اند.وی افزود: واکسیناسیون برای کلیه فرهنگیان اعم از معلمان 
مدارس دولتی و غیر دولتی، کادر اجرایی مدارس و کارکنان ادارات اموزش 

و پرورش انجام شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش ایالم تصریح کرد: روند واکسیناسیون ادامه 

داشته و در مجموع حدود 11 هزار فرهنگی علیه کرونا واکسینه می شوند..
»مهردادی« یادآور شد: این اداره کل با اختصاص شماری از مدارس 
روند  انجام  تسریع  زمینه  در  علوم پزشکی  دانشگاه  به  ورزشی  فضاهای  و 
برای  همکاران  همه  از  دعوت  با  است.وی  داشته  همکاری  واکسیناسیون 
مشارکت در واکسیناسیون، گفت: امیدواریم با اجرای کامل این طرح آمادگی 
الزم جهت ورود به سال تحصیلی پیش رو بر اساس تصمیم گیری های منوط 

به دستورالعمل های ستاد ملی کرونا فراهم شود.

درمان شهرستان  و  بهداشت  شبکه  مدیر  پورمحمدی  دکتر 
دامغان:

علیرغم افزایش مبتالیان سرپایی و بیماران بستری در 
ارائه  در  كمبودی  حاضر  حال  در  والیت،  بیمارستان 

خدمات درمانی در شهرستان وجود ندارد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دکتر بهراد 
پورمحمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان در گفتگو با روابط 
عمومی دانشگاه، گفت: متأسفانه در موج پنجم بیماری تعداد تست های مثبت 
سرپایی و موارد بستری با تشخیص بیماری کووید-19 در مقایسه با موج 
های قبلی بیماری بیشتر بوده که این نشان از سرعت باالی انتشار سوش 
جدید ویروس )دلتا( دارد که این روند شرایط خاص و حساسی را در کشور، 

استان و به تبع آن در شهرستان به وجود آورده است.
دکتر پورمحمدی در ادامه با اشاره به امکانات و تجهیزات موجود در 
شهرستان در جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتال به کرونا، افزود: با 
تالش مدیران حوزه سالمت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، کارشناسان 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان و بیمارستان والیت و همچنین 
بیماران  و  سرپایی  مبتالیان  افزایش  علیرغم  شهرستان،  اجرایی  مدیران 
بستری در بیمارستان والیت، تاکنون هیچ کمبودی در ارائه خدمات درمانی 
در شهرستان وجود نداشته و در تالش هستیم با ایجاد و ارتقاء زیرساخت های 
الزم، در صورت ادامه روند کنونی بیماری نیز اختاللی در ارائه خدمات درمانی 

بستری و سرپایی به شهروندان گرامی ایجاد نشود.
دکتر پورمحمدی گفت: همانطور که رهبر معظم انقالب در گفتگوی 
تلویزیونی امروز خود اشاره نمودند، کادر درمان پرتالش ما با فشار کاری 
مضاعف و با سختی زیادی روبه رو هستند که در این برهه از زمان، به حمایت 
همه جانبه مردم نیازمند بوده تا با رعایت کامل دستورالعمل ها و پروتکل های 

بهداشتی شاهد کاهش مراجعه به مراکز درمانی باشیم.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان در پایان ضمن تقدیر 
و تشکر از تمامی مدافعان سالمت و قدردانی از همکاری همشهریان عزیز، 
کامل  رعایت  خانوادگی،  دورهمی های  در  کرد: عدم شرکت  نشان  خاطر 
اباعبداهلل  عزاداری  مراسمات  در  بهداشتی  پروتکل های  و  ها  دستورالعمل 
الحسین علیه السالم و حتی االمکان شرکت در عزاداری های مجازی و یا 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مراسمات و استفاده مداوم از ماسک نقش 
بسزایی در کاهش موارد بیماری داشته و امیدواریم بتوانیم بار دیگر در راه 

کنترل و مدیریت بیماری گام های موثری برداشته باشیم. 

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان:
ارتقاء زیرساخت های شهر هوشمند در سمنان 

به منظور توسعه فعالیت ها و بهره مندی از ظرفیت های ملی در حوزه 
هوشمندسازی و فناوری های نوظهور، تفاهم نامه ای جهت همکاری متقابل 
میان مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران و شهرداری سمنان در مرداد ماه 

سال 1400 به امضا رسید.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، وحید 
پرویزی رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان با اعالم 
این خبر گفت : سازمان فناوری اطالعات شهرداری سمنان به عنوان متولی 
توسعه فناوری اطالعات و شهر هوشمند در سمنان ،  جهت جلب رضایت 
شهروندان و تحقق تعالی سازمانی شهرداری ، گام های ارزشمندی را به سمت 
هوشمندسازی برداشته و توانسته در گام اول 110 خدمت شهرداری سمنان 
را در قالب 17 سامانه به صورت الکترونیک ارائه نموده و در راستای توسعه 
زیرساخت شهر هوشمند 25 کیلومتر فیبر نوری در سطح شهر اقدام نماید . 

ایجاد  و  ایران  توسعه شهرهای هوشمند  راستای  در   : گفت  پرویزی 
ایران،  در  توسعه شهر هوشمند  برای  یکپارچه  و  ملی  پلتفرم  و  بستر  یک 
تفاهم نامه همکاری میان مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران و شهرداری 
سمنان در مرداد 1400 منعقد شد که امید آن می رود با به کارگیری قابلیت ها 
و ظرفیت های شهرداری و با بهره گیری از تجربیات ملی و بین المللی و ارتقاء 
زیرساخت های مرتبط، فعالیت های صورت پذیرفته در شهرداری سمنان  با 

جدیت بیشتر دنبال شود. 
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان به مهمترین 
تبادل دوجانبه  : برقراری  این همکاری  اشاره کرد و اظهار داشت  اهداف 
اطالعات و ارائه خدمات متقابل در حوزه شهر هوشمند، بهره مندی شهرداری 
سمنان از امکانات و حمایت های تعریف شده در مرکز تعالی شهرهای هوشمند 

ایران از جمله اهداف اصلی به شمار می رود . 
شایان ذکر است مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران به عنوان نماینده 
مرکز تعالی شهرهای هوشمند پایدار سازمان ملل در راستای توسعه شهرهای 
هوشمند کشور و ایجاد یک بستر و پلتفرم ملی و یکپارچه برای توسعه شهر 
هوشمند در ایران به فعالیت می پردازد.ارایه مشاوره در حوزه برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری، ارزیابی شهرها، آموزش و پژوهش، از مهمترین خدمات مرکز 

تعالی شهرهای هوشمند ایران می باشد.

مسئول پیگیری رفع نقاط پرتصادف راه های استان اصفهان 
عنوان کرد :

2۹ نقطه پرتصادف در استان رفع شده است
نوید کازرونی  با اشاره به 29نقطه پرتصادف در استان گفت : طبق 
دستورالعمل ابالغی به یک نقطه یا حداکثر طول 300 متر از یک مسیر که 
براساس آمار پلیس راه یا دو فقره تصادف فوتی یا سه فقره تصادف جرحی یا 
یک فقره فوتی و دوفقره جرحی رخ داده باشد نقطه دارای تصادف می گویند.

 مسئول پیگیری رفع نقاط پر تصادف راه های استان اصفهان در ادامه 
گفت:کلیه نقاط پرتصادف مصوب استان با نصب تابلوهای هشداردهنده آشکار 
سازی شده اند که رانندگان محترم بایستی با رعایت سرعت مطمئنه در آن 
نقاط تردد کنند. وی گفت: تاکنون با اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و با اعزام 
ماشین آالت راهداری به طور امانی و با حذف ترانشه ها و اصالح شیب های 
شیروانی ، نصب تابلوهای هشداردهنده و احداث و نصب زیرگذرهای باکسی 

به طور پیمانی 29 نقطه پرتصادف رفع شده است.

گلستان پایلوت طرح مسکن جوانان
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان گفت: گلستان پایلوت 
تاکنون 17 هزار گلستانی در 200  و  بوده  طرح مسکن جوانان در کشور 

روستای هدف استان ثبت نام کرده اند.
 سیدمحمد حسینی  اظهارکرد: گلستان پایلوت طرح مسکن جوانان 
در کشور بوده و برای انجام این طرح 27 تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی 

بسته شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: حدود 900 میلیارد تومان برای این 
طرح پیش بینی و با بانک های عامل تفاهم نامه های الزم منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه 17 هزار گلستانی در 200 روستای هدف، ثبت 
نام کردند، گفت: این طرح به دو روش خودمالکی و انبوه سازی در حال 

برنامه ریزی است.
حسینی ادامه داد: حدود چهار هزار نفر در ساخت به روش خودمالکی 
شرکت کردند که تاکنون دو مرحله برای این افراد پیامک ارسال شده و از 
متقاضیان می خواهیم برای تعیین تکلیف درخواست خود به بنیاد مسکن 

محل سکونتشان مراجعه کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با اشاره به اینکه در روش انبوه سازی 
بیش از 10 هزار نفر در روستا متقاضی بودند، گفت: بنیاد مسکن از شهریور 
ماه به دنبال تامین زمین و صدور پروانه خواهد رفت و امیدواریم همزمان 
با روز روستا در مهرماه، بتوانیم عملیات اجرایی سه هزار و 500 واحد از 

این طرح را آغاز کنیم.
وی همچنین در مورد مسکن خانوارهای دارای دو عضو معلول گفت: 
سهم گلستان در فاز اول ساخت مسکن برای خانواده های دو معلول در 
روستاها 195 واحد بود که با همکاری بهزیستی به خوبی و با سرعت انجام 
و تحویل داده شد و حتی توانستیم 105 واحد بیشتر سهمیه کسب کنیم که 

در مجموع به 300 واحد رسید.
حسینی تصریح کرد: این طرح 85 میلیون تومان کمک بالعوض و 100 

میلیون تومان تسهیالت برای ساخت مسکن پرداخت می شود.

برگزاری جلسه هم اندیشی كمیسیون فرهنگی شورای 
پایگاه های مقاومت  و  با حوزه ها  اسالمی شهر گلسار 

بسیج شهر گلسار
اولین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر گلسار در راستای 
رفع مشکالت فرهنگی شهر با حضور مهندس خرمجاه مسئول کمیسیون 
فرهنگی شورای اسالمی شهر ، افتخاری و مهندس مهرانی اعضای کمیسیون 
فرهنگی شورای شهر ، فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج 
خواهر و برادر در سالن جلسات شورای اسالمی شهر گلسار برگزار گردید . 
در ابتدای جلسه مهندس خرمجاه ضمن خوش آمد گویی به حاضرین 
بیان داشت این جلسه در راستای بیان دغدغه های فرهنگی و رفع دغدغه 
ها ، آشنایی بیشتر ، برنامه ریزی ایام ماه محرم و صفر و پیشبرد اهداف در 

حوزه فرهنگی شهر تشکیل گردیده است.
در ادامه فرماندهان حوزه های و پایگاه های مقاومت بسیج ضمن عرض 
تبریک آغاز فعالیت اعضای ششمین دوره شورای اسالمی شهر و تسلیت ایام 
محرم در خصوص  مواردی ازقبیل کمبود بودجه جهت اجرای برنامه های 
فرهنگی ، لزوم پیشبرد برنامه ها طبق تقویم فرهنگی ، اجرای برنامه های 
متنوع اجتماعی و کالس های آموزشی و مهارت افزایی در سطح شهر ، 
ارائه گزارش اقدامات بویژه در شرایط کرونایی ، برنامه های پیشنهادی ایام 
ماه محرم ، نبود فضاهای فرهنگی ، همکاری همه جانبه بسیج با مجموعه 

مدیریت شهری در اجرای برنامه ها و ... مطالبی را عنوان نمودند.
افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اظهارداشت 

دغدغه همه ما یکی است تا این مسیر را به نقطه مشترکی برسانیم .
اینکه  و  دانیم  می  را  شهر  مشکالت  و  دغدغه  ما  همه  افزود  وی   
دغدغه فرهنگی را با همفکری به یک نتیجه برسانیم . مجموعه مدیریت 
شهری و بسیج می توانند با همکاری و همفکری یکدیگر نتایج مثمر ثمری 

داشته باشند .
سرمایه  نوع  یک  فرهنگی  بحث  در  هزینه  داشت  بیان   افتخاری   
گذاری است و ما به دنبال راهکار هستیم و موضوعاتی که  اعضای شورا 
به عنوان بسیجی الزم است انجام دهد را بیان کنید و مجموعه مدیریت 
شهری سرکشی از حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج را در اولویت برنامه 

های خود قرار می دهد.
نیز  مهندس مهرانی عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
در سخنانی در خصوص اهمیت فرهنگ در کشور مطالب را عنوان و بیان 
انجام شده مشکالت فراوانی  امر فرهنگی  با سستی هایی که در  داشتند 

را شاهد هستیم . 
دانشگاه و 11  استاد   23 ، دارای 185 معلم   افزود شهر گلسار  وی 
. وی  این شهر هستند  ثقل فرهنگی  نقطه  افراد  این  پژوهشگر است که 
اظهار داشت می بایستی سند چشم انداز را با تقویم فرهنگی نهادینه کنیم 
و فعالیت های فرهنگی یک منشأ اثر گردد  به گونه ای که مشاهده گردد.

کار  خط  یک  فرهنگی  متولیان  امروز  کرد  تصریح  مهرانی  مهندس 
فرهنگی نکرده اند و این یک آسیب است . وی افزود نقطه ثقل فرهنگی بسته 
فرهنگی است که در آن نشان می دهد برنامه های فرهنگی ما چه است .

در پایان مهندس خرمجاه بیان داشت شهر گلسار دارای پتانسیل باال 
در زمینه فرهنگی است ولی متأسفانه شهر ما با کمبود بودجه مواجه است 
.رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اظهار داشت من خودم را 
یک بسیجی و سرباز فرهنگی و اجتماعی شهر می دانم و اینکه کارهای 
انجام  احسن  نحو  به  داشته ها  اندک  به  توجه  با  فرهنگی در سطح شهر 

میگیرد این خود یک ظرفیت است.

عمومی های  روابط  شورای  اعضای  نشست  برگزاری 
ادارات زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان 

البرز
نشست روابط عمومی های ادارات زیر مجموعه وزارت راه و  شهرسازی 

در استان البرز با مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد برگزار شد.
   به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد؛ مدیرعامل 
شرکت عمران شهرجدید هشتگرد در این نشست تخصصی اظهار داشت: 
شرح وظایف و خدمات همکارانمان در خانواده بزرگ راه و شهرسازی به 
و  هستند  ارتباط  در  جامعه  مختلف  آحاد  با  روزه  همه  که  است  ای  گونه 
از نگهداری و ساخت راههای  خدمات رسانی در حوزه های مختلف اعم 
فرعی و اصلی، جابجایی بار و مسافر، برنامه ریزی شهری و تهیه و تصویب 
طرحهای  تفصیلی و جامع با هدف آمایش مطلوب سرزمین و ...  را با دقت 
به  اقدامات  از  رسانی  اطالع  متاسفانه  اما  دارند  انجام  و  مطالعه  در دست 
هموطنان کافی نبوده و تالش مضاعف را می طلبد و البته کاستی در این 
مهم منجر به عدم رضایت مخاطبین می گردد چرا که ایشان همه خدمات 
را وظیفه محور تلقی می کنند و کمبودها نمایانتر گردیده است.  مسعود حق 
لطفی گفت: در این راستا نیاز است ادارات روابط عمومی در زمینه اطالع 
رسانی خدمات به طور مضاعف تالش نماید تا خدمات انجام شده به خوبی 
منعکس گردد و می بایست همزمان شناسایی مشکالت و تالش در جهت 

رفع معضل و بطور کلی ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات در برنامه باشد .
  وی وضعیت هماهنگی بین ادارات زیر مجموعه استان را مثبت تلقی 
و افزود: قطعا تعامل و همدلی، منجر به ایجاد و گسترش بستر اطالع رسانی 
انجام شده، وضعیت  ارزیابی  بر اساس  مناسب خواهد شد که خوشبختانه 

ارتباطات استانی در جایگاه بسیار مناسبی قرار دارد.  
و شهرسازی،  راه  اداره کل  روابط عمومی  مدیران  است  ذکر  شایان 
اداره کل حمل و نقل جاده ای، بنیاد مسکن، سازمان هواشناسی، آزمایشگاه 
مکانیک خاک، بانک مسکن، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از اعضای 
شورای مذکور بوده که در پایان مراسم با اهدای لوح از سوی مقام عالی 

وزارت راه و شهرسازی مورد تقدیر قرار گرفتند.
  مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقات فرهنگی دهه امامت و والیت از 
جمله مسابقه کتابخوانی غدیر با حضور اعضا، مدیرعامل و مشاور فرهنگی 
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، فرمانده پایگاه بسیج شهدای گمنام و 

رئیس اداره حراست شرکت و... برگزار و از منتخبین تقدیر بعمل امد.

کسب 2 عنوان نخست و 3 عنوان 
دوم در سومین جشنواره ارزیابی روابط 

عمومی های صنعت آب و برق کشور
بیشترین  اصفهان  استان  آبفای 
روابط  ارزیابی  جشنواره  سومین  جوایز 
عمومی های صنعت آب و برق کشور 

را به خود اختصاص داد. 
در این جشنواره که با هدف ارزیابی 
عملکرد روابط عمومی های صنعت آب 
و برق در سال 1399 و با حضور 127 
شد،  برگزار  نیرو  وزارت  تابعه  شرکت 
در سه  دبیرخانه،  به  ارسالی  اثر   2995
قرار گرفت که در  داوری  مرحله مورد 
محور   14 در  شرکت   68 آثار  نهایت 

حائز رتبه های برتر شدند. 
عمومی  روابط  اساس  همین  بر 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

با کسب دو رتبه نخست و سه رتبه دوم 
موفق شد بیشترین تعداد عناوین برتر 

را به خود اختصاص دهد. 
رشته  در  نخست  تبه  ر کسب 

 ،» ه یشگا نما و  ه  ر ا »جشنو ی  ها
رتبه  و  سنجی«  افکار  و  »پژوهش 
و  »مدیریت  های  بخش  در  دوم 
مستند  و  »انتشارات  ریزی«،  برنامه 

سازی«و »ارتباط با رادیو و تلویزیون 
اینترنتی«، افتخاراتی بود که با تالش 
آموزش  و  عمومی  روابط  کارکنان 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
ارزیابی  جشنواره  سومین  در  اصفهان 
روابط عمومی های صنعت آب و برق 

کشور به دست آمد. 
اضافه می شود مراسم پایانی این 
جشنواره به علت شرایط خاص ناشی از 
ویدئو  صورت  به  کرونا  ویروس  شیوع 
کشور  سراسر  در  همزمان  و  کنفرانس 
برگزار شد و جوایز آن در اصفهان توسط 
مدیرعامل  عالقمندان  حمید  مهندس 
و  اصفهان  استان  برق  توزیع  شرکت 
رییس شورای انسجام بخشی صنعت آب 
و برق اصفهان به مدیر روابط عمومی 

آبفای استان اصفهان اهدا شد.

افتخاری دیگر برای آبفای استان اصفهان رقم خورد

آب  شرکت  ایالم_مدیرعامل 
منطقه ای ایالم گفت: مدیریت مخازن 
سدها برای تامین آب کشت استراتژیک 

پاییزه ضروری است.
علی پوراحمد در دیدار با کشاورزان 
بخش موسیان شهرستان دهلران اظهار 
بارندگی ها  با توجه به کاهش  داشت: 
طوری  باید  استان  سدهای  مخازن 
آب  تامین  برای  که  شود  مدیریت 
جهت مصارف زیست محیطی و کشت 

مواجه  مشکل  با  پاییزه  استراتژیک 
نشویم.

می  بینی  پیش   : د و فز ا ی  و
کاهش  با  نیز  جاری  سال  پاییز  شود 
باشد  ه  ا همر رندگی  با در  تاخیر  و 
بنابراین صرفه جویی در مصرف آب 

است. مهم  امری 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
ایالم در ادامه جایگاه دهلران در بخش 
گفت:  و  دانست  ویژه  را  کشاورزی 

بررسی موانع، مشکالت و نیازمندی های 
برنامه  اولویت  این حوزه در  کشاورزان 

های این شرکت قرار دارد.
پوراحمد در پایان افزود: این دیدار 
آب  تامین  وضعیت  بررسی  هدف  با 
کشت تابستانه اراضی بخش موسیان و 
همچنین وضعیت منابع آب شهرستان 
آبیاری و  از طرح سد و شبکه  دهلران 

زهکشی دویرج انجام شد.
الزم به دکر است؛ بخش موسیان 

منطقه ای حاصلخیز از حیث کشاورزی 
است. آب و هوای گرم وجود منابع آب 
کاشت  امکان  زمینی،  زیر  و  سطحی 
آورده  فراهم  را  فراورده ها  از  بسیاری 

است.
این  فراورده های  مهم ترین  از 
منطقه می توان گندم، جو، ذرت، کنجد، 
سیب  روغنی،  دانه های  جات،  صیفی 
و  خرما  سبزیجات،  پیاز،انواع  زمینی، 

مرکبات را نام برد.

مدیریت مخازن سدها برای تامین آب کشت پاییزه ضروری است

دانشگاه  بهداشتی  معاون  ایالم- 
 2 با  امروز  گفت:  ایالم  پزشکی  علوم 
برابر شدن آمار فوتی ها روز بسیار بدی 
برای استان بود و روز به روز شرایط در 

ایالم بدتر می شود.
دکتر جمیل صادقی فر در نشست 
قرارگاه استانی کرونا اظهار داشت: بدون 
شک دیدن آمار فوتی ها در لیست های 
روزانه و مرگ عزیزان بدترین لحظات 
که  درمان  کادر  ویژه  به  همه  برای  را 
اند،  شده  کرونا  بحران  برابر  در  ناتوان 

رقم می زند.
وی افزود: افراد دیر به بیمارستان 
مراکز  در  وقتی  و  کنند  می  مراجعه 
درمانی حضور پیدا می کنند، 60 درصد 
ریه آنها درگیر شده و االن تختی خالی 

در بیمارستان ها نیست.
پزشکی  علوم  نشگاه  دا معاون 
وقتی  شک  بدون  کرد:  تاکید  ایالم 
تعداد بیماران کم باشد، رسیدگی بهتر و 
امکانات و تجهیزات نیز بیشتر است اما 
در این شرایط بحرانی با تعدد بیماران 

شرایط  درمان،  کادر  خستگی  بستری، 
برای همه ما بسیار سخت شده است.

صادقی فر یادآور شد: هم اکنون 
در ایوان با 39 بستری، آبدانان 46 بیمار، 
دره شهر63 نفر و سایر شهرستانها نیز 
هر  شرایط  و  ندارند  بهتری  وضعیتی 
لحظه سخت تر و بحرانی تر می شود.

وی اضافه کرد: در مرز مهران باید 
با حساسیت بیشتری کار دنبال شود زیرا 
آلوده  حتما  شوند،  می  وارد  کسانیکه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  هستند.معاون 
با 17  ایالم وضعیت شهرستان سرابله 
بستری را نیز حساس اعالم کرد و گفت: 
به نظر ما وضعیت این شهرستان آتش 
زیر خاکستر است و اکنون نارنجی شده 

و باید روند بیمار یابی افزایش یابد.
ل  حا ر  د  : د فزو ا فر  دقی  صا
های  بیمارستان  در  نفر   371 حاضر
 394 امروز  و  هستند  بستری  استان 
به  توجه  با  که  داشتیم  جدید  مبتالی 
در  خوبی  وضعیت  فوتی  چهار  آمار 
گفت:  فر  صادقی  نداریم.  رو  پیش 

بیمارستان ها  در  اکنون  بدحال  بیماران 
به تعداد زیادی بستری هستند و هیچ 
زمانی  به اندازه پیک پنجم با مشکل 
تاکید  نبودیم.وی  مواجه  بیماران  تعداد 
تنفسی  کلینیک  اگر  شک  بدون  کرد: 
و نقاهتگاه سپاه نداشتیم اکنون فاجعه 
بدتر و آمارها وحشتناک از نظر بستری 

و شرایط نامناسب درمانی بود.
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 

پزشکی ایالم گفت:
اگر حتی یک سوم  پروتکل های 
بهداشتی در پیک سوم رعایت می شد، 

امروز  به دادمان می رسید زیر اکنون 
میزان رعایت پروتکل ها به کمتر از 40 

درصد رسیده است.
صادقی فر اظهار داشت: آمار مرگ 
و میر و بستری بسیار زیاد شده و باید 
نظارت ها و برخورد قاطعانه برای حفظ 

سالمتی مردم بیشتر از گذشته شود.
فرماندار آبدانان  نیز در این نشست 
گفت: این شهرستان در وضعیت خوبی 
قرلر ندارد، اما تالش ها برای جلوگیری 

از بحران کرونا ادامه دارد.
سیروس مرادحاصلی افزود: ایجاد 
این  زیرا  است  کار  دستور  در  نقاهتگاه 
بیمارستانی  تخت   40 تنها  شهرستان 
دارد، در حالیکه اکنون 46 بیمار مبتال 
به کرونا در مراکز درمانی بستری هستند 
و مجبور به اضافه کردن تخت شده ایم.

پنج  روز  در  زمانیکه  افزود:  وی 
بود  قرمز  ما  وضعیت  داشتیم  بستری 
وضعیت  بستری  تعداد  این  با  اکنون 
باید  و  کرده  عبور  سیاه هم  و  قرمز  از 

تصمیمات قاطع تر باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی:

شرایط کرونا در ایالم هر روز بدتر می شود
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مفهوم های  از  فراتر  نام ها  گاهی 
قبلی خود و در زمینه ای کامال متفاوت، 
که  »آمازون«  مثل  می شوند.  معنا 
»جف  شدن  کار  به  دست  از  قبل  تا 
آن  شنیدن  با  جهان  مردم  بزوس« 
طبیعی  در  بزرگ  رودخانه  یاد یک  به 
وحشی و پر هیجان می افتادند. بعد از 
آنکه بزوس کسب و کار خود را آمازون 
به  سال  کهن  رودخانه  آن  نام  نامید، 
بعد   21 قرن  آدم های  حدس  دومین 
از شنیدن واژه آمازون تبدیل شد. این 
قدرتی است که تنها به وسیله آدم هایی 
معمولی با تفکری غیرمعمولی به دست 
از خانه سرمایه،  مقاله  این  در  می آید. 
به سراغ جف بزوس می رویم و سعی 
می کنیم از ال به  الی ماجراهای تالش 
او برای موفقیت، توشه هایی پر حاصل 

برای خودمان برداریم.
 b s - q u o t e [
طرح  و  بنشینی  quote=”نمی توانی 
را  دالری  میلیارد  کار  و  کسب  یک 
نیست.  واقع بینانه  کار  این  بنویسی؛ 
و  کسب  ایده   خوب،  کارآفرین  یک 
است  باور  این  بر  و  دارد  را  خود  کار 
مقیاس  یک  در  را  آن  می تواند  که 
با  را  خود  سپس  کند.  اجرا  معقول 
آنچه پیش  می آید تطبیق می دهد و به 
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جرقه ای که آمازون را ایجاد 
کرد

در   1964 ژانویه   12 در  جف 
آمد.  دنیا  به  نیومکزیکو«  »البوکرکی 
علوم  زمینه  در  ا  ر تحصیالتش  و  ا
دانشگاه  در  برق  مهندسی  و  کامپیوتر 

»پرینستون« تمام کرد.
جف  کی  د کو و  نی  ا جو نو
کت  شر ر  د س  و بز ر  سحضو و بز
قه  جر  ،»SHAW « مپیوتری  کا
روشن  او  ذهن  در  را  آمازون  تاسیس 
کرد. بعد از آن بود که بزوس به ایجاد 
دور  راه  از  خرید  برای  فروشگاه  یک 
عالقه مند شد و تحقیقاتی در این زمینه 
انجام داد. علت اینکه آمازون در ابتدا 
کارش را با کتاب آغاز کرد این بود که 
هیچ  که  محصولی  تنها  زمان،  آن  در 
کسی  برای  دور  راه  از  را  آن  شرکتی 
ارسال نمی کرد، کتاب بود. البته بعدها 
آمازون نیز به سمت فروش همه چیز 

برای همه کس، تغییر مسیر داد.
یک موفقیت تعجب برانگیز

ر  ا ن گذ بنیا  ، س و بز جف 
از  قبل  تا   »Amazon .com«
سال  در  آمازون«  »شرکت  تاسیس 
البته  بود.  بانک  کارمند  یک   1994
که  نیستیم  کسانی  تنها  شما  و  من 
آمازون  درآمدزایی  و  رشد  سرعت  از 
این  از  تعجب می کنیم. خود جف هم 
فرآیند سریع در تعجب به سر می برد و 
در پاسخ به خبرنگار نشریه »فایننشال 

تایمز« می گوید:
»من هم مثل بقیه از اتفاق هایی 
که برای خودم افتاده شگفت زده هستم؛ 
بنیان گذاری  تا  بانک  کارمندی  ز  ا
تا  کارمند   10 استخدام  از  آمازون، 
5 سال،  از  بیشتر  در کمی  نفر   8000
شدن  تبدیل  و  درآمد  دالر  میلیاردها 
از شناخته   شده ترین کسب و  به یکی 
کارهای آمریکا. االن که دوباره به آن 
فکر می کنم باز هم متعجب می شوم!« 
جف، از آن دست مدیران است که به 
در  رسمی  کامال  حضور  و  تشریفات 
کار  محل  ندارد.  اعتقادی  کار  محل 
چوبی  ساده  میز  یک  شامل  فقط  او، 
هشتصد  با  دفتری  در  که  می شود 
کارمند، هفته ای 60 ساعت از زمانش 

را در آنجا می گذراند.
این  در  بزوسجف  جف  موفقیت 

نشانه ها  و  »نمادها  می گوید:  مورد 
مهم هستند. یک نماد خوب و درست، 
هرگز معنی تظاهر به خودش نمی گیرد. 
پس میز ساده محل کارم، نماد تظاهر 
نیست. چیزی که به هنگام کارمندی در 
بانک اذیتم می کرد، همین نگاه رسمی 
است  قرار  که  انگار  بود.  چیز  همه  به 
میز، اتاق و دکوراسیون، قدرت و جایگاه 
مدیران را به خودشان و دیگران نشان 
دهند.« از نظر جف بزوس، کارآفرینی 
ز  ا نگیز  شگفت ا ترکیب  یک  یعنی 
کله شقی و انعطاف پذیری؛ او می گوید: 
»اصل ماجرا اینجا است که بفهمی کجا 
باید کله شق باشی و کجا انعطاف پذیر!«

اولین قدم های آمازون روی 
زمین سیمانی

کار  به  آغاز  شیوه  مورد  در  جف 
ما  می گوید:  آمازون  ندازی  ه ا را و 
برنامه ریزی بی عیب و نقصی نداشتیم. 
فقط یک فضای 40 متری در اختیارمان 
برای  معمولی  میز  یک  حتی  ما  بود. 
همه  و  نداشتیم  سفارش ها  بسته بندی 
حالی  در  دستی،  صورت  به  را  کارها 
که روی زمین سیمانی زانو زده بودیم 
یک  از  را  کارمان  ما  می دادیم.  انجام 
هم  چون  کردیم  شروع  کوچک  گاراژ 
دفتر  یک  اجاره  برای  کافی  هزینه 
می خواستیم  هم  و  نداشتیم  رسمی 
آپ های  استارت  جنس  از  خاطراتی 

گاراژی داشته باشیم.
اولین قدم آمازون وقتی در سال 
مرکز  ولین  ا فتتاح  ا مشغول   1999
از  یکی  بودیم،  محصوالتمان  توزیع 
که  حالی  در  تیم  برنامه نویس های 
نگاه  مرکز  دیوار  و  َدر  به  متعجب 
که  کاری  »نمی دونم  گفت:  می کرد 
یک  از  مثبتی  شکل  می کنیم،  داریم 
خوش بینی به حساب میاد یا نمونه ای 
از یک اقدام اشتباه تاسف آور!« واقعیت 
این است که این حس مشترک همه  ما 
بود؛ ما هم نمی دانستیم که این مسیر 
به کجا ختم می شود. فقط می دانستیم 

که می توانیم و باید انجامش دهیم!

به  که  کتاب فروشی  یک 
فروشگاهی تمام عیار تبدیل شد

را  آدمیزاد  جان  تا  مرغ  شیر  از 
می توانید در فروشگاه آمازون پیدا کنید. 
ابتدا این گونه نبود. این  اما آمازون در 
فروشگاه پر محصول، در اوایل کارش 

تنها یک کتاب فروشی بود.
ز  ا نبعد  و ز ما آ وشی  فر ب  کتا
کشورهای  به  آمازون  کار  گسترش 
او  فرانسه،  و  انگلستان  ژاپن،  کانادا، 
دریافت  خود  مشتریان  از  ایمیل هایی 
درخواست محصوالت  آن  در  کرد که 
لوازم  و  سی دی ها  مانند  متنوع تری 
خانگی مطرح شده بود. جف، خیلی زود 
دست به کار شد و این محصوالت را 

در سایتش قرار داد.

آمازونی که قرار نبود آمازون 
باشد!

تغییر  بزوسانسان ها  جف  آمازون 
می کنند و عقاید آن ها در اثر ارتباط با 
یکی  این  می رسد.  تکامل  به  دیگران 
اجتماعی  زندگی  مثبت  نکته های  از 
از  نیز  بزوس  جف  می رود.  شمار  به 
جف  که  نامی  نبود.  مستثنا  قافله  این 
بود  کرده  انتخاب  وب سایتش  برای 
معنی  به   »Abracadabra «
معادل همان  و طلسم«، چیزی  »ورد 
بود.  خودمان  ترجی«  ال  مجی  »اجی 
که  کردند  متقاعد  را  او  دوستانش  اما 
انتخاب چنین نامی نمی تواند با اهداف 
در  باشد.  داشته  همخوانی  او  تجاری 
 )amazon( »نتیجه، او نام »آمازون
نتخاب  ا کارش  و  کسب  برای  ا  ر
می گوید:  نام  این  مورد  در  جف  کرد. 
جهان  رود  بزرگ ترین  نام  »آمازون، 
سایت  که  داشتم  باور  نیز  من  است. 
کوچکم روزی به بزرگ ترین کتابخانه 

جهان تبدیل خواهد شد.«

چرا آمازون محبوب شد؟

بزوس، چهار معیار اصلی را برای 
آمازون در نظر گرفت:

جای  به  مشتری  روی  تمرکز 
تمرکز روی رقبا

اشتیاق برای اختراع های جدید
تعهد برای عمل کردن به بهترین 

شکل
تفکر بلند مدت

ه  د خر شرکت  یک  ون،  ز ما آ
فروشی اینترنتی است که شاید ارزانی 
اولین  از  مجموعه ای  زیر  بتوان  را 
معیارهای موفقیت آن در نظر گرفت. 
به همین دلیل، بزوس تالش می کند تا 
هزینه های مجموعه اش را در کمترین 
حالت ممکن نگه دارد و به این ترتیب، 
خریدی ارزان قیمت را برای مشتریان 
خود فراهم کند. عالوه بر این، آمازون، 
امکان  دارد که  کاربری ساده ای  رابط 
استفاده از آن را برای هر کاربری با هر 
اندازه آگاهی از دانش کامپیوتر، آسان 
از  بیش  سادگی  همین  البته  می کند. 
قرار  از کاربران  نقد عده ای  حد، مورد 
از کاربران در  گرفته است. مثال یکی 
آن  وجود  »با  می نویسد:  سایت  این 
اما هرگز  آمازون خرید می کنم  از  که 
نتوانستم با این سایت، احساس راحتی 
برهم  و  درهم  همه چیز  اینجا  کنم. 
است!« با وجود این انتقادها جف بزوس 
هنوز هم بر سادگی آمازون، اصرار دارد.

مسئله  آفالین،  یا  آنالین 
این است!

جف معتقد است که کسب و کار 
آنالین به معنای ایجاد یک کانال توزیع 
جدید است و اصال نباید آن را شعبه ای 
دیگر از کسب و کار فیزیکی به حساب 
طرز  چنین  کارآفرین  یک  اگر  آورد. 
فکری داشته باشد، بدون شک شکست 
می خورد. با تمام این حرف ها، بزوس، 
فروشگاه هایی برای عرضه کاالهایش 
افتتاح کرده است. اولین پرچم دار این 
فروشگاه ها، یک کتاب فروشی بود که 

در سیاتل افتتاح شد.
چینش  ه  نشیو و ز ما آ ه  فروشگا
بر  کامال  فروشگاه،  این  در  کتاب ها 
مشتریان  رفتار  و  خرید  الگوی  اساس 
آنالین بود. مثال بخش هایی از فروشگاه 
به کتاب هایی اختصاص داده شده بود 
که امتیازهای باالیی از کاربران گرفته 
فروشگاه،  این  خوب  تجربه  بودند. 
فروشگاهی  تا  کرد  متقاعد  را  آمازون 
افتتاح  هم  دیگرش  محصوالت  برای 
را  فروشگاه ها  این  نام  آمازون،  کند. 
»4 ستاره« گذاشت و سعی کرد همان 
استفاده  کتاب فروشی  در  که  سیاستی 

کرده بود را در اینجا هم پیاده کند.
فروشگاه،  این  آمازوندر  فروشگاه 
ه  ر ستا ر  چها که  محصوالتی  فقط 
به  باشند  کرده   دریافت  مشتریان  از 
به  این،  بر  عالوه  می رسند.  فروش 
کاغذی  کارت هایی  یا  برچسب   جای 
نشان  برای  کوچک  نمایشگرهایی  از 
شده  استفاده  محصوالت  قیمت  دادن 

است تا با کوچک ترین تغییر در قیمت، 
فروشگاه  سرتاسر  در  را  آن  بتوان 
به  صاحب نظران  واکنش  کرد.  اعمال 
حضور فیزیکی آمازون در میان مردم، 
جنبه های روشنی از افکار جف بزوس 
چند  بیایید  می دهد.  نشان  ما  به  را 
با  را  نظرات  و  واکنش ها  این  از  مورد 

هم بخوانیم:
آفالین،  فروشگاه  یک  فتتاح  ا
بر  همیشه  که  کاری  و  کسب  برای 
آنالین بودن تاکید داشت نشان دهنده 
پیشرفت های  وجود  با  که  است  این 
در  گردش  لذت  هم  هنوز  تکنولوژی، 
و  لمس  مختلف،  محصول های  میان 
خود  قدرت  به  آن ها  مستقیم  دریافت 

باقی مانده و می ماند.
عده ای دیگر، این حرکت آمازون 
را تنها یک استراتژی تبلیغاتی می دانند 
آمازون،  حرکت  »این  می گویند:  و 
نمایشگاه  راه اندازی یک  مانند  درست 
تبلیغات  هدف  با  تنها  و  است  دائمی 
بیشتر انجام شده است. به این ترتیب، 
ما آمازون را نه تنها در فضای مجازی 
بلکه در محیط فیزیکی پیرامونمان هم 

خواهیم دید!«

هر کشور، یک آمازون
متفاوت  قوانینی  کشورها  بعضی 
نظر  در  ینترنتی  ا شرکت های  برای 
بتواند  که  این  برای  آمازون  گرفته اند. 
بازار خود را در این کشورها گسترش 
این  با  همراهی  جز  چاره ای  دهد، 
برای  دلیل  همین  به  نداشت.  قوانین 
و  ختصاصی  ا یتی  سا کشورها  آن 
جداگانه راه اندازی کرد. در حال حاضر 
برای  اختصاصی   سایت های  ین  ا
 ، لند یر ا نگلیس،  ا مثل  یی  ها کشور
هلند،  اسپانیا،  آلمان،  کانادا،  فرانسه،  
و  هند  چین،  ژاپن،  برزیل،  استرالیا، 

مکزیک طراحی شده اند.

قوانین و سنت های عجیب 
و غریب در آمازون

ز  ا یکی   ، ن د بو لی  معمو غیر
تنها  که  است  کارهایی  سخت ترین 
از مردم برمی آید و بر  از عهده برخی 
حسب اتفاق، 100 درصد کارآفرین های 
خاطر  به  نیا  د که  نی  کسا بزرگ، 
وجودشان به جای بهتری تبدیل شد، 
به  دیوانه  گاهی  حتی  و  غیرمعمولی 
طرز  خاطر  به  آن ها  می رسیدند.  نظر 
نگاه متفاوتشان، توانستند مسیری تازه 
برای خودشان بسازند و مردم را نیز با 
خود همراه کنند. در مجموعه آمازون 
گاهی  و  جالب  قوانین  و  سنت ها  نیز 
آن ها  دارند که خواندن  وجود  عجیبی 

خالی از لطف نخواهد بود.
آمازون،  کارمندان  از  یک  هیچ 
جای پارک رایگان ندارند. اگر پارکینگ 

بخواهند باید کرایه آن را پرداخت کنند.
هیچ نوع تنقالت یا خوردنی برای 
آمازون، هر  در  ندارد.  کارمندان وجود 
خوراکی هایش  مسئول  خودش  کسی 

است.
سگ ها  شامل  خوراکی ها  قانون 
نمی شود. کنار درب ورودی ساختمان 
برای  بیسکوییت هایی مجانی  آمازون، 

سگ ها قرار داده شده است.
یک  روی  آسانسورها  نزدیک 
حروف  با  رنگ  سیاه  فلزی  صفحه  
شده  حک  نوشته ای  چنین  سفید، 
که  هستند  بسیاری  »چیزهای  است: 
هنوز اختراع نشده اند. اتفاق های جدید 
مردم  می دهند.  رخ  آینده  در  بسیاری 
اینترنت  که  ندارند  ایده ای  هیچ  هنوز 
خواهد  تاثیر  آن ها  زندگی  بر  چگونه 
راه  این  اول  روز  در  ما هنوز  گذاشت. 

طوالنی هستیم.«
قوانین و مقررات آمازوناستفاده از 
اسالید در شرکت آمازون ممنوع است. 
بزوس معتقد است که کارمندان  جف 
به جای وقت تلف کردن برای ساختن 
ایده و گزارش  باید  ورقه های اسالید، 
خود را در قالب یک متن حداکثر شش 
آن  جلسه ها  در  و  بنویسند  صفحه ای 
چنین  که  است  معتقد  او  بخوانند.  را 
در  نقادانه  تفکر  می شود  باعث  کاری 

میان کارمندانش شکل بگیرد.
کارهای  آمازون،  کارمندان  اگر 
تنها  که  فعالیت هایی  و  بی خاصیت 
کشف  را  می روند  شمار  به  کاغذبازی 

کنند، به آن ها جایزه داده می شود.
مردم  اکثر  که  چیزی  خالف  بر 
فکر می کنند، محیط کاری در آمازون 
بسیار سرد است و اصال نمی توان آن 
را با محیط کاری شرکتی مثل گوگل 

مقایسه کرد.
]bs-quote quote=”یکی 
این  کار  و  کسب  قوانین  نخستین  از 
کردن  شکایت  و  زدن  نق  که  است 
استراتژی  یک  عنوان  به  نمی توان  را 
در نظر گرفت. شما باید با دنیا همان  
کار  و  شوید  روبه رو  هست،  که  گونه 
که  شرایطی  به  کردن  اعتراض  کنید. 
شما  به  کمکی  نیست،  و  باشد  باید 
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نقاط قوت سایت آمازون
نقطه قوت آمازون جف بزوسشاید 
این کنجکاوی برای شما هم ایجاد شده 
باشد که چه نکته های مثبتی، آمازون را 

به چیزی که اکنون می شناسیم تبدیل 
کرده است. بیایید نگاهی به چند مورد 

از این نکته ها بیندازیم.
و  یز  تما  ، ینه هز یت  یر مد
مورد  در  مهم  قوت  نقطه  سه  تمرکز، 
وب سایت آمازون است. این راهبردهای 
را  زیادی  سود  سه گانه،  استراتژیک 
این  سهام داران  و  بزوس  جف  برای 

شرکت فراهم می کنند.
که  باشد  داشته  وجود  جایی  اگر 
مهم تر  سود  از  مشتری  ارزش  آن  در 
است.  آمازون  آنجا  شک  بدون  باشد، 
بخش خدمات مشتریان آمازون، رفتار 
خریداران را مورد بررسی قرار می دهد تا 
بتواند به بهترین شکل به مشتریان خود 
خدمت رسانی کند. آمازون ادعا می کند 
مشتریانش،  از  درصد   55 حدود  که 
خریدهای قبلی خود را تکرار کرده اند. 
تالش های  که  است  معنا  بدان  این 
وفادار  مشتریان  ایجاد  برای  آمازون 
شک،  بدون  است.  بوده  نتیجه بخش 
هزینه هایی  قدیمی،  مشتریان  حفظ 
بسیار کمتر از تبدیل کاربر به مشتری 

جدید خواهد داشت.
داشتن مشتری از سرتاسر جهان 
وجود  ایران  در  آمازون  نمایندگی   –
با  می توانند  ایرانی  کاربران  اما  ندارد. 
خود  خرید  ارزی،  پرداخت  از  استفاده 
قوت  نقاط  از  یکی   – دهند  انجام  را 
فوق العاده برای آمازون به شمار می رود. 
و  افراد  از  متنوع  و  بزرگ  جامعه  این 
خواسته های  و  فرهنگ ها  با  سلیقه ها 
متفاوت، زمینه رشد جهانی آمازون را 

فراهم کرده است.
بتی  قا ر ی  یت ها مز ز  ا یکی 
منحصربه فرد  تحویل  سیستم  آمازون، 
در  با  است.  آن  حرفه ای  تدارکات  و 
آمازون  مزیت،  ین  ا داشتن  اختیار 
مشتریان  سته های  خوا به  نسته  ا تو
سریع،  و  راحت  تحویل  برای  خود 
یا  هزینه  بپوشاند.رهبری  عمل  جامه 
»Cost Leadership« یکی از 
اداره  استراتژی های مهم بزوس برای 
تا  می کوشد  او  است.  آمازون  کردن 
محصوالت سایت را با کمترین هزینه 

به دست مشتریانش برساند.
استراتژی »جهانی باش اما محلی 
عمل کن« به آمازون این امکان را داده 
الکترونیک  کسب وکارهای  بتواند  تا 
محلی را به چالش بکشد. این شرکت 
با تشکیل زنجیره هایی از تامین کاالها 
در محل، توانسته به دورترین مشتریان 
سایت هایی  کند.  خدمت رسانی  خود 
woot.« و »IMBD.com« مثل

زنجیره  از  محلی  نمونه هایی   »com
تامین آمازون در کشورهای مختلف به 

شمار می روند.
در  هم زمان  فعالیت  بعدی،  مورد 
»بازارها«،  شامل  کلیدی  بخش  سه 
و  ون«  ز ما آ یت  وب سا »خدمات 
مثل  که  است   »Prime »سرویس 
یک پازل در کنار هم قرار می گیرند و 
تصویری کامل از آمازون واقعی را به 

نمایش می گذارند.
آمازون جف بزوس این شرکت در 
بخش خدمات وب سایت خود، بخشی با 
عنوان »سرویس وب آمازون« دارد که 
در آن، فضای مازاد سرورهای خود را به 
کار  این  می فروشد.  دیگر  شرکت های 
در راستای کاهش هزینه ها و ایجاد یک 
منبع درآمد جدید برای وب سایت انجام 
 »Amazon Prime« می شود. 
از  از طرح های عضویت و خرید  یکی 
پرداخت  با  کاربران  که  است  آمازون 
از  می توانند  سال،  در  مشخصی  مبلغ 
خدماتی همچون تخفیف در استفاده از 
بازی های ویدئویی، دسترسی نامحدود 
ویدئو،  نلود  دا پرایم،  ویدئوهای  به 
اشتراک گذاری پرایم، استفاده از حالت 
خانوادگی پرایم با 20 درصد تخفیف و 

ارسال رایگان، بهره مند شوند.
]bs-quote quote=”برای 
خودمان،  از  رضایت  پشتوانه  به  اینکه 
مدل  همیشه  ید  با یم  نشو متوقف 
به  و  باشیم  داشته  را  تازه کارها  ذهنی 
این مورد فکر کنیم که احتماال کسی 
وجود دارد که ما او را نمی شناسیم؛ اما 
خواسته  مشتریان را بهتر از ما برآورده 
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نقاط ضعف سایت آمازون
بررسی نقاط ضعف آمازون عالوه 
تا  می دهد  اجازه  ما  به  که  این  برای 
ماشین  این  به  متفاوت  دریچه ای  از 
ند  ا می تو  ، کنیم ه  نگا ی  ز پول سا
آپ های  استارت  برای  را  فرصت هایی 
تازه نفس ایجاد کند. چون همیشه یکی 
از بهترین راه ها برای آغاز تجارتی جدید، 
تاریکی است که  نقطه های  پیدا کردن 
شرکت های دیگر آن ها را به دالیل آشکار 
بین،  این  در  گرفته اند.  نادیده  نهان،  و 
می توان درس های خوبی را از اقدام هایی 
که باعث به وجود آمدن نقطه های ضعف 
در یک شرکت بزرگ می شوند، یاد گرفت.
گذشته،  سال  چند  در  آمازون 
تالش و منابع زیادی را برای گسترش 

زمینه های فعالیتش صرف کرده است.
جف  که  است  معنی  بدان  این   
از  خود  تمرکز  تغییر  حال  در  بزوس، 
بخش های  به  آنالین  فروشی  خرده 
از نظر  اقدام بزوس  دیگر است. شاید 
کاری اش  ریسک های  به  که  تنوعی 
برسد.  نظر  به  عاقالنه  می کند  اضافه 
اقدام  این  پشت  بزرگ  خطری  اما 
نهفته است و آن دور شدن و حتی از 
دست دادن مشتریان اصلی اش خواهد 
بود. مقایسه کردن این اقدام آمازون با 
یکی از گفته های خود بزوس، خالی از 
نوپا  او می گوید: »شرکت های  نیست؛ 
باید در حد پرتوی لیزر، متمرکز باشند. 
من  که  آپ هایی  استارت   از  بسیاری 
می کنم،  صحبت  آن ها  با  و  می بینم 
می خواهند خیلی کارها را با هم انجام 
دهند. این مهم است که منابع ارزشمند 
محدود  هم  بسیار  که  را  خود  اولیه 
هستند روی یک نقطه، متمرکز کنید.« 
بزوس  آیا  که  است  اینجا  سوال  حاال 
در  را  گفته خود  زمان،  اثر گذشت  در 
یا  کرده  فراموش  لیزری  مورد حرکت 
اینکه نکته ای مهم تر – شاید افزایش 
به  پاسخ  یا  دیگر  بخش های  در  سود 
برای  آینده  نیازهای تکنولوژی که در 
آمازون مفید خواهند بود – باعث تغییر 

نظر او شده است؟
ارسال رایگان محصوالت، همیشه 
آمازون را با خطر از دست دادن سود 
روبه رو کرده است. به همین دلیل در 
آمازون همه به دنبال پیدا کردن راهی 
این  تا  هستند  هزینه ها  کاهش  برای 
موثر  شکلی  به  رفته  دست  از  سود 

جبران شود.
 b s - q u o t e [
فهمیدم،  من  که  quote=”این طور 
به  تقریبا  شبه،  یک   موفقیت  تجربه  
وقتی  چون  دارد.  نیاز  زمان  سال   10
کار  و  کسب  فضای  در  را  دانه ای 
طول  سال  هفت  تا  پنج  می کاریم، 
می کشد تا اثرات آن را در حد معناداری 
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آدم های درون ما
هر آدمی، داستان زندگی خودش 
فکر  که  آن ها یی  حتی  می نویسد.  را 
در  زندگی شان  دفتر  و  قلم  می کنند، 
دقت  با  هم  دارد  قرار  دیگران  دست 
هستند.  خود  داستان  نوشتن  حال  در 
می نویسند  را  کسی  ماجرای  آن ها 
که هیچ چیز نمی نوشت و به دیگران 
زندگی  دفتر  تا  بود  داده  را  اجازه  این 
بین،  این  در  کنند.  خطی  خط  را  او 
آن ها  می درخشند.  ستاره  مثل  عده ای 
شاید  و  می کنند  اشتباه  نیستند،  کامل 
دفترشان خیلی بیشتر از دیگران پر از 
اما ویژگی پیوسته  خط خوردگی باشد 
نوشتن به آن ها این قدرت را می دهد 
تا اشتباه های خود را به عنوان تمرینی 
مفید در نظر بگیرند. درون همه ما، یک 
کارآفرین بسیار موفق، پزشکی حاذق، 
بلد، دانشمندی خالق و  مهندسی کار 
سخت کوش، معلمی انسان ساز، نقاشی 
و  رویاپرداز  نویسنده ای  دست،  چیره 
انسانی تشنه بیشتر جلو رفتن، زندگی 
می کند. شاید تنها کاری که باید انجام 
دفتر  مسئولیت  کردن  قبول  دهیم، 

زندگی مان و نوشتنی آگاهانه باشد.

هم  با  آنچه  از  خالصه ای 
گفتیم

سایت  بنیان گذار  بزوس،  جف 
بزرگ ترین  صاحب  کام،  دات  آمازون 
خرده فروشی اینترنتی در جهان است.
ز  ا که  است  مدیری  بزوس، 
رسمی،  رفتارهای  رسمی،  نگاه های 
نمی آید.  خوشش  رسمی  دفتر  حتی  و 
محل کار او را یک میز چوبی معمولی 

تشکیل داده است.
شرکت آمازون، کار خود را در یک 

گاراژ 40 متری آغاز کرد.
کت  شر ر  د س  و بز ر  حضو
قه  جر  »SHAW « تری  مپیو کا
تاسیس آمازون را در ذهن او ایجاد کرد.

اولین نامی که جف برای شرکتش 
 »Abracadabra« کرد  انتخاب 
به معنی ورد و طلسم بود. اما به علت 
به »آمازون«  را  آن  توصیه دوستانش 

)amazon( تغییر داد.
یک  فقط  ا  بتد ا ر  د ن  و ز ما آ

کتاب فروشی آنالین بود.
را  آمازون  سایت  محبوبیت  علت 
کرد،  خالصه  مورد  چهار  در  می توان 
تمرکز  جای  به  مشتری  روی  تمرکز 
اختراع های  برای  اشتیاق  رقبا،  روی 
به  کردن  عمل  برای  تعهد  جدید، 

بهترین شکل و تفکر بلند مدت.
با وجود تاکیدهای بزوس بر کسب و 
کار اینترنتی، او دو تیپ فروشگاه فیزیکی 
اولین مورد یک  افتتاح کرده است.  نیز 
کتاب فروشی و دومین مورد، فروشگاهی 

برای برترین محصوالت سایت بود.
تمرکز،  و  تمایز  هزینه،  مدیریت 
سه نقطه قوت مهم در مورد وب سایت 

آمازون به شمار می روند.

جف بزوس، بنیان گذار سایت آمازون دات کام

مدیریت هزینه، تمایز و تمرکز، نقاط قوت آمازون
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یزدانی – تیلور، اینبار در جهانی اسلو
رقابت های کشتی قهرمانی جهان 2021 
از 10 تا 18 مهر به میزبانی اسلو پایتخت نروژ 
برگزار می شود. حسن یزدانی قرار است در رقابت 
های کشتی قهرمانی جهان 2021 نروژ برای 

ایران به روی تشک برود.
به گزارش دنیای جوانان، حسن یزدانی 
چهره شاخص کشتی آزاد ایران و دارنده مدال 
های طال و نقره المپیک و طالی جهان قرار 

است در این رقابت ها برای ایران مبارزه کند.
از سوی دیگر دیوید تیلور که چندی پیش 

در مبارزه حساس فینال المپیک برای سومین مرتبه موفق به شکست حسن یزدانی 
در ثانیه های پایانی شد، قرار است برای آمریکا در این رقابت ها کشتی مبارزه کند.

تیلور پس از کسب طالی المپیک در مصاحبه مطبوعاتی خود رسما اعالم کرد 
در رقابت های جهانی نروژ کشتی می گیرد و شنیده ها حاکیست یزدانی نیز در این 

مسابقات حاضر می شود.
طبق رنکینگ اعالم شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی یزدانی و تیلور با قرار 
گرفتن در جمع 4 نفر برتر وزن 86 کیلوگرم تا مرحله فینال مسابقات جهانی با یکدیگر 

برخورد نخواهند کرد.
تیلور تاکنون 3 مرتبه در جام جهانی کرمانشاه، مسابقات جهانی 2018 بوداپست 

و المپیک توکیو موفق به شکست حسن یزدانی شده است.

درگذشت چهره شاخص بدنسازی ایران بر اثر ابتال به كرونا
قهرمان شاخص پرورش اندام ایران بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.

به گزارش دنیای جوانان، حسین شیبانی چهره شاخص بدنسازی ایران و دارنده 
مدال های طالی آسیا و رقابت های آرنولد کالسیک که مدتی بود بر اثر ابتال به 
ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده بود، صبح روز جمعه درگذشت. بر اساس اعالم 
نزدیکان وی، در مدتی که شیبانی در بیمارستان بستری بود هیچکدام از مسئوالن ورزش 
سراغی از وی نگرفتند. وی داری کارت حرفه ای NPC و کارت الیت پرو Ifbb بود.

سرپرست کاروان المپیک ایران:
بهتر از كشورهای همسایه بودیم!

بازی های  در  ایران  کاروان  سرپرست 
المپیک توکیو، گفت: نتایج ما بهتر از کشورهای 
در  موفقیت  برای  می دانیم  اما  بود  همسایه 
رویدادهای مهم آینده از جمله بازی های آسیایی 

هانگژو، بیشتر کار کنیم.
به گزارش دنیا جوانان، نصراله سجادی 
در گفت وگویی در خصوص بازی های المپیک 
توکیو، اظهار داشت: المپیک در این دوره نسبت 

به دوره های قبل یک استثنا بود که با یک سال تاخیر هم برگزار شد. این اولین دوره 
المپیک بود که تماشاگر نداشت و هیجان الزم برای ورزشکاران و بینندگان تلویزیونی 
دیده نمی شد.وی افزود: در هیچ سالنی بیشتر از 200 نفر حضور نداشتند که بیشتر آنها 
هم تماشا می کردند. موضوع دوم بحث میزبان بود که همه مسائل میزبانی اش خوب 

بود، به جز حمل ونقل که تا روز آخر نیز این مشکل وجود داشت.
به کشورهای  نسبت  ایران  کاروان  مدال آوری  کرد: وضعیت  عنوان  سجادی 
همسایه و جهان اسالم خوب بود. المپیک لندن را باید کنار گذاشت چراکه اتفاقات 
زیادی در آن رخ داد. ما معموال در المپیک ها همین وضعیت را داریم و بین دو تا سه 

طال گرفته ایم. در هشت دوره هم اصال مدال طال کسب نکردیم.
وی ادامه داد: در 17 دوره از مجموع 32 دوره برگزاری بازی های المپیک شرکت 
کرده ایم. در این 17 دوره مشخص است که چه تعداد مدال کسب شده و از 24 مدال 
طال بیشترین سهم برای کشتی است و در مجموع در 6 رشته طال گرفته ایم. ما سه 
طال از مجموع 24 طال را قبل از پیروزی انقالب گرفتیم و مابقی برای بعد از انقالب 
بوده است. بانوان ما بیشترین تعداد حضور در یک دوره را در این دوره داشته اند و 
می توان به این نکات توجه و براساس آن برنامه ریزی کرد. اگر بخواهیم صرفاً مدال 
را ببینیم، بازی های 2020 توکیو بعد از المپیک 2012 لندن به لحاظ مرغوبیت در 

رده دوم بوده است.
این مقام مسوول تصریح کرد: تفاوت کاروان ایران نسبت به دوره های قبلی این 

بود که 2 رشته تیراندازی و کاراته به مدال آوران ما اضافه شد.
وی گفت: بانوان ما تعداد بیشتری نسبت به دوره های قبلی بودند که چند نفر 

آنان در آستانه کسب مدال قرار گرفتند.
سجادی با بیان اینکه ورزش ایران پتانسیل باالیی دارد، افزود: باید خیلی بیشتر 
کار و تالش کنیم. باید بدانیم که ورزش قهرمانی، سرمایه گذاری و زیرساخت می خواهد.
وی با اشاره به اینکه سال آینده بازی های آسایی هانگژو را در پیش داریم، عنوان 
کرد: قطعا با تعداد بسیار بیشتری ورزشکار در این رویداد حضور خواهیم یافت. حتما 
نسبت به جاکارتا که 99 ورزشکار خانم داشتیم در هانگژو این تعداد افزایش می یابد. 
بانوان می توانند سهم زیادی در مدال آوری داشته باشند به طور مثال برای کاروان 
ژاپن در المپیک توکیو، 65 درصد مدال ها توسط بانوان آنها کسب شد و ما نیز می توانیم 

در این زمینه پیشرفت کنیم.
سجادی تصریح کرد: در فرصت کوتاه تا بازی های آسیایی باید توانمان را باال 

برده و با برنامه ریزی خوب و تامین منابع مورد نیاز، به دنبال موفقیت باشیم.

محمد بنا و لیست جدید برای جهانی نروژ

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بعد از استراحتی کوتاه بار دیگر کار خود را برای 
مسابقات جهانی آغاز می کند.

به گزارش دنیای جوانان، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که با یک 
تیم 5 نفره در المپیک توکیو به یک طال و یک برنز رسید، بعد از بازگشت از کشور 
ژاپن با علیرضا دبیر نشستی را برگزار کرد.سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که برخالف 
همتای خود در تیم ملی کشتی آزاد در سمت خود ابقا شده، حاال بعد از استراحت چند 

روزه باید تیمش را برای حضور در مسابقات جهانی نروژ آماده کند. 
اولین اردوی تیم ملی کشتی کشتی فرنگی  برای حضور در رقابت های جهانی 
نروژ روزهای 25 مرداد تا 7 شهریورماه در محل خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده 

برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: پویا دادمرز )خوزستان( سجاد عباس پور )مازندران( محمدهادی 
شعبانی )فارس(

60 کیلوگرم: مهرداد مردانی )خوزستان( مهدی محسن نژاد )خوزستان( پویا 
ناصرپور )خوزستان( امید آرامی )سیستان و بلوچستان(

63 کیلوگرم: میثم دلخانی )فارس( علیرضا نجاتی )قم(
67 کیلوگرم: محمدرضا گرایی )فارس( حسین اسدی )خوزستان( محمدجواد 

رضایی )قم( کرامت عبدولی )خوزستان(
72 کیلوگرم: محمدرضا مختاری )فارس( امین کاویانی نژاد )خوزستان( علی 

ارسالن )مازندران(
77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی )فارس( پژمان پشتام )تهران(

)خوزستان( مهدی  )تهران( رسول گرمسیری  اسماعیلی  کیلوگرم: جمال   82
ابراهیمی )قم(

87 کیلوگرم: رامین طاهری )خوزستان( ناصر علیزاده )مازندران( حسین نوری 
)البرز(

97 کیلوگرم: محمدهادی ساروی )مازندران( مهدی بالی )مازندران( مهدی فالح 
)تهران( مهدی زودآشنا )لرستان(

130 کیلوگرم: امین میرزازاده )خوزستان( علی اکبر یوسفی )مازندران( امیر قاسمی 
منجزی )خوزستان( پارسا نظری )فارس(

سرمربی: محمد بنا
مربیان: رسول جزینی، بهروز حضرتی پور، عادل بالی تبار، رحیم گیوی

رقابت های کشتی بزگساالن قهرمانی جهان روزهای 10 تا 18 مهرماه در شهر 
اسلو کشور نروژ برگزار می شود و باید دید محمد بنا چطور در فاصله کوتاه باقی مانده 

می خواهد 10 فرنگی کار اعزامی به این رقابت ها را مشخص کند.

كالدرون: مسی در پاری سن ژرمن هم می درخشد
تیم  آرژانتینی  اسبق  بازیکن 
فوتبال PSG با بیان اینکه »لیونل 
مسی« در این تیم هم مثل بارسلونا 
پاری سن  گفت:  درخشید،  خواهد 
گام  اروپا  در  قهرمانی  برای  ژرمن 
محکمی با جذب ستاره های بزرگ 
کار  این  هماچنان  اما  برداشته  دنیا 

سخت خواهد بود.
جوانان،  دنیای  گزارش  به 
فرانسه  ژرمن  سن  پاری  باشگاه 
انتقاالت  و  نقل  در  توانست  امسال 
از  ستاره ها  فوق  جذب  با  تابستانی 
تیم های مختلف، نگاه ها را معطوف 

خود کند.
پاریسی ها که در نقل و انتقاالت بازیکنانی مانند جورجینیو واینالدوم، 
جان لوئیجی دوناروما، اشرف حکیمی و سرخیو راموس را جذب کرده بودند 
کار خود را با جذب لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا ادامه دادند تا 
برنده اصلی بازار نقل و انتقاالت لقب بگیرند و از طرفی گام مهمی در راه 

فتح لیگ قهرمانان اروپا بردارند.
گابریل کالدرون بازیکن اسبق تیم ملی آرژانتین و باشگاه پاری سن ژرمن 
در مورد انتقال بزرگ مسی، عملکرد باشگاه فرانسوی در نقل و انتقاالت و ... 

صحبت هایی انجام داد که در زیر می خوانید:
نظر شما درباره انتقال مسی به پاری سن ژرمن چیست؟

خب، این انتقال قابل درک بود. مسی از بارسلونا جدا شده بود و مشخص 
بود فقط 2 یا 3 تیم می توانند او را به خدمت بگیرند. اینجا در اسپانیا هم تیم 
مورد عالقه همه پاری سن ژرمن بود. پس از خروج مسی از بارسلونا این 

انتقال دور از انتظار نبود.
آیا مسی می تواند موفقیت هایش را در پاریس تکرار کند؟

در سال های حضورش در پاریس، مسی می تواند تمامی عناوین را به 
دست آورد. آنها بازیکنان فوق العاده ای دارند و این به مسی کمک می کند 
بارسلونا، مطمئناً  گل ها  پیروز شود، و مسی مثل دوران حضورش در  تا 
زیادی خواهد زد و پاس گل های فراوانی خواهد داد، این چیزی است که 

او را متفاوت می کند.
پاری سن ژرمن کار بزرگی انجام داد و راموس، دوناروما، واینالدوم و 

اشرف حکیمی را به خدمت گرفت. این بازیکنان را چگونه می بینید؟
همه آنها بازیکنان درجه یک هستند، بنابراین پی اس جی باید قوی 

تری شده باشه.
آیا پی اس جی می تواند برنده لیگ قهرمانان شود؟

 پی اس جی کار تاریخی انجام داده، تیمی که امباپه، نیمار و مسی 
را گرد هم آورده. 3 بازیکن برتر حال حاضر دنیا که در یک تیم کنار هم 
قرار گرفته اند، این اتفاق منحصر به فردی است. در حال حاضر فکر می کنم 
پاری سن ژرمن شانس اول قهرمانی است.اگرچه مطمئنا بایرن، چلسی، 
سیتی و مادرید…نیز فکر می کنند می توانند قهرمان شوند، بنابراین کار 

آسانی نخواهد بود.

لوكاكو و بازگشت به تیم قهرمان اروپا
مهاجم بلژیکی از بازگشت به 
چلسی ابراز خوشحالی کرد و امیدوار 
است بتواند چند جام با این تیم به 

دست بیاورد.
به گزارش دنیای جوانان و به 
نقل از تلگراف، روملو لوکاکو مهاجم 
عملکرد  قبل  فصل  که  بلژیکی 
بسیار خوبی در اینتر داشت و عنوان 
قهرمانی سری A ایتالیا را به دست 
آورد با جدایی از این تیم رسما به 
چلسی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا 
پیوست.لوکاکو درباره بازگشت به تیم 

سابق خود گفت: خوشحالم که به این باشگاه فوق العاده بازگشتم. چند سال 
پیش اینجا بودم وقتی خیلی جوان بودم و چیزهای زیادی برای یادگیری 

داشتم و اکنون با تجربه بیشتر و بالغ تر به اینجا بر می گردم.
همانطور که می دانید رابطه من با چلسی برای من بسیار مهم است. من 
در چلسی حمایت شدم و حاال برای کمک به کسب عناوین بیشتر برمی گردم. 
این یک احساس شگفت انگیز است.نحوه پیشرفت باشگاه کامال مطابق با 
جاه طلبی های من در 28 سالگی است  زمانی که من تازه سری آ را فتح 
کردم. فکر می کنم این فرصت در زمان مناسب به دست می آید و امیدوارم 

بتوانیم با هم به موفقیت های بزرگی برسیم.
او در ادامه صحبت های خود گفت: از زمانی که من چلسی را ترک 
کردم یک سفر طوالنی پر فراز و نشیب بود، اما این تجربه من را قوی تر 
کرد و چالش این است که به تیم کمک کنم چند جام دیگر کسب کند. من 
نمی توانم صبر کنم تا شروع کنم و به باشگاه کمک کنم تا عملکرد بهتری 
داشته باشد.  لوکاکو قبال 15 بازی در چلسی انجام داد و تنها پاس گل داد.

كومان: بدون مسی هم آینده بارسا درخشان است!
سرمربی بارسلونا معتقد است 
تمرکزش  نباید  دیگر  بارسلونا  که 
را روی جدایی لیونل مسی بگذارد.

جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بازی  اولین  شب  یکشنبه  بارسلونا 
خود در اللیگای 22-2021 را برابر 
سوسیداد برگزار خواهد کرد. با جدایی 
لیونل مسی و پیوستن او به پی اس 
بارسا  در  جدید  دورانی  حاال  جی، 

شروع خواهد شد و این تیم پس از 17 سال دیگر نمی تواند از نبوغ فوق 
ستاره آرژانتینی استفاده کند. بدون شک کار رونالد کومان سرمربی هلندی 
بارسا سخت خواهد بود. او در مصاحبه با “ESPN” و در مورد جدایی مسی 
گفت:» باید متوجه بود که همیشه و برای هر بازیکنی یک پایان وجود دارد. 
باید تمرکزمان را روی فصل جدید بگذاریم و کتاب لیونل مسی را ببنیدم. 
بازیکنانی جدید داریم و باید رو به جلو حرکت کنیم و زمان هم برای این 
کار داریم. در حال کار و تالش برای ساختن آینده بارسا هستیم و االن 
واقعا مهمتر از هر چیزی، تمرکز روی این قضیه است و نه جدایی مسی.«

کومان ادامه داد:» البته که رفتن مسی اتفاق تلخ و سختی بود چون در 
مورد بازیکنی معمولی حرف نمی زنیم. او برای سال ها بهترین بازیکن دنیا 
بوده و همه از جدایی اش ناراحت و ناامید شدیم. افسوس که دیگر برای 
ما بازی نخواهد کرد ولی باید سریع شرایط را تغییر دهیم و افسرده ماندن 
دردی را دوا نمی کند. مسی برای بارسا معنا و اهمیت ویژه ای داشت ولی 

او دیگر با ما نیست و باید رو به جلو حرکت کرد.«
دشواری های بارسا بدون مسی:» البته که در گلزنی بدون مسی مشکل 
خواهیم داشت. مسی فصل گذشته برای ما 30 گل در اللیگا زد و حاال این 
وظیفه روی دوش دیگر مهاجمان است و باید بیشتر تالش کنند. باید االن 
بیشتر تیمی کار کنیم و خوشحالم که آنسو فاتی، فیلیپ کوتینیو از مصدومیت 
برگشته اند. سخت تالش می کنیم تا غیبت مسی را کمتر حس کنیم. اهداف 

ما تغییر نکرده و همچنان تمام جام ها را می خواهیم.«

ی  گل محمد یحیی 
به  را  نفره ای  هشت  لیست 
داده  ارائه  پرسپولیس  باشگاه 

تا طبق نیازها برای جذب اقدام شود.
شروع  با  جوانان،  دنیا  گزارش  به 
اولین  در  پرسپولیس  انتقاالت  و  نقل 
به  را  ابراهیمی  علیرضا  گام موفق شد 
جانشین محمدحسین  تا  بگیرد  خدمت 
کنعانی زادگان که راهی لیگ قطر شده 

را به این شکل مشخص کند.
در این بین گفته می شود سرمربی 
به  را  نفره ای  لیست هشت  پرسپولیس 
باشگاه ارائه داده تا طبق آن و بر اساس 
نیاز تیم برای جذب بازیکن اقدام شود. 
ارائه لیست هشت نفره اما به این معنا 
پنجره  در  تیم  این  که  بود  نخواهد 
تابستانی جذب این تعداد بازیکن را در 
دستور کار قرار دهد و همه چیز منوط 
به تمدیدی ها و اولویت ها خواهد بود و 
شاید از این تعداد آنها با جذب سه الی 
چهار بازیکن به کار خود در نقل و انتقال 

پایان دهند.
4 مدافع، یک هافبک و دو مهاجم

نام  گل محمدی  یحیی  لیست  در 
چهار مدافع، یک هافبک و دو مهاجم 
قرار دارد و شهریار مغانلو نیز در صدر این 

لیست برای همکاری مجدد قرار دارد.
یحیی  مدنظر  فع  مدا ر  چها ز  ا
بازیکن در  گل محمدی، تنها جذب دو 
دستور کار قرار خواهد گرفت. در این بین 
انتقال  آنها  ابراهیمی،  علیرضا  با جذب 
یک مدافع دیگر را دنبال خواهند کرد که 
اولویت شان علی نعمتی از پدیده مشهد 
خواهد بود. بازیکنی که چندی پیش با 
مذاکرات  پرسپولیس  باشگاه  در  حضور 
باقی  واسطه  به  اما  کرد  دنبال  را  خود 
قراردادش  از  دیگر  فصل  یک  ماندن 
دریافت  به  منوط  انتقال  این  پدیده،  با 

رضایت نامه از باشگاه پدیده شده است. 
گفته می شود این بازیکن قرار شده در 
هفته پیش رو تکلیف حضور و دریافت 

رضایت نامه اش را مشخص کند.
اسدی و دهقانی در لیست

رضا اسدی هافبک سابق سپاهان 
و تراکتور که در فصل گذشته در لیگ 
بازیکنی  دیگر  داشت  حضور  اتریش 
است که موردتوجه پرسپولیس و یحیی 
گل محمدی قرار دارد. اسدی بیشتر در 
پست دفاع مدنظر سرخپوشان قرار دارد 
و آنها با توجه به اینکه احتمال صدور 
یابد،  کاهش  نعمتی  علی  رضایت نامه 
روی این بازیکن چشم دوخته اند و بعید 
نیست انتقال بعدی این تیم لقب گیرد.

نساجی  فبک  ها نی  دهقا رضا 
مازندران دیگر بازیکنی است که مدنظر 

پرسپولیس است اما اولویت آنها نیست. 
به  چیز  همه  هافبک  این  در خصوص 
سرنوشت تمدید قرارداد کمال کامیابی نیا 
البته  و  دارد  بستگی  نوراللهی  احمد  و 

خیلی بعید به نظر می رسد.
پاکدل نه؛ بازگشت پرسپولیس به 

مذاکره با شهباززاده
تمام  پرسپولیس  حمله  خط  در 
توان مذاکراتی خود را معطوف به ادامه 
مغانلو کرده است.  با شهریار  همکاری 
هزار   500 شرط  به  توجه  با  البته  آنها 
دالری سانتاکالرا تنها امید خود را به این 
بازیکن و مذاکرات مستقیم خود با این 
باشگاه پرتغالی نگه داشته اند. مساله ای 
که با توجه به اقدام سپاهان برای این 
انتقال، آنها برای ادامه ناامیدتر شده اند.

منتظر  آخر  لحظه  تا  پرسپولیس 

شهریار مغانلو خواهد ماند و نمی خواهد 
اقدامی صورت دهد که بازنده این انتقال 
لقب گیرد و مقابل جبهه هواداران قرار 
با  موازی  مذاکرات  حال  این  با  گیرند. 
نفرات مدنظر نیز دنبال می شود؛ سجاد 
برای  آنها  گزینه  شهباززاده جدی ترین 
خط حمله است و مذاکرات ابتدایی نیز 
و  است  گرفته  صورت  ارتباط  این  در 
البته همانطور که گفته شد این موضوع 
مغانلو  شهریار  آینده  به  بستگی  نیز 

خواهد داشت.
گزینه  جدیدترین  ریکانی  طالب 

پرسپولیس
کاپیتان صنعت نفت آبادان که در 
نیم فصل هم موردتوجه دیگر باشگاه ها 
کار  به  بود  داده  ترجیح  و  داشت  قرار 
پایان  به  اکنون  ادامه دهد،  تیم  این  با 
قرارداد خود رسیده و شرایطی که در این 
باشگاه دنبال می کند او را به جدایی در 
این مقطع مصر کرده است. پرسپولیس 
انتقال  عنوان  به  ریکانی  طالب  روی 
قطعی چشم ندوخته و شاید در آخرین 
لحظات شرایط برای آنها به شکلی پیش 
برود که با این بازیکن نیز مذاکرات خود 
و خط  کنند  دنبال  به صورت جدی  را 

حمله خثد را کامال جنوبی کنند.
ت  ال نتقا ا و  نقل  ی  جمع بند

پرسپولیس
نعمتی،  علی  ابراهیمی،  علیرضا 
رضا اسدی، رضا دهقانی، طالب ریکانی، 
شهریار مغانلو و سجاد شهباززاده جزو 
در  پرسپولیس  که  هستند  بازیکنانی 
در  انتقال  و  کار مذاکره  شرایط کنونی 
دنبال  آنها  روی  را  تابستانی  پروسه 
می کند. ابراهیمی کارش با پرسپولیس 
نهایی شده و باید دید سه بازیکن دیگر 
دست  تیم  این  با  نهایی  توافق  به  که 

خواهند یافت، کدام خواهد بود.

باشگاه به دنبال جلب رضایت کادر فنی؛

یحیی به دنبال این هشت نفر!

رفته رفته به روزهای ابتدایی نقل 
و انتقاالت نزدیک می شویم. تیم ها می 
توانند از 25 مرداد بازیکنان جدید را به 

ترکیب خود اضافه کنند.
طبیعی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
دنبال  به  بازار  این  در  بازیکنان  است 
انتخاب بهترین تیم و باالترین دستمزد 
از  مقصود  به  رسیدن  برای  و  باشند 
کنند  می  استفاده  مختلف  راهکارهای 
فضای  از  استفاده  ها  این  از  یکی  که 
اسامی که  گاهی  البته  مجازی هستند. 
می  مطرح  ها  تیم  از  برخی  پیرامون 
شود دور از واقعیت است و به نظر می 
رسد بیشتر جنبه بازار گرمی دارد. این در 
فصول گذشته مورد اشاره مدیران عامل 
هنگام  به  بازیکن  که  بوده  هم  باشگاه 
عقد قرارداد مدعی می شود از تیم رقیب 
هم پیشنهاد دارد! و حتی تهدید می کند 
اگر با او قرارداد بسته نشود راهی دفتر 
باشگاه تیم رقیب می شود و بالفاصله 

قرارداد امضاء می کند.
این  به  ها  باشگاه  عدم همسویی 
بیشتر  امروزه  و  زند؛  رفتارها دامن می 
می  مطرح  مجازی  فضای  در  شایعات 
شود و چنان به آن پرداخته می شود که 
به باور باشگاه ها خبر واقعی جلوه می 

کند. تیم های بزرگ بیشتر در تیررس 
قرار دارند به این خاطر که مطرح شدن 
تواند  می  بزرگ  نام  کنار  بازیکن  اسم 
قیمت بازیکن را به طور قابل مالحظه 
ناراحتی  موجب  این  دهد.  افزایش  ای 
و  شود  می  مربیان  حتی  و  ها  باشگاه 
واکنش  موضوع  این  به  نسبت  گاهی 
نشان می دهند. از جمله فرهاد مجیدی. 
سرمربی استقالل که از مطرح شدن نام 
برخی از بازیکنان در کنار نام استقالل 
اخبار  این  به  نسبت  بود  شده  ناراحت 

البته  که  هایی  نام  داد.  نشان  واکنش 
اندازه های  و  در حد  نظر می رسد  به 
در  نامشان  طرح  و  نیستند  استقالل 
است  ممکن  البته  که  مجازی  فضای 
مسبب آنها بازیکنان نباشد برای رسیدن 
به اهداف در بازار نقل و انتقاالت است.
اینکه  برای  مجیدی  فرهاد  البته 
بازیکنان  این  نام  به  ای  اشاره  مستقیم 
اسامی  اش  مصاحبه  آخرین  در  نکند 
او  واضح  سوال  یک  در  بازیکنان  این 
با  پرسیده شد و سرمربی تیم استقالل 

احترام به نام این بازیکنان حضور آنها در 
لیست خرید تیم آبی را رد کرد. اسامی 
استقالل  در  برای حضور  بازیکنانی که 
مطرح شده بودند این ها بودند:» سجاد 
شهباززاده، امید سینک، وحید محمدزاده، 
و   محمدی مهر  فرشاد  فالح زاده،  حامد 
در  هم  مجیدی  فرهاد  تیموری«  میثم 
پاسخ به حضور این بازیکنان در لیست 
استقالل گفت:» تمام بازیکنانی که نام 
بردید، از بهترین های لیگ ما هستند و 
حتما خواهان زیادی دارند، اما تا این لحظه 

در لیست من قرار ندارند.«
این خیلی خوب است که باشگاه ها 
لیست خرید و فروش خود را منتشر کنند 
یا دست کم اگر بازیکنی در لیست خرید 
آنها قرار ندارد به طور رسمی بدان اشاره 
کنند. تکرار این موضوع موجب می شود 
هیچ بازیکن و مدیر برنامه ای تصمیم به 
استفاده از فضای مجازی برای بازار گرمی 
نگیرد به خصوص که تکذیب باشگاه ها 
انتقاالت ضد  و  نقل  در  بازیکنان  برای 
تبلیغ است و از همه مهمتر موجب می 
و  شفاف  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  شود 
روشن پیش رود. این رفتار به بازار گرمی 
بازیکنان به خصوص در فضای مجازی 

پایان خواهد داد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فصل نقل و انتقاالت و بازار گرمی بازیکنان؛

آب پاکی مجیدی روی دست چند ستاره لیگ!

پنج شنبه شب و در دیدار برگشت 
مرحله پلی آف لیگ کنفرانس اروپا دو تیم 
فاینورد هلند و لوترسن سوییس به مصاف 
هم رفتند که با برتری سه بر صفر فاینورد 
به پایان رسید. دیداری که برای هواداران 
ایرانی اهمیت زیادی داشت تا عملکرد 
کنند.  تماشا  را  ایران  ملی  تیم  هافبک 
جهانبخش در این دیدار دو گل از سه 
گل تیمش را به ثمر رساند تا مهم ترین 

بازیکن تیمش در این دیدار شود.
به گزارش دنیای جوانان، هافبک 
در  مصدومیت  باوجود  ایران  ملی  تیم 
این دیدار اما نمایش درخشانی داشت و 
هواداران فاینورد پس از خروج او از زمین 
ایستاده تشویقش کردند. البته مصدومیت 
به  و  نیست  جدی  چندان  جهانبخش 
این  تشدید  از  جلوگیری  برای  او  گفته 
نمی خواهد  و  شد  تعویض  مصدومیت 

هیچ مسابقه ای را به دلیل آسیب دیدگی 
از دست دهد.

جهانبخش پس از سه فصل ناموفق 
در برایتون انگیزه های فراوانی برای شروع 
یک فصل تازه دارد و در دیدارهایی که با 
پیراهن فاینورد در زمین حضور یافته این 

انگیزه را از خود نشان داده است. لیگ 
هلند جایی است که جهانبخش در آن 
درخشید و همواره برای این ستاره ایرانی 

مناسب بوده است.
پنجشنبه  بازی  در  او  درخشش 
رویایی و درخشش  بازگشت  نوید  شب 

با  جهانبخش  می دهد.  را  مجددش 
هلند  لیگ  در  گلی  آقای  سابقه  آلکمار 
را دارد و اکنون زیر نظر مربی در فاینورد 
کار می کند که سابقه کار کردن با او را 
در آلکمار دارد. همین مساله باعث شد 
جهانبخش فاینورد را انتخاب کند و اکنون 
می توانیم بگوییم باید منتظر اخبار هیجان 
انگیزی از درخشش این ستاره ایرانی در 

فاینورد باشیم.
روزهای  به  جهانبخش  بازگشت 
ایران  ملی  تیم  برای  می تواند  اوجش 
باشد.  خوبی  خبر  اسکوچیچ  دراگان  و 
نه  آینده ای  در  می تواند  که  بازگشتی 
چندان دور چشم تیم های بزرگ فوتبال 
را به این بازیکن معطوف کند. این بار 
از گذشته عمل  تر  باتجربه  جهانبخش 
خواهد کرد و همین مساله می تواند او را 

به هدفش نزدیک تر کند.

دو گل از سه گل برای علیرضا؛

بازگشت قدرتمندانه جهانبخش به فوتبال هلند 

سرمربی  شکایت  پرونده  بررسی 
باشگاه  این  از  پرسپولیس  پیشین  آرژانتینی 
نشان می دهد، یک سوء مدیریت بزرگ عامل 
ایجاد این پرونده و ضرر 745 هزار دالری به 

سرخ ها شده است.
به گزارش دنیای جوانان، پس از جدایی 
عنوان  به  عرب  ایرج  پرسپولیس،  از  برانکو 
مدیرعامل وقت باشگاه، گابریل کالدرون را به 
خدمت گرفت، تا این مربی آرژانتینی روزهای 
رویایی برانکو را در پرسپولیس ادامه دهد. در 
زمان استخدام این مربی، بندی در قراردادش 
گنجانده شد که مطابق آن، پرسپولیس باید 
پایان سال 2019 )نیم فصل لیگ  از  پیش 
نوزدهم( 300 هزار دالر از قرارداد 880 هزار 
دالری اش را پرداخت می کرد و در مقابل در 
صورت پرداخت قسط اول )300 هزار دالر تا 
پیش از پایان 2019( پرسپولیس می توانست 
هر زمان که از عملکرد این مربی ناراضی بود، 
او را اخراج کند و مابقی دستمزدش را ندهد. 

در واقع مدیرانی که قرارداد را امضا می کردند، 
سعی داشتند بندی در قرارداد بگنجانند که اگر 
از عملکرد سرمربی تیم راضی نبودند، باشگاه 
مجبور نباشد تمام دستمزد مربی )880 هزار 

دالر( را بپردازد.
از جدایی عرب و حضور محمد  پس 

به  نسبت  مدیر  این  انصاری فرد،  حسن 
به  جدیتی  تیم  سرمربی  مطالبات  پرداخت 
از  اخطار  نامه های  که  این  تا  نداد  خرج 
سوی وکیل کالدرون  به باشگاه ارسال شد 
و پرسپولیس خود را در خطر فسخ قرارداد 
انجام  با تالش هایی که  دید. در آن مقطع 
شد، 175 هزار دالر به حساب کالدرون در 
قطر واریز شد و طبق قرارداد باید 125 هزار 
اول  قسط  تا  می شد  پرداخت  دیگر  دالر 

تکمیل شود.
درست در روزهایی که هفته های پایانی 
سر  پشت  نوزدهم  لیگ  نخست  فصل  نیم 
گذاشته می شد، فرصت پرسپولیسی ها برای 
تامین 125 هزار دالر قسط نخست قرارداد 
کالدرون هم رو پایان بود و در نهایت کالدرون 
28 دسامبر 2019 )7 دی 1398( ایران را ترک 
کرد و به باشگاه تا 20 ژانویه 2020 )30 دی 
1398( فرصت قانونی نهایی را داد تا قسط 

اول قرادادش پرداخت شود.

مدیرعامل  انصاری فرد،  حسن  محمد 
وقت باشگاه پرسپولیس که چندان عالقه ای 
خوبی  به  نداشت،  کالدرون  با  همکاری  به 
می دانست اگر در فرصت تعیین شده از سوی 
کالدرون 125 هزار دالر باقی مانده قسط اول 
می تواند  آرژانتینی  مربی  این  نپردازد،  را  او 
پرسپولیس  و  را یک طرفه فسخ  قراردادش 
قراردادش  باقیمانده  پرداخت  به  را محکوم 
باشگاه  که  روزی  در 20  حال  این  با  کند. 
فرصت پرداخت پول را داشت، عمال اقدامی 
صورت نگرفت تا این که طلب کالدرون 25 
حساب  به   )1398 بهمن   5(  2020 ژانویه 
این مربی در قطر واریز شد و همین 5 روز 
تاخیر به کالدرون  اجازه داد از نظر قانونی 
قراردادش  باقیمانده  و  فسخ  را  قراردادش 
این  خاطر  به  هم  نهایت  در  بگیرد.  هم  را 
هنرنمایی مدیریتی، کالدرون و دستیارانش 
پرسپولیس را محکوم به پرداخت 745 هزار 

دالر از باقیمانده قراردادشان کردند.

مقصران بازخواست شوند؛

پرسپولیس، کالدرون و ۷4۵ هزار دالر بدهی!
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نخستین کنگره ملی خانای قبادی، شاعر کرد در شهرستان 
جوانرود برگزار و 20 اثر برگزیده معرفی و تقدیر شد.

سده  در  ُکرد  شاعران صاحب سبک  از  قبادی«  »خانای 
هجدهم میالدی بود که در منطقه جوانرود کنونی می زیست. او 
خمسه نظامی را به زبان ُکردی برگردانده است. خانای قبادی به 
زبان های فارسی، ترکی و عربی آشنایی و تسلط داشته است و 
بیشتر اشعارش به گویش هورامی سروده شده است. »شیرین و 

خسرو« مهم ترین اثر اوست.
به منظور بزرگداشت این شاعر جوانرودی و حفظ اشتراکات 
پروتکل های  رعایت  با  قبادی  خانای  کنگره  اولین  فرهنگی، 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ   مدیرکل  با حضور  بهداشتی 
کرمانشاه، فرماندار جوانرود، انجمن های فرهنگی و ادبی و اهالی 
فرهنگ و ادب دوستان در محل کتابخانه محمد رسول اهلل )ص( 

شهرستان جوانرود برگزار شد.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ   مدیرکل  آیین،  این  در 
کرمانشاه از اصالت فرهنگی به عنوان سپری در برابر تهاجم 

فرهنگی یاد کرد و افزود: برگزاری چنین همایش و آیین هایی 
موجب تحکیم وحدت و بررسی اشتراکات فرهنگی می شود.

بهرام فاضلی زاد یادآور شد: ایران فرهنگی آنقدر بزرگ و 
گسترده است که زبان و گویش و نژاد و مذهب نمی تواند آن را 

محدود کند و ایرانی فراتر از تقسیمات جغرافیایی است.
وی از برگزاری مراسمی اینچنین به عنوان راهکاری برای 
مقابله با تهاجمات و نقشه های شوم فرهنگی یاد کرد و از همه 
افرادی که در برگزاری این کنگره ملی نقشی داشته اند، قدردانی 

کرد.
در ادامه رییس اداره فرهنگ  و ارشاد اسالمی شهرستان 
جوانرود همزمانی برگزاری این کنگره با ثبت جهانی منظر فرهنگی 
اورامانات و پیوستن شهرستان جوانرود به 60 شهر خالق فرهنگ 

و هنر کشور را خوش یمن دانست.
مسعود قادری در ادامه با ارائه گزارشی از برگزاری اولین 
کنگره خانای قبادی، ادامه داد: از 44 اثر ارسال شده به دبیرخانه 

این کنگره ملی 20 اثر برگزیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

نخستین کنگره ملی خانای قبادی در جوانرود برگزار شد

قی  با گفت:  ن  حیا مصبا
و  دستی  فرا وضعیت  ندن  ما
زمان  از  دانشکده ها  فرودستی 
کانت تا کنون ادامه داشته و دانشکده فلسفه 
همواره در موقعیت فرودستی قرار داشته است. 
با اینکه وضع دانشکده الهیات در جامعه مدرن 
به لحاظ فرادستی تغییر کرده اما در جهان، 
دانشکده های فرادستی دیگری اضافه شدندو 
در فرودستی دانشکده فلسفه تغییری ایجاد 
نشده و به همین دلیل آزادگی ذاتی در فلسفه 

وجود دارد که باید بر آن پای فشرد.
 به همت گروه فلسفه خانه اندیشمندان 
نشست های  سلسله  ادامه  در  انسانی،  علوم 
وضعیت تفکر در ایران معاصر نشست »ما و 
فلسفه دانشگاه« به نقد و بررسی کتاب نزاع 
دانشکده ها اختصاص داشت. سخنرانان این 
نشست حسینعلي نوذری، حسین مصباحیان 
و رضا ماحوزی بودند و دبیر علمی نشست را 
هم مالک شجاعی جشوقانی بر عهده داشت.

 ماحوزی در ابتدای این نشست درباره 
سابقه ترجمه این اثر توضیحاتی ارائه کرد و 
این  اصلی  متن  ترجمه  برای  تمایلی  گفت: 
کتاب برای من وجود داشت و مرحوم قانعی 
حال  بود.  آن  ترجمه  برای  من  مشوق  راد 
سوال این است که چرا این کتاب باید برای 
ما ترجمه می شد؟ جامعه ما نیازمند بحث های 
فلسفی است و ترجمه این کتاب به دلیل یکی 
از نخستین ها برای ما حائز اهمیت است. این 
متون به ما کمک می کند دیدگاه های جامعه 

شناختی را درباره دانشگاه فهم کنیم.
او با اشاره به اینکه دو پاسخ برای ترجمه 
ایجابی  پاسخ  یک  افزود:  دارد  وجود  کتاب 
مبنی بر ترجمه این اثر است و دومین پاسخ 
سلبی است بدین معنی که چرا نباید این راه 
برویم؟ واژه ای در این کتاب استفاده شده که 
دو ترجمه خودآیینی و استقالل است و من 
به واژه خود آیینی تمایل دارم با اینکه واژه 
استقالل جا افتاده است. کانت به دنبال این 
است که منطق جدیدی برای نهاد دانشگاه 
جدا از نهادهای دیگر تعریف کند و به همین 
دلیل واژه خود آیینی در مقابل دیگر آیینی 
باید  این موضوع تاکید دارد که دانشگاه  بر 
منطقی برای خودش ایجاد کند. این معنا را 

واژه استقالل به ذهن متبادر نمی کند.
ماهیت  به  توجه  با  گفت:  ماحوزی 
دانشکده های دیگر باید گفت که خودآیینی 
توسط دانشکده فلسفه به وجود می آید و این 
دانشکده دو ماموریت دارد؛ نخست پیش بردن 
وظایف تخصصی خود  و دیگری هدایت و 
یعنی  بزرگتر  امری  برای  دانشگاه  مدیریت 
هدایت و مدیریت جامعه به سوی عقالنیت 
و پیشرفت. این موضوع ترجمه این رساله را 
دست  می بخشد.  ضرورت  فارسی  زبان  به 
اندازی بیش از حد نهادهای بیرونی به ویژه در 
کشور ما که با شعارهای خاص جریانی درست 
می کنند، دانشگاه را از ماهیت دانشگاه بودن 
خالی کرده و ما با یک دانشگاه بی دانشگاه 
به رو هستیم.  رو  دانشگاهی  فاقد هویت  و 
به ما کمک می کند که بفهمیم  این رساله 

خودآیینی دانشگاه چگونه می تواند باشد.

به وجه  اشاره  با  دانشگاه  این مدرس 
وجه  اما  داد:  توضیح  کتاب  ترجمه  سلبی 
سلبی این رساله هم نگاه ایدئولوژی بسته ای 
است که کانت دارد. این رساله را می توان در 
نسبت با سایر رساله های کانت مانند رشد 
عقل و صلح پایدار مقایسه کرد. ایده کانت 
بعدها به ناسیونالیسم و رمانتیسم گره خورد و 
این ایده ها با هم تصوری از پیشرفت را ساخت 
که در فرمول های متعددی مانند نوکانتی و 
... ظهور یافت. ایده کانت این بود که ما به 
دانشگاه خودبنیاد  و مستقلی دست پیدا کنیم 
که به جامعه در رسیدن عقالنیت کمک کند. 
آن وضعیت  به  اینکه  برای  کانت،  به عقیده 
جایگاه  باید  برسیم،  یافته  کمال  عقالنی 
خرد و واالیی و برتری آن تثبیت شود. شبیه 
به عنوان  فیلسوف-  که  افالطون  جمهورِی 
نماینده خرد- بر آن حکمروایی می کند، در 
دانشگاه کانتی هم دانشکده فلسفه که نماد 
خرد و دانش و عقالنیت است و به آینده نظر 
دارد، مدیریت می کند و بر صدر می نشیند تا 
دانشگاه به مثابه اتاق فکر جامعه، عقالنیت و 

خرد را توسعه داده و عمومیت ببخشد.
 

ماحوزی تاکید کرد: با این حال کانت 
بدین نکته توجه دارد که اساساً فرایند تولید 
کاماًل  فرایندی  و عقالنیت  دانش  توسعه  و 
تدریجی، انباشتی و آرام است و چیزی به نام 
انقالب و جهش در این عرصه نداریم. بدین 
با  استادان دانشکده ها  ترتیب، دانشمندان و 
همدیگر گفتگو می کنند و طی دهه ها و سده ها 
گسترش  را  عقالنیت  آرام  آرام  هزاره ها  و 
می دهند. چشم انداز پایانی و غایی عقالنیت 
به مثابه یک دورنما، به ما کمک می کند تا 
دائماً تالش ورزیده و دست از کوشش نکشیم. 
آنجا که کانت هشدار می دهد تمام راهی که 
مقابل  در  کرده ایم،  قبل طی  هزاره های  در 
راهی که از این به بعد باید طی کنیم بسیار 
اندک به حساب می آید، بدین معنا است نباید 
به نحو ایدئولوژیک، نیل به آزادی و کمال را 
دست یافت و یا در معرض دست یابی نزدیک 
متصور شویم. به همین سبب است که به باور 
من، کانت متفکری پیشاایدئولوژی است. در 
وضعیت ایدئولوژیک، هم پایان و هم زمان 
برای  است.  مشخص  ما  برای  آن  به  نیل 
کانت چنین مرزی وجود ندارد؛ به همین خاطر 
راه عقالنیت و آزادی و انسانیت یک راه باز 
است و تمام هزاره هایی که تاکنون آمده ایم 

در نسبت با راهی که در آینده باید طی کنیم، 
اندکی بیش محسوب نمی شود.

این  از  دیگری  بخش  در  نیز  نوذری 
نشست طی سخنانی درباره ضرورت ترجمه 
این  ترجمه  درباره  داد:  توضیح  کتاب  این 
کتاب هیچ جای شبهه ای نیست و حتی کتاب 
دیرهنگام ترجمه شده است. البته پیش از این 
هم کتاب ترجمه شده بود اما خوب است که 
از کتاب کالسیکی مانند این اثر، ترجمه های 
متفاوتی داشته باشیم. من این کتاب را در راستا 
پژوهشکده  بلندپروازانه  پروژه های  تداوم  و 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی می بینم و این 

کار هم در ادامه همان برنامه هاست.
او درباره مواجهه و رویارویی با مساله 
دکتر  افزود:  و  داد  شرح  جوامع  در  دانشگاه 
شجاعی در سال 1389 در کتاب ماه فلسفه 
یک بحث مفصلی را درباره این کتاب داشتند 
و نکات ارزنده ای را درباره این کتاب بیان 
با  رفتاری  الگوی  به هشت  نزدیک  کردند. 
دانشگاه شناسایی شده است؛ نخستین الگو 
بر  حاکم  ایدئولوژیک  قدرت  که  است  این 
جامعه بویژه قدرت دینی که آموزش دهنده 
افراد مختلف است، از مجرایی عبور کند که 
خروجی دانشگاه را در اختیار خودشان داشته 
باشد. به همین دلیل کانت فصلی را به تقسیم 

دانشکده ها اختصاص می دهد.
نوذری با بیان اینکه این کتاب حاصل 
دوران پختگی کانت و جز آخرین کارهای 
اوست و نماینده بلوغ و تکامل او به شمار 
دانشکده ای  سه  از  او  کرد:  عنوان  می آید 
سمبلیک  جهت  به  بیشتر  می برد  نام  که 
چنین  می توانم  مخاطب  من  و  است  آن 
برداشت کنم که منظور کانت از دانشکده 
نشکده  دا ز  ا و  فلسفه  گفتمان  فلسفه، 
پزشکی به عنوان یک جریان است. کانت 
الهیات  وقتی مساله کارویژه های دانشکده 
را مطرح می کند و نقش دولت را در اعمال 
بیان  دانشگاه ها  و هدایت  نظارت  و  اقتدار 
می کند، نشان می دهد نوع رفتار و مواضعی 
که دولت و حکومت در قبال دانشگاه اتخاذ 
تعالی  و  پیشرفت  ضامن  می تواند  می کند، 
یا کود و جمود دانشگاه شود. اما در ایران 
هم دانشکده ها بنا به سرشت این امکان را 

که خودآیین باشند ندارند.
او ادامه داد: من هم در ترجمه کتاب 
واژه خود آیین را می پسندم چون ریشه اش 
دانشگاه ها  برمی گردد.  التین  و  یونانی  به 

نمی توانند لزوما خودآیین باشند چون بسته 
به مناسباتی که دانشکده ها با حکومت دارند 
مشخص می شود چه می کنند. دانشکده فلسفه 
چنبره  در  می توانست  تصور  خالف  بر  هم 
قدرت و ساختار حکومت گرفتار شود اما به 
دلیل برخورداری از پاره ای مواضع و مفاهیم 
و  فلسفه  برای  امکان  این  رشته  این  ذاتی 
برابر  در  که  می شود  پیدا  فلسفه  دانشکده 
فرامین نهاد دین و سیاست به مقاومت بپردازد. 
همین امر در قالب برنامه ها و پروژه های در 
پیش  در  هم  دیگر  دانشکده  دو  با  برخورد 
می شود  فضایی  موجب  و  شود  می  گرفته 
قرن  شرایط  از  می توانیم  صراحت  به  که 
بیستم ببینیم و راه حل هایی را می بینیم که 
می توان برای نظام های توتالیتر دید. سکوت 
و بی تفاوتی شهروندان در نظام دیکتاتوری 

در راستای این نظام است.
 

ابزار  از  اگرچه  کانت  نوذری،  گفته  به 
سانسور می نالد اما می گوید به دلیل شرایط 
دوران فردریک این کتاب امکان چاپ می یابد. 
کانت در واقع در شرایطی که نظارت و سانسور 
شدید دولت بر ابعاد مختلف جامعه و کشور 
سایه افکنده بود این  جرات را به خودش داده 
بود که درباره مباحثه آزاد و ضرورت استدالل 
و گفت وگوهای باز و بدون سانسور حداقل 
در دانشگاه به عنوان مکان اصلی طرح این 
مباحث صحبت کند. بنابراین در بحثی که با 
عنوان نزاع دانشکده ها صورت داده به انتقاد 
از حاکمیت اقتدارگرا و سانسور بر می خیزد و 
به گونه ای دقیق و روشن وقوع بحران هایی را 
پیش بینی می کند که آزادی بیان و ارائه افکار 
و اندیشه های آزاد را تحت سیطره منافع ملی 
و سیاست به مخاطره می اندازد بنابراین نزاع 
بین دانشکده ها و نزاع اصلی بین دانشکده 
فلسفه و الهیات را از این منظرباید دید که 
نهاد الهیات به منزله ابزار ایدئولوژیک حاکمیت 
عمل می کند و کانت معتقد است این مناسبات 
به استقالل دانشگاه ضربه می زند و به ضرر 
خود دانشکده الهیات هم تمام می شود و به 

آموزه های آن ضربه می زند.
با  ا  ر د  خو ن  سخنا حیان  مصبا  
گفت:  و  کرد  آغاز  کتاب  درباره  مالحظاتی 
با گذشت بیش از 200 سال از انتشار کتاب، 
ما چه می توانیم از این کتاب کانت بیاموزیم 
و در چه حوزه هایی می توان رویکردهای این 
کتاب را جاری دانست؟ من به بحث سلبی 
کردند  اشاره  ماحوزی  دکتر  که  کتاب  این 
نمی پردازم و به وجه ایجابی آن می پردازم. 
وجوب  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  چون 
ایجابی کانت نیازمندیم چون در ابتدا باید از 
فلسفه ورزان بخواهیم که عالوه بر پرداختن 
به مسائل آجل و آتی بشر به مسائل عاجل و 
آنی بشر بپردازند. این کتاب کانت خالف آمد 
است و موضوعی که کانت با آن در این کتاب 
درگیر می شود حال و هوای نوشته های قبلی 
او را ندارد. حتی آثار دوران پایانی عمر کانت 
به کلی با دوره فعالیت فلسفی آن متفاوت 
عجیب  کاراکتر  اصطالح  از  حتی  و  است 
برای کانت متاخر در مقایسه با کانت متقدم 

استفاده می شود.

مصباحیان: آزادگی ذاتی در فلسفه وجود دارد

نویسنده  گام به گام  همراهِی  با  محاسباتی  اجتماعی  علوم  درک 
در یك كتاب

اجتماعی در عصر  اجتماعی محاسباتی، پژوهش  بر علوم   »درآمدی 
دیجیتال« تألیف متیوجی سالگانیک همراهِی گام به گام با خواننده تا رسیدن 
به درکی از کلیت حوزۀ نوپدید علوم اجتماعی محاسباتی است که به تازگی 
برای نخستین بار از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شده است.

تجربۀ  سال ها  حاصل  محاسباتی  اجتماعی  علوم  بر  درآمدی  کتاب   
عملی متیوبی سالگانیک در حوزه علوم اجتماعی محاسباتی است. او از سال 
2007 در دانشگاه پرینستون مشغول به تدریس است و تا امروز پژوهش های 
بسیاری در این حوزه داشته است. برخی از این پژوهش ها ازطرف مؤسسات و 
سازمان هایی مانند سازمان ملل، بنیاد ملی علم در آمریکا، بنیاد ملی سالمت 
در آمریکا، فیسبوک، گوگل و مایکروسافت حمایت شده و جوایزی ازجمله 
جایزه مقالۀ برتر ازطرف انجمن جامعه شناسی آمریکا و انجمن آمار آمریکا را 

برای او به همراه داشته است.
سالگانیک از سال 2017 و بر پایۀ همین کتاب، مدرسۀ تابستانی علوم 
اجتماعی محاسباتی را به مرکزیت دانشگاه پرینستون به راه انداخت. این دورۀ 
دوهفته ای، تا به امروز در 31 دانشگاه مختلف سراسر دنیا برگزار شده است. 
همچنین، اگرچه مدت زیادی از نگارش این کتاب نگذشته، اما مقبولیت زیادی 
در مجامع دانشگاهی پیدا کرده است. کتاب حاضر، از مراجع اصلی دروسی است 

که در دوره های تحصیالت تکمیلی این حوزه تدریس می شوند.
 Bit by Bit: Social Research in«،عنوان اصلی این کتاب
با عنوان درآمدی بر  the Digital Age« است که در ترجمۀ فارسی 
علوم اجتماعی محاسباتی به عالقه مندان عرضه شده است. هدف سالگانیک 
از این کتاب، همان  طور که از انتخاب عنوان Bit by Bit نیز مشخص 
است، همراهِی گام به گام با خواننده تا رسیدن به درکی از کلیت حوزۀ نوپدید 
علوم اجتماعی محاسباتی است. شکل گیری یک پیوند صحیح و دقیق میان 
دو حوزه ی علوم اجتماعی و علوم داده، دغدغۀ اصلی سالگانیک در نگارش 
این کتاب است. همان  طور که از ابتدای خواندن این کتاب نیز متوجه خواهید 
شد، قرار نیست با یک متن آموزشی مواجه شوید؛ بلکه قرار است در فرآیندی 
مفصل، درک درستی از چگونگی انجام یک پژوهش اصیل در علوم اجتماعی 

محاسباتی را فراگیرید.
فزونی داده ها در سال های اخیر و کامیابی علوم داده، باعث شده تا برخی 
از پایان نظریه سخن بگویند. اما در واقع، علوم اجتماعی محاسباتی یک روش 
تحقیق جدید است که بدون جای گیری در هر یک از دسته های روش کّمی 
و روش کیفی، به عنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار پژوهشگران قرار دارد. 
سالگانیک نیز در این کتاب بر چنین نهجی پیش رفته است. او معتقد است 
که یک پژوهش خوب در علوم اجتماعی محاسباتی، تنها با دانش برنامه نویسی 

حاصل نخواهد شد و حتما به دانش علوم اجتماعی نیز نیاز است.
یکی از مهم ترین ویژگی های این کتاب این است که شما برای خواندن 
آن نیاز به دانش تخصصی ای در حوزه های علوم اجتماعی و علوم داده نخواهید 
داشت. در هر بخشی از کتاب با مثال های فراوان و مفصلی مواجه خواهید 
شد که سرفصل مربوطه را به خوبی برای شما به تصویر خواهد کشید. در این 
کتاب نه از مفاهیم پیچیدۀ علوم اجتماعی خبری هست و نه از خطوط بیشمار 
کدنویسی و اصطالحات خاص علوم کامپیوتر. درعین حال، تمامی مقدمات 
موردنیاز برای به کارگیری این روش، با جزئیات کافی معرفی شده اند. در آخر 
هر فصل نیز منابعی معرفی شده تا خواننده بسته به عالقه و زمینه دانشی 

خود، برای کسب مهارت بیشتر به آن ها رجوع کند.
به  با شمارگان 500 نسخه  این کتاب در 470 صفحه  چاپ نخست 
صورت فیزیکی و مجازی توسط انتشارات سروش در اختیار عالقمندان این 

حوزه قرار گرفته است.
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پروانه رسولی خوشبخت

»دان دلیلو« منتقدی گریزان که دم به تله نمی دهد!

مجتبی ویسی گفت: »دان دلیلو« را به راحتی نمی توان تحت لوای یک 
گرایش فکری خاص تعریف کرد. سیال است و رونده. منتقدی است گریزان 

که دم به تله نمی دهد!
رمان »جهانشهر« نوشته »دان دلیلو« از سوی نشر ورا منتشر شده 
در  که  رمان  این  مترجم  ویسی«،  »مجتبی  با  داشتیم  گفت وگویی  است. 

ادامه می خوانید:
درباره »دان دلیلو« بکوئید و اینکه جایگاه جهانی او چگونه است؟

»دان دلیلو« آمریکایی است؛ متولد نیویورک در سال 1936. والدین اش 
از مهاجران ایتالیایی بوده اند. در نوجوانی مرتب به دیدن فیلم های کارگردانان 
اروپایی می رفته است: برگمان، آنتونیونی، گودار، تروفو و دیگران. در جوانی 
مدتی مأمور پارکینگ بوده و از آنجا که کار زیادی نداشته مرتب آثار ادبی 
می خوانده و از همین طریق به نوشتن عالقه پیدا کرده است. آن اوایل، 
جیمز جویس، ویلیام فاکنر، فالنری اوکانر و ارنست همینگوی الهام بخش 
نوشته هایش بوده اند. از سال 1966 به کار روی اولین رمانش می پردازد و 
از  می رساند.  چاپ  به  رمان  1978 شش  تا   1971 سال های  فاصله ی  در 
رمان هایش می توان به دنیای زیرزمینی، نام ها، مائوی دوم، بادی آرتیست، 
نویسنده ای  دلیلو  اشاره کرد.  امگا و صفر کی  نقطه ی  برفک، جهان شهر، 
جوایز  همچنین  و  آمریکا،  ملی  کتاب  جایزه ی  بار  دو  است.  شده  شناخته 
پن فاکنر و سال بلو و سندبرگ را برده است. دو بار هم نامزد پولیتزر بوده است. 
اما فقط بحث جایزه نیست که کار او را شاخص می کند. او در داستان هایش 
به موضوعاتی چون سیاست، اقتصاد، تروریسم جهانی، جنگ سرد و عصر 
دیجیتال می پردازد و به درون جغرافیای سیاسی و طبیعی مناطق مختلف 
کره ی زمین سرک می کشد. وضعیت زیست انسان معاصر را در گرداب روزگار 
کنونی به تصویر می کشد. همین وجوه کارش ابعادی بین المللی به آثارش 
می دهد. نگاهی فرامرزی و غیرجانبدارانه دارد. سعی می کند به زیست بوم ها 

نزدیک شود، هر کجا که باشد، یک جهان وطن تمام عیار است.
 رمان »جهانشهر« درباره چیست؟

»جهان شهر« به طور خالصه درباره  مدیری است که توی لیموزین اش 
داخل شهر نیویورک می گردد و به رتق و فتق امور اقتصادی اش می پردازد؛ 
اما تفاوت این مدیر با همقطارانش در این است که اسیر جهان کار و روابط 
روزمره و منفعت طلبی صرف نیست. ذهن اش درگیر مسائل هستی شناسانه هم 
هست. با خرد و کالن عالم سر و کار دارد. یک دیالوگ درونی روان شناسانه 
و جامعه شناسانه و فلسفی با خود دارد. بی خود نیست که مکان داستان در 
نیویورک واقع شده. آنجا شهر اقتصاد جهان است. مرکز کنترل و نیز بحران 
جامعه ی سرمایه است؛ بحرانی که دلیلو در این اثر با تیزبینی نقطه ی اوجش 
را در ترسیم آشوب و شورشی در وال استریت پیش بینی می کند، اتقاقی که 

چند سال بعد تحقق پیدا می کند. 
  درباره ویژگی های شاخص نثر دان دلیلو بگوئید.

به زعم من، نثر دلیلو رشک برانگیز است. مثل یک شاعر نثر می نویسد. 
سرشار از کلمه و ضرباهنگ و ترکیب سازی و غریب گردانی عبارت ها است. 
نثرش به قولی انگار می رقصد. خوانندگان دوستدار زبان را با خود می برد. 
دایره ی واژگانی اش بسیار فراخ است. اطالعات زبانی گسترده ای دارد. زبان 
برایش دغدغه است و صرفًا به عنوان ابزار آن را به خدمت نمی گیرد. به 
از  دیگر  معنایی  باطراوتش می کند.  و  تازه  زبان جان و هستی می بخشد. 

کلمات بیرون می کشد.
در یادداشت مترجم به جهان بینی خاص دلیلو اشاره کرده اید...

محدود  خاص  جغرافیایی  محیط  یک  به  که  است  این  دلیلو  ُحسن 
ابعادش  تمامی  با  را  دارد. سعی می کند جهان  نگاهی کالن نگر  نمی ماند. 
تنگ نظری ها. سعی می کند  و  و محدودیت ها  ایدئولوژی ها  از  فارغ  ببیند، 
روایتگر صاف و صادق رخدادها باشد. ریزبینی و جزء پردازی حیرت انگیزی 
دارد. وارد بافت و تاروپود پدیده ها می شود. توصیف و تصویرش ما را به پشت 
پرده ی وقایع و اتفاقات می برد. موضعی که دارد، انگار در هیچ قالب آشنا و 
پیش گفته ای قرار نمی گیرد. نگاه سیاسی و اجتماعی اش منحصر به خودش 
است. از راه تجربه و تدقیق در کاروبار جهان به منظری خاص رسیده است. 
به راحتی نمی توان او را تحت لوای یک گرایش فکری خاص تعریف کرد. 

سیال است و رونده. منتقدی است گریزان که دم به تله نمی دهد.
این کتاب به »پل استر« تقدیم شده. فکر می کنید او چه ویژگی خاصی 
داشته که از میان این همه نویسنده، دلیلو اثر خود را به او تقدیم کرده؟ آیا 

نثر دلیلو از او متاثر است؟
می دانم که این دو با هم دوست هستند؛ اما گمان نمی کنم که نثر 
دلیلو ربطی به کار پل استر داشته باشد. شاید عالئق شان قدری مشترک 
دلمشغولی هایشان  و  باشند  داشته  نظر  همسانی  موضوع های  به  باشد، 
همگرا باشد. شاید بستر فکری مشابهی دارند. شاید تنهایی مشترکی داشته 
باشند؛ چون هردو از انسان هایی تنها می نویسند که در جست وجوی یافتن 
بزرگ،  نویسندگان  اصواًل  آن طرف،  از  هستند.  پیشامدها  دل  در  معنایی 
بیانی  به  یا  و به ویژه هم عصر، تالش می کنند به سبکی منحصر برسند، 
ساده از روی دست هم کپی نکنند؛ چون می دانند در آن صورت دیر یا 
زود لو می روند. اگر این هم نباشد دست کم برای خود آن قدر ارج و قرب 
قائل اند که زیرمجموعه  کسی نباشند و با تالشی فردی و عرق ریزی به 

بیانی ویژه برسند.
 رمان »جهانشهر« از سوی نشر ورا با 220صفحه و قیمت 35000 

تومان منتشر شده است.

آگهي حصروراثت
استناد  به     1743065663 شناسنامه  شماره  به  بوفتیله  آل  زهرا  خانم 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی شماره 0000337  
تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان کریم آل بوفتیله به 
شناسنامه شماره 3835  در تاریخ 1396/9/29 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته 
و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1 –صغری بدری شهرستانی به ش ش 2 
فرزند یونس نسبت همسر2-زهرا آل بوفتیله به ش ش 1743065663 فرزند 
نسبت  فرزند کریم  به ش ش 9072  بوفتیله  آل  فرزند 3-زینب  نسبت  کریم 
فرزند 4-جواد آل بوفتیله به ش ش 3895 فرزند کریم نسبت فرزند 5-عبداله 
نامبرده  از وراث  به غیر  بوفتیله به ش ش 625 فرزند کریم نسبت فرزند  آل 
ورثه دیگري ندارد پس از انجانم تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در 
روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا 
رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به 
شماره  0000337   سرانجام درتاریخ 1400/5/12 وقت فوق العاده شعبه دوم 
شورای حل اختالف شهرستان سنگر به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس 
از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص 
یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و 

انجام حقوق ودیونی  که برترکه تعلق می گیرد.قابل تقسیم است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

پالک  مغازه  باب  یک  ششدانگ  تکبرگ  مالکیت  سند  فقدان  اگهی 
3353/1025واقع در برازجان بخش سه بوشهر

اقای محمد جواد بابا احمدی بموجب وکالتنامه شماره 91944_1399/8/7دفتر 
10 برازجان با ارائه دو برگ استشهاد محلی مدعی است که سند مالکیت تکبرگ 
ششدانگ یک مغازه پالک 3353/1025 واقع در برازجان بخش سه بوشهر در 
دفتر امالک 88 صفحه 301 ذیل ثبت 17198 بنام اقای ابراهیم بحرینی فردصادر 
و تسلیم گردیده است سپس )اقای محمد جواد بابا احمدی(طی مشروحه شماره 
اثر جابجایی  1400/111/9118-1400/5/17اعالم نموده که سند مالکیت در 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت مذکور را نموده لذا 
مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 ائین نامه قانون ثبت اعالم 
میشود که هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار این اگهی به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان دشتستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و یا سند معمامه تسلیم نمایندچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد 

و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار اگهی:1400/5/23
م الف 348

مهرداد پرنیان خوی 
رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک برازجان 

از طرف امیر هوشنگ کرم پور

حصروراثت
اقای عبدالرحیم روغنی بشناسنامه شماره:5299950802به شرح دادخواست 
به کالسه 1400/134 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان:خیری معلمی فرزند محمود بشناسنامه شماره:63 در 
تاریخ:1392/05/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

ان مرحوم منحصر است به شرح ذیل:
1-عبدالنبی روغنی  فرزند:غالمحسین شماره ملی:5299819471 صادره 

از: دیلم تاریخ تولد:1348 نسبت:فرزند متوقی
ملی:5299824289  شماره  فرزند:غالمحسین  روغنی  حسین  محمد   -2

صادره از:دیلم تاریخ تولد:1350نسبت:فرزند متوقی
فرزند:غالمحسین شماره ملی:5299822733 صادره  3-عباسعلی روغنی 

از:دیلم تاریخ تولد:1352 نسبت:فرزند متوقی
4-عبدالکریم روغنی فرزند:غالمحسین شماره ملی:5299856865 صادره 

از:دیلم تاریخ تولد:1359 نسبت:فرزند متوقی
5-عبدالرحیم روغنی فرزند:غالمحسین شماره ملی:5299950802 صادره 

از:دیلم تاریخ تولد:1364 نسبت:فرزند متوقی
صادره  ملی:5299813457  شماره  فرزند:غالمحسین  روغنی  6-حکیمه 

از:دیلم تاریخ تولد:1346 نسبت:فرزند متوقی
7-حلیمه روغنی فرزند:غالمحسین شماره ملی:5299838591 صادره از:دیلم 

تاریخ تولد:1354 نسبت:فرزند متوقی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت اگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و با وصیتنامه از متوقی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

حسین اکبری 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دیلم 

م الف 78

آگهی مزایده فروش
شهرستان  روستایی  تعاونی  شرکتهای  اتحادیه 
سروآباد در نظر دارد یک دستگاه کمباین با هد مربوطه 
مدل 1375 با  قیمت کارشناسی 440/000/000 ریال 
و اسکلت چهار واحد گلخانه احداثس قدیمی به قیمت 
شهر  در  مستقر  ریال   1/512/000/000 کارشناسی 
طریق  از  نی  روستای   راهی  سه  از  تر  پایین  مریوان 
تاریخ  از  مزایده به فروش رساند متقاضیان می توانند 
نشر آگهی به مدت 15 روز جهت بازدید و ارائه پیشنهاد 
قیمت در مزایده شرکت نمایند. شماره تماس مدیر عامل 
آقای محمد بیجاده 09188757190با قیمت 100 هزار 

تومان اقدام فرمایید
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ف

از راست محمدرضا مهدی زاده و علی رضا راهب
اختصاصی دنیای جوانان

تو خود عشقی و 
من منتظرت می مانم

محمدرضا  رستم پور

از همین خانه که حاال گله برمی خیزد
لحظه آمدنت هلهله برمی خیزد

شوق پیوستنمان ریشه گرفته ست چه باک
اگر این سان تبر فاصله بر می خیزد

معجزه نیست، فقط زورق تو دیده شده ست
رو به دریا اگر این اسکله برمی خیزد

بی گمان بوی حضور تو به ذهنم خورده ست
کز درخت غزلم چلچله برمی خیزد

تو خود عشقی و من منتظرت می مانم
هرچه هست از دل این مسئله بر می خیزد

با زبانم چه بگویم که دهان زخمم
بازمانده ست و از آن هلهله برمی خیزد
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 2۷۵، طبقه پنجم، واحد 1۷
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ابراهیم عامریان و ساخت فاتحان اروند

ابراهیم عامریان که در سال هاي 
در  را  پرفروشي  فیلم هاي  تهیه  اخیر 
سینما برعهده داشت، به تازگي اعالم 
کرده که از سالیان دور عالقه داشت 
فیلمی در ژانر دفاع مقدس کار کند و 
خوشبختانه فرصت این آرزوی دیرینه 

به تازگی محقق شد و فاتحان اروند، اولین 
همکاری وي در فیلمی با سوژه دفاع مقدس محسوب می شود. کارگردان 
و نویسنده فاتحان اروند، فرهاد فداکار است و این فیلم اولین ساخته او 
از  بر اساس واقعیت است و بخشی  اروند  بود. فیلمنامه فاتحان  خواهد 
دالوری ها و رشادت های غواصان کرمان به فرماندهی شهید احمد امینی 
پروژه  این  بازیگران  هنوز  می کند.  روایت  را  تحمیلی  جنگ  دوران  در 
مشخص نیستند ولي گفته مي شود از چهره هاي سرشناسي در تولید این 

اثر سینمایي استفاده خواهد شد.

شقایق فراهاني به پریسان پیوست

یی  سینما فیلم  لید  تو ه  و گر
پریسان، به کارگردانی و تهیه کنندگی 
فرهاد  با  تازگی  به  بابایی  کامبیز 
قائمیان و شقایق فراهانی برای حضور 
در این پروژه به توافق رسیدند. تست 

گریم این 2 بازیگر پس از عقد قرارداد به 
این حضور  از  پیش  می شود.  انجام  زودی 
مهدی کوشکی و لیندا کیانی در این فیلم قطعی شده بود. ظرف چند روز 
آینده لیست بازیگران فیلم با اضافه شدن چند چهره شناخته شده دیگر 
فیلمبرداری  انجام شده،  برنامه ریزی های  اساس  بر  تکمیل خواهد شد. 

پریسان اواخر ماه جاری در تهران آغاز می شود.
 این فیلم به تالش و فداکاری های کادر درمان و قاچاق دارو توسط 
مافیای این صنعت که در روزهای شیوع کرونا به یکی از معضالت روز 

جامعه تبدیل شده می پردازد.

علي سلیماني بر اثر کرونا درگذشت

متاسفانه عدم مدیریت صحیح در 
کنترل بیماري کرونا و واکسیناسیون 
باعث شده تا هر روز عزیزان بیشتري 
از دست بدهیم و گویا این روزها براي 
همه صرفا ایامي براي سوگواري است! 

علی سلیمانی، بازیگر محجوب و خوش خنده 
روز  چند  از  پس  تلویزیون  و  سینما  تئاتر، 

مبارزه با ویروس کرونا در 50 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.
در  کاردان  داریوش  کشف های  از  که  سلیمانی  علی  زنده یاد   
مجموعه های نمایشی طنز اوایل دهه 70 تلویزیون بود، خیلی زود راه 
ایفای نقش های  داد در  از همدوره ای هایش جدا کرد و نشان  را  خود 
پنجشنبه 21  روز  او سرانجام صبح  است.  توانمند  سخت و جدی هم 
ابتال  از  ناشی  اکسیژن خون  آمدن سطح  پایین  علت  به   1400 مرداد 

به کرونا درگذشت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

الیه هاي دروغ براي آرمان درویش

دروغ،  الیه های  سینمایی  فیلم 
به  و  سهراب  رامین  کارگردانی  به 
رامین  محسن صرافی،  تهیه کنندگی 
محصول  ِنروث  ا یوننا  و  سهراب 
پروداکشن  سونرام  فنالندی  شرکت 
فارابی  سینمایی  بنیاد  مشارکت  با 

مدتی  آن  فیلمبرداری  از  بخشی  که  است 
متوقف مانده بود، روز گذشته به پایان رسید. آرمان درویش که این روزها 
سریال ملکه گدایان را در حال پخش دارد در کنار رامین سهراب، نادر 
فالح، کامران تفتی، ارسالن قاسمی، ونوس کانلی، مجید سعیدی، میالد 
میرزایی، روشنک گرامی و آنتی رینی از بازیگران این فیلم هستند. یکی 
از جالب ترین نکات این فیلم ژانر اکشن آن است. سینمای ایران همچون 
سینمای فنالند سینمای پر قدرتی در زمینه اکشن ندارد و این می تواند تا 
حدودی این نقیصه را جبران کند و تنوعی ژانری به سینمای ایران ببخشد.

ما
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ناگفته هاي مرگ دلخراش ارشا اقدسي

مهسا احمدي: تا خانواده ارشا اقدسي درخواست ندهند، گروه فیلمسازي جزئیات حادثه را فاش نمي کنند!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 2630۵824- فکس: 2630۵824 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  09122۷۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

و  تلـخ  اخبـار  روزهـا  ایـن 
مـون  پیرا زیـادي  شـوکه کننده 
و  دارد  وجـود  مـا  همـه  زندگـي 
کرونـا در کشـورمان بیـداد مي کند 
و همـه روزه شـاهد از دسـت دادن 
هموطنـان زیـادي هسـتیم. در این 
غم انگیـز  اخبـار  متاسـفانه  بیـن 
دیگـري هم خـارج از حیطـه کرونا 
برایمـان  بازهـم  کـه  دارد  وحـود 
ارمغـان  بـه  انـدوه  جـز  چیـزي 
و  شـوکه کننده  مـرگ  نمـي آورد. 
نابهنـگام ارشـا اقدسـي، بازیگـر و 
بدلـکار جـوان و شـاخص سـینماي 
کشـور یکـي از ایـن اخبار بـود. روز 
گذشـته پیکـر ایـن جـوان هنرمنـد 
در قطعـه هنرمنـدان بهشـت زهـرا 
ابـدي  پیمـان  زنده یـاد  و در کنـار 
بـه خـاک سـپرده شـد. حـدودا 15 
ارشـا  بـراي  کـه  از حادثـه اي  روز 
روزی  مي گـذرد،  داد  رخ  اقدسـي 
کـه ارشـا اقدسـی در حـال انجـام 
بدلـکاری یک پـروژه سـینمایی در 
بیـروت دچـار حادثـه شـدید شـد و 
بـه کمـا رفـت. 5 روز بعـد از ایـن 
حادثـه قـرار بـر انجـام یـک عمل 
جراحـی سـنگین بـود کـه شـرایط 
جسـمانی اش ناپایدار شد و از سوی 
شـد  اعـالم  اینگونـه  همراهانـش 
کـه بـه رغـم اینکـه پزشـکان این 
بدلـکار مطـرح را جـواب کرده انـد 
امـا کمـاکان یـک درصـد شـانس 
بـرای بازگشـت او وجـود دارد. در 
همیـن روزهـا بـود کـه مادر ارشـا 
اقدسـی در گفتگویـی اعـالم کـرد 
در صـورت فـوت او، بنابـر وصیـت 
فرزنـدش و بـا توجه به مرگ مغزی 
ارشـا، بـرای اهـدای اعضایـش بـه 
نیازمنـدان اقـدام خواهند کـرد. این 
سـرآغاز یک ماراتـن 2-3 روزه بود 
بـرای اهالـی شـبکه های اجتماعی 
کـه در اعـالم خبـر فـوت او و یـا 
تکذیـب ایـن خبـر ناگـوار سـبقت 
بگیرنـد، تا اینکه در روز چهارشـنبه 
ارشـا  درگذشـت  خبـر  مـرداد   13
اقدسـی تائید شـد. مهسـا احمدی، 
بدلـکار و کارگـردان اکشـن  تنهـا 
ایرانـی حاضـر در هالیـوود کـه از 
در  بـوده  اقدسـی  ارشـا  شـاگردان 
مـورد جزئیـات حادثـه ایـن بدلکار 
امـور  پیگیـری  نحـوه  و  متوفـی 
حقوقـی آن توضیحاتـی ارائـه کرد.

در این میان سـواالت بسیاری 
وجـود دارد بـه عنـوان مثـال چـرا 
هیچکـس بـه طـور دقیـق از نـام 
پـروژه ای کـه ارشـا در آن حضـور 
نـام  نمی گویـد؟  سـخن  داشـته 
تهیه کننده و کارگردان آن چیسـت؟ 
پـروژه  ایـن  بدلـکاری  کارگـردان 
کـه بـوده؟ ایـن پـروژه مربـوط بـه 
کـدام شـرکت فیلمسـازی و متعلق 
یـا کشـورهایی  بـه چـه کشـور و 
اسـت؟ تولیدکننـدگان فیلـم تا کجا 
مسئول هسـتند؟ آیا شـرایط ایمنی 
بـه خوبـی رعایت شـده بـوده و آیا 
ایـن شـرکت غرامتی را بـه خانواده 
ارشـا پرداخـت خواهـد کـرد؟ چـرا 
انتقال پیکر ارشـا به ایـران با تاخیر 
انجام شـد و موانـع بروکراتیکی که 
از آنهـا یاد می شـود چیسـت؟ همه 
ایـن مـوارد سـواالتی اسـت که اگر 
تنهـا کمـی بیش از یـک دهه پیش 

را بـه یـاد بیاوریـم در ذهـن همـه 
بایـد مطـرح شـود. منظـور، بعـد از 
ظهر روز چهارشـنبه 16 اردیبهشت 
پیمـان  کـه  زمانـی  اسـت،   1388
نویـن  بدلـکاری  بنیانگـذار  ابـدی، 
ایران و اسـتاد افرادی همچون ارشا 
اقدسـی در حین اجرای یک صحنه 
چشـم های  تله فیلـم  در  اکشـن، 
نامحسـوس )بـا نـام قبلـی در فیلم 
ردپایـی در جـاده( بـه کارگردانـی 
محسـن موسـویان بـه علـت آنچه 
مالحظـات  در  سـهل انگاری  کـه 
ایمنـی کار و عـدم دقـت الزم بـه 
جوانـب امنیـت عملیـات بدلـکاری 
عنوان شـد، بر اثر برخورد شـدید با 
اتوبـوس و گیر افتادن مجروح شـد 
و سـپس در نبود امکانات اورژانسی 

سـپرد. جان 
بـر همین اسـاس روز گذشـته 
انجـام  گفتگویـی  احمـدی  مهسـا 
داده اسـت کـه بـه برخي سـواالت 

ما پاسـخ مي دهد. اولیـن و تنها زن 
ایرانـي طـراح صحنه هـای اکشـن 
و کارگـردان اکشـن  در سـینمای 
هالیـوود کـه 15 سـال پیـش ایـن 
حرفـه را از گروه بدلکاری 13 تحت 
آغـاز  اقدسـی  ارشـا  نظـر مرحـوم 
کـرد، 5 سـال اسـت کـه در آمریکا 
بـه سـر می بـرد و شـاید بـه جرات 
بتـوان گفـت حرفه ای تریـن بدلکار 
ایرانی اسـت که در سـطح سینمای 
جهان مشـغول به کار اسـت. مهسا 
احمدی با انتشـار اسـتوری هایی در 
صفحه اینسـتاگرامش نشان داد که 
ماجـرای ارشـا را از همـان ابتـدا به 
دقـت پیگیری مي کند امـا به دنبال 
نیسـت.  حاشـیه ای  مسـائل  طـرح 

مهسـا احمـدی در پاسـخ بـه اینکه 
در حـال حاضـر به غیر از بسـتگان 
و اطرافیان ارشـا، افـراد دیگری هم 
از هم صنفـان او در سـطح جهـان 
بداننـد  کـه  کنجکاونـد  و  پیگیـر 
چـرا ایـن اتفـاق افتـاده و بـا مقصر 
چگونـه برخـورد خواهد شـد، گفت: 
مـن از همـان ابتـدا با گـروه تولید، 
پـروژه  ایـن  بدلـکاری  کارگـردان 
و خواهـر ارشـا در ارتبـاط و پیگیـر 
مسـائلش بـودم.  البته خواهر ارشـا 
در کشـور دیگـری زندگـی می کند 
و به دلیـل محدودیت های کرونایی 
خـارج  کشـور  آن  از  نمی توانسـت 
شـود و خود را به لبنان برسـاند. من 
هـم چند روزی اسـت کـه ارتباطی 
با ایشـان نداشـتم چرا که احسـاس 
می کردم در این شـرایط بهتر اسـت 
که از حاشـیه دور باشـند. اما من به 
عنـوان تنها بدلـکاری کـه از ایران 
آمـده و در سـینمای جهـان فعالیت 

دارد، بـه همـراه 2 نفر دیگر شـامل 
انـدی آرمسـترانگ )رئیـس صنـف 
بدلـکاران آمریـکا( و گـری پـاول 
)رئیـس صنـف بدلـکاران انگلیس( 
تـا  و  هسـتیم  پیگیـری  مشـغول 
اینجـا اطالعـات زیادی هم کسـب 
را  آنهـا  از  بسـیاری  کرده ایـم کـه 

رسـانه ای نخواهیـم کرد.
مـورد  در  احمـدي  مهسـا 
پـروژه ای کـه ارشـا اقدسـی در آن 
بـه عنـوان بدلـکار حضـور داشـته 
گفـت: ایـن فیلم متعلق بـه کمپانی 
مطـرح و جهانی نت فیلیکس اسـت 
که توسـط یک شـرکت تولیدکننده 
می شـود.  تولیـد  )دوبـی(  اماراتـی 
آن  اکشـن  صحنه هـای  طراحـی 

داشـته  عهـده  بـر  کنـی  لـوک  را 
اسـت. ایـن کمپانـی، هیـچ فیلمـی 
از لحظـه بـروز حادثه بیـرون نداده 
اسـت و قوانیـن هـم ایـن اجـازه را 
بـه آنهـا می دهـد کـه تـا مسـئله 
جنبـه حقوقـی و قضایی پیـدا نکند، 
منتشـر  ماجـرا  ایـن  از  اطالعاتـی 

. نکنند
مـورد  در  احمـدی  مهسـا 
توصیـف صحنـه ای کـه آن اتفـاق 
ناگـوار برای ارشـا اقدسـی رخ داده 
گفـت: قـرار بـوده کـه ارشـا با یک 
ماشـین )فورد شاسـی کوتاه مشکی 
رنـگ( از روی یـک رمپ بپرد و آن 
ماشـین در هوا چرخیده و فرود آید. 
ایـن چهلمیـن بـاری بوده که ارشـا 
ایـن کار را انجـام مـی داده و تجربه 
آن را بـه دفعـات داشـته اسـت امـا 
ایـن بـار، هـم شـکل رمـپ و هـم 
نـوع ماشـین متفـاوت بـوده و هـم 
اینکـه کامـال اتفاقـی ماشـین روی 
همیـن  کـه  می آیـد  فـرود  سـقف 
امـر هـم باعـث وارد شـدن ضربـه 
بـه سـر و بـروز مشـکالت بـرای 
ارشـا می شـود. در واقع نیم سـاعت 
طـول می کشـد تـا بتواننـد او را از 
ماشـین خـارج کننـد و همیـن امـر 
باعـث نرسـیدن اکسـیژن بـه مغـز 
او می شـود کـه البتـه مـدت زمـان 
زیادی اسـت و حتی در همین حین 
قلبـش هـم از کار ایسـتاده بوده که 
در مسـیر اعزامش به بیمارسـتان او 

را احیـا می کننـد.
ایـن  از  دیگـري  بخـش  در 
مـورد  در  احمـدی  مهسـا  گفتگـو 
حادثـه  ایـن  وقـوع  دلیـل  اینکـه 
چـه بـوده و مقصـر کیسـت گفـت: 
کـه  شـود  بررسـی  اینکـه  بـرای 
واقعـا در ایـن ماجـرا چـه اتفاقـی 
افتـاده و مقصـر چـه کسـی بـوده 
دیـده  کار  فیلم هـای  بایـد  حتمـا 
شـود. یکـی از نـکات دیگـری کـه 
همـه می داننـد این اسـت که ارشـا 
عـادت داشـت در ماشـین هایی که 
بـرای بدلـکاری اسـتفاده می کـرد، 
همـه  از  و  می گذاشـت  دوربیـن 
لحظـات کارش فیلـم می گرفت. از 
طرفـی دیگـر در پروژه هایـی که با 
اسـتاندارد جهانـی تولید می شـوند، 
کارگردان اکشـن موظف اسـت که 
پیـش از هـر کاری بـا ارائـه فـرم 
تمـام  بدلـکاری  ریسـک  ارزیابـی 
جزئیـات و مراحـل انجـام بدلکاری 

را بـه دقـت تشـریح کنـد. در اینجا 
کامـال بایـد توضیـح داده شـود که 
از چـه امکانـات و ابـزاری اسـتفاده 
خواهد شـد و درصد خطا، ریسک و 
حتـی مرگ را با جزئیات بنویسـد تا 
قبـل از اینکه عوامل جلوی دوربین 
برونـد بررسـی شـود و در مـوردش 

شـود. تصمیم گیـری 
مهسـا احمدي که برنده جایزه 
نابغـه  عنـوان  بـه   Artemis
بدلکاری در سـال 2019 هم هست 
افـزود: اگـر ایـن مدارک به دسـت 
بیایـد می توان بررسـی کـرد که چه 
کسـی و چگونـه مقصـر ایـن ماجرا 
بـوده اسـت امـا این در حالی اسـت 
کـه گـروه تولیـد نـه هیـچ فیلـم و 
مدرکـی ارائـه می دهـد و نـه هیـچ 
حرفـی در ایـن بـاره می زنـد، حتی 
کارگـردان اکشـن ایـن پـروژه هم 
از زمانـی کـه وضعیـت ارشـا حـاد 
را  خـود  اجتماعـی  شـبکه  شـده، 
بسـته و هیـچ پاسـخی نمی دهـد. 
البتـه تیـم تولیـد قـول همـکاری و 
حمایـت داده امـا تـا حکـم قانونـی 
وجـود نداشـته باشـد، هیـچ فیلمی 

بیـرون نمی دهـد.
مهسـا احمـدی در مـورد نحوه 
ارشـا  بـه  مربـوط  امـور  پیگیـری 
داشـت:  اظهـار  لبنـان  در  اقدسـی 
نکتـه عجیـب در این مـورد، حضور 
و عملکـرد نفـرات تیم بدلکاران 13 
و یـا بـه قولی شـاگردان، دوسـتان 
و همـکاران ارشـا اقدسـی در کنـار 
مـادر او در لبنـان اسـت کـه توقـع 
می رفـت بـه رایزنـی بـرای تحویل 
گرفتـن وسـایل ارشـا و مذاکـره و 
پیگیـری در مـورد چگونگـی وقوع 
حادثـه بپردازند اما در روزهای اولیه 
و زمانـی کـه ارشـا در بیمارسـتان 
نظـر  بـه  اینطـور  داشـت،  حضـور 
جـوان،  افـراد  ایـن  کـه  می آمـد 
احساسـی  مسـائل  گرفتـار  بیشـتر 
خود شـده اند و تنهـا نگران وضعیت 
او در بیمارسـتان هسـتند. در ایـن 
میـان آنچـه کـه عجیب تر بـود این 
بـود کـه هرگز کسـی مانـع حضور 
دوربین هـا در اتـاق ارشـا و بـر سـر 
بالیـن او نشـد. ایـن مسـئله از ایـن 
جهـت مهـم و عجیـب اسـت کـه 
همه کسـانی که ارشـا را از نزدیک 
می شـناختند بـه خوبی می دانسـتند 
کـه هرگز دوسـت نداشـت که خبر 
وضعیتـی  چنیـن  از  تصویـری  یـا 

منتشـر شـود و همیشـه می گفـت 
کـه در صـورت بـروز حادثـه، دلش 
نمی خواهـد مـردم دردکشـیدن یـا 
ضعـف او را ببیننـد. کاش همینقدر 
بـرای خواسـته استادشـان احتـرام 
بسـتر  در  را  او  و  می شـدند  قائـل 
بـا  تنهـا  حالیکـه  در  و  بیمـاری 
کمک دسـتگاه الیوسـاپورت نفس 
می کشـید، نشـان نمی دادنـد. مدام 
بـه ایـن فکـر می کـردم کـه چـرا 
اجـازه نمی دهنـد ارشـا مثـل یـک 
قهرمـان از دنیـا بـرود و تصویـرش 
در ذهـن مـردم همـان فرد شـجاع 

و چـاالک و قـوی بمانـد!؟
مهسـا احمـدی کـه پروژه های 
سـال   10 طـول  در  را  بسـیاری 
همـکاری  بـا ارشـا اقدسـی انجـام 
داده، در مـورد تاخیـر در اعـالم خبر 
ایـن  واقعیـت  گفـت:  ارشـا  فـوت 
اسـت کـه دسـت کـم 24 سـاعت 
قبـل از اعـالم قطعـی خبـر مـرگ 
ارشـا  مغـزی  مـرگ  بدلـکار،  ایـن 
بـه تائیـد پزشـکان لبنانـی و ایرانی 
رسـیده بـود و آن نفس هـا هـم تنها 
بـه کمـک دسـتگاه و صرفـا بـرای 
حفـظ ارگان هـای مختلـف بـدن او 
برقـرار بـود چـرا کـه وصیـت کرده 
بـود بـه دیگـران اهـدا شـوند. امـا 
اینکه چرا دوسـتانش اصرار داشـتند 
که بگویند او زنده اسـت حتما از سـر 
خیرخواهی و احساسـات پاک هنری 
و جوانـی و یا عدم اطالع از جریانات 
امـا همیـن  اسـت.  بـوده  پزشـکی 

تاخیرهـا در تصمیم گیری دسـت کم 
بخشـی از اعضـا مانند کلیه هـا را از 
شـرایط مناسـب اهـدا خـارج کـرد. 
البتـه تصمیم گیـری بـرای عمل به 
وصیت ارشـا، قطعا  بسـیار مشـکل 
بـوده چـرا کـه هـم از نظـر عاطفی 
کاری سـخت اسـت و هـم اینکـه 
طبـق قوانیـن لبنـان یـا بایـد اعضا 
در همـان کشـور به متقاضیـان اهدا 
شـود و یـا اینکه بسـتگان فردی که 
مرگ مغزی شـده همـه هزینه های 
مربـوط بـه دسـتگاه ها و تجهیـزات 
الزم بـرای حفـظ تنفـس مصنوعی 
هزینه هـای  همینطـور  و  اعضـا  و 
مربـوط بـه هواپیمـا را متقبل شـوند 
که دسـت کم حـدود 100 هزار دالر 
می شـود و او را بـه مـکان مدنظـر 
خـود منتقل کننـد که هزینه بسـیار 

اسـت. باالیی 
پاسـخ  در  احمـدی  مهسـا 
بـه اینکـه آیـا در چنیـن مـواردی 
می رسـد  نتیجـه  بـه  پیگیری هـا 
گفـت: واقعیـت ایـن اسـت کـه در 
ایـن دسـت حـوادث،  از  نمونـه ای 
وقتـی جـان برنکـر، بدلکار سـریال 
صحنـه  در  متحـرک،  مـردگان 
فیلمبـرداری درام زامبـی در ژوئیـه 
بازماندگانـش  شـد  کشـته   2017
بـا حکـم دادگاه غرامـت ناچیـزی 
یـک  هـم  بعـد  چنـدی  گرفتنـد. 
بدلکار انگلیسـی سـر صحنـه دچار 
حادثـه شـد و بـه کمـا رفـت امـا 
پـس از مدتـی بـه هوش آمـد ولی 

گرفتـار تبعـات زیادی شـد که فعال 
قانونـی اش  امـور  و  دادگاه  درگیـر 
اسـت. هرچند ماجرای جـان برنکر 
اقدسـی کامـال  ارشـا  بـا موضـوع 
تفـاوت داشـت چـرا کـه او پیـش 
آغـاز  بدلـکاری  عملیـات  آنکـه  از 
شـود، در حالـی کـه در طبقـه دوم 
بـا یـک بازیگـر صحبـت می کـرد، 
پـرت  پاییـن  بـه  اتفـاق  یـک  در 
دیـوار  و  تشـک  بیـن  و  می شـود 
می آیـد  فـرود  گردنـش  روی  و 
کـه ایـن ماجـرا جزیـی از صحنـه 
فیلمبـرداری حسـاب نمی شـود امـا 
ارشـا در حیـن اجرای بدلـکاری که 
کامـال جزیـی از صحنـه بدلـکاری 
حادثـه  دچـار  می شـود،  محسـوب 
شـده اسـت. ایـن قضیـه تنهـا در 
صورتـی دادگاهـی می شـود و بـه 
صـورت قانونـی مورد بررسـی قرار 
می گیـرد کـه درخواسـتی از سـوی 

خانـواده ارشـا مطـرح شـود.
مهسـا  کـه  سـوالی  آخریـن 
احمـدی در ایـن گفتگو پاسـخ داده 
ایـن اسـت که آیـا اطـالع دارد که 
اعضـای ارشـا اهدا شـده اند یا خیر؟ 
او پاسـخ داد: همانطـور کـه گفتـم 
چنـد روزی اسـت کـه ارتباطـی بـا 
خواهر ارشـا نـدارم و به همین دلیل 
اطـالع دقیقـی هـم از این مسـئله 
نـدارم امـا فکـر می کنـم کـه ایـن 
اتفاق افتاده باشـد و تاخیر در انتقال 
پیکـر ارشـا بـه ایـران هم بـه دلیل 
انجـام امـور قانونی و اداری اسـت.
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