
گلوگاههایتولیدفساد،شناساییوحذفمیشود

 مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تربیت 
مدرس با بیان اینکه واکسیناسیون نزدیک به ۳ هزار 
نفر از دانشجویان این دانشگاه انجام شده گفت: ما 
به ترتیب اولویت در حال انجام واکسیناسیون بودیم تا اینکه 

به ما گفته شد فرآیند واکسیناسیون متوقف شود.
دکتر محمد رضا رئوفی در گفت وگو با دنیای جوانان در 

تربیت  دانشگاه  اعضای هیات علمی  با واکسیناسیون  رابطه 
کارکنان  و  علمی  هیات  اعضای  تمامی  کرد:  اظهار  مدرس 
دانشگاه، دوز اول واکسن کووید-۱۹ را دریافت کرده اند. البته 
تعدادی از اساتید از قبل و بر اساس سن خود، دوز دوم واکسن 

را هم دریافت کرده بودند.
صفحه 2

سخنگوی قوه قضاییه:

۶ نفر در رابطه  با ماجرای زندان اوین
 شناسایی شدند

روند نزولی قیمت ارز تداوم خواهد داشت
در  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رییس 
روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت نرخ ارز 
در بازار از 2۸ هزار تومان به 2۶ هزارتومان 

بودیم و انتظارداریم این روند ادامه یابد.  
به گزارش دنیای جوانان، اکبر کمیجانی در سی 
و یکمین همایش بانکداری اسالمی افزود: سال گذشته 
اقداماتی برای تامین ارز مورد نیاز برای تامین واکسن 
شروع شد و این روند در ماه های اخیر سرعت یافت و 

هم اکنون مشکلی در تامین واکسن نداریم.  
وی افزود: در حال حاضر تامین ارز برای خرید 
واکسن انجام شده است و در روزهای اخیر شاهد آرامش 
بازار ارز و شاهد کاهش قیمت ها بودیم و انتظار داریم 

این روند ادامه یابد. 
صفحه ۳ 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

تردد در جاده های استان مرکزی
 ۱۸ درصد افزایش یافت

4
واکسیناسیون، همچنان دغدغه اصلی مردم و شاید مسئولین!

صفحه 2

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1822-چهارشنبه 10  شهریور  ۱400- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فرهاد جم: بازي 

در نقش شهید باهنر 
چالش هاي زیادي 

برایم داشت

6ورزش
پیروانی: نیامدن 

برخی بازیکنان به 
پرسپولیس جای 
ُشکرگزاری دارد!

له 7مقا

فرهاد جم که هنور صدای انفجاری که منجر به شهادت شهید با 
هنر شد را به خاطر دارد، در نقش این شهید در قاب تلویزیون 
ظاهر می شود. فرهاد جم بازیگر سینما و تلویزیون که در سریال 
راز ناتمام نقش شهید با هنر را ایفا می کند، با گریم جالبي که 
روي صورتش انحام شده، شباهت زیادي هم به این شهید 

ارزنده پیدا کرده است.

گذشته  روز  پیروانی  افشین  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
وارد  حالی  در  داشت:  اظهار  گویی  و  گفت  در  )سه شنبه( 
شرایط  در  که  شد  خواهیم  آسیا  قهرمانان  لیگ  مسابقات 
مسابقات رسمی قرار نداریم و این مساله کار را برای همه 

نمایندگان ایران سخت می کند.

در حدود یک سال پیش پزشکان چینی دریافتند که با یک 
بیماری جدید رو به رو هستند. 17 نوامبر 2020 با اولین 
بی  همه گیری   کووید-19  ویروس  به  انسان  ابتالی  مورد 
سابقه ای آغاز گشت. از شروع این دوره همه گیری تا به امروز 
بیش از 75  میلیون نفر به این بیماری مبتال شده اند و حدود 

یک میلیون و 700 هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

مدیران عامل
 در بحران

دستور آمد واکسیناسیون دانشجویان متوقف شود! تحریم ها برطرف نشود
 وعده های اقتصادی به سرانجام نمی رسد

از  کابینه  افراد  تمام  داشت:  اظهار  اقتصادی  کارشناس  یک 
کاهش قیمت ها و سامان بخشی به شرایط اقتصادی می گویند اما تا 
کنون هیچ برنامه و راه حلی ارایه نداده اند. اهدافی را مطرح می کنند 
که برای عموم مردم خوشایند است اما این اهداف را همه دولت های پیش از 

این اعالم کرده  بودند.
صفحه ۳

و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشت،  معاون 
پنج میلیون  آینده  از هفته  آموزش پزشکی گفت:  
دز واکسن بصورت هفتگی وارد کشور می شود و 
به عبارتی دیگر در شهریور ماه 2۰ میلیون دز و در مهر ماه 
۳۰ میلیون دز واکسن به دست ما می رسد.به گزارش دنیای 
جوانان، علیرضا رییسی روز گذشته)سه شنبه( در گردهمایی 

روسای دانشگاه های علوم پزشکی در جمع خبرنگاران افزود: 
اکنون سرعت واکسیناسیون باال رفته و و ۸۷ درصد گروه های 
باال واکسینه شدند، مشاغل خاص و  به  سالمندی ۶۰ سال 
گروه های شعلی، بیماران سرطانی، دیابتی، هموفیلی، دیالیزی و 
خاص نیز ۸۰ تا ۹۰ درصد واکسیناسیون آنها انجام شده است.
صفحه 2

سرعت واکسیناسیون در کشور باال رفته است!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي
شماره گ1400/5/35

نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان ایالم 

موضوع مناقصه:احداث ساختمان گاز ناحیه دهلران
مبلغ کل برآورد: 20,347,۱0۶,9۸4  ریال

مبلغ تضمین :  ۱,0۱۸,000,000 ریال
الزم به توضیح است که دوره برآورد بر اساس سه ماهه چهارم سال ۱399 مطابق فهارس بهای سال ۱400 سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

نوع تضمین : ضمانت نامه بانكي  شرکت در مناقصه یا فیش واریزي  به حساب شماره 0۱۱27۶۶9۱۶004 بانك ملي شعبه میدان امام حسن )ع(ایالم و یا سایر ضمانتنامه های معتبر 
و یا ترکیبی از آنها که در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره ۱23402/ ت 50۶59 ه مورخه94/9/22 قید گردیده اند.

مدت زمان اجراي پروژه :  240 روز تقویمی
محل تامین اعتبار : از محل منابع داخلی

۱400/0۶/25     تاپایان وقت اداری  آخرین مهلت فروش اسناد :                  
۱400/07/07    تا ساعت ۸:45 دقیقه صبح آخرین مهلت ارائه پیشنهادات :                              

زمان گشایش پاکات :                                                          ۱400/07/07       ساعت 9 صبح
محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم

*از دستورالعمل ارزیابی مالی وفرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 79۶-20/2 تاریخ ۱399/۱2/۱۱ استفاده می گردد.
شرایط متقاضیان :

۱- داشتن شخصیت حقوقي 
2- کپي برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 

3- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانكاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد ۸5 و 9۱ قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۸9/3/5 وزیر کار و امور اجتماعی . 
4-داشتن امكانات ، ماشین آالت و نیروي متخصص 

5- داشتن گواهي صالحیت پیمانكاري از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته ابنیه  با  حداقل رتبه 5 .
۶- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 

7-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
۸- فروش اسناد به واجدین شرایط ، تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir سامانه ستاد صورت می پذیرد . 

محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم 
محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شرکت گاز استان ایالم 

هزینه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
هزینه و ارائه رسید تایید شده کارمزد سامانه تدارکات الكترونیك دولت )ستاد( قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه چاپ و تكثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 3,500,000 ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره  0۱۱27۶۶9۱۶004 به نام شرکت گاز استان ایالم 
واریز گردد. 

آدرس: ایالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیرکاري نبش خیابان استاد شهریار 
شرکت گاز استان ایالم سایت ir.Shana.WWWوhttp://iets.mporg.ir  و ir.nigc-ilam.WWW شماره تلفن 0۸43-2235۸24

کد فراخوان جهت آگهی مذکور 53,094,55۱ می باشد . 	 
شناسه آگهی :۱۱۸2۹5۳

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

آگهيفراخوانپیمانكاران
برايمناقصهعموميهمراهباارزیابيكیفي)فشرده(

شماره10-1400-نوبتاول
 در اجراي بند ))ج(( ماده ۱2 قانون برگزاري مناقصات ، اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر در نظر دارد پروژه هاي  ذیل را به مناقصه بگذارد . لذا از شرکتهاي 
پیمانکاري داراي رتبه) حداقل 5ابنیه با ظرفیت الزم ( از سازمان برنامه و بودجه  ، دعوت مي شود که جهت دریافت اطالعات  بیشتر و اسناد مناقصه  به  سامانه تدارکات  

الکترونیکي دولت به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه نمایند . تلفن تماس ۰۷۷۳۳۳245۰5-۰۷۷۳۳۳245۰۶- داخلي 22۰ امورقراردادها
  www.setadiran.ir  محل و مهلت دریافت  اسناد مناقصه: سامانه تدارکات  الکترونیکي دولت به آدرس

از ساعت ۱۰ روز  ۱4۰۰/۰۶/۰۹   تا ساعت ۰۸ روز  ۱4۰۰/۰۶/۱4
زمان تسلیم  اسناد مناقصه به سامانه :  تا ساعت ۸  روز: ۱4۰۰/۰۶/2۸  

محل و زمان بازگشایي مناقصه  : سالن کنفرانس اداره کل نوسازي مدارس  استان ساعت ۹صبح روز ۱4۰۰/۰۶/2۸ 
پروژه هاي ذیل با فهرست بهاء سال ۱4۰۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برآورد گردیده و قرارداد آنها بر اساس بخشنامه سرجمع منعقد میگردد. 

حضور پیشنهاد دهندگان ویا نماینده آنها با معرفي نامه کتبي در جلسه گشایش پاکتها بالمانع است . 
تضمین شرکت در مناقصه-الف : ضمانت نامه بانکي  ب: واریز نقدي به حساب مرکز وجوه سپرده اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر نزد بانک مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران به شماره حساب 4۰۷۳۰۳۰۶۰۷۸5۰۸5۷  ) شماره شبا  IR۷۹۰۱۰۰۰۰4۰۷۳۰۳۰۶۰۷۸5۰۸5۷ (  با شناسه پرداخت   ۰۹5۱-۳5۰۱-۶۷۳2-۹۱2۷-۹۶-
4۰۰۰-2۹۳۶-5۶۱5     ج : ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي  موسسات اعتباري غیربانکي که داراي مجوز الزم از طرف بانک مرکزي جمهوري  اسالمي هستند  .

مبلغ تضمين شركت مبلغ برآورد  بريال نام پروژهنوع مناقصهرديف 
محل اعتباردر مناقصه بريال

1
يك  مي  عمو قصه  منا
مرحله اي همراه با ارزيابي 

كيفي )فشرده(   

12كالسه  مدرسه  تكميل 
ن   كنگا بنك  يعتي  شر

)حداقل امتياز 70(      
 ملي-/1/100/000/000-/21/897/000/000

تاریخ انتشار   : نوبت اول ۱4۰۰/۰۶/۱۰  نوبت دوم ۱4۰۰/۰۶/۱۱
                                                                                                     

      امورقراردادها و روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر   

و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــه  ــان اینک ــا بی ــکی ب ــوزش پزش آم
دولــت بــا همــه تــوان در حــال تــالش 
بــرای واکسیناســیون حداکثری اســت، 
تصریــح کــرد: از هفتــه آینــده شــاهد 
توزیــع گســترده واکســن در اســتان ها 

ــود. ــم ب خواهی
ــای  ــگار دنی ــزارش خبرن ــه گ ب
جوانــان، بهــرام عیــن اللهــی روز 
گذشته)ســه شــنبه( در جمــع روســای 
ــا  ــکی ب ــوم پزش ــا ی عل ــگاه ه دانش
بیــان اینکــه هیــچ بیمــار کرونــا نبایــد 
ــارج  ــان خ ــدون درم ــتان ب از بیمارس
ــرای  ــات ب ــه امکان ــد هم ــود و بای ش
مدیریــت بیمــاری بســیج شــوند، گفت: 
ــوم پزشــکی سرکشــی از  ــای عل روس
بیمارســتان هــا را در برنامــه های خود 
ــزاری  ــا خدمتگ ــه م ــد. هم ــرار دهن ق
ــله  ــن مس ــد ای ــتیم و بای ــردم هس م
ــاهده  ــه مش ــردم در عرص ــط م توس

شــود.
وی اظهــار داســت: مــردم عزیــز 
پــای کار هســتند، حماســه هــای 
ــان  ــا نش ــت ه ــدس و حرک ــاع مق دف
از آمادگــی بــرای کمــک مــردم اســت 
زیــرا اداره بیمــاری کرونــا فقــط بــرای 
وزارت بهداشــت نیســت بلکــه بایــد از 

ــات اســتفاده کــرد. همــه امکان
عیــن اللهــی تاکیــد کــرد: دولــت 
بــا همــه تــوان در حــال تــالش بــرای 

واکسیناســیون حداکثــری اســت؛ از 
مــردم خواهــش مــی کنیــم بــرای این 

موضــوع کمــک و همراهــی کننــد.
وی افــزود: همزمــان بــا افزایــش 
کشــور  در  واکنــس  تولیــد  و  ورود 
افزایــش  واکسیناســیون  ســرعت 
پیــدا خواهــد کــرد و تــالش مــی 
کنیــم مراکــز مربــوط بــه ایــن بخــش 

ــد. ــدا کنن ــترش پی گس
ــه  ــر بهداشــت گفــت: از هفت وزی
آینــده شــاهد توزیــع گســترده واکســن 

در اســتان هــا خواهیــم بــود.
عیــن اللهــی تصریــح کــرد: دارو 

ــدار الزم  ــه مق ــع و ب ــد بــه موق بای
تجویــز شــود و کمیتــه هایــی در ایــن 
ــزی  ــه ری ــکیل و برنام ــوص تش خص

ــرد. ــد ک خواهن
چرایــی افزایــش مــرگ و میرهــا 

بررســی شــود
وی گفــت: کمیتــه هــای علمــی 
در اســتان هــا چرایــی افزایــش مــرگ 
ــش  ــورد آمای ــا را بررســی و م و میره
قــرار دهنــد و اولویــت اولویــت مــا در 
ــت و  ــت اس ــت، بهداش وزارت بهداش
ــه شــبکه هــای بهداشــت در  توجــه ب
ســطح روســتایی و شــهری از مســائل 

مهمــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه 
قــرار گیــرد.

وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کرد: 
ــه  ــج وج ــه هی ــتی ب ــنل بهداش پرس
نبایــد جابجــا شــوند، برنامــه پزشــک 
ــه  ــا ب ــگاه ه ــه دانش ــواده در هم خان

ــرا شــود. ــوت اج صــورت پایل
عیــن اللهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــاران  ــرای بیم ــژه ب ــای وی ــت ه تخ
ــز  ــد مجه ــتانی بای ــا در بیمارس کرون
ــتان ها  ــد در بیمارس ــت: بای شــوند، گف
اکســیژن الزم بــرای بیمــاران کرونایی 
نیازمنــد بــه انــدازه کافی موجود باشــد 

وزیر بهداشت:

همه امكانات برای مدیریت بیماری کرونا بسیج می شود!
و نگهــداری از بیمــاران در ایــن مراکــز 
بســیار اهمیــت دارد زیرا پــس از کنترل 
بیمــاری کرونــا بایــد از عــوارض جدی 
آن نیــز در بیمــاران جلوگیــری شــود.

ــرد:  ــح ک ــت تصری ــر بهداش وزی
عــوارض بعــد از کرونــا باعــث مــرگ 
ومیــر مــی شــود و ایــن موضــوع برای 
بیمــار کرونــا بســیار اهمیــت دارد بایــد 
ــهرها  ــه ش ــود را در هم ــات خ امکان
بســیج کنیــم تــا از بیماران به درســتی 

ــود. ــداری ش ــتان ها نگه در بیمارس
ــرما  ــه س ــت چرخ ــه رعای وی ب
ــا  ــه کرون ــن علی ــداری واکس در نگه
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: عــالوه 
بــر اینکــه ضــرورت دارد مراکــز تجمع 
واکسیناســیون بــا همــکاری نهادهــای 
ــز  ــردم نی ــد، م ــف گســترش یاب مختل
مــی تواننــد در ایــن زمینــه همــکاری 
خوبــی بــا ما داشــته باشــند. بــه عنوان 
مثــال در ســفر بــه اهــواز بازدیــدی که 
داشــتیم مــردم یــک حســینیه را تبدیل 
بــه مرکــز واکسیناســیون کــرده بودنــد 
و حتــی بــه ســایر افــراد البتــه آموزش 

دیــده واکســن مــی زدنــد.

عیــن اللهــی افــزود: امــروزه 
مــردم نشــان دادنــد کــه حاضرنــد بــه 
مــا کمــک کننــد و همــه امکانــات را 
ــا همــکاری هــالل احمــر، آمــوزش  ب
و پــرورش و غیــره بــرای درمــان 

ــم. ــیج کنی ــی بس ــاران کرونای بیم
روســای  کــرد:  تصریــح  وی 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی الزم 
اســت بــه مراکــز درمانــی بیشــتر 
ــد  ــد و هــر مســئول بای سرکشــی کنن
در عرصــه خدمتگــزاری بیشــتر حضور 

ــد. یاب
عیــن اللهــی افــزود: تجویــز 
از ضروریــات اســت؛  منطقــی دارو 
متاســفانه بــه اشــتباه تصــور مــی 
شــود کــه نوشــتن داروی زیــاد بــرای 
بیمــار خــوب اســت در حالیکه درســت 
نیســت و داروهــای گــران قیمــت 
ــد  ــد بای ــوارض دارن ــه ع ــی ک و آنهای

ــوند. ــخص ش مش
ــد  ــرف دارو بای ــزود: مص وی اف
بــر اســاس گادالیــن هــای مشــخص 
شــده انجــام شــود و توزیــع دارو نیــز 
بصــورت عادالنــه باشــد تــا کمبــودی 

نداشــته باشــیم.
وزیــر بهداشــت بــه تشــکیل 
کمیتــه علمــی در دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی اشــاره کــرد و گفــت: کمیتــه 
ضروریــات  از  دانشــگاه ها  علمــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــی توانن ــت و م اس
ــره  شــرایط اســتانها، بیمارســتان و غی
از لحــاظ وضعیــت کرونایــی تصمیــم 
ــن اللهــی،  ــه عی ــه گفت ــری کنند.ب گی
اولویــت مهــم مــا در وزارت بهداشــت 
توجــه بــه بهداشــت اســت و هــر چــه 
ســرمایه گــذاری کنیــم ســالمت مردم 
ارتقــا مــی یابــد. پرســنل بهداشــت بــه 
هیــچ وجــه نبایــد جــا بــه جــا شــوند و 

ــد در جایــگاه خــود بماننــد. بای
پرســنل،  بایــد  افــزود:  وی 
تشــکیالت و زیرســاخت هــای مراکــز 
بهداشــتی را تقویــت کنیــم و اجــرای 
نظــام ارجــاع، پرونــده الکترونیــک 
ســالمت و پزشــک خانــواده بــا قــوت 

ــد. ــه یای ادام
عیــن اللهــی اظهــار داشــت: 
بایــد  خانــواده  پزشــک  برنامــه 
ــود و  ــی ش ــگاهها اجرای ــط دانش توس

همــه امکانــات در مراکــز اســتانها 
ــز  ــهرها نی ــد ش ــوند بای ــز نش متمرک
از ایــن امکانــات بهداشــتی و درمانــی 

برخــوردار باشــند.
مــه  نا بر  : د ا د مــه  ا د ا ی  و
ــاتید  ــجویان و اس ــیون دانش واکسیناس
ــوزش  ــم آم ــت؛ معتقدی ــروری اس ض
بایــد جهــره بــه چهــره باشــد در تالش 
بــرای بازگشــایی دانشــگاهها و حضور 
ــا  ــتیم ت ــها هس ــجویان در کالس دانش
کالســهای عملــی و آزمایشــگاهی 

ــود. ــزار ش برگ
ــا بیــان اینکــه  وزیــر بهداشــت ب
ــز  ــای مراک ــت ه ــد از ظرفی ــه بای هم
تحقیقاتــی اســتفاده کننــد، گفــت: 
مراکــز تحقیقاتــی نباید دســت عده ای 
از افــراد خــاص باشــند،  همــه بایــد از 
امکانــات آنهــا اســتفاده کننــد و اکنون 
۹5۰ مرکــز تحقیقاتــی در کشــور وجود 
دارد و بــرای همــه اســت. وی گفــت: 
ــر  ــا ام ــرای م ــی ب ــت زدای محرومی
مهمــی اســت و خدمــات بهداشــتی و 
درمانــی بایــد در همــه جــا و در جهــت 

ــه محرومــان باشــد. کمکــم ب

صفحه ۳
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
پیامرایباالیمجلسبهكابینهایستادگیمقابلتحریمهااست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم گفت: رای باالی مجلس 
به دولت پیام بسیار جدی به خارج دارد یعنی قوا تصمیم گرفته اند با تکیه بر توان 
داخلی و همکاری و تعامل حداکثری مقابل تحریم ها، دخالت ها و مشکالت پیش 

آمده بایستند و حرکت کنند.
نمایندگان  رای حداکثری  درباره  زنگنه  دنیای جوانان، محسن  به گزارش 
مجلس شورای اسالمی به کابینه سیزدهم، گفت: مجلس در مجموع و با توجه به 
شرایط کشور در حوزه سالمت و معیشت مردم در نهایت تصمیم گرفت وزیران 

مورد اعتماد رییس جمهوری کار خود را سریع تر آغاز کنند.
نماینده مردم تربت حیدریه رای باالی نمایندگان به وزیران را حاوی پیام بسیار 
مهمی از سوی مجلس به دولت عنوان کرد و گفت: مجلس با این رای اعالم کرد 
که با وجود ابزارهای نظارتی و قانونی خود، آمادگی دارد به شکل حداکثری با دولت 
همکاری کند تا دو قوه در جهت رفع مشکالت کشور با یکدیگر تعامل داشته باشند.

زنگنه در ادامه، عوامل خارجی، ناکارآمدی در اجرا و موانع قانونی را دلیل 
مشکالت کشور عنوان کرد و گفت: تعامل میان قوا به این معناست که هر جا 
دولت احساس کند نیاز به اصالحاتی در حوزه قانونگذاری یا قانون دارد، مجلس 
مسائل  از  بسیاری  در  بنابراین  می کند.  رفع  را  دولت  نیازهای  و  کرده  کمک 
می توانیم از ظرفیت های تقنینی و نظارتی مجلس برای رفع نیازها و موانع پیش 

روی دولت استفاده کنیم.
وی یادآور شد: تقریبا در دوره های مختلف به ندرت پیش آمده که دولت و 
مجلس تا این حد به لحاظ فکری، مبنایی و اصولی در حوزه های کالن با یکدیگر 

همفکر باشند.  
خاص  خیلی  را  کشور  شرایط  مجلس،   بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
توصیف کرد و افزود: تجربه 4۰ ساله نشان می دهد که معموال در چنین شرایطی 
جریان هایی در داخل و خارج تالش می کنند تعامل قوا را به نحوی دچار خدشه 
کنند و ظرفیت بی نظیری که در جهت رفع مشکالت و توسعه برای کشور به 

وجود آمده را ضایع کنند.
زنگنه ادامه داد: در چنین شرایطی رای باالی مجلس به دولت پیام بسیار 
جدی به خارج از کشور دارد به این معنا که همه قوا تصمیم گرفته اند برابر تحریم ها، 
دخالت ها و مشکالتی که از سوی کشورهای خارجی برای جمهوری اسالمی پیش 
آمده با تکیه بر توان داخلی و همکاری و تعامل حداکثری بایستند و حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان با هوشیاری با دادن این رای حداکثری به 
اعضای کابینه، جلوی بسیاری از تفرقه افکنی ها و اختالف افکنی ها را در آغاز کار 
دولت گرفتند.  مجلس قطعا در آینده همانطور که رییس جمهوری هم در جلسه 
زیر ذره بین  را  پیشنهادی  برنامه های وزیران  و  هیات دولت عنوان کرد، قول ها 

گذاشته و آنها را پیگیری می کند.
نماینده مردم تربت حیدریه افزود: همچنان که مجلس با رأی باالی خود 
به وزیران نشان داد از دولت حمایت می کند به عنوان نمایندگان ملت از پیگیری 

مطالبات مردم بااستفاده از ابزار نظارتی و قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.
معرفی  وزیر   ۱۹ از  گذشته  چهارشنبه  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
شده از سوی رییس جمهوری، به ۱۸ وزیر پیشنهادی رای اعتماد دادند و تنها 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کنند.

معاون وزیر بهداشت:
سرعتواكسیناسیوندركشورباالرفتهاست!

معاون بهداشت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:  از هفته آینده 
پنج میلیون دز واکسن بصورت هفتگی وارد کشور می شود و به عبارتی دیگر در 
شهریور ماه 2۰ میلیون دز و در مهر ماه ۳۰ میلیون دز واکسن به دست ما می رسد.
به گزارش دنیای جوانان، علیرضا رییسی روز گذشته)سه شنبه( در گردهمایی 
سرعت  اکنون  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  روسای 
واکسیناسیون باال رفته و و ۸۷ درصد گروه های سالمندی ۶۰ سال به باال واکسینه 
شدند، مشاغل خاص و گروه های شعلی، بیماران سرطانی، دیابتی، هموفیلی، دیالیزی 

و خاص نیز ۸۰ تا ۹۰ درصد واکسیناسیون آنها انجام شده است.
وی با بیان اینکه تا کنون 2۷ میلیون دز واکسن تزریق شده، افزود: اثربخشی 
حتی  و  برکت  آسترازنکا،  سینوفارم،  اسپوتنیک،  شامل  تزریقی  واکسن های  همه 

بهارات مناسب بوده است.  
انجام می شود،  زیر ۶۰ سال  واکسیناسیون   4 فاز  در  اینکه  بیان  با  رییسی 
تصریح کرد: این واکسیناسیون 42 میلیون نفر را شامل می شود و حدود ۸4 میلیون 
دز واکسن نیازمندیم که تعامالتی خوبی برای واردات انجام شده و به سرعت از 

هفته آینده انجام می شود.
وی اظهار داشت: اکنون روزانه ۶5۰ هزار دز واکسن در کشور تزریق می شود 

و ظرفیت دو برابر شده است.
به گفته وی، آمار و ارقام افراد واکسینه شده نشان می دهد علی رغم شیوع دلتا 

، میزان بستری افراد واکسینه شده در همان گروه سنی پایین تر است. 
عوارض  و  بوده  خفیف  که  است  عوارض  دارای  واکسنی  هر  افزود:  وی 

واکسیناسیون در مقایسه با میزان ابتال و مرگ و میر کرونا پایین است.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: بهترین واکسن اولین واکسنی است که به 
دستمان می رسد و اینکه فایزر، مدرنا نسبت به واکسن های دیگر بهتر است، تبعیض 
بوده و سازمان ملل و بهداشت جهانی باید در مورد این تبعیض ها تصمیم گیری کنند.

و  تبعیض  ادعاها  این  به  پرداختن  کرونا  پاندمی  در  کرد:  تصریح  رییسی 
ناعادالنه است.

به گفته وی، اکنون سرعت واکسیناسیون در کشور باال رفته و در شهریور ماه 
تسریع می یابد. در برخی استان های مرزی 4۰ سال به باال، عشایر ۱۸ سال به باال، 

برخی جزایر نیز ۱۸ سال به باال در برابر کرونا واکسینه شده اند.
وی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون صنایع و مراکز تولیدی نیز بزودی انجام 

می شود.
معاون وزیر بهداشت افزود: اکنون ترجیح دادیم تا ورود واکسن جدید، دز دوم 
واکسیناسیون را انجام دهیم و بزودی گروه های سنی دیگر را نوبت دهی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه:
۶نفردررابطهباماجرایزنداناوینشناساییشدند

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رییس دستگاه قضا نسبت به حقوق زندانیان 
دغدغه دارد، از شناسایی ۶ نفر در رابطه با ماجرای زندان اوین خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان، ذبیح اهلل خداییان روز گذشته)سه شنبه( در نخستین 
نشست خبری خود در دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدا در پاسخ به سوالی درباره انتشار تصاویری از اوین گفت: صحنه هایی 
که در فیلم های منتشره مشاهده می شود مغایر قانون است و به هیچ وجه قابل توجیه 
نیست. بر این اساس، قوه قضاییه اصرار بر برخورد با متخلفان دارد و رئیس قوه قضاییه 
هم از ابتدای امر دادستان کل کشور را مسئول و مامور پیگیری این موضوع کرد. 

خداییان اضافه کرد: چند روز پیش گروهی از سوی دادستان کل کشور در زندان 
اوین موضوع را بررسی کردند و در نتیجه ۶ نفر شناسایی که چهار نفر به دادسرای 
انتظامی و دو نفر به دادسرای عمومی و انقالب معرفی شدند و برخی با قرار تامین 

آزاد شدند و با برخی متخلفان در زمان خود برخورد شده است.
وی افزود: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان 

ها را به پای همه زحمات کارکنان خدوم سازمان زندان ها بگذاریم.
خداییان خاطرنشان کرد: شغل زندانبانی یکی از سخت ترین مشاغل در جهان 
است و انصافا همکاران ما به صورت شبانه روزی در زندان ها در خدمت زندانیان 
آنها  با  افرادی مرتکب تخلف شوند که قطعا  هستند و در هر شغلی ممکن است 

برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: صحنه های این فیلم ها نشان می دهد برخی 
مربوط به درگیری زندانیان یا خودزنی زندانیان است و همیشه نمی توان گفت ماموران 
مقصر هستند. زندان افراد را از نظر روحی تحت تاثیر قرار می دهد و موجب بسیاری 
از درگیری ها در زندان می شود و برخی افرادی که در زندان هستند حتی یک شهر 
آنها را تحمل نمی کند و ممکن است درگیری ایجاد می کنند و در همه زندان های 

جهان چنین صحنه هایی اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: کسانی که این فیلم ها را منتتشر کردند، مونتاژ کرده اند و نباید 

تصور کرد که هر روز چنین صحنه هایی را در زندان ها داریم.

۱9 ماه از شیوع کرونا در کشور گذشت؛

واكسیناسیون،همچناندغدغهاصلیمردموشایدمسئولین!
از  ماه   ۱۹ گذشت  با 
شیوع کرونا در کشور هرچند 
اقدامات مهمی صورت گرفته، 
واکسیناسیون  و  ویروس  این  مهار  اما 
دولت  رویکرد  اصلی ترین  به  عمومی 
را  اهتمام مسووالن  و  تبدیل  سیزدهم 

بر انگیخته است.
به گزارش دنیای جوانان، واکسن 
کرونا،  درمان  نوشداروی  عنوان  به 
این  با  مقابله  ابزار  بهترین  و  نخستین 
ویروس کشنده معرفی شده که با ایجاد 
ایمنی، ریسک پیشرفت کرونا و عواقب 
جدی ناشی از این بیماری را به طور قابل 
توجهی کاهش داده و میلیون ها نفر در 
سراسر جهان را از زندگی قرنطینه ای 
انجام فعالیت های  به زندگی عادی و 

روزمره بازگردانده است.
با  هم  کشور  در  که  موضوعی 
بهداشت  وزارت  موقع  به  اقدامات 
انجام  بخصوص در دولت سیزدهم در 
واکسیناسیون سراسری، گام های مهمی 
برداشته شده و قرار است جهش های 
به  زندگی  و  مهار  کرونا  افسارگسیخته 

روال عادی بازگردد.
آمارهای  اساس  بر  خوشبختانه 
بهداشت،  وزارت  سوی  از  شده  منتشر 
تا  کنون  تا  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
کنون ۱۸ میلیون و 55۱ هزار و ۹۶4 
میلیون  و ۸  واکسن کرونا  اول  ُدز  نفر 
و ۳۸۹ هزار و 2۹۶ نفر نیز ُدز دوم را 
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشور به 2۶ میلیون و 

۹4۱ هزار و 2۶۰ ُدز رسید.
روندی که به رویکرد اصلی دولت 
با  تا  رود  می  و  شده  تبدیل  سیزدهم 
افراد  همه  مسووالن،  اهتمام  و  تالش 
واجد شرایط واکسینه شوند. شاهد مدعا 
واکسن  واردات  به  بخشیدن  سرعت 
و  واکسن  تزریق  مراکز  افزایش  و 
واکسیناسیون   سن  کاهش  همچنین 
است.واکسیناسیون  کشور  سراسر  در 
که  است  مهمی  بسیار  مساله   عمومی 
گیردواکسیناسیون  انجام  بایستی  حتما 
سراسری از جمله موضوعاتی است که 
رهبر انقالب همواره بر آن تاکید و به 
اند که واکسن  مسووالن توصیه کرده 

به هر شکل ممکن تامین شود.
آنجا که حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در توصیه ای به مسووالن گفتند: واکسن 
تولید  با  واردات و چه  راه  از  کرونا چه 
داخلی باید با تالش مضاعف و به هر 
شکل ممکن تأمین شود و در اختیار همه 

مردم قرار بگیرد.
ایشان 2۰ مرداد ماه الزمه مقابله 
را  ویروس  جهش  و  شکل  تغییر  با 
به کارگیری آرایش و شیوه های دفاعِی 
تصریح  و  ندند  خوا محکم  و  جدید 
کردند: جان باختن بیش از 5۰۰ تن در 
یک روز و داغدار شدن خانواده هایشان 
به  نفر  هزار  دهها  ابتال  همچنین  و 
بیماری و مشکالت درمانی آنها حقیقتًا 
بسیار دردناک است و دل هر مسلمان 
و هم میهنی از این واقعه آتش می گیرد، 
وضع  این  با  بله  مقا برای  بنابراین 

وظایفی داریم.
ره  شا ا با  نقالب  ا معظم  رهبر 
آزمایش های  سنگین  هزینه های  به 
دولت  کردند:  تأکید  کرونا،  تشخیص 
و  بیماریابی  تا  کنند  کمک  بیمه ها  و 
آزمایش های تشخیص به صورت رایگان 
و وسیع در اختیار همه مردم قرار بگیرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین 
رئیس جمهوری  ر  دیدا نخستین  در 
با  سیزدهم  دولت  هیات  اعضای  و 
ایشان که در ۶ شهریور صورت گرفت، 
بسیار  مساله   را  عمومی  واکسیناسیون 
مهمی عنوان و خاطرنشان کردند: حتما 
بایستی انجام بگیرد و قرنطینه  هوشمند. 
من شنیدم که بعضی از کشورهای غربی 
را و  تلفات  توانسته اند کنترل کنند  که 
خب تلفاتشان نسبت به ما کمتر است 
عین  در  است-  کمتر  هم  -ابتالئشان 
بسته اند  محکم  را  مرز  چنان  آن  حال 

که به ]کشور[ همسایه شان، که آن هم 
ابتالء  اما  پیشرفته ای است  یک کشور 
در آنجا زیاد است، هیچ امکان رفت  و 
 آمد نیست، یعنی مراقبت می کنند. ما 
خب در زمینه  رعایت مرزهای کشور و 
به  بیماری  جدید  انواع  ورود  در  دقت 
بیماری های  یا  بیماری  -این  کشور 
بایستی خیلی مراقبت بکنیم و  دیگر- 

این مساله خیلی مهم است.
توصیه  مردم  به  خطاب  ایشان 
دارند؛  وظایفی  هم  مردم  البّته  کردند: 
بنده مکرر این را گفته ام. مردم عزیزمان 
بایستی این چهار مسوولیت مهم را قبول 
مساله   یکی  بگیرند:  عهده  به  و  کنند 
ماسک، یکی مساله  فاصله، یکی مساله  
تهویه، یکی مساله  صابون  زدن دست؛ 
اینها که کارهای مشکلی نیست، اینها 
این  ]اگر[  است؛  آسانی  کارهای  همه  
خواهد  تاثیر  قطعا  بکنند،  را  رعایتها 
گذاشت در ابتال، و این تلفات سنگینی 
که دل انسان را به درد می آورد، به وجود 

نخواهد آمد.
از  قبل  تا  عمومی  واکسیناسیون 

رسیدن فصل سرما انجام شود
ر  د جهش  و  کسن  ا و مین  تا
واکسیناسیون با هدف مقابله با ویروس 
و  ها  وعده  جمله  از  همچنین  کرونا 
توصیه های رئیس دولت سیزدهم پس 
از روی کار آمدن است که از جانب وی، 

به جد پیگیری و دنبال می شود.
اینکه  بر  عالوه  جمهوری  رئیس 
موضوع  بر  انتخاباتی  های  مناظره  در 
از  پس  داشتند  تاکید  واکسیناسیون 
کسب پیروزی در انتخابات سیزدهمین 
دوره ریاست جمهوری هم واکسیناسیون 
تمامی  از  و  اعالم  دولت  اولولیت  را 
مسووالن و مقامات در جهت مهار کرونا 

با واکسیناسیون استمداد یاری کرد.  
ابراهیم رییسی ۱۷  آیت اهلل سید 
دز  اولین  دریافت  از  پس  و  ماه  مرداد 
دست اندرکاران  همه  از  برکت  واکسن 
تا  خواست  کشور  در  واکسن  تولید 
در  تسریع  برای  را  تالش شان  نهایت 

تولید واکسن به کار بگیرند.
ملی  ستاد  جلسه  در  افزود:  وی 
مربوطه  مسووالن  به  کرونا  با  مقابله 
تاکید کرده ام و اینجا نیز تکرار می کنم 
که همه توان خود را برای واکسیناسیون 
عمومی قبل از رسیدن فصل سرما به کار 
بگیرند.رییسی ادامه داد: واکسیناسیون 
از  و  اجتناب ناپذیر  ضرورتی  عمومی 
نیم  بتوا تا  است  دولت  اولویت های 
این  برابر  در  را  مردم  مقاومت عمومی 
ویروس و جهش های احتمالی که دارد، 

باال ببریم.
هر  کرد:  اظهار  جمهوری  رییس 
واکسن  از  استفاده  امکان  که  میزان 
و  می کنیم  استفاده  بود،  فراهم  داخلی 
به هر مقدار که کمبود وجود داشت نیز 
باید از خارج واکسن های معتبر وارد شود.

اینکه  بیان  با  ادامه  در  رییسی 
درباره  دریافتی  گزارش های  متاسفانه 
آمار مبتالیان و قربانیان کرونا، نگران 
حتما  مردم  کرد:  تصریح  است،  کننده 

توصیه های بهداشتی ارائه شده را به طور 
دقیق رعایت کنند و مسووالن مربوطه 
نیز تالش کنند تا الزامات و زمینه اجرای 

کامل این دستورالعمل ها فراهم شود.
در  خود  اخیر  سخنان  در  وی 
تاکید  هم  خوزستان  به  استانی  سفر 
کرد: واکسیناسیون مساله جدی کشور 
تولید  از  نحوی  هر  به  باید  و  است 
داخلی و واردات، واکسن را تامین کرد؛ 
وارد  واکسن  است  قرار  کانال هایی که 
کنند باید کانال های کامال قابل اعتماد 
نظارت  تحت  کامال  نیز  کار  و  باشند 

وزارت بهداشت انجام شود.
مساله  این  کرد:  تصریح  رییسی 
جان مردم است و نمی توان با آن تعارف 
واردات  بر  باید  بهداشت  وزارت  و  کرد 

واکسن به صورت جدی نظارت کند.
ملی  ستاد  جلسه  آخرین  در  وی 
مقابله با کرونا هم بر برخورد قاطعانه با 
سوء استفاده کنندگان از موضوع واکسن 
تاکید کرد و گفت: واردات واکسن کرونا 
از سوی هر نهاد یا شخصی باید تحت 

نظارت وزارت بهداشت باشد.
متاسفانه  اینکه  بیان  با  رییسی 
وضعیت شیوع بیماری کرونا در سطح 
کشور، وضعیت قابل قبولی نیست، گفت: 
با وجود اینکه باید ازتالش های جهادگونه 
کادر درمان و همه دست اندرکاران مقابله 
با شیوع کرونا و نیز نیروهای داوطلب 
اما  کنم،  قدردانی  صمیمانه  مردمی 
گزارش های دریافت شده و مشاهدات 
بنده و وزیر بهداشت حاکی از آن است 
که وضعیت شیوع بیماری به هیچ وجه 

خوب نیست.
وی افزود: نباید کسب و کار مردم 
تدابیر  است  ضروری  اما  شود،  تعطیل 
و  تجمعات  از  جلوگیری  برای  فوری 
در  فعالیت  و  تردد  نیز  و  دورهمی ها 
مراکز پرتجمع مثل رستوران ها، تاالرها، 
پاساژها، بازارهای سرپوشیده و نظایر آن 
تا  اجرا شود  و جدیت  با دقت  و  اتخاذ 
بتوانیم به شکلی موثر با شیوع بیماری 

و عوارض ناشی از آن مقابله کنیم.
امکانات  تامین  رییس جمهوری 
بستری و رسیدگی به بیماران کرونایی 
را همچون تامین واکسن جزو اولویت ها 
برشمرد و تصریح کرد: نیروهای مسلح 
و همه نهادهای دیگر، امکانات خود را 
نقطه ای  هیچ  در  تا  بیاورند  میدان  به 
نیاز  که  کرونایی  بیمار  هیچ  کشور،  از 
نبود  خاطر  به  دارد،  شدن  بستری  به 
بخش  در  وی  نشود.  سرگردان  تخت 
دیگری از سخنانش با بیان اینکه وضع 
محدودیت و ممنوعیت برای ترددهای 
غیرضرور نباید مشروط به اعالم تعطیلی 
باشد، اضافه کرد: باید به تناسب ایام و 
تعطیالت، با اقناع و تبیین افکار عمومی، 
برای  محدودیت هایی  ویا  ممنوعیت 
هفته  آخر  تعطیالت  در  حتی  ترددها 

وضع شود.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: 
از  سوءاستفاده  مراقب  شدت  به  باید 
باشیم.  کرونا  واکسن  به  مردم  نیاز 
سواستفاده  با  نظارتی  دستگاه های 

که  نی  کسا و  لی  حتما ا ن  گا کنند
و  کرده  بازار  وارد  تقلبی  واکسن های 
به شکل  می کنند،  بازی  مردم  جان  با 

جدی و قاطع برخورد کنند.
ری  جا ل  سا بهمن  ن  یا پا تا 
ن  یا پا به  ا  ر نا  کرو کسیناسیون  ا و

می رسانیم
وزیر  للهی  ا عین  م  بهرا دکتر 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
وزیر  عنوان  به  که  زمان  آن  چه  نیز 
در  و  معرفی  مجلس  به  پیشنهادی 
سخنان دفاعی خود با بیان اینکه دفاع 
شخص  معطل  نباید  مردم  سالمت  از 
بهمن  پایان  تا  و  شود  دیگری  چیز  یا 
به  را  کرونا  واکسیناسیون  جاری  سال 
پایان می رسانیم و چه پس از مشخص 
شدن وزارت، بر جدیت در واکسیناسیون 

تاکید کرد.
وی در حاشیه نخستین سفر خود 
پس از اخذ رای اعتماد از مجلس شورای 
اسالمی به مشهد مقدس و زیارت بارگاه 
امام رضا )ع( که روز پنجشنبه گذشته 
صورت گرفت، با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر کشور با بحران بسیار سنگینی در 
زمینه همه گیری ویروس کرونا مواجه 
شده که در تاریخ کم سابقه است، افزود: 
برای مقابله با تمامی بحران ها همچون 
سیل و زمین لرزه راهکارهایی وجود دارد 
به دلیل غیر قابل  اما در بحران کرونا 
مشاهده بودن ویروس، بهترین راهکار 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.

عین الهی ادامه داد: مشارکت مردم 
بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  در 
انتقال  چرخه  کنترل  در  موثری  نقش 
ویروس کرونا دارد، باید به عنوان یک 
تکلیف شرعی ضمن مراقبت از خود از 
سالمت دیگران نیز محافظت نماییم.   
انجام  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
فراخوان های  اساس  بر  واکسیناسیون 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت و 
مشارکت مردم در این زمینه افزود: برای 
از دریافت دو مرحله  افراد پس  تمامی 
واکسن، کارت های واکسیناسیون صادر 
همگان  است  الزم  بنابراین  شود  می 
انجام  به  نسبت  فراخوان  اساس  بر 
اللهی  کند.عین  اقدام  واکسیناسیون 
معاونت  با  و در نشست  هفتم شهریور 
بهداشت هم بر تمرکز وزارت بهداشت 
زیرساخت های  تقویت  و  توسعه  برای 
ارجاع  نظام  و  خانواده  پزشک  برنامه 
واکسیناسیون  انجام  و  جدید  دوره  در 
کووید ۱۹ در اسرع وقت تاکید و عنوان 
کرد که باید به سمت پیشگیری برویم، 
پیشگیری مقدم بر درمان است و چنانچه 
در  باید  کند،  رشد  مملکت  می خواهیم 

بخش بهداشت سرمایه گذاری کنیم.
معظم  مقام  تاکیدات  به  توجه  با 
و  جمهوری  رئیس  عنایات  و  رهبری 
جدیت وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، امید می رود در کشور ما هم با 
واکسیناسیون به موقع و اجرای و اعمال 
پروتکل های بهداشتی زندگی به حالت 
عادی بازگردد و سالمتی و آرامش به 

مردم بازگردد.
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زیر نظر: علی هوشمند

مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تربیت مدرس:
دستورآمدواكسیناسیوندانشجویانمتوقفشود!

اینکه  بیان  با  مدرس  تربیت  دانشگاه  درمان  و  بهداشت  مرکز  مدیر   
واکسیناسیون نزدیک به ۳ هزار نفر از دانشجویان این دانشگاه انجام شده گفت: ما 
به ترتیب اولویت در حال انجام واکسیناسیون بودیم تا اینکه به ما گفته شد فرآیند 

واکسیناسیون متوقف شود.
دکتر محمد رضا رئوفی در گفت وگو با دنیای جوانان در رابطه با واکسیناسیون 
اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: تمامی اعضای هیات علمی 
و کارکنان دانشگاه، دوز اول واکسن کووید-۱۹ را دریافت کرده اند. البته تعدادی 
از اساتید از قبل و بر اساس سن خود، دوز دوم واکسن را هم دریافت کرده بودند.

وی ادامه داد : قرار بود از دیروز ، تزریق دوز دوم افرادی که واکسن سینوفارم 
و برکت را دریافت کرده بودند، آغاز کنیم که به ما اعالم شد به دلیل کمبود واکسن 
در کشور، تزریق واکسن در دوز دوم را به هفته بعد موکول کنیم. البته به تعدادی از 

اساتید نیز واکسن آسترازنکا تزریق شده است.
مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در داخل 
از عضو هیات علمی و کارکنان  نفر اعم  دانشگاه تربیت مدرس، یکهزار و ۱5۰ 
دانشگاه واکسینه شده اند، افزود: سایر اعضای هیات علمی و کارکنان در خارج از 

دانشگاه واکسن خود را دریافت کرده بودند. 
مدرس  تربیت  دانشگاه  دانشجویان  واکسیناسیون  به  اشاره  با  رئوفی  دکتر 
گفت: ما واکسیناسیون دانشجویان را در یک فرایند چهار روزه آغاز کردیم و در ابتدا 
واکسیناسیون دانشجویان خوابگاهی و سپس دانشجویانی که مجوز تردد در دانشگاه 
را داشتند انجام دادیم. پس از آن نیز واکسیناسیون دانشجویان استان تهران را آغاز 
کردیم و بعد دانشجویان دکتری واکسینه شدند و در نهایت تقریبا نیمی از دانشجویان 
کارشناسی ارشد واکسن خود را دریافت کردند تا اینکه دستور آمد واکسیناسیون 
دانشجویان متوقف شود. به این ترتیب تاکنون 2۹5۰ نفر از دانشجویان دانشگاه 
تربیت مدرس واکسینه شده اند و مجموع تعداد افراد واکسینه شده در دانشگاه تربیت 

مدرس اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان به 4۱۰۰ نفر میرسد.
مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با زمان انجام 
واکسیناسیون اعضای دانشگاه تربیت مدرس گفت: واکسیناسیون اساتید و کارکنان 
در تاریخ ۱۱ تا ۱۳ مرداد ماه و واکسیناسیون دانشجویان نیز در تاریخ های ۱۶ تا 

۱۹ مرداد انجام شد.
وی با بیان اینکه دانشجویان نیز واکسن های سینوفارم، برکت و آسترازنکا را 
دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: دانشجویان از میان این واکسن ها، حق انتخاب 

دارند.
این مقام مسئول با اشاره به فرایند واکسیناسیون دانشجویان ساکن شهرستانها 
اظهار کرد: حدود یک ماه پیش اسامی و مشخصات دانشجویان ساکن شهرستان 
را به وزارت علوم دادیم تا بر اساس هماهنگی های وزارت علوم و بهداشت، اسامی 
این دانشجویان در سامانه ثبت شود و طبق وعده های این دو وزارتخانه قرار است 
واکسیناسیون دانشجویان تحصیالت تکمیلی ساکن شهرستان ها از اواخر شهریور 

ماه و در شهر خودشان انجام شود.
اقدامات صورت گرفته در مرکز بهداشت دانشگاه  با  رابطه  دکتر رئوفی در 
تربیت مدرس عنوان کرد: ما در دانشگاه تربیت مدرس، قبل از اینکه شیوع کرونا 
به طور رسمی در کشور اعالم شود، کار خود را در خصوص رعایت موارد ایمنی 
آغاز کردیم. چرا که ما دانشجویانی از چین و دیگر کشورها داشتیم و در بهمن 
ماه سال ۹۸ این دانشجویان خارجی را در خوابگاه ها قرنطینه میکردیم. همچنین 
دانشگاه تربیت مدرس اولین دانشگاهی بود که پروتکل های بهداشتی مربوط به 
ویروس کرونا در بخش های مختلف دانشگاهی را با جزئیات به وزارت علوم ابالغ 

کرد و این پروتکل به عنوان پروتکل  کشوری در کشور منتشر شد.
ما  بهداشت  کارشناسان  کرونا  شیوع  دوران  در  اینکه  بیان  با  رئوفی  دکتر 
بازدیدهای روزانه را از محیط دانشگاه انجام می دادند، افزود : گزارشات این بازدیدها 
مستقیما به رئیس ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه تربیت مدرس ارائه میشد و همچنین 
با راه اندازی یک سامانه، دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه به طور منظم از 

لحاظ ابتال به کرونا پایش می شدند. 

دستگیریشرورسابقهدار»قلعهامیر«بهارستان
امیر«  »قلعه  سابقه دار  شرور  دستگیری  از  بهارستان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

بهارستان خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ«محمدرضا علیزاده« با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در پی شکایت های متعدد شهروندان مبنی بر ایجاد مزاحمت و خفت گیری، پلیس امنیت 

شهرستان بهارستان، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد.
های  پیگیری  از  پس  افزود:  رابطه  این  در  بهارستان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شبانه روزی پلیس ، شب گذشته شرور سابقه دار، پس از متواری شدن با اقدام عملیاتی 

و غافلگیرانه پلیس امنیت این شهرستان در یکی از خیابان های قلعه امیر دستگیر شد.
گفتنی است این شرور، مسلح به یک قبضه سالح کمری بود که توسط پلیس خلع 

سالح شده و با تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضایی گردید.

بازداشتعاملآتشكشیدنخودروهایشهرکبروجردی
سرکالنتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت عامل آتش 

سوزی خودروهای شهروندان در شهرک بروجردی خبر داد.
سرهنگ »محمد جلینی« اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر آتش زدن 
خودروهای شهروندان در شهرک بروجردی واقع در بزرگراه »بعثت«، پرونده ای در این 

باره تشکیل و موضوع تحت بررسی تیم عملیات کالنتری ۱5۸ کیانشهر قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسی موضوع و استفاده از دوربین های مدار بسته مشخص شد که 

فردی اقدام به آتش زدن خودروهای ساکنان این شهرک کرده و از محل متواری شده است.
اقدام متهم در چندین  این  اینکه  بیان  با  سرکالنتر ششم پلیس پیشگیری تهران 
مرحله انجام شده و در روزهای مختلفی اقدام به آتش زدن خودروها کرده است، تصریح 
کرد: با شناسایی متهم، پس از هماهنگی های قضادی  وی در مخفیگاهش دستگیر و 
در تحقیقات انجام شده بر روی این پرونده مشخص شد که یکی از بستگان متهم ساکن 
شهرک مذکور بوده و وی به دلیل وجود اختالفات شخصی و خانوادگی اقدام به تالفی از 

اقوام خود کرده تا به نوعی این افراد را دچار مشکل کند.
این مقام انتظامی  با بیان اینکه متهم ۶ شاکی دارد، افزود: با توجه به رفتارهایی 
که متهم از خود نشان داد، با نظر مقام قضائی تحت معالجه قرار گرفت و پزشکان اعالم 
کردند که وی دچار اختالالت روانی است و باید تحت مداوا قرار بگیرد، از این رو متهم 

در بیمارستان روان پزشکی تحت نظر و بستری است.

مرگسهبرادردرحفاریچاهمنزلدركرمانشاه
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از مرگ سه برادر در یکی از روستاهای شهرستان 

به خاطر گاز گرفتگی در چاه منزل خبر داد.
سرهنگ »علیرضا دلیری« گفت: پس از اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
بر حادثه گازگرفتگی منجر به فوت در روستای »ده گل« کرمانشاه، تیمی از ماموران به 

محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد جوان ۳۸ ساله ای 
جهت حفاری به داخل چاه رفته اما به دلیل گازگرفتگی بیهوش می شود و در ادامه برادر 
4۰ ساله اش نیز برای کمک به وی اقدام کرده و داخل چاه می شود که او هم دچار 

گازگرفتگی می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان »کرمانشاه ادامه داد: پس از ورود 2 برادر به داخل چاه، 
برادر سوم خانواده نیز که 42 سال داشته برای نجات جان برادران خود به داخل چاه حفر 

شده می رود که متاسفانه وی نیز به سرنوشت آن ها دچار می شود.
سرهنگ دلیری تصریح کرد: در ادامه و با حضور نیروهای هالل احمر، آتش نشانی 
و اورژانس، پیکر آنها از چاه خارج و به سرعت به بیمارستان منتقل می شود اما متاسفانه 

هر سه نفر جان خود را از دست می دهند.
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آیا پردازنده های اینتل لیك 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 ۷ 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 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ 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 ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ 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 x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳2 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 ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
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   ۸/۱ 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 ۸/۱ 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. 
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در  گفت:  نیرو  وزیر 
که  حالی  در  فساد  زمینه 
کنیم،  مقابله  مصادیق  با  اگر 
می بایست مراکز تولید فساد را شناسایی 
کرده و نسبت به حذف آنها اقدام کنیم.

به گزارش دنیای جوانان از پایگاه 
»علی اکبر  نیرو،  وزارت  اطالع رسانی 
حوزه  کارکنان  جمع  در  محرابیان« 
گرامی داشت  با  نیرو  وزارت  ستادی 
هفته دولت و قدردانی از زحمات وزرای 
سیزدهم  دولت  اینکه  بیان  با  گذشته 
در شرایط سختی در حوزه آب و برق 
کار خود را آغاز می کند، افزود: به رغم 
که  فراوانی  بسیار  خدمات  و  تالش ها 
حوزه  در  انقالب  از  پس  سال های  در 
آب و برق به کشور ارائه شده و رشد و 
پیشرفت فوق العاده خوبی در این زمینه 
رخ داده است، اما در شرایط فعلی زمینه  
برای انجام یک خدمت بزرگ تر فراهم 

شده است.
دولت   : د کر ن  طرنشا خا وی 
سیزدهم با شعار کار جهادی و خدمت 
به مردم کار خود را آغاز کرده و برنامه 

پیشنهادی ارائه شده به مجلس برنامه ای 
سنگین و خدمتی بزرگ است.

محرابیان خطاب به کارکنان حوزه 
همینجا  در  گفت:  نیرو  وزارت  ستادی 
به  دوش  که  می بندیم  میثاق  و  عهد 
بتوانیم  تا  کنیم  تالش  همدیگر  دوش 
آب و برقی پایدار و مطمئن را به مردم 

ارائه کنیم.
با اشاره به فرمایشات  وزیر  نیرو 
با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  اخیر 
دولت سیزدهم به مناسبت هفته دولت 

رکن  مهم ترین  مردم داری،  داد:  ادامه 
است.  دولت  یک  برای  خدمت رسانی 
انقالبی،  و  دینی  نگاه  در  مردم داری 

اصل خدمت رسانی است.
دیگر  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
معظم  مقام  فرمایشات  محورهای  از 
است،  ورزی  عدالت  موضوع  رهبری 
افزود: در فلسفه انقالب اسالمی، ایجاد 
عدالت بین طبقات مختلف جامعه مدنظر 
بوده که در برخی بخش ها موفقیت هایی 
حوزه های  از  بخشی  در  و  شده  کسب 

با  زیادی  فاصله  متاسفانه  اقتصادی 
معیارها و شاخص ها داریم.

سوم،  محور  گفت:  بیان  ا محر
مقام  که  است  ستیزی  فساد  موضوع 
تاکید  موضوع  این  بر  رهبری  معظم 
ی  معنا به  ستیزی  د  فسا  . شتند ا د
علمی  عقالیی،  روش های  با  مبارزه 
و ساختارهای مناسب جهت جلوگیری 
رانت  تولید  و  فساد  تولید  مراکز  از 
است. یکی از برنامه هایی که به اتفاق 
خواهیم  دنبال  دوره  این  در  همکاران 
مراکزی  و  گلوگاه ها  شناسایی  کرد 
فساد  تولید  آنها  وسیله  به  که  است 
می شود. در زمینه فساد در عین حالی 
که با مصادیق مقابله کنیم، می بایست 
مراکز تولید فساد را شناسایی کرده و 

نسبت به حذف آنها اقدام کنیم.
به گزارش  ایرنا، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در پایان بررسی برنامه ها 
و صالحیت وزیران پیشنهادی با 22۰ 
رای موافق، 4۷ رای مخالف و ۱5 رای 
ممتنع با تصدی وزارت نیرو از سوی علی 

اکبر محرابیان موافقت کردند.

بانک فكرشعب اتاق اثربخشیجلسات وبینارسراسری برگزاری
توسعهصادرات

شعب  فکر  اتاق  جلسات  اثربخشی  وبینارسراسری 
بانک توسعه صادرات ایران )از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان 
مردادماه امسال( با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، 

مدیران ستادی و روسای شعب این بانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دکتر 
علی صالح آبادی در این وبینار با تبریک هفته دولت و روز 

کارمند گفت: در ابتدا جا دارد از تمامی اعضای هیات مدیره و هیات عامل، مدیران 
امور شعب و بازاریابی و همه همکاران که با جدیت جلسات اتاق های فکر را پیگیری 

می کنند، تشکر و قدردانی کنم.
حبیب احمدی مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران با اشاره 
به جلسات اتاق فکر برگزار شده از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان پنج ماهه نخست 
امسال گفت: ۳۰ درصد از ۱۹2 موضوع مطرح شده این جلسات حل شد و باقی 
موضوعات مطروحه در مراحل بررسی قرار دارند. وی با اشاره به اینکه اتاق های 
فکر پلی میان ایده و عمل هستند، افزود: اتاق های فکر بعنوان مرکزتصمیم سازی 

و ساختاری برای تفکر جمعی روسای شعب و مدیران تشکیل شده اند
وی تاکید کرد: اتاق فکر می تواند بازوی مشورتی برای مدیران باشد، در اتاق 
فکر افرادی که تجربه خوب و پتانسیل تحقیقاتی الزم را داشته و از خالقیت و 
نوآوری نیزبرخوردار باشند می توانند با ایده ها و اندیشه های خود مدیران اجرایی 

را دراتخاذ تصمیمات مناسب یاری دهند.
ایران  صادرات  توسعه  بانک  بازاریابی  اداره  رئیس  عبدیان  مسعود  ادامه  در 
در  بررسی  حال  در  و  رد شده  مسائل حل شده،  در خصوص  مفصلی  توضیحات 

اتاق های فکر ارائه کرد.
به گفته وی، از جمله مسائل حل شده در مدت زمان برگزاری اتاق های فکر، 
تهیه بسته جامع اطالع رسانی )آموزشی و فرایندمحور( خدمات صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک، شناسایی مشکالت مشتریانی که رفع تعهد ارزی 
نکرده اند توسط شعب، تخفیف حداکثر ۳۰ درصدی کارمزدها با هماهنگی شرکت 
خدمات انفورماتیک، افزایش عملکرد ضمانت نامه های ریالی، افزایش سقف تعهدات 
در قبال اظهارنامه های مالیاتی، رقابتی کردن گشایش اعتبارات اسنادی در راستای 
ارزیابی غیر منقول مشتریان جهت  ارزش  مشتری مداری، ترهین ۱۰۰ درصدی 
اعطای تسهیالت و تعهدات، تجدید نظر در سقف مبلغ پرداخت تسهیالت در قبال 
اظهارنامه مالیاتی، امکان اعطای تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی یا منابع 

بانک به اعضای باشگاه مشتریان... بود.
عبدیان افزود: از جمله مهم ترین موضوعات در حال بررسی هم پیشنهادات 
ارائه شده از سوی شعب در خصوص رفع تعهد ارزی، راهکارهای افزایش اعتبار اسناد 
داخلی، افزایش سقف مجوز تامین مالی از معاونت مالی جهت پرداخت تسهیالت، 
افزایش مهلت استفاده از گزارش اعتباری از ۶ ماه به یک سال با توجه به عدم امکان 
بازدید از محل فعالیت مشتری در شرایط کرونا، افزایش مدت اعتبار مصوبات کمیته 
خدمات ارزی از ۶ ماه به یک سال به ویژه برای مشتریان دارای سقف اعتباری، حفظ 
مشتریانی که با کاهش صادرات مواجه شده اند، حفظ مشتریان از طریق پرداخت 
ترکیبی از تسهیالت صادراتی و غیرصادراتی، اعتبارسنجی مشتریان، ارائه خدمات 
غیرحضوری به مشتریان، سیاست های اعتباری بانک توسعه صادرات در سال جاری 

و همچنین برخی امتیازات برای اعضای باشگاه مشتریان بوده اند.
براین اساس از جمله پیشنهادات رد شده در اتاق ها فکر هم افزایش سقف های 

اعتباری استانی، تعیین تکلیف در خصوص سهم مالکانه... بوده اند.
این  ادامه  در  ایران  توسعه صادرات  بانک  مدیره  نجفی عضو هیات  نرگس 
وبینار خواستار تشکیل کارگروهی برای پیگیری موضوعات در حال بررسی شد و 
گفت: موضوع اتصال به سامانه صیاد برای چک های جدید یا صدور آنی کارت 
بانکی یا اختصاص شماره منحصر بفرد به مشتریان کار چندان دشواری نیست ولی 
باید برای اجرایی شدن آن یک کارگروه پیگیری مصوبات اتاق های فکر تشکیل 
شود؛ در صورتی که این موضوعات حل نشود، احتمال کوچ مشتری به بانک های 

دیگر وجود خواهد داشت.
رحیم فرامرزی رئیس اداره کل عملیات ارزی بانک توسعه صادرات ایران هم 
در این اتاق فکر در خصوص برخی از پیشنهادات رد شده شعب در اتاق های فکر 
گذشته توضیحاتی ارائه کرد و اظهار داشت: به عنوان نمونه بانک توسعه صادرات 
از صادرات  ارز حاصل  بازگشت  نمی تواند هیچ گونه بسته جداگانه ای در خصوص 
داشته باشد و در این زمینه وزارت صمت و سازمان توسعه صادرات مسئولیت داشته 

و بانک مرکزی هم تنها رکورد نگهدار است.
دستور مدیرعامل بانک توسعه صادرات برای پیگیری مسائل مطرح شده در 

اتاق های فکر ظرف 2 هفته
دکتر صالح آبادی با اشاره به برخی از مسائل در حال بررسی از مدیر امور شعب 
بانک خواست تا این موضوعات را براساس اولویت ها دسته بندی کرده و با مدیران 
برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک بررسی و ظرف 2 هفته نتیجه را به طور کتبی 

و حضوری به وی گزارش دهد.
مسائل مطرح  بیشتر  اینکه  بیان  با  ایران  توسعه صادرات  بانک  مدیرعامل 
شده مربوط به حوزه فناوری اطالعات می شود، اظهار داشت: مدیر امور شعب به 
پیگیری و جمعبندی  را  آینده موضوعات  نماینده مدیرعامل طی ۱4 روز  عنوان 
برخی  باشیم؛ حل  اولویت ها و مسائل مرتبط داشته  از  تا چشم انداز روشنی  کند 
از مسائل نیاز به اصالح مقررات و دستورالعمل ها و حل برخی دیگر نیز نیاز به 

تغییر سیستم ها دارد.

حركتبانکتوسعهتعاوندرمسیراستقراربانكداریدیجیتال
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک توسعه 
تعاون به تبیین حرکت بانک در مسیر استقرار بانکداری 

دیجیتال و سایر اقدامات اصولی بانک پرداخت.
فناوری  و  ریزی  برنامه  معاون  زاده  شیخ  ایرج 
اطالعات بانک توسعه تعاون اظهار داشت: بانک در اهتمام 
به پیاده سازی بانکداری دیجیتال جزو بانک های پیشگام 
بانکی کشور است و اهتمام به کاربست مدل  در نظام 

بانکداری دیجیتال می تواند در کنار ظرفیت های موجود بانکداری الکترونیک 
مسیر تحولی بانک توسعه تعاون را هموار نماید.

شیخ زاده گفت: بانک توسعه تعاون به واسطه سه ماموریت کلیدی بانکی، 
ایفای نقش در مسیر توسعه  برای  تعاونی ظرفیت بسیار مطلوبی  توسعه ای و 

کشور دارد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک توسعه تعاون با یادآوری ظرفیت 
های اساسنامه و ماموریت های بانک از جمله حمایت از توسعه اقتصاد تعاونی، 
تامین مالی فعالیت های دانش بنیان، حمایت از کارآفرینی و نوآوری گفت: امروز 
این بانک می تواند گام های تحولی اساسی در مسیر پیشرفت کشور همسو با 
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری، سیاست ارتقای بخش تعاون در اقتصاد 

ملی و برنامه های توسعه کشور بردارد
شیخ زاده در تبیین شایستگی ها و استعدادهای حرفه ای بانکی موجود در 
بانک توسعه تعاون به جایگاه مطلوب بانک در عاملیت طرح های کالن و ملی 
اشاره نمود و همچنین گفت: نهادینه شدن مدل کسب و کار بانک و اهتمام ویژه 
بانک بر مدل بانکداری دیجیتال، طراحی و ارایه خدمات و محصوالت نوین و 
منطبق با سیاست های کالن و ملی، اهتمام ویژه به پیاده سازی حاکمیت شرکتی، 
سرمایه انسانی جوان، اهتمام به ارتقای سالمت، شفافیت و انضباط مالی از جمله 

مزیت های بانک طی دوره های اخیر بوده است.
وی درخصوص ظرفیت های اقتصاد و بانکداری تعاونی گفت : الگوهای 
ایجاد  پایدار، محرومیت زدایی، حفظ مشاغل موجود و  اشتغال  ایجاد  تعاونی در 
تورمی و در یک عبارت توسعه ملی  آثار منفی رکود  بازارهای محلی، کاهش 

نقش پایدارتری دارند.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک توسعه تعاون اظهار داشت؛ 
بانک در چند سال اخیر با ورود و ایفای نقش در طرح های کالن و ملی توانسته 
شایستگی بانکداری حرفه ای خود را نشان داده و در مسیر تثبیت آن گام بردارد.
وی ایفای نقش برجسته و مشهود بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری را مهم برشمرد و گفت: اهتمام به افزایش سرمایه بانک، 
عاملیت منابع صندوق توسعه ملی در تخصیص به امر تولید و اشتغال زایی، عاملیت 
برنامه اختصاص تسهیالت با نرخ ترجیحی به تعاونگران را از جمله دستاوردها و 

شاخص های موفقیت کارنامه بانک بوده است.
شیخ زاده با تبیین طراحی و ارایه خدمات و محصوالت منطبق با نیازهای 
طراحی،  هدفمند  بصورت  بانک  های  طرح  و  محصوالت  گفت:  هدف  جامعه 
هدف  جامعه  به  و  آموزش  سازی،  فرهنگ  تخصصی  چارچوب  در  و  تصویب 

معرفی و ارایه می شود.

در هفته دولت محقق شد؛
بهرهبرداریوآغازعملیاتاجراییپروژههایگازرسانیایران

بخش دوم
بهره برداری، کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی کشور 

در هفته دولت امسال نیز تداوم داشت.
به گزارش دنیای جوانان، شرکت های گاز استانی هفته دولت امسال هم 
مانند گذشته مشغول افتتاح و بهره برداری از طرح های گازرسانی بودند تا روز به 

روز بر تعداد مشترکان بهره مند از گاز طبیعی در کشور افزوده شود.
هرچند ایران بیش از دوسال است که با تحریم  دست و پنجه نرم می کند و 
مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا هم بر کشور سایه انداخته است، اما صنعت 
گاز همچنان تالش دارد با وجود همه مسائل موجود، روند گازرسانی به شهرها، 

روستاها و صنایِع بدون گاز را با شتاب دنبال کند.
براساس اعالم شرکت ملی گاز ایران، گاز طبیعی تاکنون به هزار و 2۱5 شهر 
و ۳4 هزار و 4۰2 روستای ایران رسیده است و 25 میلیون و ۶۶۷ هزار و 5۱۷ 
مشترک گاز طبیعی در کشور وجود دارد؛ همچنین تاکنون به ۸۶ نیروگاه کشور 
گازرسانی شده و ۸۶ ایستگاه تقویت فشار گاز طبیعی به بهره برداری رسیده است.
در ادامه بهره برداری، کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی 

در هفته دولت را مرور می کنیم.

پروژه های گاز سمنان در شهرستان سرخه به بهره برداری رسید
اعوانی، مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان اعالم کرد که بهره   علیرضا 
برداری از پروژه گازرسانی به ۱۸ واحد صنعتی در محور سمنان-  سرخه انجام و 
عملیات اجرایی گازرسانی به 2۳ واحد صنعتی و کشاورزی در شهرستان سرخه 

آغاز شد.
وی در این باره گفت: خوشبختانه با توجه به زیرساخت های فراهم شده، 
باالیی برخوردار  از ضریب اطمینان بسیار  استان  پایداری جریان گاز در سراسر 
است و شرکت گاز استان همسو با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از پذیرش 
متقاضیان بخش تولید و صنعت و جایگزینی سوخت واحدهای کشاورزی و صنعتی 

فعال، استقبال می کند.
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان افزود: بهره برداری از این پروژه ها افزون 
بر ارتقای سطح رفاه، سبب ایجاد رونق بخش تولید و کشاورزی این منطقه می شود؛ 
در این طرح ها ۱۱5 کیلومتر خط تغذیه و شبکه، چهار ایستگاه تقلیل فشار گاز 

احداث و اجرا شده است.
اعوانی همچنین از بهره برداری پروژه گازرسانی به یک مجتمع بزرگ صنعتی 
در استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: پروژه گازرسانی به مجتمع دامداران شهر 
کالته خیج از توابع شهرستان شاهرود هم زمان با هفته دولت، با حضور معاون 

استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان به بهره برداری رسید.
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 2۳۰ روستا و ۱۱۳ واحد 

صنعتی در کرمانشاه
در  کرد:  اظهار  کرمانشاه  استان  گاز  مدیرعامل شرکت  سیروس شهبازی، 
طول هفته دولت، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 2۳۰ روستا و 

واحد صنعتی انجام شد.
وی گفت: آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 5۷ روستا همچنین بهره برداری 
از ۶۰ روستا انجام شد و اکنون ۱۶۶۰ روستا معادل ۸2 درصد خانوارهای روستایی 

استان کرمانشاه گازرسانی شدند.
اجرایی  عملیات  همچنین  افزود:  کرمانشاه  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
انجام شد و  از ۹۷ واحد صنعتی  بهره برداری  به  ۱۶ واحد صنعتی و  گازرسانی 

اکنون 25۰۰ واحد صنعتی درسطح استان به شبکه گاز کشور متصل هستند.
شهبازی یادآور شد: هم اکنون گازرسانی به ۳4۶ روستا همچنین شهرهای 
و دربخش صنایع  اجراست   داخلی شهرازگله درحال  و شبکه  ریجاب  و  نوسود 
 ۱4۰۰ درسال  مایع  سوخت  با  گازطبیعی  مترمکعب  هزار   ۸۰ جایگزینی  برنامه 

اجرایی می شود.
5۰ طرح گازرسانی در استان زنجان افتتاح و کلنگ زنی شد

موسی احمدلو، مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از افتتاح و کلنگ زنی 
5۰ طرح گازرسانی در استان در هفته دولت امسال خبر داد و گفت: به مناسبت 
گرامیداشت هفته دولت و در آستانه برگزاری یادواره بزرگداشت ۳5۳5 شهید استان 
زنجان، ۳۸ طرح گازرسانی به صنایع استان به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی 

گازرسانی به ۱2 روستای شهرستان های ابهر و ایجرود آغاز شد.
وی با بیان اینکه از ۹۱۰ روستای دارای سکنه استان،۶۰2 روستا به شبکه 
گاز کشور متصل است، افزود: عملیات گازرسانی به ۱4۱ روستای استان ادامه دارد.

درصد   ۸۸.4 اکنون  اینکه  اعالم  با  زنجان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
کرد:  اظهار  هستند،  بهره مند  طبیعی  گاز  از  زنجان  استان  روستایی  خانوارهای 
هم اکنون همه 2۱ شهر استان با ۱۰۰ درصد جمعیت شهری به شبکه گاز کشور 

متصل هستند.
به ۹۸.۳۰  استان  در  گازرسانی  نفوذ  پایان سال ۱4۰۰  تا  احمدلو  گفته  به 

درصد می رسد.
وی همچنین از اجرای 5۹2 کیلومتر خط انتقال گاز و ۷ هزار و 22 کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان زنجان خبر داد و تأکید کرد: اکنون ۳۷۰ هزار 

و ۷۹4 مشترک زنجانی از گاز طبیعی بهره می برند.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از افتتاح طرح گازرسانی به ۳۸ واحد 
افتتاح طرح های  با  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  نیز  دولت  هفته  در  تولیدی  صنعتی- 
واحد   2۱۳ و  هزار  بهره مندی2  شاهد  استان  در  واحد صنعتی   ۳۸ به  گازرسانی 

صنعتی- تولیدی از گاز طبیعی هستیم.
احمدلو اتصال همه ۱۱ شهرک صنعتی استان به شبکه گاز کشور، بهره مندی 
دو ناحیه صنعتی فعال ایجرود و طارم و سه محور صنعتی ذاکر- بناب، روی و 
نورین همچنین بهره مندی صنایع عمده استان از گاز طبیعی از جمله نیروگاه ۳ و 
4 را نقطه عطفی در توسعه زیرساختی در بخش صنعت و فراهم کردن اشتغال و 

رفاه بیشتر برای این استان دانست.
شعله گاز در ارتفاعات شهرستان آستارا روشن شد

امنیتی  سیاسی  معاون  حضور  با  آیینی  در   ،۱4۰۰ سال  دولت  هفته  در 
روستای کوهستانی سیج  در  گاز  از مسئولین، شعله  و جمعی  استانداری گیالن 

شهرستان آستارا روشن شد.
 2 به  گازرسانی  درباره  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اکبر،  حسین 
برافروخته  با  کرد:  اظهار  دگرمانکشی،  و  و کوهستانی سیج  روستای سخت گذر 
شدن مشعل گازرسانی در این روستاها در هفته دولت امسال، مجموع روستاهای 
بهره مند از گاز در آستارا به ۳۹ روستا و درصد بهره مندی خانوارهای روستایی 

شهرستان به ۹۳ درصد رسید.
وی گفت: با گازرسانی به ۱۸۰ خانوار در این دو روستا، مجموع مشترکان 

روستایی گازرسانی شده در آستارا به بیش از ۸ هزار و ۱۰۰ خانوار رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در ادامه از برنامه ریزی برای گازرسانی 
به پنج روستای دیگر این شهرستان در آینده خبر داد و تصریح کرد: با اجرای طرح 
مذکور، درصد بهره مندی روستایی شهرستان آستارا به باالی ۹۸ درصد می رسد و 

آستارا به عنوان شهرستان سبز در حوزه گازرسانی معرفی می شود.
همچنین طی آیین دیگری با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
گیالن و جمعی از مسئوالن، پروژه نوسازی ساختمان اداره گاز آستانه اشرفیه نیز 

به بهره برداری رسید.
اکبر در این آیین بیان کرد: این پروژه از آبان سال ۱۳۹۸ آغاز شد و اکنون 

پس از 2۱ ماه در هفته دولت ۱4۰۰ به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: در این پروژه 5۹4 مترمکعب زیربنای اداره در دو طبقه بازسازی 
و بهسازی شده است که امیدواریم اجرای این طرح سبب بهبود ارائه خدمات به 

مردم شود.
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی هزار پروژه گازرسانی در خراسان رضوی
حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی گفت: یک 
هزار پروژه گازرسانی در هفته دولت ۱4۰۰ آماده بهره برداری یا کلنگ زنی در 

این استان است.
وی در این باره اظهار کرد: در هفته دولت پارسال در مجموع 244 پروژه 
گازرسانی در استان خراسان رضوی به بهره برداری رسید و اینک در هفته دولت 
امسال یکهزار پروژه گازرسانی افتتاح و کلنگ زنی شد که از این آمار ۱۳5 پروژه 
روستایی و ۸۶5 مورد نیز طرح های گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی است.
وی افزود: در بخش روستایی ۷۶ روستا با جمعیت ۸۹۳۰ خانوار به شبکه 
گاز کشور متصل شدند و عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی در 5۹ روستای 

دیگر با جمعیت 42۳5 خانوار نیز آغاز شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه گازرسانی به 
واحدهای تولیدی صنعتی هم ۸۶5 مورد پروژه شامل افتتاح طرح های گازرسانی 
در ۳2۰ واحد تولیدی صنعتی و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 545 واحد دیگر 

اجرایی شده است.

وزیر نیرو؛
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یك کارشناس اقتصادی:
تحریم ها برطرف نشود، وعده های اقتصادی 

به سرانجام نمی رسد
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تمام افراد کابینه از کاهش قیمت ها 
و سامان بخشی به شرایط اقتصادی می گویند اما تا کنون هیچ برنامه و راه حلی 
ارایه نداده اند. اهدافی را مطرح می کنند که برای عموم مردم خوشایند است اما 

این اهداف را همه دولت های پیش از این اعالم کرده  بودند.
احمد حاتمی یزد در گفت وگو با دنیای جوانان درباره انتصاب محسن رضایی 
به معاون اقتصادی رییس جمهوری و اجرای وعده های انتخاباتی وی در حوزه 
اقتصاد از جمله یارانه 45۰ هزار تومانی، تقویت ارزش پول ملی، پرداخت حقوق 
به زنان خانه دار و ... اظهار داشت: معتقدم اظهارات آقای محسن رضایی در 
زمان کاندیداتوری را کسی نباید جدی بگیرد. درست است که آقای رضایی 
دکترای اقتصاد دارد اما در چند سال گذشته حرف های غیرکارشناسی از ایشان 

بسیار زیاد شنیده ایم.
این کارشناس اقتصادی گفت: انتصاب 
معاون  سمت  ین  ا به  رضایی  محسن 
اقتصادی ریاست جمهوری بسیار شگفت آور 
بود چرا که وی با این تصمیمات و برنامه ها 
نمی تواند اقتصاد کشور را به مسیر درست 

هدایت کند.
حاتمی یزد افزود:  امروز کشورمان دچار 
کسری شدید نقدینگی است در این شرایط 
افرادی که انتخاب می شوند باید از نخبگان 

اقتصادی باشند و برنامه هایشان باید جنبه عملیاتی داشته باشند اما رضایی نه 
تئوری اقتصادی می داند و نه عملکرد اقتصادی موفقی داشته که بتواند به آن 

استناد کند.
وی مدعی شد: اینکه برای چنین سمتی آقای محسن رضایی انتخاب می شود 
نشان دهنده این است که کابینه دولت سیزدهم یکی از ضعیف ترین کابینه ها پس 
از انقالب است و حتی افراد از کابینه دولت احمدی نژاد هم ضعیف تر هستند. 
تورم،  بودجه،  کسری  و  کشور  مشکالت  عهده  از  که  نیست  این  در  تردیدی 

مدیریت بازار و ارز... بر نمی آید.
اقتصادی  معاون  که  باشیم  داشته  توجه  باید  البته  گفت:  حاتمی یزد 
موضوعاتی  چنین  بتواند  باید  بودجه  و  برنامه   سازمان  و  نیست  تصمیم گیرنده 
را در بودجه بگنجاند و وزارت اقتصاد موافقت کند و بانک مرکزی آثار چنین 

وعده هایی را در حجم نقدینگی کشور بسنجد و بررسی کند.
این کارشناس اقتصادی افزود:  معاون اقتصادی اساسا تصمیم گیر نیست و 
تنها می تواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد و نمی تواند به سازمان برنامه یا 
وزارت اقتصاد دستور اجرای اقدامی یا برنامه ای را بدهد. اقای رضایی در این 
سمت ممکن است برای پیشنهادات خود هماهنگی برگزاری جلسه ای را با حضور 
برخی از مسئوالن انجام دهد که در همان جلسه مسئوالن اعالم کنند که این 

برنامه ها محقق نمی شود.
وی ادامه داد: نباید انتظار پاسخگویی درباره  صحبت ها و ادعاهای اقای 
رضایی را داشته باشیم مگر وی برای ادعاها و صحبت های قبلی خود توضیحی 

داده  است؟ که حاال بخواهد خود را پاسخگو بداند.
زمانی که مساله  تا  امروز کشورمان  اینکه در شرایط  بیان  با  حاتمی یزد 
تحریم ها برطرف نشود، هیچ یک از وعده ها 
و برنامه های اقتصادی به سرانجام نخواهد 
اظهار  بود،  نخواهد  ما  دسترس  در  و  رسید 
داشت: تمام افراد کابینه از کاهش قیمت ها 
قتصادی  ا یط  ا شر به  بخشی  مان  سا و 
می گویند اما تا کنون هیچ برنامه و راه حلی 
می کنند  مطرح  را  اهدافی  نداده اند.  ارایه 
اما  است  خوشایند  مردم  عموم  برای  که 
این  از  این اهداف را همه دولت های پیش 

اعالم کرده  بودند.

گفت:  مرکزی  بانک  کل  رییس 
قیمت  کاهش  شاهد  اخیر  روزهای  در 
به  تومان  هزار  از 2۸  بازار  در  ارز  نرخ 
2۶ هزارتومان بودیم و انتظارداریم این 

روند ادامه یابد.  
اکبر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
همایش  یکمین  و  سی  در  کمیجانی 
گذشته  سال  افزود:  اسالمی  بانکداری 
اقداماتی برای تامین ارز مورد نیاز برای 
تامین واکسن شروع شد و این روند در 
ماه های اخیر سرعت یافت و هم اکنون 

مشکلی در تامین واکسن نداریم.  
وی افزود: در حال حاضر تامین ارز 
برای خرید واکسن انجام شده است و 
در روزهای اخیر شاهد آرامش بازار ارز 
و شاهد کاهش قیمت ها بودیم و انتظار 

داریم این روند ادامه یابد.  
فرمایشات  به  اشاره  با  کمیجانی 
انقالب  بیانیه گام دوم  در  رهبر معظم 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  در  گفت: 
انقالب اسالمی در 22 بهمن سال ۹۷ 
رهبر معظم انقالب مقام معظم رهبری 
در بیانیه گام دوم انقالب به دستاوردهای 
توصیه های  و  پرداختند  انقالب  بزرگ 
اساسی و مهمی برای حرکت به سمت 
جهاد بزرگ برای ساخت ایران اسالمی 

را فرمودند.
وی با بیان اینکه پرداختن به علم 
و دانش و مبارزه با فساد و استقالل و 
آزادی و روابط خارجی و همچنین سبک 
زندگی و مرزبندی با دشمن به عنوان 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  های  سرفصل 
به  اقتصاد  وابستگی  داد:  ادامه  است، 
نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد 
و  نیست  دولت  وظایف  حیطه  در  که 
نگاه به خارج و استفاده اندک از ظرفیت 
بودجه بندی  و  کشور  انسانی  نیروی 
اجرایی  سیاست های  عدم  و  نامتوازن 
زائد  هزینه های  همچنین  و  اقتصاد 
جمله  ز  ا حکومتی  دستگاه های  در 
ناکامی های مطرح شده از در بیانیه گام 
دوم بود و رهبر معظم انقالب  راه حل 
سیاست  کامل  اجرای  را  چالش ها  این 

های اقتصاد مقاومتی عنوان کردند.  
رییس کل بانک مرکزی با اشاره 
بانکی  تاکید  و  ارزی  های  سیاست  به 
بزرگی  بسیار  بانکی جایگاه  نظام  کرد: 
در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را 
در تامین مالی اقتصاد  می کند. امروزه 

فعالیت  رشد  و  توسعه  وجود  با  هنوز 
نقش  کماکان  بهادار،  اوراق  و  بورس 
و  است  بانکی  نظام  عهده  بر  محوری 
۷۰ تا ۸۰ درصد تامین مالی پروژه ها از 

طریق بانک ها انجام می شود.
کمیجانی تصریح کرد: منابع جذب 
قالب  در  بانک ها  در  شده  تجهیز  و 
عقود  به  توجه  با  و  بانکی  تسهیالت 
اسالمی مورد توجه قرار می گیرد و به 
بهره برداری می رسند. عقود مبادله ای 
ماهیت  به  بنا  و  داریم  را  مشارکتی  و 
می دهد  اجازه  کار  ماهیت  عقود،    این 
در عقود مبادله ای نرخ سود توافق شده 
با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی 

سود و زیان شرکا مدنظر است.
انجام  اقدامات  درخصوص  وی 
خرید  گفت:  مرکزی  بانک  در  شده 
اوراق مالی اسالمی توسط بانک مرکزی 
توسط کمیته فقهی در سازمان بورس، 
تایید  اقتصاد  وزارت  و  مرکزی   بانک 
شده و از سال گذشته عمدتا برای رفع 
کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار 

گرفته است.
کمیجانی اظهارداشت: انتشار اوراق 
ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت 
در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ 
تورم سالیانه از دیگر اقدامات انجام شده 
در بانک مرکزی است  که در شورای 
پول و اعتبار تصویب شده اما تاکنون به 
کار گرفته نشده است و در حال تهیه 
مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال 
برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این 
ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق 
مشارکت بانک مرکزی است که از سال 

های ۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.
دیگر  از  مرابحه  عقد  افزود:   وی 
عقود اسالمی در بانکداری است که در 
شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت 

و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه و 
جعاله هم اکنون اجرا می شود.  

رییس کل بانک مرکزی در ادامه 
تحوالت  درخصوص  خود  سخنان 
اقتصاد کالن گفت: در  سه سال گذشته 
ظالمانه ترین تحریم ها از طرف آمریکا 
و اروپا را داشتیم که شامل تحریم های 
و  نفتی  مرکزی،   بانکی،  بانک  نظام 
تجارت خارجی ایران بوده و درآمدهای 
ای  مالحظه  قابل  مقدار  به  را  نفتی 

کاهش داده شده است.
سال های  در  اینکه  بیان  با  وی 
گذشته دولت و مجلس سیاست هایی 
کار  به  ها  تحریم  این  با  مقابله  برای 
گرفتند، افزود: از اوایل سال ۹۸ اقتصاد 
در حال خروج از رکود بود، اما متاسفانه 
با ورود ویروس کرونا، در فصل چهارم 
با  اما  مواجه شدیم  منفی  با رشد  سال 
این حال در سال ۹۹ موفقیت های قابل 
قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در 
سال گذشته رشد اقتصادی با نفت ۳.5 
درصد و بدون نفت 2.5 درصد را داشتیم.  
این مقام مسوول اظهارداشت: در 
شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است 
و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد 
اقتصادی باشیم و شاهد این امر آمارهای 
بانک جهانی است که حکایت از این دارد 
اقتصادی جهانی  که در سال ۹۹ رشد 
منفی ۳.۶ درصد بوده و اغلب کشورهای 
به  منفی  رشد  با  صنعتی  یافته  توسعه 

دلیل کرونا مواجه هستند.
وی گفت: استفاده از ابزار عملیات 
بازار باز به عنوان یک سیاست نوین در 
نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای 
بانکی  سود  نرخ  و  نقدینگی  مدیریت 
بهبود  منظر  این  از  و  می شود  استفاده 
ترازنامه بانک ها در دستور کار است و 
به شدت دنبال می شود.کمیجانی درباره 

دارایی  بانک ها گفت: سال گذشته برای 
موهوم  دارایی  انباشت  از  جلوگیری 
بانک ها تکلیف شد که سه درصد از کل 
سپرده های خود را به صورت اوراق مالی 
و اسالمی نگهداری کنند و از این ابزار 
در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی 

بهره مند شوند.
حراج  فروش  به  اشاره  با  وی 
گذشته  سال  در  اسالمی  مالی  اوراق 
افزود: بانک مرکزی سال گذشته ۱2۶ 
هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی 
فروخت که 5۶ درصد آنها توسط بانک ها 
و 4۹ درصد توسط اشخاص حقیقی و 
حقوقی برای تامین مالی دولت خریداری 
شد و امسال نیز این ابزار به کار گرفته 
 5۰۰ و  هزار   ۱۶ کنون  تا  و  می شود 
میلیارد تومان اوراق فروخته شده است.  
ی  کز مر نک  با کل  ییس  ر
بودجه  مالی کسری  تامین  درخصوص 
تامین  عمده  گفت:  گردان،  تنخواه  از 
مالی کسری بودجه در سال های گذشته 
سه درصد از اعتبار تنخواه گردان بود و 
امسال این مبلغ حدود 5۸ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافت که موجب افزایش 
ذخایر مازاد بانک ها شده است و برای 
رشد  از  جلوگیری  و  ذخایر  این  جذب 
نقدینگی اقدام به فروش اوراق مالی و 

اسالمی کردیم.  
وی درخصوص پرداخت تسهیالت 
بانک ها  گذشته  سال  گفت:  نیز  بانکی 
بیشتر  ۹۸ معادل ۶۳ درصد تسهیالت 
پرداخت کردند و در چهار ماهه امسال 
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۷۰۱
درصد   55 یعنی  است  شده  پرداخت 

رشد را شاهد بودیم.  
ماهه  به گفته کمیجانی در چهار 
تومان  میلیارد  و 5۰۰  امسال ۳4 هزار 
نفر  هزار   4۰۰ به  ازدواج  تسهیالت 

پرداخت شده است.  
وی درخصوص بازار ارز نیز گفت: 
را  مشکالتی  تومانی   42۰۰ ارز  تعیین 
کاالی  تامین  در  مرکزی  بانک  برای 
این  حل  برای  که  کرد  ایجاد  اساسی 
متشکل  بازار  تشکیل  ابزار  دو  مسائل 
ارزی و سامانه نیما راه اندازی شد و در 
کنار آن با بهبود نسبی درآمدهای نفت 
تامین  ارزی  منابع  آزادسازی  و  گاز  و 
اعتبار وزارتخانه های صمت، کشاورزی 

و بهداشت و درمان بهبود یافت.

رییس بانك مرکزی خبر داد؛

روند نزولی قیمت ارز تداوم خواهد داشت
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یعقوبیان  آذر  ایالم -   
:   مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
آخرین  در  استان  اسالمی 
افتتاح  در حاشیه  و  دولت  از هفته  روز 
ر  د  » ه تخصصی«سیمر نه  خا ر نگا
شهرستان دره شهر از 2۰ اقدام عمرانی 
فرهنگی  زیرساخت های  توسعه  برای 
هنری ایالم در سه سال اخیر خبر داد.

سال  از  گفت:  خودآموز  عمران 
در  عمرانی  اقدام   2۰ کنون  تا   ۱۳۹۷
حوزه  زیرساخت های  توسعه  راستای 
فرهنگ و هنر استان پیگیری و انجام 

شده یا در حال اتمام هستند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را  اقدامات  این  انجام  ایالم،  استان 
اداره کل،  مدیریتی  تیم  تالش  حاصل 
حمایت  شهرستان ها،  مدیران  پیگیری 
فرمانداران و مسئوالن استانی و ملی و 

مطالبه گری هنرمندان دانست.
اقدامات  بیان  از  هدف  خودآموز 
ی  ر به نگا تجر ا  ر ها  د ر و ستا د و 
دولت  به  اطالعات  انتقال  و  اقدامات 
افزود: هرگونه  و  عنوان کرد  سیزدهم 
سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر 
جامعه  در  امید  و  نشاط  ایجاد  موجب 
هنرمندان  استعدادهای  شکوفایی  و 
کاهش  و  فرهنگی  توسعه  راستای  در 

آسیب های اجتماعی خواهد شد.
ی  خت ها سا یر ز مین  تا ی  و

دو  را  زیرساخت ها  ایمنی  و  تخصصی 
سال های  در  کل  اداره  اصلی  رویکرد 
اقدام   2۰ فهرست  و  دانست  اخیر 
عمرانی حوزه فرهنگ و هنر را به شرح 
زیر اعالم کرد و گفت: ایجاد و افتتاح 
تخصصی«استاد  تماشاخانه  نخستین 
علی باسره« در ایالم، ایجاد و راه اندازی 
استاد«  تخصصی  نگارخانه  نخستین 
علی اشرف صندوق آبادی« در ایالم از 

این اقدامات بوده است.
راه اندازی  و  تجهیز  افزود:  وی 
راه اندازی  و  ایوان، تجهیز  کلهر  سینما 
سینما سراب آبدانان، تجهیز مجدد سینما 
پیشرفته،  تجهیزات  به  ایالم  فرهنگ 
زیبای  هنرهای  هنرستان  راه اندازی 
هنرستان  راه اندازی  و  ایالم  دختران 
این  از  ایالم  پسران  زیبای  هنرهای 

اقدامات بیست گانه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایالم خاطر نشان کرد: از دیگر اقدامات 
مینی  تجهیز  به  میتوان  زیرساختی 
سینمای انجمن سینمای جوانان ایالم، 
تخصصی  نگارخانه  افتتاح  و  تجهیز 
دره شهر،  شهرستان  در  »سیمره« 
تر  مفی تئا آ لن  سا تکمیل  و  تجهیز 
اتمام(،  آستانه  )در  دره شهر  شهرستان 
تجهیز و افتتاح سالن اجتماعات«زنده یاد 
ر  د دی«  ا حیدری ز ن  ه خا علی شا
تجهیز  و  چرداول)سرابله(  شهرستان 
»زنده یاد  تخصصی  نگارخانه  افتتاح  و 
ن  ستا شهر ر  د  » ی نظر بهمن 

چرداول)سرابله( اشاره کرد.
خودآموز اضافه کرد: اخذ اعتبار و 
هزینه کرد 2 میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال 
از محل منابع ملی برای تکمیل ساختمان 
انجمن خوشنویسان استان ایالم، آغاز 

چهارسالنه  سینمایی  پردیس  ساخت 
سرمایه گذاری  )با  ایالم  امید  مدرن 
سینمایی  سازمان  حمایت  و  شهرداری 
است(،  احداث  حال  در  ارشاد  وزارت 
اعتبار  اخذ  و  زمین  متر   ۷۰۰۰ تملک 
از محل  ریال  میلیارد  و هزینه کرد ۳2 
مرکزی  تاالر  ساخت  برای  ملی  منابع 
چند منظوره ایالم و تکمیل و راه اندازی 
آسانسور مجتمع فرهنگی و هنری ایالم 
اداره کل در  اقدامات عمرانی  از جمله 
راستای تقویت زیرساخت های فرهنگی 

استان بوده است.
نسرای  میهما تجهیز  گفت:  و  ا
تکمیل   ، هی ملکشا ن  ستا شهر
ن،  نا ا بد آ ن  ستا شهر ی  ا نسر میهما
مشترک  تفاهم نامه  انعقاد  و  پیگیری 
برای تعیین تکلیف روند ساخت سینما 
قدس ایالم به عنوان مجتمع تجاری-

سینمایی تا مرحله صدور پروانه وکمک 
اداره  ساختمان  فیزیکی  پیشرفت  به 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
دره شهر از دیگر اقدامات در جای جای 

استان بوده است.
عالوه  گفت:  پایان  در  خودآموز 
ایمنی  زمینه  در  یادشده،  اقدامات  بر 
فضاهای فرهنگی اعم از نصب دوربین، 
راه پله،  و  رمپ  نرده،  معجر،  و  دزدگیر 
انجام  مناسبی  و...کارهای  ایزوگام 

شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم : 

20اقدامعمرنیبهوقتفرهنگوهنر
شهید جشنواره در بوشهر استان فاضالب و آب شركت

رجاییبرتروموردتجلیلقرارگرفت

در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان بوشهر، از میان 
در  برتری  با  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  اجرایی،  دستگاه   52
مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی به عنوان دستگاه برتر معرفی 

و مورد تجلیل قرار گرفت.
در این جشنواره مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر مورد 
تقدیر استاندار و دبیر ستاد جشنواره شهید رجایی استان بوشهر قرار گرفت

برتر  اجرایی  ۱۱ دستگاه  یاد شده  در جشنواره  این گزارش  پایه  بر 
و  عمومی  شاخص های  در  فاضالب  و  آب  شرکت  که  شدند  معرفی 

اختصاصی بیشترین امتیاز کسب کرد.
بنابراین گزارش در بخشی ازاین لوح تقدیرآمده است: ضمن تبریک 
با  باهنر،  و  رجایی  شهیدان  خاطره  و  یاد  داشت  گرامی  و  دولت  هفته 
ارزیابی صورت گرفته ستادبیست و چهارمین جشنواره شهید  به  عنایات 
رجایی استان بوشهر آن اداره کل در فرایند ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ 
به عنوان دستگاه اجرایی برتر در مجموع دو بعد شاخص های اختصاصی 
ارزیابی  فرایند  ،در  کننده  شرکت  اجرایی  واحدهای  بین  در  عمومی  و 

عملکرد اعالم می نماید.
با تبریک این موفقیت به جنابعالی و کلیه کارکنان محترم آن دستگاه 
و  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  درمسیر  پیشبرد  متعال  خداوند  از 

سیاست های دولت محترم را مسالت می نماید.

كالپوش برق عملیاتی ساختمان زنی كلنگ عملیات آغاز
درشهرستانمیامی

عملیات کلنگ زنی ساختمان اداری و عملیاتی برق منطقه کالپوش 
از توابع شهرستان میامی انجام شد .

پروژه  این  زنی  کلنگ  آئین  در  میامی  شهرستان  برق  توزیع  مدیر 
بیان کرد: به منظور تسهیل و تسریع در امور متقاضیان و مشترکان برق 

منطقه کالپوش، این ساختمان احداث می شود.
رضوان  شهر  در  کالپوش   برق  که  این  به  اشاره  با  ربیعی  عباس 
شهر  یک  و  روستا   ۱۱ شامل  منطقه  این  شد:  یادآور  گردد  می  احداث 

تحت عنوان رضوان است .
وی با اظهار این که برای احداث این پروژه، زمینی به مقدار یک 
هزار و 45۸ متر مربع در نظر گرفته شده افزود: در فاز نخست، ساخت 
واحد اداری با زیر بنای ۱2۰ متر مربع و در فاز دوم، ساخت سالن بحران 

و سوله بحران و محوطه سازی پیش بینی شده است .
یادآور می شود : در آئین کلنگ زنی این پروژه، فرماندار شهرستان 
اعضای  از  جمعی  و  شهردار  کالپوش،  بخشدار  و  جمعه  امام   ، میامی 
شورای اسالمی شهر رضوان و شماری از مسئوالن استان و شهرستان 

حضور داشتند.

صادراتبرقدركمترینمیزانممكنقراردارد
صنعت  اصلی  اولویت  همواره  کرد:  تاکید  برق  صنعت  سخنگوی 
برق تامین نیاز داخلی و مصرف برق هموطنان در داخل کشور است و 
به هیچ عنوان در صورت کمبود یا محدودیت در کشور ،واردات برق از 

صادرات بیشتر است.
منتشر  اخبار  برخی  به  اشاره  با  مشهدی  رجبی  مصطفی  دکتر 
کرد:  تاکید  پاکستان  به  برق  صادرات  فزایش  ا خصوص  در  شده 
قراردادها در  با رسانه ها و مذاکرات و  تمام گفت وگو ها  همواره در 
نیاز هموطنان  تامین  اصلی  اولویت  است که  تاکید شده  این خصوص 

در داخل کشور است.
که  شد  تاکید  نیز  اخیر  وگوی  گفت  در  داد:  ادامه  مشهدی  رجبی 
زیرساخت الزم)خط انتقال برق(  برای صادرات برق به بندر گوادر پاکستان 
در خاک ایران وجود دارد اما طرف مقابل همچنان زیرساختی که بتواند 
ایران داشته باشد احداث نکرده است و حتی  از  افزایش واردات برق را 
در صورت احداث زیرساخت های الزم در خاک پاکستان نیز اولویت با 

تامین نیاز داخلی و سپس صادرات است.
انتقال دقیق  سخنگوی صنعت برق با توصیه به اصحاب رسانه در 
نکات گفته شده به ویژه زمانی که موضوع از حساسیت های داخلی و بین 
المللی برخوردار است خاطرنشان ساخت: از ابتدای سال جاری نیز چون 
به  تامین برق شده است، صادرات برق  کشور دچار محدودیت های در 
تمام کشورهایی که با آنها قرارداد داشته ایم  متوقف شده یا در کمترین 

میزان ممکن)نزدیک به صفر( کاهش یافته است.

باحضورنمایندهمردمایالمدرمجلس؛راهروستایی»دول
گل«مهرانبهبهرهبرداریرسید

ایالم-بهره برداری از راه  روستایی دول گل مهران در آخرین روز 
از هفته دولت آغاز شد.

در آخرین روز از هفته دولت راه روستایی دول گل از توابع شهرستان 
مرزی مهران با حضور نماینده حوزه شمالی مردم ایالم در مجلس شورای 

اسالمی به بهره برداری رسید.
حاشیه  در  ایالم  استان  جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  مدیرکل 
پنج  خاکی،  عملیات  اجرای  پروژه  این  برای  گفت:  پروژه  این  افتتاح 
کیلومتر  نیم  و  به طول یک  آسفالت  و  پاشی  قیر  ابنما،  و  ابرو  دستگاه 

انجام شده است.
پروژه  این  اجرای  برای  شده  هزینه  اعتبار  افزود:   دلخواه  نوراهلل 

روستایی در شهرستان مرزی مهران را ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
و  بهسازی  هدف  با  ابرار  طرح  قالب  در  پروژه  این  کرد:  بیان  وی 
از  محرومیت  غبار  زدودن  برای  دار  اولویت  روستایی  جاده های  آسفالت 
و  روستاییان  رضایت  ارتقای  در  توانسته  که  است  شده  اجرا  روستاها 

پیشگیری از مهاجرت به شهرها اثرگذار باشد.

سامانهكنترلكارخانه»PETیک«پتروشیمیشهیدتندگویانروزآمد
شد

سامانه کنترل کارخانه »پت یک« پتروشیمی شهیدتندگویان که پیش تر انحصار 
فناوری آن در اختیار شرکت »امرسون« آمریکا بود برای نخستین بار در صنعت پتروشیمی، 

به همت متخصصان ایرانی روزآمد شد.
برای نخستین بار، عملیات روزآمد کردن سامانه کنترل کارخانه »PET یک« 
مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان در کمترین زمان ممکن و بدون توقف واحدهای تولید 

با موفقیت اجرایی شد.
این سامانه که متعلق به شرکت آمریکایی »امرسون« است با توجه به همکاری 
نکردن شرکت سازنده، نبود حمایت شرکت های تولیدکننده محصوالت کنترل و اندازه گیری، 
همچنین قدیمی بودن آن در پایین ترین سطح کارآیی قرار داشت و اشکاالت اساسی را 
برای مجموعه به ویژه در کمیت و کیفیت تولید ایجاد می کرد که به همت متخصصان و 

کارشناسان داخلی روزآمد شد.
در گام نخست اجرای این پروژه، با توجه به برنامه ریزی و تحقیقات انجام شده، 
مقرر شد مطابق روال در پروژه های مشابه، برنامه نویسی سامانه برای ارتقای آن به صورت 
آفالین در طول یک سال انجام و سپس با غیرعملیاتی کردن واحدها، عملیات پیاده سازی 

و روزآمد کردن سامانه کنترل انجام شود.
پس از پایان کار برنامه نویسی با توجه به تعهدهای پتروشیمی شهید تندگویان و نقش 
حیاتی و مهم تولیدات آن در صنایع مختلف کشور، در عمل توقف همه واحدها برای اجرای 
این برنامه ممکن نبود، بنابراین به منظور حل این مشکل با انجام فعالیت های کارشناسانه 
و تغییرات مبتکرانه، امکان توقف واحدهای تولیدی به صورت مجزا بررسی و تأیید شد تا 
به این صورت ضمن انجام برنامه، خللی نیز در تعهدهای شرکت به منظور حمایت از تولید 
ملی وارد نشود.به همین  منظور POLY C با توجه به لزوم انجام کارهای تعمیراتی در 
آن به عنوان نخستین واحد در نظر گرفته شد و با متوقف کردن آن، در مدت هفت روز 

سامانه کنترل آن روزآمد و دوباره عملیاتی شد.
در ادامه و با تجربه به دست  آمده از اجرای برنامه در POLY C مجتمع، ایده 
اجرای عملیات روزآمد کردن سامانه کنترل بدون توقف تولید مطرح و در استعالم از کل 
منابع به ویژه منابع خارجی و شرکت های صاحب نام این اقدام غیرممکن اعالم شد، اما 
با توجه به نشست های مختلف کارشناسی و بررسی جزئیات، همچنین اصرار و حمایت 
اعضای گروه اجرایی به ویژه بهره برداری مقرر شد این عملیات در POLY B مجتمع 
بدون توقف تولید به صورت آزمایشی انجام شود که این مهم با متخصصان پتروشیمی شهید 
تندگویان در شرایط بد آب وهوایی در مدت سه ساعت و بدون ضایعات تولیدی اجرا شد.
اجرای موفقیت آمیز این برنامه در POLY B سبب شد در دیگر واحدهای کارخانه 
PET یک مجتمع هم عملیات روزآمد کردن سیستم کنترل بدون توقف تولید اجرایی شود. 
روزآمد کردن سامانه کنترل تولید در پتروشیمی شهید تندگویان افزون بر رفع توقف های 
ناخواسته و مشکالت دیگر سیستم قدیمی، مزایای متعددی از جمله افزایش قدرت کنترل و 
پایش فرآیند، افزایش کّمی و کیفی تولیدات، سهولت تهیه قطعات و وسایل به دلیل داخلی 

بودن آنها را برای مجتمع به ارمغان آورده است.
متخصصان پتروشیمی شهیدتندگویان پیش از این نیز موفق به بومی سازی قطعات 
و تجهیزات دیگر این زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت به منظور حفظ و تداوم کّمی و کیفی 
تولید، حمایت از شرکت های تولید داخل و خودکفایی کشور و قطع وابستگی به خارج 
کشور شده اند که از جمله آنها می توان به طراحی، ساخت و تعمیرات تجهیزات کمپرسور 
تأمین  هوای اکسیداسیون، ساخت کیبورد صنعتی دستگاه نساجی، طراحی، ساخت و نصب 

فیلتر دوار تحت خأل اشاره کرد.
 

برقمنطقهایخوزستان200كپسولاكسیژنبهدانشگاهعلومپزشكی
اهوازاهداكرد

صبح امروز طی مراسمی با حضور مدیرعامل این شرکت و رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز در یمارستان امام خمینی )ره( اهواز ، این تجهیزات به دانشگاه علوم پزشکی 

اهواز اهدا شد.
محمود دشت بزرگ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اهدای کپسول 
اکسیژن و صندلی به بیمارستان کرونایی را تکلیف انسانی، سازمانی و شرعی خواند که 
باید در این شرایط از بیمارستان ها انجام شود. وی با اشاره به تالش های دوساله کادر 
درمان در مقابله با بیماری کرونا گفت: وظیفه ایجاب می کند که پشتیبانی های الزم از 
بیمارستان ها و کادر درمان انجام شود و الزم است که سازمان ها و مردم در این موضوع 

مشارکت فعال داشته باشند.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با تقدیر از همکارانی که در تهیه و تامین 
تجهیزات اهدایی مشارکت داشته اند، تصریح کرد: در همین راستا یک مجموعه ۳۰۰ تایی 
کپسول اکسیژن در اندازه های مختلف و تعدادی صندلی تهیه شده که امروز 2۰۰ کپسول 
آن  به دانشگاه علوم پزشکی اهواز اهدا شد همچنین ۳۰ عدد صندلی به بیمارستان امام 
خمینیی )ره( هدیه شد. روز گذشته نیز 4۰ کپسول و 2۰ صندلی به بیمارستان آیت اهلل 

کرمی )ره( اهواز اهدا شد و مابقی نیز در روزهای آینده توزیع خواهد شد.
محمود دشت بزرگ در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به کمبود تولید 
برق در استان در تابستان جاری اشاره کرد و افزود: مجموعه برق استان همه تالش خود 
را کرد که برق مراکز درمانی به هیج وجه قطع و دچار خاموشی نشود تا مراکز درمانی از 

این بابت دچار خللی نشوند و در این زمینه موفق عمل کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در این مراسم با تشکر از عمل خداپسندانه 
برق منطقه ای خوزستان در اهدای کپسول اکسیژن و صندلی به بیمارستان های کرونایی، 

این اقدام را باعث قوت قلب کادر درمان و خدمات رسانی بهتر به بیماران توصیف کرد.
دکتر فرهاد ابول نژادیان با اشاره به تامین برق مراکز درمانی علی رغم محدودیت ها 
و مشکالتی که در این حوزه وجود داشت، از نگاه ویژه ای که برای تامین برق بیمارستان 
ها و مراکز درمانی در مجموعه صنعت برق استان وجود دارد تشکر و قدردانی کرد و 
گفت: در ماه های اخیر علی رغم کمبود شدید برق و بحران خاموشی، از بابت قطعی 
برق بیمارستان ها دغدغه ای نداشتیم و برق پایدار مورد نیاز بیمارستان ها تامین شد و 

nبیمارستان ها به سالمت از این شرایط عبور کردند

شورای ششم و اولین گام خدمت؛
آغازپروژهپارکبانوانكمالشهر

در بازدید میدانی اعضای شورای اسالمی ، سرپرست شهرداری و معاونین شهردار 
کمالشهر از محل احداث بوستان ویژه بانوان کمالشهر، عملیات اجرایی و احداث این فضای 

تفریحی ورزشی ، رسماٌ کلید خورد .
محسن افشار ریاست شورای اسالمی کمالشهر در حاشیه این بازدید گفت: یکی از 
مطالبات بحق مردم کمالشهر بویژه بانوان ارجمند، احداث بوستان ویژه بانوان است که با 
توجه به اهمیت آن ، موضوع در جلسه اخیر شورای اسالمی شهر مطرح و مورد بحث و 
بررسی قرارگرفت و پیشنهاداتی به صحن شورا تسلیم و پیگیری های الزم انجام پذیرفت.
وی در ادامه افزود : پیش تر محلی برای احداث بوستان بانوان پیشنهاد شده بود که 
به جهت فضای محدود و نامطلوب ، رد و محل دیگری مورد بازدید و بررسی قرارگرفت.
رئیس شورای اسالمی کمالشهر در ادامه گفت: ضلع جنوبی بخش شهربازی بوستان 
بزرگ آزادگان کمالشهر محلی است که برای احداث این فضای رفاهی و ورزشی در نظر 
گرفته شده که طرح های آن به شورای شهر ارائه گردیده و اکنون کارشناسان حوزه های 
مربوطه در حال بررسی و برآورد هزینه ها هستند و بزودی این اقدامات از طریق رسانه 

ها به اطالع شهروندان محترم  خواهد رسید.
در ادامه این بازدید مهندس رئیسی زاده سرپرست شهرداری کمالشهر نیز در خصوص 
اقدامات برجسته در حوزه های مختلف مدیریت شهری  گفت: همدلی و همفکری که فی 
مابین شورای اسالمی و شهرداری کمالشهربرقرارگردیده و اهدافی که در راستای خدمت 
رسانی به شهروندان محترم و فهیم این شهر در مراحل مختلف در دست بررسی و ارائه طرح 
می باشد، قطعا نوید بخش اتفاقات خوشایند و رخدادهای برجسته ای در شهرخواهد بود .
وی در ادامه بااشاره به پارک بانوان کمالشهر، خاطر نشان کرد: احداث بوستان ویژه 
بانوان گامی است در راستای خدمت به شهروندان بویژه بانوان محترمه شهر که براستی 
ارج نهادن به بانوان و گرامیداشت مقام زن، قطعاً به تحکم و تقویت بنیان خانواده کمک 
نموده و به تبع آن موثر در تربیت فرزندان و جوانانی است که آینده ساز همین شهر هستند. 
سرپرست شهرداری کمالشهر در پایان گفت: اقدام عمرانی فرهنگی دیگری که 
دردست بررسی و ارائه طرح میباشد، بهسازی و راه اندازی ساختمان فرهنگسراست که 
در مرکز بوستان آزادگان قراردارد و مدتی است متروکه و بال استفاده می باشد که پس از 

افتتاح ، بزرگترین مرکز فرهنگی آموزشی شهر خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دشتستان  
در  آبخوانداری  و  آبخیزداری  پروژه   5 افتتاح  از 

شهرستان به مناسبت هفته دولت خبر داد.
و  دولت  هفته  تبریک  ضمن  نیکنام  رضا 
با هنر،  گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و 
اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر و نیاز 
مبرم انسان و طبیعت به آب های حاصل از نزوالت 
آسمانی، اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری 

بسیار حائز اهمییت می باشد.

وی افزود: خوشبختانه در سال جاری در سطح 
شهرستان  ۱۱ بند سنگی مالتی در قالب 5 پروژه  

آبخیزداری اجرا و به بهره برداری رسید.
ری  بخیزدا آ و  طبیعی  بع  منا ره  ا د ا رئیس 
با  ها  پروژه  این  داد:  ادامه  دشتستان  شهرستان 
محل  از  و  ریال  میلیون  هزار   ۶۰ بر  بالغ  اعتباری 

اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۹۹ میباشند.
دارای  مذکور  های  سازه  کرد:  تصریح  نیکنام 
۱22۸۳ متر مکعب حجم عملیات و 2۷۰۰۰۰  متر 

بخش  چهار  در  سالیانه  استحصال  حجم  مکعب 
درآمده  اجرا  به  بوشکان  و  ارم  مرکزی،  شبانکاره، 

است.
دشتستان  شهرستان  کلی  طور  به  افزود:  وی 
دارای ۳۱5 مورد سازه سنگی مالتی بوده که این 
سازه ها در خصوص مقابله با خشکسالی وافزایش 
با  مقابله  در  روستایی  مناطق  آب  منابع  آوری  تاب 
بر  بسزایی  نقش  سیل  کنترل  و  خشکسالی  اثرات 

عهده دارند.

5 پروژه آبخیزداری و آبخوانداری در شهرستان دشتستان به بهره برداری رسید

موسسان محترم مدارس 
و مراکز غیر دولتی

واقع  میالد  دولتی  غیر  دبستان  سابق  ملک 
درمنطقه ۱۱ تهران، خیابان لبافی نژاد پالک ۱۱5 
)فاقد استحکام بنا ( به مساحت ۳۶۰ متر مربع و زیر 

بنا ۳5۰ مترمربع در دونیم طبقه به فروش میرسد.
متقاضیان باشماره های ذیل تماس حاصل نمایند 

ره  ادا   ۰۹۱۹5۶۶۸2۹2  -  ۰2۱۶۶4۰54۶۷
اموزش و پرورش منطقه ۱۱

نسب:   ئی  صفا مرکزی-رضا 
استاندار مرکزی گفت: همزمان با هفته 
اقتصادی، عمرانی و  دولت ۶5 طرح 
خدماتی در شهرستان شازند به بهره 

برداری رسید.
سید علی آقازاده در جریان سفر 
به شهرستان شازند که به منظور افتتاح 
و بهره برداری از پروژه های عمرانی، 
مناسبت  به  خدماتی  و  قتصادی  ا
اظهار  گرفت،  صورت  دولت  هفته 
در   ۱4۰۰ سال  دولت  هفته  در  کرد: 
پروژه  افتتاح  شاهد  شازند  شهرستان 
های تاثیرگذار در توسعه اقتصادی و 

تولیدی بودیم.
ین  ا های  پروژه  د  تعدا وی 
اقتصادی،  طرح   ۶5 را  شهرستان 
بالغ  ای  با هزینه  و خدماتی  عمرانی 
بر 5۰ میلیارد تومان دانست و افزود: 
بیش از ۸۰ شغل ثابت و غیرثابت به 
دنبال این پروژه های ایجاد شده است.

از  یکی  کرد:  تصریح  آقازاده 
مسیر  شهرستان،  مهم  های  پروژه 

۳.5 کیلومتری روستای کزاز به شهر 
با  توره  به  شازند  جاده  و  مهاجران 

تومان  میلیارد   ۳.5 بر  بالغ  اعتباری 
بهره  به  سال   ۱.5 از  پس  که  بود 

برداری رسید.
 ۱2 دبیرستان  افتتاح  به  وی 
کالسه شهید حاج قاسم سلیمانی در 
شهر مهاجران اشاره کرد و گفت: این 
پروژه درگیر هشت سال وقفه بود که 
امسال با اعتباری حدود هفت میلیارد 
تومان احداث و تجهیز شده است و در 
کنار آن نیز کتابخانه ای مناسب با نام 
حیات طیبه نیز بهره برداری شد که به 
توسعه سرانه فرهنگی شهر مهاجران 

کمک کرده است.
به  ادامه  در  مرکزی  استاندار 
در  کشاورزی  های  طرح  فتتاح  ا
مزرعه  موچان،  چون  روستاهایی 
ند  توا می  که  کرد  اشاره  خاتون 
فرهنگی،  توسعه  برای  سرآغازی 
اجتماعی و اقتصادی روستاها و ایجاد 

اشتغال قلمداد شود.

۶5 طرح اقتصادی، عمرانی و خدماتی در شازند افتتاح شد

پخش  ملی  کت  شر یر  مد
فرآورده های نفتی منطقه شاهرود  گفت 
دوگانه سوز  رایگان  طرح  اجرای  با   :
ابتدای  از  عمومی  خودروهای  کردن 
از مرداد ماه سال گذشته  شروع طرح 
تا کنون  ۳۸۹۰ دستگاه خودرو عمومی  
استان  سطح  در  فعال  کارگاه  پنج  در 
گازسوز  منطقه  این  عملیاتی  حوزه  در 

شده اند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
افزود:  اکبر عربعامری   شاهرود  علی 
نام  ثبت  خودرو   45۰۰ مجموع  از 
شده در سامانه  ، تعداد ۳۸۹۰  خودرو 
استان  سطح  در  یگان  را به صورت 
در  نیز  مابقی  و  دوگانه سوز  سمنان 

حال انجام است .   
در   : کرد  نشان  عربعامری خاطر 
حال حاضر از پنج  کارگاهی که به این 
امر اختصاص داده شده است ، شامل  
سه کارگاه در سمنان و دو کارگاه در 
شاهرود ، همگی فعال و آماده خدمت 
سوز  گاز  اولویت  و  باشند  می  رسانی 
زودتر  که  است  خودروهایی  با  کردن 

در سامانه مورد نظر با ثبت کد ملی و 
شماره همراه اقدام کرده باشند . 

لکین  ما  ، است  ذکر  به  الزم 
کشور  وزارت  توسط  که  خودروهایی 
به شرکت ملی پخش معرفی شده اند 
و اغلب پیامک دریافت کرده اند ، در 
صورت مجاز بودن می توانند نسبت به 
ثبت نام و دریافت نوبت اقدام نمایند.

3۸90 خودرو عمومی در سطح استان سمنان به صورت رایگان دوگانه سوز شدند 

مدیرکل   : -محمدی  مرکزی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی گفت: ۹5 میلیون و 2۸۶ هزار 
دستگاه وسیله نقلیه امسال در ۶۸ جاده 
این  برخط  ترددشمار  به  مجهز  اصلی 
آمار  این  که  داشتند  شد  و  آمد  استان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ 

درصد افزایش نشان می دهد.
 ۱۸ افزود:   جهانی«   »مهرداد 
از  فقره   ۶۱۶ و  هزار   ۹۰۶ و  میلیون 
این وسایل نقلیه در این مدت از استان 
مرکزی خارج و ۱۸ میلیون و 42۹ هزار و 
۷۱4 دستگاه به استان وارد شدند  و این 
استان در شاخص شماروسایل نقلیه تردد 
شده در جاده ها امسال  جز سه استان 

برتر کشور قرار گرفته  است.
نقل  مدیرکل راهداری و حمل و 
ورود  گفت:  مرکزی  استان  جاده ای 

وسایل نقلیه به استان مرکزی در این 
مدت نسبت به مدت مشابه چهار درصد 
و خروج آن ها 2 درصد افزایش داشته 
جاده  کرد:  خاطرنشان  است.جهانی 
و  میلیون  سه  تردد  با  اراک   - شازند 
۹۹4 هزار و ۳۰۷ وسیله نقلیه بیشترین 

تردد  را در این مدت  به خود اختصاص 
اراک - سلفچگان  داده است  و جاده 
با تردد سه میلیون و ۹۷2 هزار و ۸۳۸ 
وسیله نقلیه و تهران- ساوه با تردد سه 
میلیون و ۶۹۶ هزار و ۸۶۳ وسیله نقلیه 

در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: 22 میلیون و ۸۸۸ 
هزار و ۱۳۷ دستگاه وسایل نقلیه سنگین 
و ۹5۳ هزار و ۸۷۳ دستگاه اتوبوس در 
استان مرکزی  این مدت در جاده های 

تردد کردند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
تردد  گفت:  مرکزی  استان  جاده ای 
مدت  این  در  سنگین  نقلیه  وسایل 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
هفت درصد و تردد اتوبوس ۳۷ درصد 

افزایش یافته  است.
۶ هزار و 4۰۰ کیلومتر انواع آزاد 
راه، راه اصلی و راه روستایی در استان 
مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر 
داده  تشکیل  روستایی  های  راه  را  آن 
است.روزانه حدود 4۹۰ هزار وسیله نقلیه 
مرکزی  استان  ای  جاده  مسیرهای  از 

تردد می کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

تردد در جاده های استان مرکزی ۱۸ درصد افزایش یافت

ایالم_مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: برای 
گازرسانی به روستای چم شیر ۳4 میلیارد ریال از محل منابع 
داخلی شرکت گاز استان هزینه شده و بیش از 4 هزارو 5۰۰ 

متر شبکه اجرا گردیده است.
به  گازرسانی  با  اینکه  بیان  با  اللهی  شمس  عباس 
روستای مذکور ۱2۷ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
می شوند، افزود: از ابتدای تُاسیس شرکت گاز تاکنون تعداد 
5 هزارو ۱۰۰ علمک در شهرستان سیروان نصب گردیده 
طبیعی  گاز  نعمت  از  مشترک   ۹۶۷ هزارو   5 از  بیش  و 

برخوردار هستند.
وی افزود: با توجه به گستردگی شهرستان مقدار 44 
کیلومتر خط فلزی و 2۶5 کیلومتر لوله پلی اتیلن در این 
شهرستان اجرا و برای تُامین پایدار گاز در این منطقه تعداد 

۹ ایستگاه فشار شکن گاز نصب و راه اندازی شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: شهرستان 
به  گاز  تزریق  با  که  می باشد  روستا   ۶۳ دارای  سیروان 
به  شهرستان  گازدار  روستاهای  تعداد  شیر،  چم  روستای 

۶۱ روستا می رسد.

تاریخی  روستای  به  گازرسانی  افزود:  اللهی  شمس 
با  حاضر  حال  در  روته  چم  روستای  نیز  و  کالن  سراب 
پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال اجرا می باشد و بزودی 

این دو روستا نیز به اتمام می رسد.
همچنین معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم در مراسم 
افتتاح پروژه گازرسانی به روستای چم شیر سیروان با اشاره 
به اینکه در هر شهرستان و یا روستایی که پروژه ای افتتاح 
می شود، رد پای شرکت گاز استان ایالم مشهود است، گفت: 
شرکت گاز استان ایالم در بیشتر مناطق روستایی استان 

پروژه افتتاحی دارد که این مهم نشانه تالش و کوشش و 
توجه به مناطق محروم استان است.

الیاس فتاحی با بیان اینکه شرکت گاز استان در بین 
دستگاههای خدمات رسان یکی از دستگاههای فعال در 
داشت:  اظهار  است،  روستایی  مناطق  به  رسانی  خدمات 
بزودی و با افتتاح شهر پهله، ۱۰۰ درصد مناطق شهری و 
۹۷ درصد مناطق روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
می  شوند که این موضوع باعث رضایت عمومی مردم از 

شرکت گاز شده است.

بمناسبت هفته دولت؛ مشعل گاز در روستای چم شیر سیروان روشن شد
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میـری  ا علـی  و  مصطفـی 
هسـتند.  زرین پـال  بنیانگـذاران 
سـر  گل  زرین پـال  حقیقـت  در 
سـبد شـرکت سـامان سیسـتمز به 
و چنـد سـرویس  حسـاب می آیـد 
ریـز و درشـت دیگـر هـم دارند که 
کمتـر بـه گوش تـان خورده اسـت. 
علـی برادر بزرگ تر اسـت اما دیرتر 
وارد جمع سـامان سیستمی ها شده. 
پدرشـان حسـین امیری مدتی مدیر 
فـروش گرین و بعـد مدیر بازرگانی 
مصطفـی  اسـت.  بـوده  بین الملـل 
سـال دوم دانشـگاه شـهید بهشتی 
بـوده کـه  کامپیوتـر  علـوم  رشـته 
بـه همراه سـه دانشـجوی دیگر در 
سـال ۸5 شـرکت سـامان سیستمز 
را بنیانگـذاری می کننـد. مصطفـی 
می گوید:»خانـواده خیلـی مخالـف 
بودنـد، می گفتند بشـین درس ات را 
بخـوان.« آن سـه نفـر دیگـر یکی 
از دانشـگاه آزاد پرند اسـت، دیگری 
هـم  سـومی  و  بهشـتی  شـهید  از 
دوسـت علی برادر مصطفی اسـت. 
مصطفی می گوید:»از اول کله شـق 
بـودم. همیشـه پـدرم می گفت چیه 
حـاال! عجله ت برای چیـه؟ این قدر 

عجلـه داری کـه چی بشـه؟«
شـرکت های  اکثـر  همچـون 
سـیلیکون ولی ایـن  بـار بـه جـای 
گاراژ ماجـرا از یک زیرزمین شـروع 
می شـود تـا مقدمه هـای کار یـک 
در  بزننـد.  کلیـد  را  نوپـا  شـرکت 
آریاشـهر زیرزمینـی رهـن می کنند 
و همـراه شـرکتی دیگـر کـه برای 
جواهر سـازی ها طراحی وب سـایت 
انجام می دهد، به صورت اشـتراکی 
پول رهـن را می دهنـد. هرچند بعد 
از گذشـت سه ماه آن شرکت دست 
از کار می کشـد و تصمیـم می گیرد 
از زیرزمیـن بـرود. بـه قـول علـی 
امیـری کـه خـودش می گویـد در 
تمـام خاطرات سـامان سیسـتمز در 
حاشـیه است:»فراریشـان دادیم«.

عصـا  بـه  سـت  د مـال  کا
می کننـد  حرکـت  احتیـاط  بـا  و 

بزرگـی  ریسـک  بـا  مبـادا  کـه 
رود.  بـاد  بـر  سرمایه شـان  تمـام 
مصطفـی می گوید:»شکسـته رفتار 
می کردیـم، سـعی می کردیم تجربه 
ببینیـم  کـه  بیاوریـم  دسـت  بـه 
از  یکـی  می رسـیم.«  کجـا  بـه 
پروژه هایـی کـه می گیرنـد  اولیـن 
سـایت باشـگاه پرسـپولیس اسـت 
بدقولـی اش  از  هـم  حسـابی  کـه 
هسـتند.  شـاکی  نـدادن  پـول  در 
وقـت  می گوید:»هیـچ  مصطفـی 
یـادم نمـی رود، پـدرم بـه محـض 
اینکه پرسـپولیس می بـرد می گفت 

می دهنـد.« را  پولـت  االن  بـرو 
سـاخت  مشـغول  آن  از  بعـد 
نرم افـزار برای مدرسـه های شـاهد 
موفـق  نهایـت  در  و  می شـوند 
می شـوند به 5۰ مدرسـه سـرویس 
 دهنـد. اما نرم افزار تحـت ویندوزی 
منتشـر  آموزشـگاه ها  بـرای  کـه 
کرده انـد بـه فروش نمـی رود، حتی 
نمی تواننـد از پـس هزینه های اولیه 

آن برآینـد. مدتـی هم با آموزشـگاه 
کیـش مهر همـکاری می کننـد اما 
آن قدر اپلیکیشن شـان ضعیف است 
می گیرنـد  تصمیـم  خودشـان  کـه 
قـرارداد را فسـخ کننـد. مصطفـی 
بـه  رسـیدیم  اینکـه  می گوید:»تـا 
سـال ۸۸ و بـا اتفاقاتـی کـه افتـاد 
بـازار دچـار رکـود شـد.« مصطفی 
وقتـی تصمیـم می گیـرد در انتهای 
سـال حقـوق کارمندانـش را بدهد، 
تنهـا 2۰۰ هزار تومان برای خودش 
داشـت  می گوید:»واقعـا  می مانـد. 
گریـه ا م می گرفـت. ۱2 میلیـون از 
جاهـای مختلـف مثل پرسـپولیس 

داشـتیم.« طلب 
نرم افـزار مدیریـت هاسـتینگ 
 Sama CRM نـام  بـه  آنهـا 
نیـز کم کـم در بازار شـناخته شـده 
و حـدود ۶۰ مشـتری دارنـد. با این 
حـال هیچ  کدام از محصوالت شـان 
در حـدی نیسـت کـه سـود زیادی 
برای شـرکت داشـته باشد؛ شرکتی 

کـه اکنون شـش نفره شـده و برای 
باقـی مانـدن احتیـاج بـه سـرمایه 
می گوید:»هرچـه  دارد.  بیشـتری 
بـود شـرکت را بـا امیـد و خون دل 

داشـتیم.« نگه 
در نهایـت تصمیـم می گیرنـد 
نگرش شـان را تغییـر  دهنـد و بـه 
جـای اینکـه از دیگـران سـفارش 
بگیرنـد خودشـان نیازهـا را بیابنـد 
کننـد.  تولیـد  راه حـل  برایشـان  و 
اولیـن سرویسـی اسـت  زرین پـال 
کـه بـا ایـن دیـد درسـت می شـود 
و بعـد هـم عصـر اس ا م اس و نوین 
پیامـک به وجـود می آیند. کسـانی 
کـه از نرم افـزار مدیریـت محتـوای 
سـما اسـتفاده می کردنـد اکثرا یک 
مشـکل واحـد داشـتند و آن هـم 
ایـن بـود کـه آن زمـان بانک هـا 
بـه سـختی درگاه آنالیـن پرداخت 
می دادنـد. مصطفـی می گویـد:»آن 
از  درگاه هـا  بازاریابـی  کار  موقـع 
طریـق شـعب انجام می شـد، یعنی 

بـه شـعبه ای می رفتـی و می گفتـی 
می خواهم هاسـت بفروشـم و مدیر 
شـعبه هـاج و واج نگاهـت می کرد 
کـه هاسـت یعنـی چـه و در نهایت 
چـون  می خواسـتند  ملکـی  سـند 
شـعب بیشـتر رابطـه ای هسـتند و 
فقـط نـگاه می کننـد کـه چقـدر ته 
حسـابت پـول داری.« ایـن فرآینـد 
بلنـد و دشـوار آنهـا را بـه ایـن فکر 
می انـدازد که یک راه حـل پرداخت 
ارائـه کننـد. از نظـر آنهـا حتـی اگر 
نیازهـای  جـواب  سـرویس  ایـن 
خودشـان را هـم می داد و کسـی از 
آن اسـتقبال نمی کـرد، ارزشـش را 
داشـت کـه برایـش وقـت بگذارند. 
از طرف دیگر می خواسـتند مشـکل 
مشـتری را در اعتمـاد به فروشـنده 
حـل کنند. مصطفـی می گوید:»من 
خـودم خریـد اینترنتـی نمی کـردم، 
می کنـم  واریـز  را  پـول  می گفتـم 
ولـی کاال را نمی دهنـد، بایـد بـروم 
شـکایت کنم، آخر سـر هـم ممکن 
اسـت بگویند بیا اصل پولت را پس 

می دهیـم.«
ی  ا بـر نـد  می گیر تصمیـم 
محتوایـی  مدیریـت  از  زرین پـال 
کـه داشـتند اسـتفاده کننـد و کار را 
از صفـر شـروع نکننـد. کسـانی که 
از سیسـتم مدیریـت محتوای سـما 

اسـتفاده می کردنـد و می خواسـتند 
لیـن  و ا  ، شـند با شـته  ا د ه  گا در
 ۱4 در  بودنـد.  آنهـا  مشـتری های 
روز عید زرین پال را توسـعه دادند و 
مطمئن بودند از ۶۰ مشـتری سابق 
نیمـی را می تواننـد بـه زریـن پـال 
جـذب کننـد. در ۱۷ و ۱۸ فروردین 

جلسـه ای  پاسـارگاد  بانـک  بـا 
را  اولیـه  پروپـوزال  و  می گذارنـد 
از  ارائـه می دهنـد. پـس  بـه آنهـا 
۱5 روز بررسـی خبـر می رسـد کـه 
مشـکلی نیسـت و می تواننـد برای 
 ۸۹ فروردیـن  در  برونـد.  قـرارداد 
بـدون اینکـه هنـوز دفتـری خریده 
باشـند، زرین پال را رونمایی کردند.
رونمایـی  از  پـس  مـاه  یـک 
زرین پال پاسـارگاد پروژه مشـابهی 
را بـه نـام پی پـاد کـه سـه سـال 

روی آن کار می کـرد، نیـز رونمایی 
می کنـد. مصطفـی می گوید:»دقیقا 
مثـل زرین پـال بـود اما ما اسـکلت 
کوچک تری داشـتیم و می توانستیم 
راحت تـر تغییـر شـکل بدهیـم امـا 
آنهـا بانـک بودند و یکـی از دالیلی 
کـه پی پـاد بـه نتیجـه نرسـید هـم 

درگاه  طریق  از  می تواند  زرین پال  حساب  یک 
برای  می توانید  همچنین  شود.  شارژ  بانک ها  پرداخت 
آنها  از  یا  کنید  واریز  پول  زرین پال  دیگر  حساب های 
درخواست وجه کنید. از طریق سایت زرین پال و از طریق 
بخشی که به سرویس دیگر این شرکت یعنی شارژ ریسلر 
متصل شده است، می توانید برای تلفن همراه خود شارژ 
طریق  از  می توانید  سرویس  این  وسیله  به  کنید.  تهیه 
زرین پال،  دروازه  وسیله  به  و  پذیرنده  وب سایت های 

پرداخت را انجام دهید.
زرین پال به خریداران تضمین تراکنش امن می دهد 
و چنانچه خریدار پس از پرداخت وجه، سرویس یا کاالی 
سفارش داده شده را دریافت نکرد می تواند آن را پیگیری 
کند و قضاوت نهایی میان فروشنده و خریدار را سایت 

زرین پال بر عهده خواهد داشت.
اگر فروشنده هستید، سایت زرین پال با فراهم کردن 
درگاه پرداخت آنالین برای شما، زمان صرف شده جهت 
تایید و تحویل سفارش را چندین برابر کوتاه تر می کند. 
اگر شرکتی دارید دریافت ها و پرداخت ها در زرین پال به 
نام شخص حقوقی ثبت و نمایش داده می شود و امکان 

ایجاد درگاه های اشتراکی وجود دارد. به طوری که هر یک 
از کاربران ذی نفع در ازای تراکنش انجام شده، درصد خود 
را از تراکنش دریافت می کنند. سیاست امنیت اطالعات 
زرین پال،تضمین می کند سوءاستفاده و کالهبرداری های 

احتمالی به حداقل برسد.
زمانی که کسی از شما خرید می کند، پول به کیف 
درخواست  می توانید  بعد  می شود،  منتقل  زرین پال  پول 
سطح  اگر  شود.  واریز  بانکی تان  حساب  به  که  بدهید 
تایید نقره ای را داشته باشید سه تا چهار روز بعد منتقل 
هشت  تا  شش  باشد  طالیی  تایید  سطح  اگر  می شود، 

ساعت زمان می برد. 
در هر دو حالت بر اساس نوع تجارت شما کارمزدی 
کسر می شود. در کنار این مدل بدون کارمزدی به نام 
زرین کارت هم وجود دارد. در این حالت هیچ کارمزدی 
گرفته نمی شود و برای زیر 4۰۰ هزار تومان آنی و باالتر 
از یک دقیقه تا ۱2 ساعت به زرین کارت ریخته می شود. 
زرین کارت تحت سیستم شتاب است پس می توان با آن 
از پایانه های فروش و ماشین های خودکار پرداخت، پول 

دریافت کرد.

عصر اس ام اس 
و نوین پیامك

یک  فقط  اس ام اس  عصر 
است  پیامک  ارسال  سرویس  وب 
که  است  سایتی  پیامک  نوین  اما 
کاربردی تر  را  اس ام اس  عصر 
سرویس های  آن  روی  و  می کند 
بانک های  مانند  افزوده ای  ارزش 
اس ا م اسی یا پاسخگوهای خودکار 
ارائه می دهد. رد ریسلر طبق ادعای 
خودشان بزرگ ترین فروشنده دامنه 
پارکینا  سرویس  است.  آی آر  دات 
یعنی  است؛  دامین  پارک  برای 
زمانی که دامینی بالاستفاده دارید، 
با این سرویس می توانید محتواهای 
از پیش تعیین شده ای روی آن قرار 
پیش  از  محتواهای  این  دهید. 
سامان  تیم  توسط  که  تعیین شده 
سیستمز تامین شده شامل سرویس 
تحت  قالب هایی  یا  شارژ  فروش 
عنوان در دست ساخت است. حتی 
که  تفریحی ای  مجله  از  می توانید 
به صورت خودکار از منابع مختلف 
و  کنید  استفاده  می شود،  به روز 
سرویس  توسط  که  تبلیغاتی  از 
دیگر سامان سیستمز تحت عنوان 
راست کلیک تهیه می شود، کسب 

درآمد کنید.

مصطفی و علی امیری بنیانگذاران زرین پال :

رقیبان میگویند؛ ما سرویسی مثل زرین پال هستیم 

همیـن بـود، چـون فکـر می کردند 
بازار خیلی بزرگ اسـت.« بعد از آن 
بـا بانـک ملـت قـرارداد می بندند و 
طـی یـک سـال بانک هـای طرف 
می رسـد.  مـورد   ۱2 بـه  قـرارداد 
درصـد  یـک  بانـک  زمـان  آن  در 
زرین پـال  و  می گرفـت  کارمـزد 
هـم بـر اسـاس پی پـال کـه ۹/2 
درصـد کارمزد می گرفـت رقم 5/2 
سـرویس های  بـرای  را  درصـدی 

خـود انتخـاب کرد.
آن زمـان رقابتی بیـن بانک ها 
می گوید:»شـرایط  نداشـت.  وجـود 
از  خیلـی  بتوانیـم  اینکـه  بـرای 
خودمـان  سیسـتم  بـه  را  بانک هـا 
متصـل کنیم، پایدار بود.« همچنین 
قانونـی را تعییـن کردند کـه در بازه 
سـه تـا چهـار روز اگر محصـول به 
دسـت مشتری نمی رسـید، مشتری 
را بـه پذیرنـده مرتبـط می کردند تا 
مشـکل را برطـرف سـازند. بـرای 
دسـته بندی  را  مشـتری ها  همیـن 
کردنـد و بـا شناسـایی ریسـکی که 
بـرای زرین پـال بـه وجـود آوردند، 
بـر اسـاس تراکنش هایشـان اعتبار 
متفاوتـی بـه آنهـا می دادنـد. علـی 
امیـری می گوید:»پذیرنده ها سـعی 
می کنند مشـکل را حـل کنند و کم 
پیـش می آیـد پـول را برگردانیـم. 
در ایـن سـه سـال ۱۰۰ مـورد هـم 
نبـوده کـه پـول برگشـته باشـد.« 
هرچنـد سـرویس با یـک بانک هم 
کار می کـرد امـا بـه دلیـل اینکه در 
صورت قطع شـدن شتاب در شبکه 
داخلـی همان بانـک تراکنش انجام 
شـود و برای کم شـدن درصد خطا 
ترجیـح دادند با بانک های بیشـتری 
قـرارداد ببندنـد. می گوید:»این گونه 
می توانسـتیم امتیازهای بیشتری از 

بانک هـا بگیریـم.«
امـا همـه چیز بـه خوبی پیش 

کردنـد  سـعی  بانک هـا  نرفـت. 
ل  ین پـا ر ز نده هـای  پذیر روی 
جایـی  تـا  کار  کننـد.  بازاریابـی 
پیـش مـی رود کـه بانـک ملـت به 
مشـتریان زرین پـال زنـگ می زند 
می کنـد.  واگـذار  درگاه  تلفنـی  و 
می گوید:»یـک بـار بـه خـود مـن 
درگاه  از  دیـدم  گفـت  زد  زنـگ 
زرین پال اسـتفاده می کنیـد، درگاه 
ملـت نمی خواهید؟ فـردا مدارک را 
ببرید شـعبه، درگاه تـان را از همین 
قبـال  اگـر  می کنـم.«  فعـال  االن 
بـرای دریافـت درگاه پرداخت باید 
روزهـا دوندگی می کردیـد، حال با 
یـک تلفـن بـه صـورت خودجوش 

بـه شـما درگاه می دادنـد.
کار  نـدارد.  تمامـی  دردسـرها 
ادامـه یافـت تـا شـرکت پرداخـت 
کارمزدهـا را صفـر کـرد و در پـی 
آن بقیـه بانک هـا هـم ایـن کار را 
دادنـد. حـال یـک چالـش  انجـام 
جدیـد بـرای زرین پالی کـه کارمزد 
می گرفـت، بـه وجـود آمـده بـود. 
زرین پال سـعی می کند مشتریان را 
قانـع کند که دریافت کارمزد سـطح 
سـرویس دریافتـی را باالتر می برد. 
کارمـزد  بانـک  بـه  می گوید:»اگـر 
نمی دهـی نمی توانی مطمئن باشـی 
که سرویسـت همیشه فعال است.« 
همچنین سـعی می کنند بر اسـاس 
تجربـه ای کـه بـه دسـت آورده اند، 

را  زرین پـال  موفـق  تراکنش هـای 
دهند. افزایـش 

ایـن راه هـا کارسـاز نیسـت و 
بـه ناچـار آنهـا هـم سـعی می کنند 
بنابرایـن  کارمـزد را حـذف کننـد. 
 ۹2 بهمـن  در  را  زریـن کارت 
راه انـدازی می کنند کـه در آن برای 
تراکنش های زیـر 4۰۰ هزار تومان 
می گیـرد:»در  انجـام  آنـی  تسـویه 
یـک بـازه زمانـی یک سـاله خیلـی 
رقابت هـا  بودیـم،  فشـار  تحـت 
خیلـی شـدیدتر شـده بـود و تولیـد 
سـرویس جدیـد بـا پی اس پی ها به 
خاطر شـاپرک خیلی سـخت شـده 
بـود.« اکنون سـود زرین پـال مانند 
کارمـزد پی اس پی هـا از درصد هایی 
اسـت کـه بانـک مرکـزی پرداخت 

می کنـد.
دو  حـاال  سیسـتمز  سـامان 
در  یکـی  و  کـرج  در  یکـی  دفتـر 
رشـت دارد. در اولـی پـروژه عصـر 
اس ام اس و نوین پیامک و در دومی 
هـم پـروژه فـروش شـارژ را انجام 
می دهنـد. علـت ایـن کار را راحتی 
در  کـه  می دانـد  توسـعه دهندگانی 
تهـران نیسـتند. می گوید:»مـدل ما 
در سـامان سیسـتمز ایـن اسـت که 
هـر جایـی کـه احسـاس می کنیـم 
نیـروی با ارزشـی وجـود دارد، آنجـا 

کنیـم.« سـرمایه گذاری 
زی  با سـر  ۹۰ یبهشـت  د ر ا
و  شـده  شـروع  امیـری  مصطفـی 
بـا زیرکـی در انفورماتیـک ارتـش 
پذیرفتـه می شـود: »مین فریم هایی 
رویـش  می خواسـتند  کـه  داشـتند 
هـر  مـن  کننـد،  نصـب  لینوکـس 
کار  آنهـا  بـا  بـار  دو  یکـی  هفتـه 
می کـردم، بعـد بـرای یـک هفتـه 
این طـور  و  مرخصـی می گرفتـم.« 
بـه   ۹۱ بهمـن  تـا  می گویـد  کـه 
راحتـی سـربازی اش تمام می شـود. 

علت راه اندازی سـرویس های دیگر 
بعـد از زرین پـال را برطـرف کردن 
اختیـار  در  و  خودشـان  نیازهـای 
در  جامـع  راه حـل  یـک  گذاشـتن 
اختیـار مشـتری عنـوان می کننـد. 
خـود مصطفـی هـم معتقـد اسـت 
سـرویس متفاوتی را برای پیامک و 
دامین و شـارژ عرضـه نمی کنند اما 
ایـن هماهنگـی و یکپارچگـی بین 
سرویس هاسـت کـه آنهـا را خاص 
ایـن  می گوید:»مشـکل  می کنـد. 
بـود کـه مثـال دارنـده پی اس پی ها 
می خواسـتند بـه ۱۰۰ هـزار دارنـده 
پـوز اطالع رسـانی کننـد؛ معمـوال 
 ۸۰ نهایتـا  پیامـک  سـرویس های 
پیـام در ثانیه ارسـال می کردند ولی 
مـا ۱۰۰ هـزار تا را در چهار سـاعت 

می فرسـتادیم.«
می گویـد:  رقبایشـان  دربـاره 
»سـال های اول فعالیـت بزرگ تریـن 
مشـکل مـا ایـن بود کـه بـه بانک ها 
توضیح دهیـم زرین پال خوب اسـت، 
را  کار شـما  بـزرگ  رقیـب  حضـور 
راحت تـر می کنـد. همیـن کـه آنهـا 
مـا  معرفـی خـود می گفتنـد  بـرای 
سرویسـی مثـل زرین پـال هسـتیم، 
خیلـی از بانک هـا مـا را خواسـتند.« 
هرچنـد هنـوز هیـچ کـدام از رقیب ها 
نتوانسته اند سرویسی مانند زرین کارت 
یـا پرداخـت موبایلـی عرضـه کنند.

سـامان  چشـم انداز  آخریـن 
روی  ری  یه گذا سـرما سیسـتمز 
در  کـه  اسـت  موبایـل  اپلیکیشـن 
کتابخانه هـای  آماده سـازی  حـال 
بـا  و  هسـتند  آن  برنامه نویسـی 
از  می تـوان  اینترنـت  و   USSD
خـرد  پرداخـت  کـرد.  اسـتفاده  آن 
هـم یکـی از آن مـواردی اسـت که 
زرین پـال خـودش را آمـاده کـرده تا 
بر اسـاس مدل کیوآر کد در وسـایل 
نقلیه عمومی و سـایر مکان ها از آن 

اسـتفاده کنـد.
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معروف:خداحافظیمنازتیمملیتصمیمراحتینبود
که  می گوید  معروف  سعید 
والیبال  ملی  تیم  از  خداحافظی اش 
احساسی نبوده بلکه از مدت ها پیش 
گرفته  نظر  در  را  آن  جوانب  همه 

بوده است.
به گزارش دنیای جوانان، پس 
از ناکام ماندن تیم ملی والیبال ایران 
در رقابت های المپیک صحبت هایی از 
خداحافظی باتجربه های تیم به گوش 
رسید. تیم ملی والیبال ایران با شکست 

مقابل ژاپن از صعود به مرحله یک چهارم نهایی والیبال المپیک بازماند تا ایران 
در این رقابت ها ناکام باشد.  

پس از ناکام بودن تیم ملی والیبال ایران، سعید معروف کاپیتان تیم ملی 
با انتشار پستی در فضای مجازی از تیم ملی والیبال خداحافظی کرد.   

پس از خداحافظی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران بسیاری از کارشناسان 
معتقد بودند که معروف می تواند دوباره به تیم ملی باز گردد و به والیبال ایران 
کمک کند. بسیاری خداحافظی معروف را احساسی دانستند اما کاپیتان تیم 
ملی والیبال ایران با انتشار پستی اعالم کرد که که خداحافظی اش از تیم ملی 

احساسی نبوده است. معروف نوشت:
“سالم به همه عزیزان

بعد از چند هفته از آخرین بازی های ملی الزم دانستم چند نکته را به 
عالقه مندان والیبال توضیح دهم.

مورد  در  بنده  تصمیم  که  می دهم  عزیزان  همه  به  را  اطمینان  این 
خداحافظی از بازی های ملی نه تنها احساسی نبوده بلکه از مدت ها پیش 
همه جوانب آن در نظر گرفته شده و در نهایت عملی شد هر چند که به هیچ 

عنوان تصمیم راحتی برایم نبود.
تمام این سال ها تالشم بر این بود که نماینده خوبی برای کشورم و 
مردم عزیزم بوده باشم که با توجه به پیام های سرشار از محبتی که از شما 

دریافت کردم، یقین دارم که نمره قبولی از شما گرفته ام.
کاش  می توانستم که تمامی این سال ها را برایتان خالصه کنم ولی بعید 
می دانم ممکن باشد که بیست سال فعالیت ورزشی در رده های مختلف سنی 

را، در چند خط نوشت.
عشق به والیبال به قدری بود که به تنهایی بتواند سختی مسیر این 
چند سال رو کمتر کرده و من را خوشحال نگه دارد ولی مهمتر از همه این ها 
عشقی بود که شما مردم عزیز به والیبال دادید و چنان انگیزه ای ایجاد کردید 
که باعث شده فقط و فقط به خوبی ها و لذت های این مسیر فکر کنم و بتوانم 

سال ها با خاطراتی که ساختید زندگی کنم.
در نهایت به خاطر وقت آزاد بیشتری که نصیبم شده، ترجیح دادم که 
همزمان با بازی در تیم های باشگاهی، فعالیتم در زمینه های مختلف والیبال 

را ادامه دهم چون به هیچ عنوان قصد ندارم از والیبال جدا باشم.
دست همه عزیزانی که همیشه حامی  بنده بودند رو می بوسم و قدردانتان 

خواهم بود. “

نایب قهرمان پارالمپیك توکیو:
تیرطالییراخدابههدفزد!

ید  می گو نی  با بیا ن  مضا ر
رقابت های  در  خودش  عملکرد  از 

پارالمپیک توکیو رضایت دارد.
نان،  جوا دنیای  گزارش  به 
رمضان بیابانی دارنده تک مدال نقره 
تاریخ پارالمپیک ایران پس از کسب 
این موفقیت گفت: رقابت فینال دشوار 
بود. انصافا حریف چینی بهتر از من 
عمل کرد و من نیز شاید چون از نظر 
فکری به دلیل رسیدن به فینال به 

آرامش رسیده بودم نتوانستم مثل رقابت های قبل فینال ظاهر شوم.
وی ادامه داد: باید تالشم را بیشتر کنم تا در آینده مدال های خوشرنگ تری 
بگیریم. تمام حریفان در این رقابت ها را می شناختم و توانستم از کسانی که 

پیش از این ایرانی ها را شکست داده بودند، انتقام بگیرم.
بیابانی در پاسخ به اینکه چرا نتوانست مثل رقابت نیمه نهایی عقب 

ماندن خود را جبران کند، تاکید کرد: شاید دلیل این اتفاق فشار فینال بود.
وی با تقدیم مدالش به توانخواه های کشور، رهبری و مردم ایران، از 
همه مسووالن فدراسیون تیروکمان، جانبازان و کمیته پارالمپیک تشکر کرد.

بیابانی درباره تیر طالیی که باعث شد به نیمه نهایی صعود کند نیز 
گفت که این تیر را خدا به هدف زده است. چرا که او در شرایط نامطمئنی 

شلیک کرده بود.

دومین دوره مسابقات شطرنج دانشجویان آسیا؛
شادیپریدر،سرمربیتیمملیشطرنجدانشجویانشد

 شادی پریدر به عنوان سرمربی 
برای  دانشجویان  شطرنج  ملی  تیم 
مسابقات  دوره  دومین  در  حضور 
دانشگاه های  دانشجویان  شطرنج 

آسیا انتخاب شد.
بر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اساس حکمی از سوی هادی بشیریان، 
ورزش های  ملی  فدراسیون  رئیس 
عنوان  به  پریدر  شادی  دانشگاهی، 
سرمربی تیم  ملی شطرنج دانشجویان 

برای هدایت ملی پوشان در رقابت های شطرنج دانشجویان دانشگاه های آسیا 
انتخاب شد.

قرار است تیم ملی شطرنج دانشجویان در دومین دوره مسابقات شطرنج 
دانشجویان آسیا در دو بخش دختران و پسران شرکت کند. این در حالی است 
که دومین دوره مسابقات آنالین شطرنج دانشجویان آسیا ۱۱ تا 22 شهریور سال 
جاری توسط فدراسیون آسیایی ورزش های دانشگاهی و با مشارکت فدراسیون 
ورزش های دانشگاهی اندونزی و فدراسیون آسیایی شطرنج برگزار می شود.

مسابقات انتخابی تیم ملی شطرنج دانشجویان ایران جهت حضور در 
رقابت های قهرمانی آنالین دانشجویان آسیا با حضور 4۱ شطرنج باز دانشجو 
دختر و پسر از تمامی بخش های آموزش عالی کشور با همکاری فدراسیون 
شطرنج برگزار شد و بعد از بررسی و تایید کمیته بازی جوانمردانه با معرفی 

نفرات برتر به پایان رسید

سرمربی تیم پاراتیراندازی ایران:
انتظاریجزمدالطالازسارهنداشتم

سرمربی تیم پاراتیراندازی ایران گفت: باشناختی که از ساره جوانمردی 
دارم، انتظاری جز مدال طال از او در پارالمپیک توکیو نداشتم.

به گزارش دنیای جوانان، حسین امیری بعد از کسب مدال طالی ساره 
جوانمردی در پارالمپیک 2۰2۰ گفت: انتظار ما از ساره جوانمردی کسب مدال 
طال بود، چون سطح این تیرانداز در حد مدال طال است. باید بگویم او همچنان 

می تواند رکورد پارالمپیک را ارتقا بدهد. 
پاراتیراندازی خاطرنشان کرد: جوانمردی روز شنبه در  تیم  سرمربی 
ماده 5۰ متر خفیف مسابقه دارد و باتوجه به قهرمانی او در این ماده  در 
پارالمپیک ریو، به طالی او فکر می کنیم، چرا که سطح جوانمردی در حد 

مدال طال است.

ادعای عجیب کاتاالن ها در مورد رونالدو؛
اوخودشرابهبارساپیشنهادداد

بارسلونا  باشگاه  به  نزدیک  یک رسانه 
مدعی شد که فوق ستاره اسبق رئال مادرید 
پیش از بازگشت به منچستریونایتد خودش را 

به بارسلونا پیشنهاد داده بود.
کریستیانو  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
آخر  روزهای  در  پرتغالی  رونالدو فوق ستاره 
بازگشت،  انتقاالت به منچستریونایتد  نقل و 
اما با گذشت چند روز از این انتقال یک رسانه 
نزدیک به باشگاه بارسلونا مدعی شده که او 

دوست داشته به این تیم بیاید.
این رسانه نوشت: او پیش از پیوستن به 
منچستریونایتد از طریق خورخه مندس مدیر 

برنامه های خود به بارسلونا پیشنهاد داده بود اما بارسا به خاطر حواشی این انتقال 
را به سرعت منتفی کرد و اجازه نداد که این انتقال حاشیه ایجاد کند.

البته پیش از این نیز انتقال ممکن بود او با حضور در منچسترسیتی، شوکی 
را به هواداران تیم سابقش منچستریونایتد وارد کند.

با توجه به این موضوع منچستریونایتد توانست با پرداخت پول بیشتر برای 
خرید رونالدو این ستاره را به اولدترافورد بازگرداند.

تمدیدقراردادكاپیتانلیورپول
با  را  خود  قرارداد  هندرسون  جوردن 

لیورپول تمدید کرد.
از  نقل  به  و  دنیای جوانان  به گزارش 
دیلی میل، جردن هندرسون کاپیتان لیورپول 
قرارداد جدیدی را امضا کرد که او را تا سال 
2۰25 در آنفیلد نگه می دارد. از قرارداد قبلی 
بازیکن ملی پوش انگلیس دو سال دیگر باقی 
مانده بود و این تمدید تا ۳5 سالگی به طول 

خواهد انجامید.
قرارداد گفت:  تمدید  از  بعد  هندرسون 
بدیهی است که بسیار مفتخرم که به حضوری 

که قباًل در اینجا داشتم ادامه می دهم. من در طول مدت حضورم در اینجا چیزهای 
زیادی آموخته ام و رشد کرده ام و باید از بسیاری از مردم تشکر کنم. من هر دقیقه 
آن را دوست دارم، حتی وقتی به روزهای سخت نگاه می کنم، هنوز از بودن در 
این باشگاه فوتبال لذت می بردم. من می خواهم تا آنجا که ممکن است اینجا 

باشم، همیشه این را گفته ام.
هندرسون از زمان انتقال 2۰ میلیون پوندی اش از ساندرلند در سال 2۰۱۱  
یک دهه خدمت به لیورپول را پشت سر گذاشته است. او در 4۰۰ بازی برای این 
باشگاه به میدان رفته و از زمان جانشینی استیون جرارد به عنوان کاپیتان شش 

سال پیش به رشد خود ادامه داده است.
او تیم یورگن کلوپ را به قهرمانی در لیگ قهرمانان و لیگ برتر رساند.

یوونتوسجانشینرونالدوراخرید
مویس کین با قراردادی قرضی دو ساله 

به یوونتوس ایتالیا بازگشت.
از  نقل  به  و  دنیای جوانان  به گزارش 
راستای  در  یوونتوس  باشگاه  ایتالیا،  اسکای 
جدایی  از  پس  جدید  فصل  در  خود  تقویت 
کریستیانو رونالدو توانست ستاره اسبق خود 
را به عنوان جایگزین این ستاره پرتغالی به 

تورین بازگرداند.
بانوی پیر اعالم کرد که با مویس کین 
مهاجم اورتون به صورت قرضی برای مدت 

دو فصل قرارداد امضا کرد. 
اورتون  به  یورو  میلیون  باید 2۸  بازیکن  این  دائمی  برای خرید  یوونتوس 

پرداخت کند.
جانشین  دارد  کارنامه  در  نیز  را  ایتالیا  ملی  تیم  در  سابقه حضور  که  کین 

کریستیانو رونالدو می شود که راهی منچستریونایتد شد.
یوونتوس فصل جدید لیگ ایتالیا را ضعیف شروع کرده است و در دو دیدار 

تنها یک امتیاز به دست آورده است و این هفته به امپولی باخت.

ازمسیدرخواستپیراهننكنیدمگرباپاسپورت!
برای  مسی  لیونل  سختگیرانه  قوانین 
توجه  زمانی جلب  دیگر  بار  پیراهن  تعویض 
کرد که این بازیکن درخواست بازیکن ریمس 
برای دریافت پیراهن ستاره تازه وارد پاری سن 

ژرمن را رد کرد.
ستاره  فوق  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
شکلی  به  جدید  فصل  آستانه  در  آرژانتینی 
غیرمنتظره از بارسلونا جدا شد و در نهایت با 
قراردادی هنگفت به پایتخت فرانسه منتقل 

شد. اولین حضور او در ترکیب این تیم مدتی زمان برد تا او برای بازی با پیراهن 
پاری سن ژرمن به آمادگی کامل برسد چرا که به دلیل شرایط قراردادش با باشگاه 
بارسلونا، فرصت حضور در تمرینات آمادگی پیش فصل را از دست داده بود. در 
نهایت این فرصت در دیدار یکشنبه شب این تیم برابر ریمس دست داد و مسی 
در جریان پیروزی ۰-2 تیمش در دقیقه ۶۶ جانشین نیمار شد. کیلیان امباپه هر 
دو گل تیمش را در این دیدار به ثمر رساند تا آنها با دو امتیاز اختالف در صدر 

جدول لیگ فرانسه قرار بگیرند.
اما حاشیه پیش آمده برای مسی پس از سوت پایان بازی رخ داد، زمانی 
که به نظر می رسید درخواست فان برخن برای دریافت پیراهنش را رد کرد. 
این وینگر به سوی او رفت، با او صحبت کرد و حتی ظاهرا به سمت پیراهن 
مسی نیز رفت اما در نهایت این بازیکن به سوی تونل حرکت کرد. این بازیکن 
پیش از این در اوایل سال جاری در گفتگو با تلویزیون آرژانتین به این نکته 
او  می کند.  عضو  آرژانتینی  بازیکنان  با  تنها  را  پیراهنش  که  بود  کرده  اشاره 
به تی وای سی اسپرت گفت:» من درخواستی برای پیراهن نمی کنم اما یک 
با  را  پیراهنم  باشد  آرژانتینی  بازیکنی  اگر  خواستم.  را  پیراهنش  زیدان  از  بار 

او عوض می کنم.«

با جذب ادواردو کاماوینگا؛
انتقامسردفلورنتینوپرزازپاریسنژرمن

رئال  توافق  خبر  گذشته  شب  دوشنبه 
مادرید با ادواردو کاماوینگا بسیاری را شگفت 

زده کرد.
به گزارش دنیای جوانان، دوشنبه شب 
گذشته همه چیز بین رئال مادرید و پی اس 
جی در راه انتقال کیلیان امباپه به بن بست 
میلیون   ۱۰  +  ۱۷۰ پیشنهاد  رئال  و  خورد 
یورویی خود را پس گرفت. باشگاه مادریدی 
تا ساعت 2۰.۳۰ دوشنبه شب به پی اس جی 
جوابی  اما  بود  داده  مهلت  پاسخگویی  برای 

به  امباپه  انتقال  منتفی شدن  از  پس  بگذارد.  تمام  نیمه  را  مذاکرات  تا  نگرفت 
ادواردو  انتقال  بر سر  با رن  رئال  توافق  از  میان شگفتی خبر  در  مادرید،  رئال 
تنها یک سال  آنگوالیی که  با اصالتی  کاماوینگا رسید. ستاره جوان فرانسوی 
دیگر از قراردادش باقی مانده بود و قصد تمدید نداشت، با قراردادی 5 ساله به 
ارزش ۳۰ میلیون یورو راهی رئال خواهد شد و در اسپانیا از آن به عنوان انتقام 

سرد فلورنتینو پرز رئیس رئال از پی اس جی تعبیر شده است.
عالقه رئال به کاماوینگا به دو سال پیش بر می گردد ولی تابستان امسال 
با جدایی زیدان از رئال، پی اس جی و یونایتد از شانس بیشتری برای جذب این 
پدیده جوان برخوردار بودند. پی اس جی با جذب جورجینیو واینالدوم ترجیح داد 
یک سال دیگر برای کاماوینگا صبر کند ولی رئال مادرید شب گذشته این امکان را 
از پاریسی ها گرفت. منچستریونایتد هم قصد داشت کاماوینگا را سال بعد جانشین 

پل پوگبا کند که دیگر چنین نخواهد شد.
طبق ادعای فابریتزیو رومانو، کاماوینگا دوشنبه شب تست های پزشکی رئال 

را هم پشت سر گذاشته و تا ساعاتی دیگر انتقالش رسمی خواهد شد.

اسکوچیچ  نهایی  لیست 
در  قبلی  بازی   4 نسبت  به 
تغییراتی  دست خوش  بحرین 
میانگین  آمدن  پایین  موجب  که  شده 

سنی تیم ملی است.
به گزارش دنیای جوانان، دراگان 
دور  در  خوبش  نتایج  با  که  اسکوچیچ 
قبل و رساندن ایران با شرایط پیچیده 
جهانی  جام  انتخابی  نهایی  مرحله  به 
قطر حاال در افکار فوتبالی ها مقبولیت 
در  پیش  چندی  کرده  کسب  بیشتری 
خصوص انتقادی که نسبت سن و سال 
بازیکنان تیمش مطرح بود واکنش نشان 
داده و معتقد بود میانگین سنی 2۸ سال 
رفت  میدان  به  بحرین  در  که  تیمش 
بازی کردن  فوتبال  برای  بهترین سن 
در این سطح بوده و اگر سن بازیکنان 
باالتر از این هم برود مشکلی برای تیم 
ایجاد نمی شود و آن ها می توانند تفکرات 

او را در زمین پیاده کنند.
این  علی رغم  گویا  دراگان  البته 
صحبت بدش نیامده به تیمش نیروی 
جوانی تزریق کند و از همین رو در مینی 
کمپ شاهد حضور چهره های جدید و 
جوانی بودیم که چند تن از آنها در لیست 
نهایی هم برای خود جایی پیدا کرده و 
ممکن است اگر در بازی سوریه شرایط 
خوب پیش رود اولین بازی ملی خود را 

نیز تجربه کنند.
اتمام  قبل  و  پیش  ماه  اسکوچیچ 
در  صحبت هایش  طی  لیگ  مسابقات 
خصوص شانس دعوت جوانان به تیم 
روحیه ای  باید  جوان ها  بود:  گفته  ملی 
با لگد دِر تیم ملی را   داشته باشند که 
از  من  شوند.  تیم  این  وارد  و  شکسته 
آن ها این را می خواهم و هنوز منتظرم 

چنین چیزی ببینم.
گویا این تلنگر به جوانان و قائل 
شدن شانس برای آنها باعث شده که 
بازیکنان کم تجربه تر بیشتر تالش کرده 
و نظر اسکو را جلب کنند و حتی برای 
هشتادی  دهه  بازیکن  یک  بار  اولین 

پایش به تیم ملی باز شود.
سال ها  می توانند  که  *گلرهایی 

دروازه را بیمه کنند
گلرهای  نسل  این  در  ایران  تیم 
اسکوچیچ  حتی  و  دارد  را  خوبی  بسیار 
ین  بهتر م  نا ی  و ر ه  شد ر  مجبو
قرمز  خط  ایران  لیگ  سنگربان های 
کند.  دعوت  را  لژیونر  سه  و  بکشد 
بیرانوند 2۹ ساله است، عابدزاده 2۸ و 
پیام نیازمند 2۶ سال دارد که با این سن 
و عملکرد خوب خود، این سه نفر سال ها 
می توانند پای ثابت اردوهای ملی باشند.

دفاع  *چهار چهره جدید در خط 
یوزها

خط دفاعی ایران به نسبت بازی ها 

پورعلی  به مصدومیت  توجه  با  پیشین 
گنجی و مجیدحسینی، دو مدافع اصلی 
جام جهانی روسیه دچار تغییراتی شده 
و همچنین در این اردو خبری از دانیال 
اسماعیلی فر نیست و دفاع راست فوالد 
در تیم است. شجاع خلیل زاده و حسین 
کنعانی به ترتیب ۳۱ و 2۷ ساله اند که 
احتماال زوج ترکیب اصلی تیم ملی را 
 25 محرمی  صادق  می دهند.  تشکیل 
سال دارد و میالد محمدی که تجربه 
کسب  ملی  زمینه  در  نیز  خوبی  بسیار 
کرده در سن 2۸سالگی است. اما جعفر 
سلمانی و عارف آقاسی 24 سال، صالح 
حردانی 2۳ سال و سیاوش یزدانی 2۹ 
سال دارند و چهره های جدید تیم ملی 

در خط دفاعی هستند.
*مسن ترین و جوان ترین بازیکن 

ایران در خط هافبک
در کمربند میانی تیم ملی ترکیبی 
از جوانان با انگیزه و با تجربه ها حضور 
دارند. نورافکن که پیش از این هم سابقه 

دعوت به تیم ملی را دارد در اوج جوانی 
به  بسته  در سن 24سالگی می تواند  و 
یا  دفاعی  هافبک  در  کادرفنی  نظر 
دفاع چپ به میدان برود. عزت اللهی، 
محمد کریمی و قلی زاده 25 و سرلک 
تجربه  را  خود  ملی  اردوی  دومین  که 
و   2۷ ترابی  هستند؛  2۶ساله  می کند 
احمد نوراللهی، زبیر نیک نفس، علیرضا 
سال   2۸ قدوس  سامان  و  جهانبخش 
بازیکن  مسن ترین  امیری  وحید  دارند. 
با ۳۳ سال و یاسین سلمانی، اولین دهه 

هشتادی ملی پوش ۱۹ سال دارد.
جوانی  از  ترکیبی  آتش،  *خط 

و تجربه
در خط حمله تیم ملی چهار بازیکن 
یعنی  آن ها  نفر  سه  که  دارند  حضور 
و  طارمی 2۹ساله  انصاری فرد ۳۱ساله، 
آزمون 2۷ ساله با بازی در جام ملت ها و 
جام جهانی تجربه باالیی دارند و همچنین 
برخوردارند.  هم  مناسبی  نسبتا  سن  از 
قایدی  نیز  ملی  تیم  مهاجم  چهارمین 
2۳ساله است که می تواند در دورنهایی 
توانایی های  قطر  جهانی  جام  انتخابی 

خود را در زمینه ملی نیز به رخ بکشد.
نسبت  لیست  تغییر  با  اسکوچیچ 
به چهار بازی گذشته بیش از یک سال 
به  و  آورد  پایین  را  تیم  سنی  میانگین 
چشم  که  تیمی  رساند.  سال   2۷ زیر 
یک ملت به ساق های آنها دوخته شده 
تا بتوانند سومین حضور پیاپی ایران را 
در جام جهانی رقم بزنند. با این لیست 
تفاوت ترکیب اصلی و ذخیره ها از نظر 
تجربه بیشتر شده و باید دید اسکوچیچ 
در عمل چقدر روی جوان ترها حساب 
کرده و آیا فرصت چشمگیری به آن ها 

خواهد رسید یا خیر.

سه بازیكن باالی 30 سال در فهرست نهایی؛

امیداسكوچیچبهستارههایجوانتیمملی

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: 
نیامدن برخی از بازیکنان به پرسپولیس 
اتفاق مثبتی بود و از آنها تشکر می کنم 

که تیم دیگری را انتخاب کردند.
افشین  به گزارش دنیای جوانان، 
پیروانی روز گذشته )سه شنبه( در گفت 
وارد  حالی  در  داشت:  اظهار  گویی  و 
خواهیم  آسیا  قهرمانان  لیگ  مسابقات 
شد که در شرایط مسابقات رسمی قرار 
برای همه  را  کار  مساله  این  و  نداریم 

نمایندگان ایران سخت می کند.
برنامه  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
مسابقات فوتبال ایران به شکلی است 
که نه تنها در این مرحله، بلکه در صورت 
صعود در مرحله بعدی هم بدون این که 
در شرایط مسابقات رسمی داخلی باشیم، 
حضور پیدا می کنیم. اگر برنامه ریزی به 
شکلی بود که حداقل چند مسابقه لیگ 
بر عملکرد  به طور حتم  بدهیم،  انجام 
تیم تاثیرگذار بود؛ به ویژه اینکه تیم ها 
تغییر و تحول داشته اند. این مشکل برای 
البته  همه نمایندگان ایران وجود دارد. 
از سوی دیگر رقابت های فصل گذشته 
هم طوالنی شد و این بحث، در ایجاد 

شرایط فعلی دخیل است.
پرسپولیس  ل  تبا فو تیم  مدیر 
دیدار  جای  تمرین  کرد:  خاطرنشان 
جای  هم  تدارکاتی  دیدار  و  تدارکاتی 

بازی رسمی را نمی گیرد. با این وجود، 
برای کمک به تیم، هر کاری الزم باشد 
فنی  کادر  و  بازیکنان  می دهیم.  انجام 
تالش خود را به کار گرفته اند. استقالل 
دوشنبه در حالی وارد این بازی می شود 
که در عمل، در کوران مسابقات است. 
به قول گل محمدی، این تیم سورپرایز 
این دوره از رقابت ها محسوب می شود. 
همچنین یک مسابقه داریم که آن هم 
چمن  در  باید  و  است  حریف  خانه  در 
مصنوعی بازی کنیم.  مسائلی را از سر 
را  فکرش  کسی  کمتر  که  گذرانده ایم 
می کرد. این بار هم می رویم که نتیجه 
دلخواه خودمان را بگیریم و هواداران را 

بار دیگر خوشحال کنیم.
از  خود  ارزیابی  درباره  پیروانی 
انتقاالت  و  نقل  دوره  در  تیم  شرایط 
اضافه کرد: شکی نیست که پرسپولیس 

خود  پیاپی  قهرمانی های  ادامه  برای 
خیلی  نفرات  می شود.  مسابقات  وارد 
خوبی را هم جذب کردیم که مهم ترین 
با قلب شان  این است که  آنها،  ویژگی 
به پرسپولیس آمده اند. باید دید کدام یک 
از بازیکنان حاضر شده قید پول بیشتر را 
بزند و به تیمی برود که عاشقش است؟ 
چه بازیکنانی که از قبل در پرسپولیس 
بودند و چه آنهایی که تازه به جمع ما 
ملحق شده اند، رقم های بسیار باالتر و 
گاه چند برابری را رد کردند برای این 
که  برسند  تیمی  و  پیراهن  این  به  که 

شخصیت و ژن قهرمانی دارد. 
وی تصریح کرد: البته درباره رقابت 
تیم های  بین  که  ناعادالنه ای  و  نابرابر 
دولتی و صنعتی وجود دارد، من همان 
شب جشن قهرمانی که همه در جشن 
و سرور بودند، صحبت کردم و هشدار 

دادم. با بودجه و پشتیبانی مالی دولتی 
رقابت  دارند،  صنعتی  باشگاه های  که 
خیلی سخت شده است. مشخص است 
چه پول هایی رد و بدل شد. می گویند با 
نام آنها بازار گرمی کرده اند ولی آن چه 
است.  بیان  به  حاجت  چه  است،  عیان 
داد،  پیغام  خودش  که  بازیکنی  وقتی 
آمد و صحبت کرد، یک دفعه پیشنهاد 
می رود،  و  می کند  مطرح  را  برابر  چند 
است.  حاکم  شرایطی  چه  است  معلوم 
پرسپولیس البته با تالش مدیران باشگاه 
و کادرفنی و همکاری که بین آنها وجود 
دارد و از رموز موفقیت و قهرمانی بوده، 

بازیکنان مورد نیاز را جذب کرد.
پیروانی در نهایت گفت: من اینجا 
اتفاقا می خواهم بگویم خدا را شکر برخی 
بازیکنان اصال به پرسپولیس نیامدند. از 
این  نیامدند.  که  هستیم  ممنون  آنها 
نیامدن به نفع پرسپولیس است. در تمام 
این سال ها که در پرسپولیس بازیکن، 
بوده ام،  مدیرتیم  و  سرمربی  مربی، 
است  آمده  پرسپولیس  کار  به  بازیکنی 
که جدا از بحث مالی، با عشق و دلش، 
پرسپولیس را انتخاب کرده باشد. چنین 
بازیکنانی بیشتر می توانند به ما کمک 
کنند. بازیکنی که با یک رقم بیشتر یا با 
یک تماس تلفنی، مسیرش عوض شود 

به کار پرسپولیس نمی آید.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

به دوشنبه می رویم که نتیجه دلخواه بگیریم؛

پیروانی: نیامدن برخی بازیكنان به پرسپولیس جای ُشكرگزاری دارد!

غیبت  ایران  فوتبال  کارشناس  یک 
علت  به  ملی  تیم  تمرینات  در  کادرفنی 
ابتال به کرونا را نقطه عطف دانست و گفت: 
بازیکنان می توانند پیروزی برابر سوریه را به 

کادرفنی هدیه کنند.
با  گفت وگو  در  معینی  فریدون 
دیدارهای  آغاز  درباره  جوانان،  دنیای 
جام  انتخابی  در  ایران   سرنوشت ساز 
جهانی 2۰22 سوریه و عراق و افزایش 
اعتمادها به عملکرد تیم ملی با اسکوچیچ، 
گفت: اسکوچیچ مربی با مطالعه ای است 
فعالیت  برای  و  دارد  خوبی  اطالعات  و 
نیازمند فضای بهتری بود تا پیشرفت کند. 
فضاهایی  بهترین  از  یکی  هم  ملی  تیم 
استعدادهای  خاطر  به  مربیان  که  است 
را  خودشان  می توانند  ایران،  در  خوب 
نشان  دهند. االن تیم ملی شرایط خوبی 
دارد و از مرحله قبل هم با سربلندی گذر 
کرد و نشان می دهد که اعتماد به نفس 

مربی و بازیکنان باالست.
وی با اشاره به اهمیت بازی های این 
در  این حال  با  از مسابقات گفت:  مرحله 
مرحله سختی هستیم و تیم ها با آمادگی 
به  می کنند.  شرکت  بازی ها  در  بیشتری 
ویژه دو بازی پیش روی ما مقابل عراق 
بهتر  بازی  به علت  مواقعی  در  و سوریه، 
رقبایمان، سخت شده است. البته در مجموع 
ما شرایط بهتری داریم و نظر هر کس را 
هم جویا شوید، همین را می گویند. حتی 
AFC و فیفا هم حساب خاصی روی ما باز 
کردند ولی این مسائل، چیزی از حساسیت 
و اهمیت بازی کم نمی کند. باید آمادگی 
خوبی داشته باشیم. خوشبختانه لژیونرهای 
ما در کوران مسابقات هستند و می توانند 

اثر گذار ظاهر باشند.
مربیگری  دوره های  مدرس  این 
فوتبال به اردوی اخیر تیم ملی با حضور 
بازیکنان داخلی اشاره کرد و گفت: نتیجه 
ارزیابی اردو این بود که چندین بازیکن را از 

لیگ برتر به تیم ملی اضافه کردند. به ویژه 
بازیکن جوانی مانند سلمانی که می تواند در 
آینده در تیم ملی موثر باشد. ضمن اینکه 
برای برخی از بازیکنان تجربه خوبی بود که 
در اردوی اولیه شرکت داشتند. این ها نشان 
می دهد که ما ظرفیت خوبی از حیث بازیکن 
داریم و فضا دادن به این بازیکنان برای 
آینده تیم ملی مناسب است. بازیکنانی که 
در مرحله اول موفق شدند، مطمئنا پیشرفت 

سریع تری را خواهند داشت.
معینی عراق را رقیب اصلی ایران در 
دو بازی پیش رو دانست و افزود: عراق در 
مرحله اول مقدماتی به ما باخت ولی این 
دلیل ضعف این تیم نمی شود. آن ها تیم 
از نظر جسمانی بسیار  قدری هستند که 
به ما نزدیک هستند و از نظر تکنیکی هم 
وضعیت خوبی دارند و برخی از بازیکنان 
با  باید  کردند.  بازی  ایران  در  هم  آن ها 
بسیار  شویم.  مسابقه  وارد  باال  تمرکز 
امیدوار هستم که بتوانیم موفق شویم و 
به عنوان تیم اول گروه سهمیه جام جهانی 

را به دست آوریم.
این کارشناس فوتبال درباره ابتالی 
اسکوچیچ، هاشمیان و زگانیر، سرمربی و 
مربیان تیم ملی به ویروس کرونا و تاثیر 
این موضوع بر نتایج تیم ملی گفت: من 
هم شنیدم و ناراحت شدم. در اروپا کمتر 
این مشکالت وجود دارد به این خاطر که 

کسانی که مسئولیت دارند شدیدا رعایت 
می کنند. البته نمی توان به طور صددرصد از 
این مسئله پیشگیری کرد. به نظرم بازیکنان 
باید قبول کنند که این اتفاق افتاده و شاید 
باید جنبه مثبت قضیه را ببینیم. بازیکنان 
در این وضعیت باید با تعهدتر و با تمرکزتر 
بازی کنند و خوشحالی را برای همه و به 
این  حتی  و  بیاورند  کادرفنی  برای  ویژه 
مسئله تبدیل به یک نقطه عطف شود و 
پیروزی برابر سوریه را به کادرفنی هدیه 
کنیم. اگر از این شرایط خوب استفاده کنیم 
می تواند یک انگیزه برای بهتر شدن برای 

همه بازیکنان ما باشد.
در  لژیونرها  به حضور  اشاره  با  وی 
تیم ملی گت: یکی از شانس های ما این 
بازیکنان  از  توجهی  قابل  تعداد  که  است 
ما در خارج از ایران هستند. این بازیکنان 
فوتبال  علم  موارد  نظر  از  بهتری  شرایط 
مانند روانشناسی، جسمانی و تاکتیکی دارند 
خوشبختانه طارمی خیلی خوب بازی می کند 
و هر بازی موفق است. آزمون هم همینطور 
که  شود  تاکید  باید  همه  این  با  است. 
بازی های تیم ملی از چه اهمیتی برخوردار 
است. امیدوارم که رقبا را مغلوب کنیم. کار 
ساده ای نیست اما ما هم بازیکنان خوب و 
قدرتمندی داریم که در سطح اروپا هستند.
معینی به قدرتمندترین رقیب ایران 
در این گروه اشاره کرد و افزود: کره جنوبی 

هم تیم خوبی است و از تمام نامالیمات در 
طول زندگی ورزشی خود استفاده می کنند 
و بازیکن بهتری می شوند. آن ها می دانند 
چطور از شکست های خود سکوی پرتاب 
بسازند و به موفقیت برسند. باید منتظر تیم 

قدرتمندی باشیم.
این مدرس فوتبال در ادامه به تغییر 
و تحوالت در عرصه مربیگری فوتبال در 
لیگ برتر اشاره کرد و گفت: همه مربیان 
در تمام سطوح زحمت می شکند ولی باید 
از مربی تیم پرسپولیس، استقالل، سپاهان، 
فوالد و سایرین یاد کنم. نسل جدید مربیان 
ما در حال پیشرفت هستند و می توانند خون 
تازه ای در رگ های فوتبال ما جاری کنند. 
ما خیلی کمی و کاستی داریم ولی امیدوارم 
اهمیت بیشتری به فوتبال بدهیم و می طلبد 
که امکانات بیشتری داشته باشیم. همه این 
ها تاثیر گذار بودند و ما آن را در تیم ملی 
مشاهده می کنیم. این موضوع در فوتبال 
باید رو به  ملی ما به وجود آمده است و 
جلو برویم و نباید بگذاریم وقفه ای در این 

روند ایجاد شود.
که  چیزی  یک  کنم  می  فکر  ولی 
هست از وقتی کی روش آمد و به عنوان 
مربی طراز اول، یک انقالب و دگرگونی در 
شکل پیشرفت تیم ملی ما حاصل شد. اگر 
خاطرتان باشد ما بازی با ازبکستان را اگر 
بردیم شانس هم داشتیم اما یواش یواش 
تیم ماهیت خود را پیدا کرد و همبستگی 
پیدا کرد. االن ارتباط بازیکنان و مربیان 
بهتر شد.  روز  به  روز  دارد.  را  اول  نقش 
عراق هم مربی خوبی را استخدام کرده 
است و مربی هلند و بلژیک بودند. تجربه 
خوبی هم از تیم های آسیایی دارد و باید 
باالیی  تمرکز  و  کنیم  فکر  خب  خیلی 
داشته باشیم و با اعتماد به نفس رو به رو 
شویم. عراق و سوریه تیم های کوچکی 
به  مشکلی  کنیم  کار  خوب  اگر  نیستند. 

وجود نمی آید.

کارشناس فوتبال ایران:

عراق، رقیب اصلی ایران در انتخابی جام جهانی 2022 است
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آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب لیال فتاحی نسب

۸54ه  44ایران  شهربانی  شماره  ۱۳۸۷به  مدل  سمند  خودرو  مالک 
۶۶وشماره بدنه

فقدان  موتور۱24۸۷۱۹۹۳25بعلت  شماره   NAAcc۱cf2۹f4۱۱۸4۷
سند تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.

لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب  مرتضی نیازی

مالک خودرو پژو پارس مدل ۱۳۹۳به شماره شهربانی ۳۱ ایران ۹۱۳ ج 
۹۸شماره بدنه

شاسی   شماره  و   ۱24k۰۳۶۱۶۳۸ موتور شماره   ۰۰eh۱۰۷۷۸۳
اعظم  بنام  شناسنامه(سند  سندو  فقدان  naan۰۱ca۰eh۱۰۷۷۸۳بعلت 
المثنی  رونوشت  تقاضای  نیازی(  مرتضی  بنام  سبز  برگ  و  سرغولی  فرضی 

اسناد مذکور را نموده است.
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

قسمت اول
مقدمه

ــش  ــال پی ــک س ــدود ی در ح
پزشــکان چینــی دریافتنــد کــه 
ــه  ــد رو ب ــاری جدی ــک بیم ــا ی ب
ــا  ــر 2۰2۰ ب ــتند. ۱۷ نوامب رو هس
ــه  ــالی انســان ب ــورد ابت ــن م اولی
ــری   ــد-۱۹ همه گی ــروس کووی وی
بــی ســابقه ای آغــاز گشــت. از 
ــا  ــری ت ــن دوره همه گی ــروع ای ش
بــه امــروز بیــش از ۷5  میلیون نفر 
ــال شــده اند  ــاری مبت ــن بیم ــه ای ب
میلیــون و ۷۰۰  یــک  و حــدود 
هــزار نفــر جــان خــود را از دســت 
داده انــد. بــا شــیوع ویــروس کرونا، 
جامعــه بشــری بــا بحرانــی رو بــه 
رو شــد کــه تمامــی شــئونات حیات 
اجتماعــی  را تحــت تاثیــر قــرار داد 
انســانی را مختــل  ارتباطــات  و 
ــان  ــال انس ــت انتق ــاخت. ماهی س
بــه انســان ایــن ویــروس افــراد را 
مجبــور بــه اتخــاذ تمهیداتــی نمود 
کــه هــر چــه بیشــتر اجتماعــات را 
ــیوه  های  ــه ش ــازند و ب ــدود س مح
غیــر رایجــی ارتبــاط برقــرار نمایند. 
ایــن امــر فــارغ از چالش هــای 
روانــی و اجتماعــی، بــر حیــات 
ــزایی  ــه س ــر ب ــا اث کســب و کاره
تدابیــر  اعمــال  اســت.  داشــته 
ــد  ــای آم ــی، محدودیت ه حاکمیت
و شــد، تغییــرات عمــده در تقاضــا 
و الگــوی مصرف مشــتریان، رشــد 
ــی  ــارت الکترونیک ــای تج کانال ه
و ... از جملــه رویدادهایــی  هســتند 
همه گیــری  ایــن  معلــول  کــه 
و  کالن  ســطح  در  و  می باشــند 
خــرد بــر کســب و کارهــا اثــر 
گذاشــته اند. علی رغــم کشــف و 
ــن  ــدود از واکس ــرداری مح بهره ب
ایــن بیمــاری، متاســفانه اثربخشــی 
آن هنــوز قطعــی نیســت و حتی در 
صــورت اثرگــذاری بــدون ریســک 
تــا دســتیابی همــه گروه هــا و آحــاد 
ــراری  ــن و برق ــه واکس ــه ب جامع
ایمنــی جمعــی و رهایــی از وضعیت 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی، ب ــژه فعل وی
ــار  ــد انتظ ــه بای ــد ماه ــی چن مدت

کشــید.  
در کشــور مــا عالوه بر شــیوع 
ــری  ــل دیگ ــاری، عوام ــن بیم ای
ــار  ــار زیان ب ــه آث ــد ک ــود دارن وج
مضاعفــی بــر فضــای تجــاری 
گذاشــته اند. کســری بودجــه دولــت 
کــه مانــع از تــوان الزم بــرای 
حمایــت از اقشــار مختلــف مــردم و 
ــع شــده اســت، تحریم هــای  صنای
ــت  ــروش نف ــه ف ــی ک ــن الملل بی
ــع  ــا موان ــاری را ب ــادالت تج و تب
جــدی رو بــه رو کــرده اســت، 
تــورم افســار گســیخته کــه اعــداد 
بــی ســابقه ای را در ســال گذشــته 
دیگــر  و  اســت  کــرده  تجربــه 
ــت  ــررات دس ــد مق ــواردی مانن م
و پاگیــر کــه از دیربــاز بــه محیــط 
کســب و کار آســیب زده انــد، از 
ــه  ــتند ک ــی هس ــه موضوعات جمل
عمیق تــر  ایــران  در  را  بحــران 

کرده انــد.
ــی  ــت باالی ــه اهمی ــه ک آنچ
ــر  ــر ب ــل موث ــایی عوام دارد شناس
تــاب آوری، حفــظ و بهبــود جایگاه 
ــازار و تحقــق عملکــرد مالــی  در ب
ســازمان ها در دوران بحران اســت. 
ــع و  ــه تجمی ــان وظیف ــن می در ای
بهره بــرداری از ایــن مــوارد بــه 
گونــه ای کــه ســازمان ها را بــه 
ــال  ــن در قب ــو ممک ــن نح بهتری
بحــران  از  ناشــی  چالش هــای 
ــه  ــر عهــده الی ــد، ب حفاظــت نمای
مدیریتــی اســت. مدیــران عامل به 
ــی  ــام اجرای ــن مق ــوان عالی تری عن
در جایگاهــی قــرار دارنــد کــه 
مســئولیت حفاظــت ازمنافــع کالن 
ســازمانی و بقــای شــرکت بر عهده 
آ ن هــا می باشــد. البتــه واضــح 
اســت کــه در تمامــی شــرایط نحوه 
ــاذ  ــت اتخ ــی و کیفی ــش آفرین نق
تصمیــم توســط مدیــران عامــل از 
ــی برخــوردار اســت،  اهمیــت باالی

ــوء  ــات س ــه تبع ــه ب ــا توج ــا ب ام
مدیریــت در دوران پــر چالــش، 
ــا شــدت  ــژه ب ــر وی ــه تدابی ــاز ب نی

بیشــتری احســاس می شــود. 
ی  ر بســیا ی  هش هــا و پژ
ــه  ــت ک ــب اس ــن مطل ــد ای موی
شایســتگی شــخص مدیرعامــل 
ــه مشــخصا  ــی ک ــارغ از اقدامات )ف
ــام  ــا انج ــور از چالش ه ــرای عب ب
ــازمان در  ــت س ــد( در موفقی میده
ــزایی  ــر بس ــران تاثی ــور از بح عب
ــک پژوهــش  ــال ی ــرای مث دارد. ب
اثرگــذاری مثبــت تعالــی مدیرعامل 
ــه۱  ــرد کارآفرینان ــر رویک را در تاثی
بــر عملکــرد شــرکت در دوران 
بــا  می دهــد.  نشــان  تحریــم 
ــوع،  ــن موض ــن ای ــر گرفت در نظ
دســتیابی  مدلــی جهــت  ابتــدا 
بــه برتــری و  مدیــران عامــل 
شایســتگی در ایــن جایــگاه معرفی 
ــع  ــا تجمی ــپس ب ــت؛ س ــده اس ش
و  پژوهش هــا  از  مجموعــه ای 
ــه  ــر ب ــاوره ای برت ــات مش گزارش
ــه شــده  ــه پیشــنهاداتی پرداخت ارائ
ــه ارتقــای بهــره وری  اســت کــه ب
ــی  ــران ارشــد اجرای عملکــرد  مدی
در دوران بحــران کمــک می نمایــد.

ــر  ــل برت ــران عام مدی
و  ندیشــند  می ا چگونــه 
چطــور اقــدام می کننــد؟

فــارغ از ایــن که یک ســازمان 
عمومــی اســت یــا خصوصــی، 
صنعتــی اســت یــا تجــاری، خدمت 
یــک  کاال،  یــا  ارائــه می دهــد 
جایــگاه در راس هــرم اجرایــی 
آن وجــود دارد. جایگاهــی کــه 
ــر عهــده  بیشــترین مســئولیت را ب
ــدار را  ــترین طرف ــه بیش دارد و البت
بــه خــود اختصــاص می دهــد. 
ــاداش  ــر پ ــالوه ب ــه ع ــی ک نقش
بــاال، معمــوال بیشــترین فشــار 
کاری و اضطــراب را نیــز بــا خــود 
بــه همــراه دارد. بــا افزایــش رقابت 
و تالطم هــای محیطــی، مســئولیت 
مدیــران ارشــد اجرایــی بــه صورت 
ــت و  ــده اس ــتر ش ــده ای بیش فزاین
ــد  ــا می توان ــای آن ه ــه خط هرگون
ــع  ــه مناف ــدی را متوج ــی ج تبعات
ســازمان نمایــد. علــی رغــم اینکــه 
چگونگــی عملکــرد افــراد در ایــن 
جایــگاه بســیار خطیــری اســت، اما 
ــی  ــی های کم ــا و بررس پژوهش ه
ــان  ــه بی ــه ب ــوند ک ــت می ش یاف
شــاخص های رفتــاری، اخالقــی 
ــل  ــک مدیرعام ــخصیتی ی ــا ش ی
ــه  ــد. ایــن موضــوع ب ــا بپردازن توان
حــدی جــدی اســت که بســیاری از 
مدیــران معتقدنــد یــک فــرد صرفا 
بــا تصــدی نقــش مدیرعاملــی 
ــن در  ــرار گرفت ــاده ق ــد آم می توان

ــازمانی شــود.  ــگاه س ــن جای ای
در ایــن جــا مدلــی ارائــه 
می شــود کــه تــالش شــده اســت 
در قالــب آن طــرز تفکــرات و نحوه 
عامــل  مدیــران  نقش آفرینــی 
و  نمایــد  دســته بندی  را  برتــر 
ــد  ــران ارش ــرای مدی ــی ب راهنمای
اجرایــی باشــد تــا کیفیــت رهبــری 
خویــش را بهبــود بخشــند.  در 
مرتبــط  پژوهش هــای  اغلــب 
ی  تــر بر ی  خص ها شــا بــا 
مدیــران اجرایــی شــش حــوزه 
نقش آفرینــی کلیــدی مــورد اتفــاق 
ــتراتژی2 2.  ــن اس ــت: ۱. تدوی اس
همسوســازی ســازمانی۳ ۳. رهبری 
و هدایــت الیــه مدیریتــی4 4. کار 
بــا هیئــت مدیــره5 5. ارائــه چهــره 
و وجهــه شــرکت بــه ذینفعــان 
خارجــی۶ ۶. مدیریــت زمــان و 
انــرژی شــخصی۷. در ادامــه ایــن 
ــئولیت  ــه ۱۸ مس ــش، ب ــش نق ش
خــاص شکســته می شــود کــه 
1.  Entrepreneurial orientation 
2. Setting strategy
3. Aligning the organization
4. Leading the top team
5. Working with the board
6. Being the face of the compa	
ny to external stakeholders
7. Managing one’s own time 
and energy

ــل  ــده مدیرعام ــر عه ــرا ب منحص
ــن ۱۸  ــر ای ــز ب ــا تمرک ــت. ب اس
مســئولیت، پژوهــش جامعــی از 
میــان داده هــای مرتبــط بــا ۷،۸۰۰ 
مدیــر عامــل از ۳5۰۰ شــرکت 
دولتــی در ۷۰ کشــور و 24 صنعــت 
عمــل  بــه  ســال   25 طــی  در 
آمــده اســت. نتیجــه ایــن تحقیــق 
ــران را در  ــا مدی ــت ت ــی اس الگوی
ــت و نحــوه عملکــرد  ــود ذهنی بهب
و بــدل شــدن بــه یــک مدیرعامــل 
ــه  ــاری رســاند. در ادامــه ب ــر ی برت

ــم. ــو میپردازی ــن الگ ــزای ای اج

ــواردی  ــتراتژی: بر م اس
ــث  ــه باع ــد ک ــز کنی تمرک

ــود. ــما می ش ــروزی ش پی
ــر ســازمانی موظــف  هــر رهب
ــه  ــرای مواجه ــه ای ب ــت برنام اس
ــان داشــته باشــد.  ــدم اطمین ــا ع ب
مدیــران  راهکارهــای  از  یکــی 
بــرای کاهــش عــدم اطمینــان 
راهبــردی، تمرکــز بــر گزینه هایــی 
اســت کــه محکم تریــن مطالعــات 
بــا  را  اقتصــادی  امکان ســنجی 
ــن  ــا ای ــد. ب ــراه دارن ــه هم ــود ب خ
حــال بســیاری از تحقیقــات نشــان 
ــات  ــه مطالع ــه اینگون ــد ک می دهن
بیانگــر رویدادهــا در آینــده نیســتند 
ــرکت ها  ــد از ش ــا ۱۰ درص و صرف
اقتصــادی  ســود  درصــد   ۹۰
ــد.  مدنظرشــان را محقــق می نماین
اگرچــه مســیر از متوســط بــه عالی 
شــدن عملکــرد ســازمانی دشــوار و 
طوالنــی اســت، امــا نکاتــی کــه در 
ادامــه و ذیــل شــاخص اســتراتژی 
ــه ایــن موضــوع کمــک  ــد ب می آی

خواهــد کــرد.

ــروزی را  ــم انداز: پی چش
بازتعریــف کنید.

ــده  ــل تصمیم گیرن ــر عام مدی
چشــم انداز  تعییــن  در  نهایــی 
ن  ما ز ســا کــه  هــی  یگا جا (
ــج  ــال در پن ــرای مث ــد ب می خواه
ســال آینــده تصاحــب کنــد( اســت. 
مدیرعامــل خــوب ایــن امــر را بــا 
ــود،  ــارات خ ــن اختی ــر گرفت در نظ
انتظــارات ذینفعــان )هیئــت مدیره، 
ســهامداران، ســرمایه گذاران، منابع 
انســانی و...(، نقــاط قوت ســازمان، 
ــب و  ــه کس ــنی از آنچ درک روش
ــق ارزش  ــه خل ــادر ب کارشــان را ق
روندهــای  می کنــد، فرصت هــا، 
و  شــرکت  ارزش هــای  بــازار، 
ــام  ــخصی اش انج ــای ش دیدگاه ه

می دهــد.

اســتراتژی: حرکت هــای 
جســورانه۸ را زود انجــام 

دهیــد.
مطالعــات مویــد ایــن مطلــب 
اســت کــه پنــج حرکــت جســورانه 
و راهبــردی بهتریــن ارتبــاط را 
ــن  ــازمانی دارد. ای ــت س ــا موفقی ب
ــد از: بازتخصیــص  حــرکات عبارتن
منابــع؛ ادغــام، تملیــک و واگــذاری 
بــر اســاس برنامــه ای نظــام یافتــه؛ 
ارتقــای  ســرمایه ای۹؛  هزینــه  
ــای  ــود ویژگی ه ــره وری و بهب به

ــده. ــز کنن متمای
بــه  جســورانه"  "حرکــت 
معنــای اقدامــی اســت کــه حداقــل 
باعــث تغییــر ۳۰ درصــدی باالتــر 
از متوســط صنعــت گــردد. اجــرای 
یــک یــا دو حرکــت جســورانه 
شــانس افزایــش ســود اقتصادی۱۰ 
را تــا دو برابــر، و اعمــال ســه 
یــا بیشــتر حــرکا ت جســورانه 
8. Bold moves

 Capital سرمایه ای) هزینه    .۹
Expenditure(، هزینه هایی هستند که 
آینده صرف می شوند.  در  ایجاد سود  برای 
دارایی های  خرید  صرف  سرمایه ای  هزینه 
ارزش  افزودن  یا  جدید  مولد  و  ثابت 

دارایی های ثابت و مولد موجود می گردد.

 Economic( ۱۰.  سود اقتصادی
profit(  سود اقتصادی تفاوت میان درآمد 
دریافتی از فروش یک محصول و هزینه تمام 
هزینه  همچنین  و  مصرفی  های  ورودی 

فرصت است.

می توانــد ســود اقتصــادی ســازمان 
ــد.  ــا ده ــر ارتق ــش براب ــا ش را ت
نکتــه ای کــه در بــه اجــرا گذاشــتن 
ایــن دســت اقدامــات اهمیــت دارد، 
ســرعت عمــل نســبت بــه رقبــا و 
تعــدد اقــدام در صــورت نیاز اســت. 
ــب  ــن مطل ــر ای ــا بیانگ پژوهش ه
ــه  ــی ک ــران عامل ــه مدی ــت ک اس
اســتخدام  از ســازمان  از خــارج 
ــارت  ــرعت و جس ــا س ــوند ب می ش
بیشــتری ایــن دســت از اقدامات را 
ــاز  ــن رو نی ــد. از ای ــرا می نماین اج
اســت کــه مدیــران عاملــی کــه از 
ــد و  ــد کرده ان ــازمان رش ــه س بدن
جایــگاه مدیریــت ارشــد را تصاحب 
نموده انــد، بــا دیــدی از خــارج بــه 

حــرکات راهبــردی بنگرنــد.

ــع: فعال  ــص مناب تخصی
. نید بما

تخصیــص منابــع صرفــا و 
بــه تنهایــی یکــی از اقدامــات 
راهبــردی نیســت؛ بلکــه یــک 
ــرای دیگــر  توانمندســاز اساســی ب
حــرکات اســتراتژیک جســورانه 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــز می باش نی
از 5۰  بیــش  شــرکت هایی کــه 
ــرمایه  ــای س ــه ه ــد از هزین درص
خــود را در طــی ده ســال بــه 
واحدهــای کســب و کار تخصیــص 
ارزش  درصــد   5۰ دهنــد،  مــی 
شــرکت  بــه  نســبت  بیشــتری 
هایــی دارنــد کــه دیرتــر ایــن 
می دهنــد،  اختصــاص  بودجــه 

می کننــد.  خلــق 
اینکــه  از  اطمینــان  بــرای 
منابــع بــه حــوزه ای از کســب 
و کار منتقــل مــی شــوند کــه 
بیشــترین ارزش را خلــق کننــد، 
ــد  ــک رون ــر ی ــل برت ــران عام مدی
در  را  ســاالنه(  )نــه  مرحلــه ای 
ــن  ــه در ای ــد. البت ــش می گیرن پی
ــا  ــی بازده ه ــی جزئ ــد بررس فرآین
بــه جهــت تصمیــم دربــاره قطــع یا 
ادامــه تخصیــص بودجــه اهمیــت 
ــان عــزم  ــن می ــی دارد. در ای باالی
شــخصی مدیرعامــل در پشــتیبانی 
از بهینه ســازی مســتمر تخصیــص 

ــی دارد. ــت باالی ــع اهمی مناب
همســویی ســازمانی: عملکــرد 
و ســالمت را بــا ســختگیری برابــر 

مدیریــت کنیــد.
کــه  ســت  ا ف  و معــر
فــق  مو ن  ا ر ا یه گذ ما ســر
ســازمانی  در  می دهنــد  ترجیــح 
ســرمایه گذاری کننــد کــه افــرادی 
ــک اســتراتژی   ــد مجــری ی توانمن
متوســط هســتند تــا شــرکتی کــه 
ــی  ــی دارد ول ــتراتژی  عال ــک اس ی
تــوان  از  آن  اجرایــی  متولیــان 
کافــی برخــوردار نیســتند. از همین 
ــختگیری و  ــر، س ــران برت رو مدی
انضبــاط برابــری را در راســتای 
ــی و  ــرد عال ــه عملک ــتیابی ب دس
توانمندســازی کارکنــان بــه کار 
می گیرنــد. بســیاری از رهبــران 
ــای کســب و کار یکــی  ارشــد دنی
ــود  ــیمانی های خ ــن پش از بزرگتری
ــا  ــراد ب ــتن اف ــار گذاش ــدم کن را ع
ــای  ــف از جایگاه ه ــرد ضعی عملک
عنــوان  کلیــدی  و  حســاس 

. ینــد می نما

اســتعداد: اســتعداد را 
ــد. ــره بزنی ــه ارزش گ ب

از  بســیاری  کــه  چالشــی 
ــا آن مواجــه می شــوند،  ــران ب مدی
ــت.  ــان اس ــه کارکن ــاور ب ــدم ب ع
اعتمــادی  بــی  رو  همیــن  از 
موجــب می شــود کــه بســیاری 
واگــذار  آن هــا  بــه  را  امــور  از 
ــل  ــران عام ــن مدی ــد. بهتری نکنن
بــرای  را  نظام منــد  رویکــردی 
ــه  ــا ب ــا نقش ه ــتعداد ب ــق اس تطبی
گونــه ای کــه باعث خلق بیشــترین 
ــد.  ــی کنن ــاذ م ــود، اتخ ارزش ش
نقش هایــی  کشــف  اول  قــدم 
ــت را  ــترین اهمی ــه بیش ــت ک اس
ــق  ــل دقی ــه و تحلی ــد. تجزی دارن
داده هــا منجــر بــه ایجــاد نتایجــی 

مدیرانعاملدربحران
مقاله ای که به پیوست ارائه می شود، با توصیف وضعیت بحرانی فعلی و نقش حیاتی مدیران 
عامل در بقای سازمان های تحت امرشان،ابتدا به تشریح مدلی در جهت دستیابی مدیران به 
مدیریت  مشاوره  موسسات  گزارشات  تلخیص  و  تجمیع  با  است؛ سپس  پرداخته  شایستگی 
بین المللی برتر،  راهكارهایی در جهت عبور از بحران ارائه کرده است. مقاله پیوست توسط اینجانب 

نریمان باوندی، کارشناس طرح و برنامه شرکت آیریس ویرا ویژن تهیه و تنظیم شده است.

ــرک  ــی زی ــه حت ــت ک ــده اس ش
ــب  ــز متعج ــران را نی ــن رهب تری
می ســازد. پــس از شناســایی ایــن 
نقــش هــا، مدیرعامــل مــی توانــد 
بــا همکاری ســایر مدیران بررســی 
کنــد کــه ایــن نقــش هــا بــا دقــت 
الزم و توســط افــراد مناســب اداره 
ــن  ــر. همچنی ــا خی ــوند ی ــی ش م
فرآیندهــای اســتعدادیابی را بازبینی 
نمایــد تــا جایگاه هــای کلیــدی 
ــود.  ــر ش ــراد پ ــن اف ــط بهتری توس
در حالــت ایــده آل مدیــران عامــل 
بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه 
ــر  ــز در نظ ــا نی ــود آن ه ــش خ نق
ــت  ــا هیئ ــت ت ــده اس ــه ش گرفت
مدیــره کاندیداهــای داخلــی آمــاده 
و مناســبی بــه منظور جانشــینی در 

ــد. ــر بگیرن نظ

ز  ا تــر  فرا فرهنــگ: 
تعامــل بــا کارمنــدان پیــش 

رویــد.
ــه مشــارکت  واضــح اســت ک
ــر بهبــود  کارکنــان تاثیــر مثبــت ب
دارد.  ســازمانی  مالــی  عملکــرد 
اهمیــت  کــه  موضوعــی  امــا 
توجــه  و  ارزیابــی  دارد،  باالیــی 
ــالمت  ــاخص های س ــه ش ــه هم ب
ســازمانی۱۱ )روحیــه، وفــاداری 
و  مشــارکت  ارتبــاط،  تعهــد،  و 
ــار  ــودن در ســازمان، اعتب درگیــر ب
ــا شــرکت،  ــا شــهرت موسســه ی ی
اخالقیــات، شناســایی یا بازشناســی 
عملکــرد، مســیر هــدف، بهبــود یــا 
توســعه کارایــی کارکنــان، کاربــرد 
منابع و رهبـــری( اســت. بررسی ها 
ــه  ــت ک ــوع اس ــن موض ــد ای موی
ــت  ــر مدیری ــه ب ــی ک مدیرعامالن
عناصــر  همــه  اندازه گیــری  و 
فرهنگــی موثــر بــر ارتقــای ســطح 
ــال  ــد، احتم ــرار دارن ــرد اص عملک
ــان  ــدن استراتژی هایش ــی ش اجرای
بیــش از دو برابــر دیگــران اســت.

طراحــی ســازمانی: ســرعت و 
ثبــات را ترکیــب کنیــد.

چابکــی مفهومــی اســت کــه 
بســیار مــورد ســوتفاهم واقــع شــده 
ــران  ــیار از رهب ــرای بس ــت. ب اس
ــه  ــای کســب و کار، چابکــی ب دنی
ــری  ــرعت در تصمیم گی ــوان س عن
و اجــرا تعریــف می شــود و نــه 
توســط  دیکتــه شــده  ســرعت 
ســازمان های  ثابــت  روال هــای 
بــزرگ. مطالعــات نشــان می دهــد 
کــه نیــازی نیســت میــان ســرعت 
ــر  ــود. ب ــی ش ــات یکــی قربان و ثب
ــم  ــه ه ــازمان هایی ک ــس، س عک
ــریع،  ــم س ــتند و ه ــات هس ــا ثب ب
ســه برابــر بــه لحــاظ شــاخص های 
ســالمت ســازمانی از ســازمان های 
ــدون روال هــای  ــا ســریع و ب صرف

ــر هســتند. ــت بهت ــی ثاب عملیات
بــا  برتــر  عامــل  مدیــران 
11. Organizational health

ســازمانی  تعییــن  ویژگی هــای 
و مــواردی کــه نیازمنــد ثبــات 
هســتند )فرآیندهــای اخــذ امضــا، 
ارزش هــای ســازمان و...( و عناصــر 
پویــا کــه الزم اســت بــا تغییــرات 
محیطــی بــه ســرعت منطبــق 
ــود را  ــرکت خ ــی ش ــوند، توانای ش
ــا  ــرداری از فرصت ه ــرای بهره ب ب
بــاال  چالش هــا  بــا  مقابلــه  و 

نــد. می بر

 : هــا یند ا فر و  تیــم 
ــر از  ــی باالت ــت پویای اولوی

. ســت م ها نیز مكا
ــه  ــی ب ــم مدیریت ــی تی پویای
بــر موفقیــت  شــدت می توانــد 
ــن در  ــذارد. ای ــر بگ ــازمان تاثی س
ــی اســت کــه بیــش از نیمــی  حال
ــه  ــد ک ــد معتقدن ــران ارش از مدی
عملکــرد  مدیریتیشــان  کابینــه 
ــی و  ــد. کارآی ــی ندارن ــل قبول قاب
فرایندهــای کلیــدی  اثربخشــی 
موفقیــت  می توانــد  مدیریتــی 
شــرکت را تضمیــن نمایــد. بــا ایــن 
حــال بیشــتر کارکنــان معتقدنــد که 
فرایندهــای مدیریتــی شرکتشــان، 
را  کالن  اهــداف  بــه  دســتیابی 
مشــکل  نمی کنــد.  پشــتیبانی 
یــک چالــش ذهنــی نیســت؛ بلکــه 
یــک مســئله اجتماعــی اســت. 
ســوگیری های فــردی و نهــادی و 
پویایــی نامناســب گــروه می توانــد 
ــد.  ــش ده ــم را کاه ــی تی اثربخش
مدیــران عامــل برتــر ایــن واقعیــت 
را تصدیــق می کننــد و از چنــد 
ــد. ــه می نماین ــا آن مقابل ــق ب طری

کار گروهــی: نمایــش 
ــخ ــزم راس ع

حساســیت  برتــر  رهبــران 
ویــژه ای بــر فعالیــت تیــم بــه 
ــد.  صــورت واحــد و یکپارچــه دارن
ثمــره ایــن اتحــاد تیمــی دســتیابی 
ــرد  ــر عملک ــای باالت ــه جایگاه ه ب
ــات نشــان می دهــد  اســت. تحقیق
تیم هایــی کــه بــه صــورت یکپارچه 
بــا هــم همــکاری می کننــد تــا یک 
ــق  ــترک را محق ــداز مش ــم ان چش
ــال  ــر بیشــتر احتم ــد، دو براب نماین
دارد عملکــرد مالــی باالتــر از حــد 
متوســط داشــته باشــند. عــالوه بــر 
ــا  ــد مرتب ــل بای ــران عام ــن مدی ای
ــوع و  ــدازه، تن ــا )ان ــب تیم ه ترکی
ــد.  ــم نماین ــاز تنظی ــا( را ب قابلیت ه
ــت  ــن اس ــدام ممک ــن اق ــه ای البت
همیشــه بــه آســانی انجــام نشــود 
ــراه شــود.  ــی هم ــا مقاومت های و ب
ــان  ــذف کارکن ــال در ح ــرای مث ب
ــوب  ــا محب ــن ام ــرد پایی ــا عملک ب
ــا پتاســیل و  ــراد ب ــا ارتقــای اف و ی
ــورد  ــر م ــی کمت ــاال ول ــرد ب عملک
توجــه واقــع شــده، نکتــه دیگــری 
ــران  ــط مدی ــت توس ــاز اس ــه نی ک
ــود  ــع ش ــه واق ــورد توج ــل م عام
تنظیــم فاصلــه شــخص مدیرعامل 

ــد  ــا ح ــه ت ــت. فاصل ــم اس ــا تی ب
الزم بایــد بــا تیــم حفــظ شــود امــا 
ــات  ــدر ارتباط ــال آنق ــن ح در عی
ــد و  ــه تعه ــک باشــد ک ــد نزدی بای
وفــاداری کارکنــان را جلــب کنــد. 
ایــن تعهــد بــر دوش رهبران اســت 
کــه از طریــق ارزیابــی مــداوم 
عملکــرد،  بهبــود  در  تــالش  و 
بــردن  بــاال  منظــم،  جلســات 
کیفیــت تعامــل و افزایــش پویایــی 
بهــره وری تیــم را ارتقــا دهنــد. در 
ــد مدافــع قاطــع  ــران بای آخــر رهب
منافــع ســازمان باشــند و از آن 
ــر خواســته های شــخصی  در براب
افــراد تیــم کــه در تضــاد بــا منافــع 

ــد.  ــت کنن ــت، صیان جمعیس

تصمیم گیــری: در مقابــل 
ســوگیری ها مقاومــت کنیــد.

و  شــناختی  ســوگیری های 
ســازمانی بــر قضــاوت همــگان 
تاثیــر منفــی می گــذارد. ایــن چنین 
ــازمان را  ــرد س ــوگیری ها عملک س
ــن  ــد.  روش ــش می کن ــار چال دچ
ــا  ــه ب ــناخت و مقابل ــه ش ــت ک اس
آســانی  بــه  ایــن  ســوگیری ها 
دان  حتــی  نیســت.  امکان پذیــر 
رفتــاری  اقتصــاددان  آریلــی۱2، 
شــهیر و  یکــی از مهمتریــن افــراد 
ــه ســوگیری های شــناختی   در زمین
ــم  ــه در تصمی ــد ک ــراف می کن اعت
گیــری بــه همــان انــدازه کــه 
دیگــران دربــاره آن هــا می نویســد، 

ــت. ــرده اس ــل ک ــد عم ب
ــالش  ــر ت ــل برت ــران عام مدی
ــی  ــاد فرآیندهای ــا ایج ــد ب می کنن
ــای  ــت ه ــگیری از حال ــد پیش مانن
شکســت۱۳، اجتنــاب از پیش داوری 
و عــدم تمرکــز تمــام عیــار بــر یک 
ــوگیری  ــه س ــاص، نتیج ــه خ برنام
را بــه حداقــل برســانند. آن هــا 

12. Dan Ariely
13. Failure mode

ــان حاصــل  ــد اطمین ــن بای همچنی
کننــد کــه تیــم از تنــوع برخــوردار 
اســت؛ چراکــه تنــوع تیــم، کیفیــت 
تصمیــم گیــری را بهبــود مــی 

بخشــد.

فرآیندهــای مدیریــت: 
ــد. ــن کنی ــجام را تضمی انس
بــه طــور  مدیــران عامــل 
قاعــده  اســاس  بــر  و  معمــول 
فرایندهــای  اختیــار،  تفویــض 
مدیریــت را بــه کابینــه اجرایــی خود 
واگــذار می کنــد: مدیــر ارشــد مالــی 
مســئولیت بودجه بنــدی و بعضــًا 
ــرد.  ــده می گی ــر عه اســتراتژی را ب
انســانی  منابــع  ارشــد  مدیــر 
ــزی  ــتعداد و برنامه ری ــت اس مدیری
کار  دســتور  در  را  کار  نیــروی 
ارشــد  مدیــر  داشــت.  خواهــد 
ــرمایه  ــره وری س ــوژی از به تکنول
فنــاوری  بخــش  در  گذاری هــا 
حفاظــت می کنــد و بــه همیــن 
ــش  ــا پوش ــر حوزه ه ــق دیگ طری
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــد ش داده خواهن
ــردی  ــای ف ــه فراینده ــی ک هنگام
معقــول در یــک سیســتم ناکارآمــد 
ــش از  ــد بی ــد، می توانن ــرار گیرن ق
ــخگویی و  ــب پاس ــه موج ــن ک ای
ایجــاد ارزش شــوند، منجــر بــه 
ــالش  ــت ت ــدر رف ــردرگمی و ه س
شــوند. مدیــران بــرای دســتیابی بــه 
اهــداف ســاالنه تحــت فشــار قــرار 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای می گیرن
کــه اســتراتژی هایی در راســتای 
شــده اند  تنظیــم  کالن  اهــداف 
امــا در عمــل اهــداف کوتــاه مــدت 

اولویــت پیــدا می کننــد.
ــازه  ــر اج ــل برت ــران عام مدی
نمــی دهنــد کــه یــک فرآینــد 
ــد دیگــری را خنثــی  مدیریتــی رون
ــی  ــود م ــه خ ــا از کابین ــد. آنه کن
و  تصمیم گیــری  تــا  خواهنــد 
ــع خــود را هماهنــگ  تکالیــف مناب
کننــد تــا اطمینــان حاصل شــود که 
فرایندهــای مدیریتــی اولویت هــای 
راهبــردی را تقویــت می کننــد و 
ــتمر  ــالح مس ــرا و اص ــبرد اج پیش

اســتراتژی را دنبــال می کننــد.

هیئــت  کت  ر مشــا
ــل  ــران عام ــره: از مدی مدی
حمایــت کنیــد تــا ســازمان 

تقویــت شــود.
از  هیئت مدیــره  ماموریــت 
و  نظــارت  ســهامداران،  ســوی 
مدیریــت   تالش هــای  هدایــت 
ــاد ارزش  ــت ایج ــی در جه اجرای
بلنــد مــدت اســت. بررســی ها 
ــال  ــه اعم ــد ک ــی ده ــان م نش
بــا  شــرکتی  حاکمیــت  دقیــق 
عملکــرد بهتــر ســازمان و کســب 
ــاط  ــازار ارتب ــر در ب ــگاه باالت جای
موثــر  هیئت مدیــره  یــک  دارد. 
ــالت  ــد مداخ ــی توان ــن م همچنی
ــد  ــه قص ــه ب ــرمایه گذارانی ک س
بــه  ورود  نفــوذ قصــد  اعمــال 
دفــع  را  دارنــد۱4  را  ســازمان 
ــن وجــود بســیاری از  ــا ای ــد. ب کن
مدیــران عامــل، هیئــت مدیــره را 
ــود  ــر راه خ ــر س ــم ب ــک مزاح ی
می بیننــد. در بســیاری از نقــاط 
ــت  ــه مدیری ــت ک ــج اس ــا رای دنی
ــت  ــت هیئ ــی، ریاس ــد اجرای ارش
ــرد  ــده بگی ــر عه ــز ب ــره را نی مدی
ــه  ــد ب ــوع می توان ــن موض ــه ای ک
ــیب  ــره آس ــت مدی ــتقالل هیئ اس
وارد کنــد و ایــن موضــوع بــه 
ــرا  ــت. چ ــرکت ها نیس ــالح ش ص
کــه ضــروری اســت اســتقالل 

ــردد. ــظ گ ــره حف ــت مدی هیئ
14. Activist investors
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پگاه آهنگراني با گیسوم در سینماها

نمایش  صنفی  شورای  دبیر 
در  گیسوم،  سینمایی  فیلم  اکران  از 
شایسته  مرتضی  داد.  خبر  سینماها 
درباره  نمایش  صنفی  شورای  دبیر 
شوراي  گذشته  روز  جلسه  مصوبات 
صنفي نمایش گفت باتوجه به جلسه 

برگزارشده تصمیم بر این شد که گیسوم به 
کارگردانی نوید به تویی از امروز اکران خود را در سینماهای سراسر کشور 
آغاز کند. پگاه آهنگرانی، رضا داودنژاد، مارال بنی آدم، حسین صوفیان، 
شبنم گودرزی، سلمان فرخنده، پارسا بهشتی، شهرزاد حساس و شاهرخ 
آمده  اثر  این  داستان  در خالصه  گیسوم هستند.  بازیگران  از  فروتنیان 
است: سینه سرخ پرنده عجیبییه!؟ بهارا میره، زمستونا برمی گرده، از سرما 
و سختی نمی ترسه، کوچ نمی کنه، دونه اش رو پیدا میکنه، یا لونه اش رو 

تغییر میده، ما همه مون سینه سرخیم...

نرگس آبیار و یك خبر اشتباه از رسانه ها

ز  ا برخي  ر  د گذشته  ز  و ر
دریافت  بر  مبني  خبري  رسانه ها 
مجوز ساخت یک فیلم سینمایي به 
کارگرداني نرگس آبیار و تهیه کنندگي 
محمدحسین قاسمي منتشر شد. این 

خبر به دلیل محبوبیت نرگس آبیار به سرعت 
در فضاي رسانه اي پخش شد ولي گویا این 
خبر مربوط به سال ۹۸ بوده و به اشتباه از سوي یک رسانه منتشر شده 
است. محمدحسین قاسمي در صفحه رسمي خود اعالم کرد که این خبر 

مربوط به سال ۹۸ مي باشد. 
نام  واقع  در  که  بود  گرفته  بي وقتي، مجوز ساخت  فیلم  زمان  آن 
اولیه فیلم ابلق، مي باشد که ساخته و حتي در جشنواره شرکت کرد. در 
نتیجه این خبر کامال اشتباه است و این زوج فیلمساز فعال قصد ندارند 

فیلم تازه اي را شروع کنند.

ثریا قاسمي هم به پریسان پیوست

به  پریسان،  فیلم  تولید  گروه 
کامبیز  تهیه کنندگی  و  نی  کارگردا
بابایی روز گذشته با ثریا قاسمی بازیگر 
کهنه کار و محبوب سینما و تلویزیون 
و همینطور صحرا اسداللهی و بازیگر 

نوجوان شارمین علیمحمدی برای حضور در 
این پروژه به توافق رسیدند. طی روزهای 
آتی چند بازیگر دیگر نیز به این فیلم اضافه می شوند تا با تکمیل گروه 
آغاز  تهران  در  زودی  به  تصویربرداری  گریم،  تست  انجام  و  بازیگران 
شود. پیش از این حضور بازیگرانی چون فرهاد قائمیان، شقایق فراهانی، 
مهدی کوشکی، لیندا کیانی، نادیا شادمان و سیاوش طهمورث در این 
فیلم قطعی شده بود. پریسان، به نویسندگی علی مقدم و کامبیز بابایی 
به فداکاری های کادر درمان و قاچاق دارو توسط مافیا که در روزهای 

کرونایي وجود داشت، می پردازد.
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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

جایزه بهترین فیلم براي غالمرضا موسوي

ساخته  سفید،  گاو  قصیده  فیلم 
و  مقدم  مریم  و  صناعی ها  بهتاش 
موسوي  غالمرضا  تهیه کنندگي  به 
در جدیدترین حضور بین المللی خود 
چهارمین  و  سی  مسابقه  بخش  در 
جشنواره فیلم درنو هیمات  فیلم کشور 

اتریش، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم 
شد. غالمرضا موسوی و مریم مقدم به نمایندگی از گروه در مراسم اختتامیه 
این جشنواره حضور داشتند  و جایزه بهترین فیلم را دریافت کردند. جشنواره 
درنو هیمات  فیلم اتریش که از مهمترین جشنواره های فیلم در این کشور 
است هر ساله در شهر تاریخی و قرون وسطایی فریشتاد برگزار می شود. 
قصیده گاو سفید، در نخستین نمایش جهانی خود در بخش مسابقه اصلی 
هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین حضور داشت و موفق به کسب جایزه 

تماشاگران از این جشنواره شد.

ما
سین

 

همراه با بازیگر نقش شهید باهنر

فرهاد جم: بازي در نقش شهید باهنر چالش هاي زیادي برایم داشت
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ی  صدا هنور  که  جم  د  فرها
انفجاری که منجر به شهادت شهید با 
هنر شد را به خاطر دارد، در نقش این 
شهید در قاب تلویزیون ظاهر می شود. 
فرهاد جم بازیگر سینما و تلویزیون که 
در سریال راز ناتمام نقش شهید با هنر 
را ایفا می کند، با گریم جالبي که روي 
زیادي  شباهت  شده،  انحام  صورتش 
هم به این شهید ارزنده پیدا کرده است.

اخیر  سال هاي  در  که  جم  فرهاد 
کم کارتر از همیشه شده است، درباره این 
سریال که به زودی به پخش می رسد 
گفت: تیر ماه پارسال به دفتری رفتم و 
با  کار  این  درباره  امانی  امین  آنجا  در 
من صحبت کردند و گفتند محور اصلی 
زندگی شهید باهنر است. برایم جذاب 
گرفتند  تست  سریال  گریم  طراح  بود. 
گرفت.  قرار  پسند  مورد  نهایت  در  و 
آقای  از  فیلم هایی  و  سخنرانی  ماه   4
باهنر را دیدیم. راه رفتن، ریتم گفتگو 
و صحبت کردن در چند ماه تمرین شد 
و تا جایی که منابع بود دیدم و استفاده 
را  کار  پارسال  ماه  دی  اواسط  کردم. 
کلید زدیم. سریال 2 بخش دارد گذشته 
و حال... گذشته از اوایل 4۰ تا ۱۳۶۰ 
نخست  دفتر  انفجار  روز  )۸شهریور(، 
وزیری جمهوری اسالمی است و قسمت 

است.  امنیتی  پلیسی  بیشتر  هم  حال 
زندگی شهید باهنر را از بعد از ازدواج و 
اوایل زندگی مشترک و سخنرانی ها و 

درگیري ها با ساواک می بینیم.
نقش   ایفای  درباره  جم  فرهاد 
کرد:  عنوان  حقیقی  شخصیت های 
همه حقایق درباره شخصیت هست و 
مقایسه می شود. از طرفی خیلی سخت 
است و از طرفی خیلی جذاب است. این 

اولین نقشی است که این چالش را با 
آن تجربه می کنم. منتظرم پخش شود 

تا نظر مردم را بشنوم.
زمان  در  خود  که  بازیگر  این 
و  وزیری  نخست  دفتر  انفجار  حادثه 
بوده  ساله   ۱5 باهنر،  شهید  شهادت 
است، درباره روز حادثه عنوان کرد: ما 
در محله جوادیه بودیم و فاصله زیای با 
دفتر نخست وزیری نداشتیم. صدایش 

را شنیدیم. صدایش ما را متوجه اتفاقی 
یک  از  بعد  چیست.  نمی دانستیم  کرد. 
ساعت خبرش آمد. بچه ۱5 ساله زیاد 
اما شنیدم که رئیس جمهور و  نمی داند 

نخست وزیر شهید شده اند.
دامه  ا در  محبوب  بازیگر  ین  ا
عنوان  به  معصوم،  فیلم  در  نقشش 
یک جانباز شیمیایی را بهترین نقشش 
هیچ  حسرت  گفت:  و  کرده  عنوان 

در  وقتی  ز  ا ما  ا نداشتم  ا  ر نقشی 
داشتم  آرزو  می خواندم  درس  دانشگاه 
نقش کالدیوس، عموی هملت را اجرا 
بازی  دانشگاهی  در کالس های  کنم. 
دلچسپی  و  حرفه ای  اجرای  اما  کردم 

نبوده است.
دفاع  در سال های  که  فرهاد جم 
مقدس مدت زیادی را در جبهه گذرانده 
است، در پاسخ به این سوال که اگر قرار 
باشد یکی از خاطراتش را تبدیل به فیلم 
کند آن خاطراه کدام است؟ با بیان اینکه 
در  را  راین  تا  کرخه  از  فیلم  خودش 
دارد، گفت: خاطره ای  ژانر دوست  این 
اجازه  کنم  فیلمش  می خواهد  دلم  که 
پخش نمی گیرد. من نزدیک به 2۶ ماه 
جبهه بودم و اتفاقات عجیبی دیدم. من 
دوستانم  که  دیدم  لحظاتی  و  ترس ها 
در سنگر فقط داشتند خودشان را از این 
می بارید  بارون  مثل  که  ترکشی  همه 
نجات می دانند، با دست خالی زمین را 
می کنی تا از جانت محافظت کنی. من 
منکر رشادت ها نمی شوم اما لحظاتی را 

دیدم که همچنان با من است.
ز  ا ي  یگر د بخش  ر  د و  ا
عجیب ترین  ه  ر با ر د یش  صحبت ها
شایعه ای که درباره خود شنیده عنوان 
کرد: در سال ۹۰ بیماری دیابت گرفتم 

زمان  آن  دادم.  دست  از  وزن  خیلی  و 
مسابقه از کی بپرسم را اجرا می کردم. 
چند نفر از حضار گفتند ما شنیده ایم شما 

معتاد شدید!
فرهاد جم در پاسخ به این سوال 
که اگر قرار باشد به کادر درمان هدیه ای 
و  بتوانم  اگر  گفت:  چیست؟  آن  بدهد 
بازیگران  از  عده ای  از  باشد  شرایطش 
تا  می گیرم  ثانیه   2۰ فیلم های  عزیز 
به  کنم  تقدیم  و  شود  مجموعه ای 

کادر درمان.
صحبت هایش  از  گوشه ای  در  او 
درباره علت نداشتن اضافه وزن عنوان 
کرد: شاید علتش عالقه زیاد و عجیب 
از 5 سالگی تا همین  به فوتبال باشد. 
چند وقت پیش بازی می کردم االن به 

خاطر کرونا کمتر شده است اما دویدن 
همچنان  را  سواری  دوچرخه  و  شنا  و 

ادامه می دهم.
فرهاد جم که در دهه ۷۰ مسابقه 
تلویزیونی راز سیب را اجرا کرده است، 
برنامه گفت:  این  درباره علت موفقیت 
و  تهیه کننده  جاللی،  صادق  از  باید 
یاد  دکور  طراح  شاه ابراهیمی،  محسن 
کنم که فکر می کنم بودن آن دونفر راز 
مسابقه  خیلی  کرد.  سیب  راز  را  سیب 
که  می افتاد  اتفاق هایی  بود،  سختی 
نمی توانستیم پیش بینی کنیم. برای آن 

سال مسابقه جذابی بود.
به  اشاره  با  پایان  در  جم  فرهاد 
ثر  ا بر  سلیمانی  علی  زنده یاد  فوت 
مثل  را  خیلی ها  گفت:  کرونا،  به  ابتال 

دادیم،  دست  از  راحتی  همین  به  علی 
پر  را  جایشان  می شود  نمی دانم چطور 
کرد. آدم وقتی این خبرها را می خواند 
احساس  شانه هایش  در  بزرگی  غم 
می توان  خدایا  که  می پرسد  و  می کند 
ما  دولتمردان  امیدوارم  داد؟  ادامه 
با  را  ما  مردم  و  بیندیشند  تدبیری 
دهند.  نجات  درست  واکسیناسیون 
مثل همه جای دنیا. ویروس هست اما 
واکسینه می شویم و درصد مرگ خیلی 
پایین می آید. امیدوارم دولت جدید کارها 
و دستورالعمل هایی داشته باشد تا هر چه 
سریع تر واکسیناسیون انجام شود و کرونا 
دست از سر مردم ما بردارد. آنقدر این 
که  می شنویم  ناگوار  تلخی های  روزها 

فقط می توانیم آه بکشیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

این روزها یکي از سریال هایي که 
نه تنها مخاطبان، بلکه فضاي مجازي 
و رسانه ها را بیش از اندازه درگیر خود 
ساخته  زخم کاري  سریال  است،  کرده 
با  که  مي باشد  مهدویان  محمدحسین 
توجه به موضوع و درام جذابي که دارد، 
باشد.  تاثیرگذار  اثري  تا  شده  موفق 
فوق العاده  سریال  این  در  بازیگران 
تا  از نقش هاي اصلي  ظاهر شده اند و 
نقش هاي فرعي همگي در جاي خود 
حصاري  الهه  درخشیده اند.  خوبي  به 
اخیر  سال هاي  موفق  و  جوان  بازیگر 
در  خانگي  شبکه  و  تلویزیون  سینما، 
از  یکي  به  و  سریال  وارد  راه  میانه 
نقش هاي جالشي آن تبدیل شد. نقش 
او در عین سادگي، در داستان تاثیري 
عجیب داشته و برخي از اتفاقات جذاب 
او همراه  با  است.  زده  رقم  را  داستان 
شدیم تا بیشتر درباره این نقش و البته 

سایر فعالیت هایش بدانیم...

-در ابتدا بگویید که چطور برای 

این نقش انتخاب شدید؟
سال  کارها...  همه  روال  *مثل 
۹۹ برای همه سال سختی بود و یکی 
از بهترین اتفاق های این سال برای من 
آقای  زخم کاری  سریال  برای  انتخابم 

مهدویان بود.

-اولین مواجهه  تان با نقش چطور 
بود؟

آقای  دفتر،  رفتم  که  اولی  *بار 
مهدویان برایم درباره نقش و فیلمنامه 
توضیحاتی دادند. من به شدت دوست 
داشتم با آقای مهدویان کار کنم. واقعا 
از ته دلم و بدون مبالغه می گویم. فکر 
که  هستند  بازیگران  از  خیلی  می کنم 
دوست دارند با آقای مهدویان کار کنند 
و دعا می کنم هرکسی که دوست دارد 
برای  اتفاق  این  بیفتد.  اتفاق  برایش 
کردم  احساس  وقتی که  و  افتاد  من 
است  چالش برانگیز  که  است  نقشی 
دیگر خیلی به چیز دیگری فکر نکردم. 
و  کار  راس  در  مهدویان  آقای  حضور 
آقای تخت کشیان  تهیه کننده کارمان، 
و  نکنم  باعث شد که من دست دست 

کیمیا را انتخاب کنم.

-کیمیا چه چالش  هایی برای شما 
داشت تا بتوانید به نقش نزدیک شوید 

و به خوبی اجرا کنید؟
کرده ام  اجرا  خوبی  به  *اینکه 
این  امیدوارم  و  نمی دانم  را  نه  یا 
نقش  آنقدر  ولی  باشد  افتاده  اتفاق 
شبیه  ند  می توا خودم  نظر  از  کیمیا 
با  می توانند  خیلی ها  و  باشد  خیلی ها 
او همذات پنداری کنند که برایم جالب 
و  شکل  چه  به  نمی گویم  البته  بود. 
شمایلی چون قرار نیست نه درباره قصه 
و نه نقش چیزی بگویم تا تماشاگران 
بگویم  همینقدر  ولی  ببیند  خودشان 
کاراکتر  این  درون  کردم  احساس  که 
را  آن  تابه حال  من  که  هست  تفاوتی 
که  داشتم  دوست  و  نکرده ام  تجربه 

این اتفاق بیفتد.

را  سریال  در  بازی  تجربه  -شما 
داشته اید و هم بازی در سینما... سریال 
که  داشته  جذابیت  آنقدر  کردن  بازی 
یا  کردید  تکرار  را  تجربه  این  بازهم 
اولویت تان برای انتخاب کار چیزهای 

دیگری است؟

پروسه  بودن  طوالنی  دلیل  *به 
بازیگران  از  خیلی  است  ممکن  تولید، 
دوست نداشته باشند یا برایشان سخت 
باشد در سریال حضور داشته باشند اما 
در  کرونا  خاطر  به  که  زمانی  این  در 
خانگی  نمایش  که  هستیم  شرایطی 
تبدیل به اتفاق خوشایندی شده است 
نوشته  هم  بی  جذا فیلمنامه های  و 
من  است.  خوبی  نتخاب  ا می شود، 
البته  و  تلویزیونی  کار  اولین   ۹5 سال 
تنها سریال تلویزیونی ام را بازی کردم 
که خدا را شکر آن هم خروجی خوبی 
داشت. بعد هم سریال ممنوعه، را بازی 
کردم که در شبکه نمایش خانگی بود. 
غیر از این در سریال دیگری نبودم. اما 
در ذهنم بود که عالوه بر سینما کار در 
کارنامه ام  در  بازهم  را  خانگی  نمایش 
و  متفاوت  ژانر  در  منتها  باشم  داشته 
نقش متفاوت. این طور نبود که بگویم 
نه! من سریال کار نمی کنم. ولی خب 
نقش، فیلم نامه و کارگردان برایم خیلی 

مهم بود.«

برایتان  چقدر  بازیگری  -گروه 
مهم بود؟ روی تیم بازیگری سختگیر 

هستید موقع انتخاب نقش؟
برایم  پیش  سال  چند  تا  *شاید 
اما  نبودم  سختگیر  و  نبود  مهم  خیلی 
بیشتر که یاد گرفتم و البته هنوزم هم 
در حال یادگیری هستم، طبیعی است 
بیشتر  که  تجربه اش  بازیگری  هر  که 
شود سختگیری اش هم بیشتر می شود 
مورد  در  را  این سختگیری  من  بله  و 
دیگر بازیگران پروژه هم داشتم. درباره 
به صراحت  که  چیزی  هم  سریال  این 
اولین  بگویم  می توانم  مبالغه  بدون  و 
عزتی  جواد  آقای  شنیدم  که  اسمی 
و  کار  اصلی  نقش  به عنوان  بودند. 
با  حتما  داشتم  دوست  خیلی  همیشه 
فتخارم  ا باعث  و  کنم  ر  کا یشان  ا
به  تبدیل  و  افتاد  اتفاق  این  که  بود 
کارنامه  در  تجربه ها  بهترین  از  یکی 

کاری ام شد.

-سایر بازیگراني که با آنها در این 
سریال تقابل داشتید چطور؟

ر  بسیا هم  ر  دی و ا ز آ نم  *خا
همکارانم  همه  البته  بودند.  درجه یک 
 ۶ از  بعد  و  بودند  درجه یک  و  عالی 
یعنی  بودن  پرمخاطب  ایطور  قسمت 
به  کار  و  افتاده  باید،  که  اتفاقی  آن 
آقای  به جز  من  است.  رسیده  ثمر 
به  سینمایی  یک  قبال  که  چنگیزیان 
اسم نقش نگار را باهم کار کرده بودیم 
نداشتم.  همکاری  سابقه  هیچ کدام  با 
به عنوان  من  و  بودند  درجه یک  همه 
تجربه  لحاظ  به  عضو  کوچکترین 
بودم.  بزرگان  و  اساتید  این  کنار  در 
خیلی  کار  این  در  که  بگویم  می توانم 
تک تک  از  پیش.  از  بیش  یادگرفتم. 
داشتند.  حضور  کار  در  که  کسانی 
دوربین  پشت  که  آنهایی  مخصوصا 
بودند و به ویژه شخص آقای مهدویان.

ر  کا یک  ر  د حضور  به  -تجر
پرستاره چطور بود؟

*برای من اتفاق خوبی بود. من 
فکر می کنم همیشه کنار ستاره ها، کنار 
درستی،  هرچیز  کنار  قشنگی،  هرچیز 
دیده  درخشانی  هرکسی  یا  هرچیزی 
هوشمند  هم  کمی  گر  ا و  می شود 
باشد درست هم دیده می شود و اتفاق 

درستی می افتد. برای من مثل همیشه، 
خدا خیلی خوب خواست و این سریال 
برای من الهه حصاری تجربه خاص و 

درجه یکی شد.

نظر  به  کتر  ا ر کا -جذاب ترین 
شما کیست؟

و  اول  نه!  بعد...  و  مالک  *اول 
شخصیت  چون  بگویم  نمی توانم  دوم 
که  دارم  دوست  خیلی  هم  را  سمیرا 
درواقع همان لیدی مکبث قصه است. 

هم مالک و هم سمیرا.

-چه مدت درگیر بازی بودید؟
*نمی توانم دقیق بگویم از کی تا 
کی چون مدتی هم گذشته است. من 
پراکنده کار داشتم و قسمت های مربوط 
به بازی من در طول کار پخش بود ولی 

فکر می کنم 4 تا 5 ما طول کشید.

قسمت   5 اینکه  از  بعد  -کیمیا 
از کار گذشت وارد سریال شد. نگران 
پذیرش مخاطب نبودید؟ به هرحال بقیه 

بازیگران 5 قسمت فرصت داشتند تا در 
نقش شان جا بیفتند. اصال این موضوع 

برای بازیگر فرقی دارد یا نه؟
ل  ا و ر طبق  و  ول  ا ز  ا *من 
قسمت  ز  ا که  نستم  ا می د مه  فیلمنا
پخش  در  خب  که  می شوم  وارد   ۶
آمادگی  این  افتاد.  اتفاق  همین  هم 
که  است  طبیعی  خیلی  اما  داشتم  را 
چه  است  قرار  که  کنم  فکر  این  به 
فیدبک های  ینکه  ا با  . بیفتد قی  تفا ا
ن  رگردا کا ز  ا چه  می گرفتم  مثبت 
چه  و  پارتنرهایم  از  چه  محترم مان 
سجاد  آقای  جناب  کار،  تدوینگر  از 
پهلوان زاده، که خیلی زحمت کشیدند. 
و  می شنود  چیزهایی  آدم  به هرحال 
اما  کرده  چه کار  است  یادش  حتی 
اینطور که به طور کامل با موسیقی با 
قرار  هم  کنار  در  با  و  درست  تدوین 
این  اتفاقات چطور شود،  گرفتن همه 
منتظرش  بازیگر  مِن  است که  چیزی 
هنوز  که  هنوز  من  ببینم.  تا  هستم 
است بعد از ۱2 سال کار برای دیدن 
هر پالن یا سکانسم استرس می گیرم 

بود  قرار  که  صبح  تا  هم  شب  آن  و 
نخوابیدم.  بیاید  سریال  جدید  قسمت 
خوشحالی  و  هیجان  با  توام  استرسی 
ببینم چه خبر است. بود. می خواستم 

سریال  پیگیر  هفته  هر  -پس 
هستید؟

قسمت  هر  بار   ۳ باالی  *بله. 
همه  کار.  این  فقط  نه  می بینیم.  را 
را  می کنم  کار  خودم  که  کارهایی 
بار می بینم. مخصوصا  همین طور چند 
دارم  دوست  خیلی  باشد  سینمایی  اگر 

بروم سینما و کارم را آنجا ببینم.

-بعد از پخش سریال چه اتفاقی 
افتاد؟ واکنش ها چطور بود؟

خودم  از  کوچکتر  خواهر  *دوتا 
کارم  پیگیر  مادرم که همیشه  و  دارم 
جزئیات  با  نم  هرا خوا لبته  ا هستند. 
نظر  و  می کنند  ل  نبا د ی  بیشتر
سریال  از  هیچ چیزی  من  می دهند. 
چه  اینکه  حتی  نمی گویم.  برایشان 
است  قرار  اتفاقی  چه  و  دارم  نقشی 
بیفتد. خواهرم بعد از دیدن قسمت ۶ 
بود گفت  انگار سورپرایز شده  سریال 
نگار  ا نمی شود  باورم  جون  خواهر 
سطه  ا به و هستی!  یگری  د ر  یکطو
نقش هایی که قبال از من دیده بودند 
فکر می کردند اینجا هم قرار این یک 
البته االن هم  ببینند.  را  دختر مظلوم 
چه  نمی دانم  اما  است،  همان  تقریبا 
نظرشان  به  غریبی  و  عجیب  چیز 
آمده بود. چون من کار خاصی انجام 
ندادم هرچی بوده راهنمایی های آقای 
مهدویان بوده است. اما خیلی برایشان 
می کردند  سوال  من  از  و  بود  جذاب 
گفتم  من  و  می افتد  اتفاقی  چه  حاال 

ببینید! تا  کنید  نمی دانم صبر 

-حواشی که برای سریال به وجود 
پخش  روی  چقدر  می کنید  فکر  آمده 

سریال اثر بگذارد؟
صال  ا که  نجا  آ ز  ا م  د خو *
می کنم  سعی  و  نیستم  حاشیه  اهل 
مثبت اندیش باشم فکر می کنم اتفاقات 
خوبی برای سریال می افتد و روند خوب 

رو به جلو طی خواهد کرد.

ساده ولي تاثیرگذار

الهه حصاري: اهل خاشیه و حاشیه سازي نیستم


