
رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین:

خسارت تحریم ها بیشتر از زمان جنگ است

در  ایران  نفت  ملی  نماینده شرکت  گفته  به 
بورس انرژی اگرچه نفت خام از ابتدای امسال در 
این بورس عرضه شده، اما معامله ای برای فروش 
صورت نگرفته که این موضوع به دلیل حجم پایین تقاضا است.

به گزارش دنیا جوانان، عرضه نفت خام با هدف افزایش 
سهم بخش خصوصی در بازار نفت و امکان باال بردن حجم 

صادرات این محصول در شرایط تحریم از سال ۹۸ آغاز شد.
بر این اساس شیوه نامه مورد نیاز برای عرضه نفت خام 
و میعانات گازی ابالغ شد، اما به دلیل پیچیده بودن بازار نفت 
اقبالی  خام و همچنین مدل پرداخت پول، بخش خصوصی 

نشان نداد.
صفحه 3

بحرانی که پایانی ندارد؛

رشد فعالیت مراکز تولید غیرمجاز رمزارز
مهم ترین دلیل خاموشی ها 

صنعت چاپ و مشکالتی که به قوت خود باقی است
هم زمان با روز ملی صنعت چاپ، فعاالن 
بررسی  و  بحث  به  وبینار  قالب  در  صنعت  این 
در  کرونا  ویروس  منفی  تاثیرات  خصوص  در 
این صنعت پرداختند. خروج حدود ۲۰ درصدی 
واحدها  از  بسیاری  غیرفعال شدن  و  نیروهای صنعت چاپ 
این  در  شده  مطرح  نکات  جمله  از  شهرستان ها  در  به ویژه 

وبینار بود.
و  علوم  هفته  نکوداشت  هفتمین  از  روز  سومین  در 
تعاونی  شرکت  مدیرعامل  شجاع  غالمرضا  چاپ،  فناوری 
لیتوگرافان تهران، در قالب وبینار گفت: اگر فردی در داخل 
چاپخانه کار کند؛ اما به دلیل عوارض ناشی از بیماری کرونا 
فوت کند، فارغ از اینکه این فرد در مترو، اتوبوس یا سایر 
مکان های عمومی به این ویروس مبتال شده باشد، پرداخت 
دیه او بر عهده چاپخانه دار مربوطه است؛ مشکلی که با وجود 

مطرح کردن نزد مسووالن هنوز به قوت خود باقی است.
صفحه 7

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:

افزایش بیش از 5 برابری اعتبارات 
بسته های حمایتی به صنایع کوچک  

4
110 هزار نفر؛ تعداد تلفات کرونا در ایران!

صفحه 2

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1825- یکشنبه 14  شهریور  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

2جامعه
۳00 هزار خانوار 

پشت نوبت دریافت 
مستمری هستند!

6ورزش
استخدام خارجی 

برای استقالل و 
پرسپولیس ممنوع 

است!

هنگ 7فر

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۳۰۰ هزار خانوار 
نیازمند همچنان پشت نوبت دریافت مستمری هستند 
وارد چرخه  و  بررسی شده  تعداد  این  پرونده  باید  و 

حمایت شوند.

جمشید نورشرق مسئول کمیته تعیین وضعیت در این باره 
می گوید: تا زمانی که بدهی خارجی داشته باشند و تا زمانی 
که تسویه اش را نیاورند، حتی با آوردن ضمانت بانکی هم 

امکان ثبت قرارداد نخواهند داشت.

»به صرف قهوه و پیتا« سفرنامه ای به بوسنی نوشته نویسنده 
جوان معصومه صفایی راد است که به زودی سومین اثرش از 
این دست، منتشر می شود؛ صفایی راد این کتاب را سرآغاز و 

شروع خوبی برای سفرنامه نویسی خود می داند.

یک
 شروع خوب

 برای سفرنامه نویسی

نفت خام در بورس مشتری ندارد! دانشجویانی که واکسینه نشده اند
این هفته واکسن دریافت می کنند

دکتر احد قائمی، در رابطه با فرآیند واکسیناسیون در دانشگاه علم و صنعت 
گفت: اغلب اساتید و کارکنان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و منتظر رسیدن 
زمان برای دریافت دوز دوم هستند که از این هفته، دوز دوم را در دانشگاه دریافت 
می کنند. وی خاطرنشان کرد: البته بعضی از اساتید دوز دوم را نیز دریافت کرده اند 
ولی در اواسط شهریور، مجددا دانشگاه علم و صنعت فرآیند واکسیناسیون را انجام خواهد داد و 

اساتید، کارکنان و دانشجویانی که دوز دوم را دریافت نکرده اند واکسینه خواهند شد. 
صفحه ۲

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: پرستاران 
در ۱۸ ماه گذشته بدون استراحت و مرخصی، شبانه روز در خدمت 
بیماران کرونا بوده اند، سختی کار و فشار کاری مضاعف، مشاهده 
مرگ بیماران و کمبود نیرو آنان را خسته کرده است و به شدت به 

مرخصی و استراحت نیاز دارند.
یوسف رحیمی، گفت: تبعیض در هر جایی که باشد، سبب اختالف و 
کاهش انگیزه است. تفاوتی که بین نیروهای شرکتی و رسمی در گروه پرستاری 

است با وجود تحصیل و خدمات یکسان، اختالف و کاهش انگیزه را در بر دارد. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پرستاران نزدیک به ۲ سال با بیماری کرونا 
دست و پنجه نرم می کنند و مبارزه با این بیماری یک نبرد فرسایشی برای آنها 
است، برای جلوگیری از خستگی و فرسایشی شدن پرستاران نیاز به جذب نیرو 
در سیستم درمان کشور داریم. به خصوص در این شرایط که بخش های غیر 

فعال بیمارستان نیز به دلیل افزایش کرونا فعال شده است. 
صفحه ۲

پرستاران خسته شده اند و به مرخصی نیاز دارند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

صفحه 3

آگهی مناقصه عمومي 
یك مرحله اي

شماره : 10/عمران /1400
موضوع مناقصه : پروژه تکمیل اتصال شبکه جامع اعالم حریق مجتمع بندری شهید رجایی

مهلت و نحوه دریافت اسناد :
متقاضیان شرکت در مناقصه مي توانند  از تاریخ ۱4۰۰/6/۱4 تا پایان وقت اداري مورخ  ۱4۰۰/6/۲3  ساعت ۱4:۰۰ با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت 

به دریافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند. 
* ضمنًا دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان مي باشد.

- مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاري اسناد:
متقاضیان باید پیشنهـادات خود را تا ساعت ۱4:۰۰مـورخ ۱4۰۰/7/۸ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 
         تبصره۱: متقاضیان مکلفند عالوه بر بارگذاري اسناد خود در سایت مذکور نسبت به تحویل فیزیکي صرفًا پاکت الف محتوي ضمانتنامه شرکت در مناقصه حداکثر تا مورخ  

۱4۰۰/7/۱۰ ساعت ۱4:۰۰ به دبیرخانه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان – مجتمع بندري شهیدرجایي – ساختمان مرکزي – طبقه همکف اقدام نمایند .
         تبصره۲ :کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت الکترونیکي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد 
ایران( آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند بدیهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
تضمین شرکت در مناقصه : مناقصه گران مي بایست ضمانتنامه بانکي بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 4۱۰۱۰6457۱۲۱4۸53 

بنام تنخواه گردان پرداخت بندر شهید رجایي نزد بانک مرکزي به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸4۱ )هشتصد و چهل و یک میلیون( ریال ارائه نمایند .
- شماره اقتصادي کارفرما: 4۱۱3-۱۹57-7۹۸6

- شناسه ملي : ۱4۰۰۰۱۸۰6۱4
IR ۹۲۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۰6457۱۲۱4۸53 : شماره شبا -

- آدرس دستگاه مناقصه گذار : بندرعباس – مجتمع بندري شهید رجایي – اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان – واحد مهندسي و عمران – امور پیمان و رسیدگي 
– تلفن : ۰763۲۱۲36۰6

- برآورد اولیه مناقصه : ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۲۰ر۱6 )شانزده میلیارد و هشتصد و بیست میلیون(ریال
- مدت اجراي کار : 5 ماه

- شرایط اختصاصي :
۱- دارا بودن گواهي رتبه بندي حداقل پایه 5 نیرو

۲- اعالم وجود ظرفیت کاري آزاد براساس تعداد کارهاي در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس سایت http://sajar.mporg.irو تکمیل فرم خود اظهاري شرکت
3- کسب حداقل 6۰ امتیاز ارزیابي کیفي طبق معیارهاي ارزیابي کیفي

زمان و محل بازگشایي پیشنهادات:
تاریخ ۱4۰۰/7/۱۱  روز یکشنبه ساعت۹:۰۰ مجتمع بندري شهیدرجایي – ساختمان مرکزي اداره کل – طبقه سوم – دفتر مدیر کل

تبصره : دریافت اسناد ،مراحل ثبت نام و بارگذاري کلیه اسناد و مدارك مي بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( انجام پذیرد .
اسناد باید با کیفیت باال و خوانا )4۰۰ یا dpi 3۰۰( اسکن و بارگذاري گردد . در صورت ناخوانا بودن ، به اسناد مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد . شناسه آگهی : ۱۱۸4۱۲4
اداره ارتباطات و اطالع رسانی
بنادر و دریانوردی هرمزگان

آگهي  
مناقصه عمومي 

یك مرحله اي ) نوبت دوم(
نام دستگاه : اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

مبناي براوردبرآورد ریالينوع مناقصهموضوع مناقصهردیف
میزان تضمین شرکت در 
شماره ثبتي ستاد ایرانشماره مناقصهفرآیند ارجاع کار )ریال(

اجراي فوگسیل در ۱
محورهاي استان 

مناقصه 
100.000.000.000عمومی

بر اساس فهرست 
بها راهداري سال 

۱4۰۰
5.000.000.0006۹-۱-6-۰۰۲۰۰۰۰۰۱55۱۰۰۰۰6۹

۲

بهسازي،لکه گیري، 
روکش آسفالت 
ارزوئیه-وکیل 

آباد)انتهاي باغات 
سیرجان()مرحله 4(

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

68/745/630/553
بر اساس فهرست 
راهداري  بهاي 

سال ۱4۰۰
3/437/281/0007۰-4-6-۰۰

۲۰۰۰۰۰۱55۱۰۰۰۰7۰

3

بهسازي، لکه گیري و 
روکش آسفالت محور 
نظام شهر، بم، قطعه۲ 

)مرحه 4(

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

16/143/708/522
بر اساس فهرست 
راهداري  بهای 

سال ۱4۰۰
807/185/0007۱-4-6-۰۰۲۰۰۰۰۰۱55۱۰۰۰۰7۱

4

بهسازي و روکش 
آسفالت محور برج 

معاذ- اسدآبادانگوري– 
برج اکرم)مرحله 3(

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

28/524/213/299
بر اساس فهرست 
راهداري  بهای 

سال ۱4۰۰
1/426/210/0007۲-3-6-۰۰

۲۰۰۰۰۰۱55۱۰۰۰۰7۲

5

اجراي لکه گیري 
و درزگیري محور 

رفسنجان، زرند، کرمان 
)مرحله 4(

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

23/586/777/846
بر اساس فهرست 
راهداري  بهای 

سال ۱4۰۰
1/179/339/00073-4-6-۰۰

۲۰۰۰۰۰۱55۱۰۰۰۰73

6

اجراي فوگسیل و 
چیپ سیل لکه گیري 
و روکش در محور 

زرند، نوق رفسنجان 
)مرحله ۲(

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

24/497/127/188
بر اساس فهرست 
راهداري  بهای 

سال ۱4۰۰
1/225/000/00045-۲-6-۰۰

2000001551000045

7

بهسازي و روکش 
آسفالت محور دشتاب 
خبر و گوغر ارکان 

)مرحله 4(

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

11/659/002/327
بر اساس فهرست 
راهداري  بهای 

سال ۱4۰۰
583/000/00075-4-6-۰۰

۲۰۰۰۰۰۱55۱۰۰۰۰75

www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشاني
مهلت دریافت اسناد :از ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه ۱4۰۰/۰6/۱4  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز  سه شنبه  ۱4۰۰/۰6/۱۸  

مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت۱۹:۰۰روز یک شنبه  ۱4۰۰/۰6/۲۸
محل تسلیم پیشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاکت  ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به دبیر خانه حراست اداره کل 

راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
زمان و مکان بازگشایي پیشنهادات : ساعت ۰۸:۰۰  روز سه شنبه ۱4۰۰/۰6/3۰ واقع در اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 

کرمان سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است.
آگهي فوق در سایت ستاد ایران به نشاني www.setadiran.ir قابل رویت مي باشد  .

شاخص ها  به  اشاره  با  خودرو  بازار  کارشناس  یک   
ارز  نرخ  جمله  از  کاال  این  قیمت  مداوم  افزایش  دالیل  و 
اظهار داشت: تحریم ها هزینه تولید را باال برده اما صنعت 
را قفل نکرده است. به گفته وی امروز صنعت خودرو درگیر 

تحریم های داخلی است.
افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر باز هم رکورد 
زد به طوری که فقط در یک روز قیمت برخی از خودروهای 
این  بسیاری های  تومان گران تر شد.  میلیون  تا ۱۰  داخلی 
افزایش قیمت ناگهانی را به رشد نرخ ارز گره می زنند اما برخی 
از کارشناسان بر این باورند که گرانی ارز تنها عامل گرانی 
خودروهای داخلی نیست. وقتی موج افزایش قیمت ها در بازار 
خودرو به قله رسید، شورای رقابت وارد میدان شد. جلسه روز 
شنبه -ششم شهریورماه – شورای رقابت دو مصوبه مهم 
داشت؛ اول اینکه آن دسته از متقاضیانی که در مرحله ثبت نام 
و پیش فروش وجهی واریز کردند مشمول تورم موعد تحویل 
اینکه خودروهایی که قیمت گذاری  خودرو نمی شود و دوم 
نشده اند، نمی توانند وارد مرحله پیش فروش شوند.کارشناسان 
و بازاری های خودرو می گویند این دو مصوبه نمی تواند تاثیری 
قابل توجهی در روند حال حاضر بازار خودرو بگذارد چراکه 
مشکل اصلی در نامتعادل بودن عرضه و تقاضا و انحصار این 

صنعت است و راهی جز اصالح ساختار ندارد.     
دالیل گرانی خودروهای داخلی 

دادفر« کارشناس حوزه خودرو در گفت وگو  »مهدی 

با پژوهشگر ایرنا درباره دالیل رشد قیمت خودروهای تولید 
داخل اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو در بازار نشات گرفته 
از رشد نرخ دالر است اما این رشد نرخ ارز اثر روانی بر بازار 
خودرو گذاشته است و نه اثرگذاری واقعی به این معنا که در 

بازار خودرو انتظار تورمی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ارتباط صنعت خودروی کشور در تمام 
بخش ها از قطعه سازی تا تولید به ارز، باعث می شود با هر 

تکانه نرخ ارز شاهد التهاب در بازار خودرو باشیم.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: موضوع مهم تر خیز 
که  در شرایطی  است.  قیمت  آزادسازی  برای  خودروسازان 
تومان رسیده  میلیون  به 45۰  قیمت یک خودروی داخلی 
این  از  بازار  می شود  قیمت صحبت  آزادسازی  از  هنوز  اما 
آزادسازی انتظار و برداشت افزایش قیمت را خواهد داشت.

افزایش  باعث  اینکه عامل دیگری که  بیان  با  دادفر 
قیمت خودرو در چند روز اخیر شده، موضوع عرضه نشدن 
بازار است، گفت: می دانیم که  و تامین به موقع خودرو به 
باال  قیمت ها  باشد،  عرضه  از  بیش  تقاضا  که  شرایطی  در 
می رود. در این روزها به دلیل نبود قطعات یدکی در خطوط 
تولید، خودروسازان نمی توانند تعهدات خود را ایفا کنند. در 
این وضعیت در انتهای خطوط تولید، خودروهای نیم ساخت 
هم رو به انباشت است از این رو انتظار بازار با همین روند 

در حال انباشت است.
وی تاکید کرد: تمام این عوامل دست به دست هم 

این  برای  اینکه  یابد حال  افزایش  تا قیمت خودرو  داده اند 
واردات  ندارد.  تعیین شده وجود  پیش  از  شرایط سناریویی 
خودرو می توانست از تمهیداتی باشد که در این شرایط بخشی 
از تقاضای انباشته را پاسخ دهد و عطش تقاضا را کم کند. اگر 
سیاست بر مبنای ممنوعیت واردات برای تقویت تولید است، 
حداقل باید روند ترخیص قطعات خودرو تسهیل و تسریع 
شود که البته تمام این اقدامات بر عهده وزارت صمت است.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه در حال حاضر 
سیاست های اتخاذ شده به سمت افزایش قیمت خودرو است، 
اظهار داشت: شاهد آن هستیم که محموله های قطعات در 
گمرك معطل ترخیص هستند و توان تولید رو به کاهش 
شده از سوی دیگر اجازه فعالیت به شرکت هایی که توان 
تولید مدل های جدید خودروی چینی را دارند، داده نمی شود 
بنابراین طبیعی است که با یک عامل رشد نرخ ارز در وضعیت 

عرضه محدود، قیمت خودرو باال برود.
مروز  ا صنعت  و  ر  زا با ینکه  ا بر  تاکید  با  دفر  دا
خودروی کشور محصول دولت مداخله گرا به جای دولت 
را  تولید  هزینه  تحریم ها  گفت:  است،  ناظر  و  تسهیل گرا 
باال برده اما صنعت را قفل نکرده و حتی در این موقعیت 
خارج  از  نیاز صنعت خودرو  تامین  برای  مانعی  و  مشکل 
تامین  به  نسبت  می توان  کشوری   هر  از  و  ندارد  وجود 
قطعات و تجهیزات اقدام کرد. امروز صنعت خودرو درگیر 

است.    داخلی  تحریم های 

قیمت خودرو چرا پیاپی ترمز می بُرد؟
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
ضامن ناز و کرشمه مردم نیستیم! 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفت: کمبودی در بحث دارو پیش نیامده، 
درخصوص رمدسیور اختالف دارند خودشان و زیادی روی دست ما مانده است که 

نمی دانیم با آن چه کار کنیم، احتماال رمدسیور را صادر کنیم.
سید مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، درخصوص بحث کمبود واکسن 
در کشور و اینکه برخی مراکز واکسیناسیون اعالم می کنند که واکسنشان تمام 
شده است، گفت: این ها را باید از وزارت بهداشت بپرسید چرا از من می پرسید؟ 
کمیسیون بهداشت االن ۱۰ روز می شود که تعطیل است.  ما بعد از انتخاب وزرا 
رفتیم مسافرت ولی به صورت اجمالی خبر موثقی که دارم واکسن زیادی وارد کشور 

شده است و ان شاءاهلل روند واکسیناسیون تسریع پیدا خواهد کرد.
وی همچنین درخصوص کمبود دارو به ویژه رمدسیور، اظهار داشت: کمبودی 
در بحث دارو پیش نیامده چه کسی این ها را گفته است؟ درخصوص رمدسیور 
که  است  مانده  ما  دست  روی  زیادی  دارو  این  اتفاقا  و  دارند  خودشان  اختالف 

نمی دانیم با آن چه کار کنیم، احتماال رمدسیور را صادر کنیم.
نماینده گلپایگان و خوانسار بیان کرد: مردم عوام هستند یک دکتِر بی خودی 
دارو تجویز می کند و مردم می روند بازار و البته دوست دارند در بازار بگردند. اگر 
به بیمارستان دولتی بیایند رمدسیور را باید رایگان به مردم بدهند اما مردم دوست 

دارند که بروند بخش خصوصی. ما ضامن ناز و کرشمه مردم که نیستیم.
وی ادامه داد: به بیمارستان خصوصی می روند و بیمارستانی دولتی را رها 
می کنند و می روند آنجا؛ خب ما چه کار کنیم؟ چرا به بخش خصوصی می روند 
برایشان نسخه کند که مجبور  که یک دکتر دارویی را که هنوز ثابت نشده را 
شوند بروند چند میلیون قرض بگیرند و دارو تهیه کنند؟ عضو کمیسیون بهداشت 
همچنین افزود: از یک طرف از سوی ستاد کرونا گفته می شود که رمدسیور فایده 
ندارد و میلیون ها دوز در کشور موجود است و از یک طرف هم مردم نسخه در 

دست دارند و در خیابان ها سرگردان هستند، این ها مصیبتی است.

بررسی طرح های ساماندهی خودرو در دستور کار مجلس
بررسی طرح های ساماندهی صنعت خودرو و تقویت امنیت غذایی کشور و 
رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی قرار دارد.
مجلس شورای اسالمی در هفته جاری روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهاشنبه 
تشکیل جلسه خواهد داد و ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع 

موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
همچنین بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو  و بررسی الیحه پروتکل 
حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست 

دریایی دریای خزر نیز برای دستور این هفته پیش بینی شده است.
طرح اصالح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، 
طرح مدیریت تعارض منافع، الیحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش و الیحه 

مقاوله نامه بازرسی کار نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
الیحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، الیحه موافقتنامه همکاری 
اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر و طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره 
فوالد با رویکرد اصالح سیاست های تنظیم بازار نیز برای دستور جلسه این هفته 
قرار دارد.طرح اصالح مواد )7۰5( تا )7۱۱( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی، 
طرح حمایت از مالکیت صنعتی و طرح اصالح قانون تشکیالت وآیین دادرسی 

دیوان عدالت اداری نیز برای دستور جلسه این هفته پیش بینی شده است.
به شخص  واردشده  اجباری خسارات  بیمه  قانون   )۸( ماده  الیحه اصالح 
موافقتنامه  اصالحی  پروتکل  نقلیه، الیحه  وسایل  از  ناشی  حوادث  اثر  در  ثالث 
تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و 
دولت جمهوری کرواسی و الیحه پروتکل اصالحی بند)5-4-۱-۱۰( اساسنامه 
موسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صالحیت و اندازه شناسی 
سازمان همکاری اقتصادی نیز در دستور کار هفته جاری نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی گنجانده شده است.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری:
پرستاران خسته شده اند و به مرخصی نیاز دارند

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: پرستاران در ۱۸ ماه گذشته 
بدون استراحت و مرخصی، شبانه روز در خدمت بیماران کرونا بوده اند، سختی 
کار و فشار کاری مضاعف، مشاهده مرگ بیماران و کمبود نیرو آنان را خسته کرده 

است و به شدت به مرخصی و استراحت نیاز دارند.
یوسف رحیمی، گفت: تبعیض در هر جایی که باشد، سبب اختالف و کاهش 
انگیزه است. تفاوتی که بین نیروهای شرکتی و رسمی در گروه پرستاری است با 

وجود تحصیل و خدمات یکسان، اختالف و کاهش انگیزه را در بر دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پرستاران نزدیک به ۲ سال با بیماری کرونا 
دست و پنجه نرم می کنند و مبارزه با این بیماری یک نبرد فرسایشی برای آنها 
است، برای جلوگیری از خستگی و فرسایشی شدن پرستاران نیاز به جذب نیرو در 
سیستم درمان کشور داریم. به خصوص در این شرایط که بخش های غیر فعال 

بیمارستان نیز به دلیل افزایش کرونا فعال شده است. 
عضو شورای عالی نظام پرستاری اظهار کرد: افزایش بیماران و نبود پرستار 
کافی به کار و زحمت بیشتر پرستاران منجر می شود و همین امر باعث آسیب و 

فرسایش پرستاران و کاهش خدمات با کیفیت درمانی برای بیماران است. 
رحیمی ادامه داد: اولین معضل در گروه پرستاری، کمبود نیرو است و الزم 
است به صورت کارشناسی و سازمان یافته در این خصوص تصمیم گرفته شود 
تا به استانداردهای جهانی نسبت پرستار به جمعیت نزدیک شوم. وجود نیروی 
کافی کیفیت خدمات پرستاران افزایش می دهد و از فرسودگی پرستاران جلو 

گیری می کند.
وی افزود: فوت بیمار فشار روحی و روانی زیادی را برای پرستاران ایجاد می 
کند، شایسته است مرخصی هایی در نظر گرفته شود تا التیام بخش روحی برای 
پرستاران باشد. متاسفانه در بحران کرونا نه تنها پرستاران مرخصی نداشتند، بلکه 

در شیفت های طوالنی مدت در حال ارائه خدمات به بیمار هستند. 
عضو شورای عالی نظام پرستاری در خصوص تبعیض میان نیروی شرکتی و 
رسمی در گروه پرستاری، تصریح کرد: تبعیض در هرجایی که باشد، سبب اختالف 
و کاهش انگیزه است. تفاوتی که بین نیروهای شرکتی و رسمی در گروه پرستاری 
هست با وجود تحصیل و خدمات یکسان، اختالف و کاهش انگیزه را در بر دارد. از 

مسئوالن می خواهیم به این موضوع به طور جدی بپردازند. 
بنابر اعالم پایگاه خبری سازمان نظام پرستاری، رحیمی خاطر نشان کرد: 
در بحران کرونا و تعطیالت، مشاغل دیگر تعطیل و دور کار بوده اند، در حالی که 
پرستاران شبانه روز مشغول ارائه خدمت هستند، بنابراین مناسب است امتیازاتی برای 
این عزیزان در نظر گرفته شود که کمکی برای معیشت و التیام سختی آنها باشد.

وزیر بهداشت:
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها منوط به روند واکسیناسیون است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: قطعا بازگشایی مدارس و 

دانشگاه ها اتفاق خواهد افتاد اما این موضوع منوط به روند واکسیناسیون است.
وضعیت  خصوص  در  اللهی  عین  بهرام  دکتر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
واکسیناسیون دانشجویان تاکید کرد: تا به امروز همه اساتید دانشگاه ها که اغلب 
در سنین باال هستند واکسینه شده اند و واکسیناسیون دانشجویان نیز از هفته 

آینده انجام می شود.
وی در ادامه بیان کرد: بسته به میزان واکسیناسیون، بازگشایی نیزعملیاتی 

خواهد شد تا دانشگاه ها به وضعیت عادی و کالس های حضوری بازگردند.
وزیر بهداشت با اشاره به برنامه گسترده تامین واکسن با واردات و حمایت از 
تولید داخلی افزود: بعد از تامین و توزیع واکسن، انتظار می رود مردم و مسئوالن 

نیز یاریگر ما در تسریع واکسیناسیون باشند.

رییس سازمان بهزیستی:

۳00 هزار خانوار پشت نوبت دریافت مستمری هستند!
بهزیستی  سازمان  رییس 
خانوار  هزار   3۰۰ گفت:  کشور 
نوبت  پشت  همچنان  نیازمند 
پرونده  باید  و  هستند  مستمری  دریافت 
چرخه  وارد  و  شده  بررسی  تعداد  این 

حمایت شوند.
وحید  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور 
برآن  ها  نظارت  و  خیریه ها  فعالیت  درباره 
گفت: طبق بند ۱3 ماده ۲6 قانون تنظیم 
سازمان  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی 
بهزیستی برای انجام وظایف خود می تواند 
از کمک موسسات غیردولتی و خیریه ها نیز 
این زمینه  استفاده کند و خیرینی که در 
تمایل به همکاری دارند در قالب موسسات 
غیردولتی و خیریه ها ساماندهی می شوند.

 وی ادامه داد: همچنین طبق ماده 
57 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور 
در  بهزیستی  سازمان  مهم  وظیفه  این 
ارتباط با فعالیت خود می تواند داشته باشد 
از طرف دیگر سایر دستگاه ها و مجموعه ها 
استفاده  خیرین  کمک  از  می توانند  نیز 
ورزش  وزارت  که  می بینیم  بعضا  و  کنند 
و جوانان، وزارت کشور و نیروی انتظامی 
و بسیاری از مجموعه ها به خیریه ها برای 
فعالیت هایشان مجوز می دهند. تعدد مراکز 
سردرگمی  یک  شده  باعث  مجوز  صدور 
می خواهند  که  کسانی  و  خیرین  برای 
شود  ایجاد  کنند،  فعالیت  زمینه  این  در 
و از طرفی زمینه را فراهم می کند، برای 
اینکه عده ای از هرگونه کسب مجوز برای 
فعالیت شان سرباز می زنند و موسساتی را 
بدون اخذ مجوز تاسیس کرده که طبیعتا 
هیچ نظارتی بر آنها نمی شود. البته دولتی 
کردن فعالیت های مردمی و اجتماعی نیز 
نباشد  به طور مطلق شاید کار صحیحی 
و  مردمی  فعالیت های  به  آسیب  باعث  و 
دهیم  اجازه  باید  بنابراین  شود،  اجتماعی 
کنند  کار  خودشان  مردم  و  خیریه ها 
با  کار  این  اما  باشند،  داشته  فعالیت  و 
ساماندهی و نظارت و سیاست گذاری هایی 
که برای آنها صورت  گیرد تا از آسیب هایی 
که ممکن است، در این زمینه وارد شود 

جلوگیری کنیم.
کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
خاطرنشان کرد: طبیعتًا عمده فعالیت هایی 
که خیرین انجام می دهند با نیت صحیح 
است و باعث کمک به جامعه می شود و 
بسیاری از افرادی که به لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی دچار مشکل هستند 
موسسات خیریه می توانند به آنها کمک 
است  نیز ممکن  اما در صدی خطا  کنند 
اگر  که  باشد  داشته  وجود  میان  این  در 
نظارت صحیح بر این مراکز نباشد ممکن 
است این درصد خطا افزایش پیدا کند و 
فعالیت  ویژه  به  آسیب  باعث  تواند  می 
خیریه در کشور شود بنابراین فکر می کنم 
باید در هر حوزه ای که فعالیت موسسات 
نظارت  خیریه صورت می گیرد مسئولیت 
تخصصی بر عهده آن سازمان همکار باشد 
تا به طور دقیق بتواند رصد کرده و زمینه 

بروز خطا را به حداقل برساند.
از  یکی  کرد:  تصریح  نا  قبادی دا
اقداماتی که در حال انجام است و انشااهلل 
ندازی  ه ا را می شود  تکمیل  زودی  به 
از  می توانند  خیران  که  است  سامانه ای 
دریافت  اخذ  و  کسب  برای  آن  طریق 

مجوز اقدام کنند، این سامانه به صورت 
الکترونیکی به موسسات همکار سازمان 
بهزیستی خدمات ارائه می کند و وضعیت 
ر  کنا مجوز  صدور  کاغذی  و  دستی 
این  آینده  روزهای  در  می شود.  گذاشته 
آن  پایلوت  البته  می شود  تکمیل  فرآیند 
شده  انجام  مختلف  استان های  در  فعال 
است و بطور کامل برای بیش از ۲5۰۰ 
مراکز  قالب  در  بهزیستی  خدمات  مرکز 
مثبت زندگی انجام شده است و انشااهلل 
تجمیع  آن برای موسسات همکار در ۱3 
انشااهلل به صورت واحد در  بند ماده ۲6 
روزهای آینده رونمایی شده و به صورت 
و  می شود  انجام  کامل  طور  به  عملیاتی 
فعالیت موسسات خیریه ای که با سازمان 
تسهیل  هم  می کند،  همکاری  بهزیستی 
و تسریع شده و هم نظارت الزم بر آنان 
صورت می گیرد تا درصد خطاب به حداقل 
برسد و زمینه فراهم شود تا از تمام توان 
و پتانسیل و انرژی مردم برای ساماندهی 
مشکالتی که وجود دارد بیش از گذشته 

استفاده شود.
از  دیگری  بخش  در  همچنین  وی 
سرپرست  زنان  درباره  خود  صحبت های 
بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  خانوار 
کشور گفت: در جامعه سازمان بهزیستی 
سرپرست  زنان  از  نفر  هزار   ۲4۰ حدود 
 5۰۰ بر  بالغ  که  دارند  حضور  خانوار 
اعضای  همراه  به  را  جمعیت  نفر  هزار 
خانواده هایشان شامل می شوند. این زنان 
سرپرست خانوار نیازمندانی هستند که به 
نوعی با جامعه معلولیت در ارتباط هستند، 
یا همسرشان دارای معلولیت است  یعنی 
خودشان  یا  و  رفته  خدا  رحمت  به  یا  و 

سرپرست یک معلول هستند.
زنان  عمده  ینکه  ا بیان  با  وی 
پوشش  تحت  نیازمند  خانوار  سرپرست 
همچنین  داد:  ادامه  هستند،  امداد  کمیته 
تعداد بسیار زیادی از زنان سرپرست خانوار 
لحاظ  به  نیازمند  افراد  الهی جز  لطف  به 
خودشان  و  نیستند  جامعه  در  اقتصادی 
مولد بوده و کار می کنند و شغل و درآمد 
خودشان را دارند و معاونت زنان و خانواده 
ریاست جمهوری ساماندهی بخش اعظمی 

از این زنان را بر عهده دارد.
کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
همچنین در ارتباط با مستمری مددجویان 
بهزیستی خاطرنشان کرد: میزان مستمری 
در سال ۹۲ بین 53 تا ۱۰۰ هزار تومان بر 
اساس بعد خانوار محاسبه می شد از سال 
۹۲ تا سال ۱4۰۰ این مبلغ به 35۰ هزار 
تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
رسیده است یعنی بین ۸ تا ۱۱ برابر میزان 
مستمری از سال ۹۲ تا سال ۱4۰۰ افزایش 

یافته است این در حالی است که معیار ما 
برای مبلغ مستمری طبق ماده 7۹ قانون 
اساس  بر  که  است  توسعه  ششم  برنامه 
آن میزان مستمری باید برای مددجویان 
بهزیستی و کمیته امداد ۲۰ درصد حداقل 
کنیم  بررسی  اگر  باشد  سال  هر  دستمزد 
می بینیم که میزان حداقل دستمزد از سال 
۹۲ تا سال ۱4۰۰، 5 برابر افزایش پیدا کرده 
برابر   ۱۱ تا   ۸ مستمری  مبلغ  اما  است، 
بیشتر شده است یعنی حداقل دستمزد که 
با حضور کارفرمایان و نمایندگان کارگران  
در وزارت کار و در شورای عالی کار بسته 
می شود طی این سالها با توجه به تورم 
مستمری  اما  کرده،  پیدا  افزایش  برابر   5
تا   ۸ امداد  کمیته  و  بهزیستی  مددجویان 
۱۱ برابر بیشتر شده است با ترمیم هایی 
به ۱5  مبلغ  این  است  گرفته  که صورت 

برابر افزایش می رسد.
واقعا  آیا  اما  قبادی دانا تصریح کرد: 
مبلغ یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان کفاف 
که  بگویم  باید  دهد  می  را  زندگی  یک 
خیر و اگر حتی کفاف زندگی را هم بدهد 
توانمندسازی و کار و اشتغال با این مبلغ 
توجیه پیدا نمی کند و محقق نمی شود. در 
حوزه مسکن فعالیت هایی انجام شده است 
که آمار آن قابل توجه بوده و در دو سال 
و نیم اخیر 47 هزار واحد مسکونی واگذار 
 33 همچنین  است.  شده  تسهیلگری  و 
هزار واحد مسکونی در حال ساخت است 
و در واقع این عدد در قیاس با کل تعداد 
واحدهای مسکونی که از ابتدای تاسیس 
سازمان بهزیستی تا دو سال و نیم گذشته 
احداث شده، چشمگیر است و این چیزی 
نیست، جز نهضت مسکن سازی برای افراد 
دارای معلولیت با مشارکت همه افراد به 
ویژه خیران، بنیاد مستضعفان، بنیاد خیرین 
و  شهرسازی  و  راه  وزارت  ساز،  مسکن 
سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن همه 
این افراد پای کار آمده اند و توانسته اند، این 

جهش را انجام دهند.
این  اقدامات  به  اشاره  با  قبادی دانا 
پوشش  تحت  دانشجویان  برای  سازمان 
گفت: پرداخت هزینه تحصیلی دانشجویان 
حاضر  حال  در  که  است  صورت  این  به 
سازمان  پوشش  تحت  دانشجوی  هر 
کامل  صورت  به  شهریه اش  بهزیستی، 
پرداخت می شود، اگر دانشجویی دانشگاه 
دولتی باشند، کمک هزینه تشویقی دریافت 
شدید  معلولیت  دارای  افراد  و  می کنند 
دارند  دانشجو  فرزند  که  شدید  خیلی  و 
برای آنها نیز کمک شهریه در نظر گرفته 
شده و تمام بدهی که ما به دانشگاه های 
مختلف داشتیم را از ابتدای تاسیس سازمان 
بهزیستی تاکنون صفر کرده و پرداخته ایم.

حق  پرداخت  درباره  همچنین  وی 
مستمری به افراد دارای معلولیت وابسته 
به بستر گفت: ما در ارتباط با بحث حق 
صورت  این  به  ما  سیاست  نیز  پرستاری 
یک  معلولیت  دارای  فرد  یک  که  است 
زندگی مستقل همراه با منزلت اجتماعی 
در خانواده و در بستر جامعه داشته باشد، 
بنابراین تالش ما بر توانمندسازی این افراد 
است. کسی که بیمار نخاعی باشد بدون 
صف، مشمول حق پرستاری قرار می گیرد 
و بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی به او 
افراد  این  تعداد  امروز  و  پرداخت می شود 
به ۲7 هزار نفر رسیده است هر کسی که 
دچار معلولیت نخاعی شود بالفاصله حق 
او در نظر گرفته می شود  برای  پرستاری 
همچنین ۲۸ هزار نفر دیگر به این ۲7 هزار 
نفر اضافه شده اند که افراد دارای معلولیت 
را  بستر  به  وابسته  شدید  خیلی  و  شدید 
نفر  هزار   55 مجموع  در  می شوند   شامل 
حق پرستاری خانواده محور به مبلغ یک 

میلیون تومان دریافت می کنند.
عدد  این  بار  اولین  برای  افزود:  او 
از عددی که برای معلوالن مراکز است، 
بیشتر شده، یعنی کل تعداد معلوالنی که 
در مراکز نگهداری می شوند 5۱ هزار نفر 
است و  تعداد معلوالنی که در خانه هستند 
و حق پرستاری دریافت می کنند 55 هزار 
نفر است. اما تعداد معلوالن شدید و خیلی 
است.  نفر  هزار   5۱7 کشور  در  شدید 
افرادی که در منزل حق پرستاری خانواده 
و  معلوالن شدید  می کنند  دریافت  محور 
خیلی شدید وابسته به بستر هستند که ما 
توانستیم در طی دو و نیم سال گذشته آنها 
را وارد چرخه دریافت حق پرستاری کنیم و 

این خدمت به آنها ارائه شود.
کشور  بهزیستی  زمان  سا رییس 
قرار  اولویت  در  افرادی  خاطرنشان کرد: 
دارند  تری  سخت  شرایط  که  می گیرند 
به  وابسته  همچنین  و  بوده  نیازمندتر  و 
را  شرایطش  ما  اگر  البته  هستند،  بستر 
که  را  افرادی  می توانیم  باشیم  داشته 
نیز  را  هستند  زمینه  این  در  نوبت  پشت 
کنیم.  پرستاری  وارد چرخه حمایت حق 
نوبتی  پشت  افراد  مستمری  بحث  در  ما 
داریم. در سال ۹7 تعداد مستمری بگیران 
سازمان بهزیستی و کمیته امداد دو برابر 
مستمری بگیران  تعداد  یعنی  است  شده 
یک  به  االن  و  بود  نفر  هزار   5۰۰ ما 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است اما 
از آن تاریخ تاکنون حدود 3۰۰ هزار نفر 
خانوار دیگر همچنان پشت نوبت هستند 
و باید بررسی شده و وارد چرخه حمایت 
است در شرایط  این  شوند. حال سوال 
کرونا و در شرایط تحریم های ظالمانه 
و تورم بی رویه، سیل و حوادث طبیعی  
آیا این میزان مستمری با استانداردهای 
که  اسکاندیناوی  کشورهای  بین المللی 
برابری  آیا  هستند،  رفاهی  کشورهای 
با  است.  خیر  آن  جواب  مسلما  می کند 
راه اندازی مراکز مثبت زندگی در حدود 
میلیون  یک  به  گذشته  ماه   4 الی   3
خانوار رسیدگی شده است در بیست سال 
گذشته ممکن بود به این خانواده ها هیچ 
نوع سرکشی صورت نگرفته باشد و این 
فراهم  را  محوری  مددکار  امکان  مراکز 
کرده است و ۱3 هزار نفر در این مراکز 

ارائه می دهند. خدمت 
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واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور:
کالس های ترم آینده دانشگاه پیام نور الکترونیکی است

فرایندهای  تمام  گفت:  نور  پیام  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیرکل 
آموزشی و برگزاری کالس های دانشگاه پیام نور در ترم آتی به صورت 

الکترونیکی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، امیرحسین بهروز افزود: با 
توجه به پیگیری های مکرر دانشجویان و نگرانی آنها برای بیماری کرونا، 
دانشگاه پیام نور به منظور حفظ سالمت و آرامش روحی دانشجویان ترم 

آتی را نیز به صورت کامال الکترونیکی برگزار می کند.
تمام  همچنین  و  ها  کالس  الکترونیکی  برگزاری  شد:  یادآور  وی 
مقاطع  تمامی  در  دانشگاه  این  دانشجویان  شامل  آموزشی،  فرایندهای 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا خواهد بود.
بهروز با اشاره به زیرساخت های غنی الکترونیکی در دانشگاه پیام 
نور گفت: دانشگاه پیام نور با آغاز پاندمی کرونا باوجود اینکه حجم باالیی 
از آزمون ها را به صورت الکترونیکی برگزار می کرد، با تقویت زیرساخت 
نفر  میلیون   3 تعداد  ها،  تمام کالس  الکترونیکی  برگزاری  بر  عالوه  ها 
آزمون الکترونیکی را با موفقیت برگزار و حتی به دیگر دانشگاه ها نیز در 

این زمینه کمک کرد.

معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اعالم کرد:
واکسن دریافت  هفته  این  نشده اند،  واکسینه  که  دانشجویانی 

می کنند
بنا بر اعالم معاون دانشجویی دانشگاه علم وصنعت، واکسیناسیون 
دوز اول دانشجویان خوابگاهی و دانشجویانی که در آزمایشگاه های این 
دانشگاه فعالیت داشتند، تقریبا انجام شده است و دانشجویانی که واکسن 

نزده اند، از این هفته واکسینه خواهند شد.
با فرآیند واکسیناسیون در دانشگاه علم  رابطه  قائمی، در  احد  دکتر 
و صنعت گفت: اغلب اساتید و کارکنان دوز اول واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند و منتظر رسیدن زمان برای دریافت دوز دوم هستند که از این هفته، 
دوز دوم را در دانشگاه دریافت می کنند. وی خاطرنشان کرد: البته بعضی 
از اساتید دوز دوم را نیز دریافت کرده اند ولی در اواسط شهریور، مجددا 
دانشگاه علم و صنعت فرآیند واکسیناسیون را انجام خواهد داد و اساتید، 
کارکنان و دانشجویانی که دوز دوم را دریافت نکرده اند واکسینه خواهند شد. 
و  خوابگاهی  دانشجویان  همه  تقریبا  اینکه  بیان  با  قائمی  دکتر 
دانشجویانی که در آزمایشگاهها فعالیت می کنند، دوز اول واکسن را دریافت 
کرده اند، افزود: آن دسته از دانشجویانی که تاکنون واکسن نزده اند، از این 
هفته واکسینه خواهند شد. بر این اساس، دانشجویان کارشناسی ارشد و 
دکتری خوابگاهی و دانشجویان تهرانی که در آزمایشگاه ها حضور دارند، 
اغلب در دور دوم فرآیند واکسیناسیون در دانشگاه واکسینه شده اند ولی 

تعدادی هم در دور بعد واکسینه خواهند شد.
 معاون دانشجویی دانشگاه علم وصنعت با اشاره به اینکه این دانشگاه 
برای واکسیناسیون است، اظهار کرد: سه نوع  پایگاه دائمی  ایجاد  پیگیر 
واکسن برکت، سینوفارم و آسترازنکا در هر دوره فرآیند واکسیناسیون در 

اختیار دانشگاه علم و صنعت قرار گرفت و افراد حق انتخاب داشتند.
وی ادامه داد: واکسیناسیون دانشجویان خوابگاهی و دانشجویانی که 
در آزمایشگاه ها فعالیت داشتند در دور دوم واکسیناسیون صورت پذیرفت. 
اطالعیه  طبق  شهرستان،  ساکن  دانشجویان  واکسیناسیون   فرآیند  ولی 

وزارت بهداشت از ۱۸ شهریور ماه به بعد انجام خواهد شد.

شهادت سرباز ناجا در کرمان
سرباز وظیفه امیرحسین دهقان که پنجم شهریورماه جاری در عملیات دستگیری 
سارقان مسلح در شهرستان نرماشیر استان کرمان مجروح شده بود، صبح روز شنبه به 

فیض شهادت نائل آمد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از پایگاه خبری پلیس، سحرگاه روز پنجم شهریورماه 
امیرحسین دهقان هنگام گشت زنی  استواریکم محسن میرزاده و سرباز وظیفه  جاری، 

در حوزه استحفاظی، با سارقان مسلح در شهرستان نرماشیر درگیر و مجروح می شوند.
»متاسفانه در این درگیری سرباز وظیفه امیرحسین دهقان از قسمت سر مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت و به بیمارستان پاستور بم انتقال یافت که صبح روز گذشته به علت شدت 
جراحات به درجه رفیع شهادت نائل آمد«.پیکر این شهید مدافع وطن پیش از ظهر روز 
گذشته از بهشت زهرا شهرستان بم تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش در روستای 

باقرآباد روداب شرقی شهرستان نرماشیر بدرقه شد.
شهید امیرحسین دهقان متولد سال ۱3۸۱ و پایه خدمتی اردیبهشت ۱4۰۰ بوده است.

کشف بیش از 14 کیلو تریاک در یك عملیات مشترک
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از کشف بیش از ۱4کیلو تریاك در عملیات 

مشترك پلیس پایتخت و پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان خبر داد.
سرهنگ »عبدالوهاب حسنوند« با بیان اینکه در راستای مبارزه مستمر و جدی پلیس 
پایتخت با قاچاقچیان مواد مخدر،مامورین عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب 
با انجام یک سری اقدامات اطالعاتی و پلیسی دریافتند یکی از قاچاقچیان سابقه دار و 

حرفه ای مواد مخدر در شرق کشور  اقدام به تهیه و توزیع گسترده مواد افیونی می نماید.
وی در ادامه افزود : به دنبال این موضوع در تحقیقات بیشتر ماموران مشخص شد 
متهم به تازگی یک محموله مواد مخدر را از مرز های شرقی وارد ایران کرده و پس از 
انتقال  به شهر کرمان آنها را در منزل پدری خود  دپو و مترصد زمان مناسب برای انتقال 

به پایتخت می باشد.
حسنوند اضافه کرد: با تجمیع اطالعات بدست آمده ماموران ضمن هماهنگی با مقام 
قضائی و با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهر کرمان، اقدام به رصد و پایش 
مدقانه مسیر و محل های تردد متهم کردند تا اینکه پس از چندین ساعت گشت زنی هدفمند 
موفق شدند متهم را در حالیکه در محور کرمان - بم  در حال ترد بود را متوقف کرده و 
ضمن دستگیری وی در بازرسی از خودرو مقدار ۱4 کیلو و3۰۰ گرم تریاك کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: متهم و مواد 
کشف شده به مقر پلیس منتقل و پس از تحقیقات تکمیلی برای  سیر مراحل قضائی به 

دادسرا معرفی شد.

کشته و زخمی شدن 4 نفر در تصادف پراید!
واژگونی یک دستگاه  رانندگی شهرستان همدان گفت:  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
سواری پراید در بلوار شهید مفتح همدان منجر به مرگ راننده و مصدومیت سه سرنشین 

دیگر خودرو شد.
سرهنگ »فرخ جمالی« افزود: این حادثه به علت تخطی از سرعت مجاز و بی 
احتیاطی و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه در محدوده تقاطع روگذر تختی روی داد.
وی گفت: راننده ۲4 ساله خودرو سواری در این سانحه به شدت مجروح شد که پس 

از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان با اشاره اینکه برخورد با جدول 
معبر و ترکیدگی الستیک منجر به واژگونی خودرو دراین حادثه شد، افزود: سه سرنشین 

دیگر خودرو سواری)خواهران راننده( نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
به گفته سرهنگ جمالی، از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۹ نفر بر اثر سوانح رانندگی 

درون شهری همدان جان خود را از دست دادند.
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سازندگان SSD چطور در آزمایش سرعت 
محصوالتشان تقلب می کنند

در روند تحقیق برای خرید سخت افزار، غالبا به اطالعاتی که سازندگان درباره 
محصوالتشان ارائه می کنند، اعتماد می کنیم. در واقع اطمینان از عملکرد درست 
محصول مورد نظر در آزمایش ها انجام شده توسط سازنده یکی از معیارهای مهم 
در انتخاب برند به شمار می آید. این مسئله به خصوص در مورد تولیدکنندگان مطرح 

جهانی بیشتر خود را نشان می دهد.
اما اگر اطالعاتی که این برندهای مطرح در اختیارمان قرار می دهند واقعی 
و نتایج تست ها برای محصوالتی که به دستمان می رسند صادق نباشد چه؟ باید 
بگوییم این اتفاق اخیرا در دنیای SSD ها افتاده و حواشی آن دامن گیر شرکت های 
 Western و وسترن دیجیتال )Crucial( مطرحی همچون سامسونگ، کروشیال

Digital شده است.
به نظر می رسد این شرکت ها با جابه جا کردن قطعات در محصوالتی که برای 
 SSD بررسی در اختیار منتقدان قرار می گرفت، سعی در بهتر نشان دادن عملکرد
هایشان داشته اند تا نمره بهتری در نقد و بررسی ها دریافت و خریداران را به خرید 
محصوالت خود ترغیب کنند. به بیان دیگر، تست های انجام شده درست بوده اند؛ 
اما محصولی که مورد بررسی قرار گرفته است، چیزی نیست که در نهایت به دست 

مشتریان می رسد.
البته دستکاری قطعات بعد از فراگیری کرونا چندان موضوع جدیدی به  شمار 
نمی آید و این مسئله با وجود کمبود جهانی در صنعت نیمه هادی شدت بیش تری 
پیدا کرده است. عالوه بر سه شرکت مذکور، برندهای دیگری همچون ای دیتا و 

پاتریوت نیز برخی از قطعات محصوالتشان را جابه جا کرده اند. 
بر اساس گزارش وب سایت های حوزه تکنولوژي، کروشیال و وسترن دیجیتال، 
حافظه فلش NAND موجود در SSD هایشان را با یک مدل ضعیف تر جایگزین 
و همین مدل را برای کاربران عرضه کردند. در عوض، SSD که به دست منتقدان 

رسید به حافظه سریع تری مجهز بود که عملکرد آن را بسیار بهتر نشان می داد.
بار گزارش کرد که SSD مدل  اولین  سایت چینی expreview برای 
WD Blue SN55۰ شرکت وسترن دیجیتال، تنها حدود 64 درصد عملکرد 
محصوالتی را که برای بررسی به دست منتقدان رسیده بود، ارائه می کند. این مدل 
 SN55۰ .های ساخت وسترن دیجیتال در بازار است SSD یکی از محبوب ترین
در مواقعی که کش SLC آن پر باشد، در سطح مورد انتظار عمل می کند، اما 
وضعیت عملکرد آن در زمان خالی شدن کش، با افت قابل توجهی مواجه می شود.

همین قضیه برای SSD P۲ کروشیال هم صدق می کند. این شرکت حافظه 
فلش TLC محصول مذکور را با حافظه کندتر و کم دوام تر QLC فلش تعویض 
 SSD P۲ کرد که به افت عملکرد آن به اندازه یک چهارم عملکرد محصول اصلی
منجر شد. آزمایش های انجام شده توسط Tom’s Hardware روی یک نمونه از 
این محصول نشان می دهد که احتماال نسخه سومی از همین SSD کروشیال موجود 
باشد. چنین مسئله ای حتی می تواند نگرانی بیشتری برای خریداران به وجود بیاورد.
در حال حاضر هیچ روشی برای تشخیص مدل های مجهز به حافظه TLC از 
مدل ضعیف تر با حافظه QLC  وجود ندارد؛ بنابراین اگر برای خرید SSD تحقیق 

می کنید، ترجیحاً SSD P۲ کروشیال را از لیستتان خط بزنید.
 SSD کروشیال و وسترن دیجیتال از روش جایگزینی حافظه فلش برای
هایشان استفاده کرده اند؛ اما داستان برای سامسونگ به گونه دیگری پیش رفته 
است. شرکت کره ای کنترلر و حافظه TLC محصول خود را با نسخه کندتر و 
سطح پایین تر جایگزین کرده است که نمرات تست ها و عملکرد کلی را در برخی از 

بخش های مهم تحت تأثیر قرار می دهد.
در SSD مدل EVO Plus ۹7۰ سامسونگ، عملکرد بعد از رسیدن به 
 EVO Plus ۹7۰ .نقطه ۱۲۰ گیگابایت در کش، با افت شدیدی مواجه می شود
هم یکی از محصوالت محبوب و متداول سامسونگ در بازار SSD است. از سوی 
 SSD گزارش می کند که سامسونگ برای تأمین کنترلر های DigiTimes ،دیگر
با مشکل مواجه شده است و بخش های تولیدکننده کنترلر SSD این شرکت، از اوایل 
سال جاری میالدی بیکار بوده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اینکه سامسونگ قطعات 

SSD مدل Evo Plus ۹7۰ را تغییر داده است به همین موضوع برمی گردد.
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مرگ 515 نفر دیگر ؛
110 هزار نفر؛ تعداد تلفات کرونا در ایران!

مجموعه تلفات کرونا از ابتدای شیوع این ویروس در کشور)اسفند ۹۸( تا 
کنون با مرگ 5۱5 نفر دیگر طی ۲4 ساعت گذشته، از مرز ۱۱۰ هزار نفر گذشت.
روز  ظهر  تا  جمعه  ظهر  از  بهداشت،  وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
 ۲۰ تشخیصی،  قطعی  معیارهای  اساس  بر  و   ۱4۰۰ شهریور   ۱3 گذشته)شنبه( 
هزار و 4۰4 بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و 

47۹ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 5 میلیون و ۱۰3 هزار و 537 نفر رسید.
از  یا  و  یافته  بهبود  بیماران،  از  نفر   ۸۹۲ و  هزار   33۲ میلیون   4 کنون  تا 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
7 هزار و 744 نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 

ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
طی ۲4 ساعت گذشته با مرگ 5۱5 نفر، مجموع شمار تلفات کرونا به ۱۱۰ 

هزار و 64 نفر رسید.
در  آزمایش تشخیص کووید۱۹  و 57۲  و 335 هزار  میلیون  تا کنون ۲۹ 

کشور انجام شده است.
همچنین تا کنون ۱۹ میلیون و 34۰ هزار و 3۸5 نفر ُدز اول واکسن کرونا و 
۹ میلیون و 5۰۲ هزار و 67۹ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 

های تزریق شده در کشور به ۲۸ میلیون و ۸43 هزار و 64 ُدز رسید.
فراد واجد شرایط برای تزریق واکسن در سامانه واکسیناسیون ثبت کنند.

در حال حاضر ۲46 شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱44 شهر در وضعیت 
نارنجی و 5۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

ایران اکنون در خیز پنجم کرونا که از ابتدای تیر ماه از جنوب آغاز شد و به 
مرکز کشور رسید، به سر می برد.

تلفات کرونا در کشور ۲۸ مرداد ماه از مرز یکصد هزار نفر عبور کرد و روز 
سه شنبه دوم شهریور ماه با 7۰۹ مورد مرگ، رکورد تلفات روزانه طی ۱۸ ماه 

گذشته شکست.  ویروس کرونا اوایل اسفند ۹۸ در ایران شیوع یافت.
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روند صعودی قیمت برخی 
گذشته،  ماه های  در  رمزارزها 
ریزش شاخص بورس در ایران و 
نقدینگی سرگردان خارج شده از بازار سرمایه، 
میلیون ها ایرانی را به سرمایه گذاری در حوزه 
رمزارزها با خرید و همچنین استخراج رمزارزها 
سوق داد و استفاده از برق برای تولید رمزارز به 
جای تولید کاال و خدمات، عالوه بر فشار به 
صنعت برق و ایجاد بحران خاموشی، مسبب 
کاهش تولید سایر کاالها و خدمات ضروری 

نیز خواهد بود.
شبکه های  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
برق در تمام دنیا براساس اطالعات عملکردی 
گذشته و پیش بینی های متعارف، برنامه ریزی 
و بهره برداری می شوند. در این پیش بینی ها 
سناریوهای خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه 
تنظیم و مدنظر قرار می گیرند. در سال جاری، 
رشد مصرف برق در ایران، حتی با بدبینانه ترین 
سناریوهای پیش بینی شده، فاصله زیادی دارد. 
مصرف برق کشور در ماه های اخیر آنچنان 
رکورد  یک  به  که  داشته  بی سابقه ای  رشد 
تبدیل شده است. میزان و رشد مصرف برق 
از ابتدای سال جاری تا کنون و مقایسه آن 
با سالیان گذشته، نشان دهنده حالت خاص و 

استثنایی سال جاری است.
پنج  معنای  به  رشد  میزان  این  تداوم 
برابر بودن آن نسبت به پیش بینی های متعارف 
است که کمبود عرضه برق در این شرایط را نه 
فقط در ایران بلکه در هر کشور توسعه یافته ای 
در جهان نیز اجتناب ناپذیر خواهد کرد، زیرا 
رشد مصرف تقریبا ۲۰ درصدی طی یک سال 
با اصول برنامه ریزی و طراحی شبکه های برق 
سازگار نبوده و این میزان مجموعا طی حداقل 

پنج سال در ایران مورد انتظار است.
افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا 
تا پنج درجه و در مدار قرار گرفتن زودهنگام 
سیستم های سرمایشی، راه اندازی زودهنگام 
چاه های کشاورزی به دلیل کاهش بارش ها 
و رواناب های سطحی و رشد تولید و افزایش 
مصرف برق صنایع بزرگ در کنار عامل کمتر 
و  ماینرها  از  فزاینده  »استفاده  شناخته شده 
تجهیزات استخراج رمزارزها« به عنوان عوامل 
اصلی رشد مصرف برق در سال ۱4۰۰ مطرح 
موضوع  دقیق  به ضرورت  توجه  با  هستند. 
اثرات هر یک  و شناسایی  افزایش مصرف 
از عوامل برشمرده شده، در این گزارش به 
مولفه رمزارزهای غیرمجاز پرداخته شده است.

طبق اعالم وزارت نیرو، کسری تامین 
برق مورد نیاز کشور در تابستان ۱4۰۰ علل 
مختلفی دارد که دسته اول، درازمدت ساختاری 
و عمدتا مربوط به عدم توازن در اقتصاد برق، 
تغییر رفتار مصرف کننده بخش های مختلف 
کاهش  و  برق  پایین  قیمت های  اثر  بر 
دسته  است.  برق  صنعت  در  سرمایه گذاری 
دوم، ماهیت میان مدت دارد و براثر تحریم ها 
و تاثیر آنها بر سرمایه گذاری الزم در ساخت 
سوم،  دسته  است.  شده  حاصل  نیروگاه ها 
آنها  بحران زای  ماهیت  و  است  کوتاه مدت 
به شدت تهدیدکننده است. مهم ترین متغیر از 
این دسته، رشد فعالیت مراکز تولید غیرمجاز 

رمزارز در کشور است.
این گزارش استدالل می کند که بخش 
مهمی از بحران فعلی، نتیجه وضعیت تولید 
رمزارزهاست؛ و مهم تر آنکه این عامل صرفا 
تحت تاثیر دمای هوا )نظیر مصرف سرمایشی( 
و ساعات روز )نظیر مصرف بخش خانگی و 
دائم  عارضه  به  می تواند  و  نیست  تجاری( 
این  شود.  تبدیل  کشور  برق  مصرف  نظام 
بزرگ  بخش صنایع  مانند  همچنین  بخش 
تسلط  تحت  و  نبوده  آشکار  کشاورزی  یا 
نمی توان  و  نیست  برنامه ریز و سیاست گذار 
در مواقع بحرانی فرمان به خروج آن از مدار 
داد. این خصائص را باید در کنار این واقعیت 
به  رمزارز  تولید  از  گذاشت که سود حاصل 
اندازه ای زیاد است که هر نوع فعالیت اقتصادی 
مصرف کننده برق را نیز تحت تاثیر قرار داده 
و موجبات ترجیح اختصاص مصرف برق به 
تولید رمزارز به سایر مصارف مولد اقتصادی 

را فراهم ساخته است.
در  می تواند  همچنین  رمزارز  تولید 
فنی  دانش  با  و  کالن  تا  خرد  مقیاس های 
اندك توسط عمده گروه های جامعه و فعاالن 
سوداگری صورت گیرد. جمیع این خصائص، 
یعنی وابسته نبودن به زمان در طول سال، 
ساعت در طول روز و امکان توسعه و گسترش 
آن در همه بخش های جامعه و حتی در منازل، 
آن،  تولید  از  ناشی  سرشار  سود  عالوه  به 
رمزارزها را به تهدید راهبردی برای صنعت 
برق و انرژی ایران تبدیل کرده و پیامدهای 
سنگینی بر آن مترتب است. این گزارش نشان 
می دهد که مساله و بحران برق در تابستان 
۱4۰۰ تا چه اندازه از تولید رمزارزها ناشی شده 

و چرا نظام حکمرانی باید با تمرکز کافی و با 
حساسیت این مساله را پیگیری و درمان کند.
تاثیر  تحت  اگرچه  ایران  برق  صنعت 
متغیرهای ساختاری درازمدت )نظیر اقتصاد 
میان مدت  عوامل  و  صنعت(  این  نامتوازن 
اما  بوده،  سرمایه گذاری ها(  کاهش  )نظیر 
نشان  برق  رشد مصرف  در  افزایش  مقادیر 
می دهد که عاملی کوتاه مدت به شدت تعادل 
تولید و مصرف برق را تحت تاثیر قرار داده 
است. این گزارش به استناد آمارهای مصرف 
برق استدالل می کند که این عامل کوتاه مدت 
و بسیار تعیین کننده »تولید غیرمجاز رمزارزها« 
است و می تواند پایداری صنعت برق را به شدت 

تهدید کند.
نصب شده  اندازه گیری  دستگاه های 
نیرو  توزیع  شرکت های  ورودی  مبادی  در 
امکان ثبت مصرف ساعتی هر شرکت توزیع 
را فراهم می کند. اندازه مصرف برق در تولید 
رمزارزها را باید با مقایسه میزان مصرف برق 
در سال ۱4۰۰ با مصارف برق در سال های 
۱3۹۸ و ۱3۹۹ انجام داد. زیرا میانگین رشد 
سالیانه مصرف برق تجاری، خانگی و صنعتی 
غیرمتعارف  رشد  هرگونه  و  است  مشخص 
مصرف به عامل مصرف کننده خارج از این 

مصارف متعارف مربوط می شود.

همچنین میزان مصارف بخش خانگی 
تابع ساعات شبانه روز است و در  و تجاری 
تا  )نیمه شب  بین  باالخص  شب  ساعات 
صبحگاه( به شدت کاهش می یابد. به عالوه 
با کنار گذاشتن مصرف بخش صنعتی )که 
مصرف آن به صورت برخط و لحظه ای قابل 
کاهش  کردن  لحاظ  و  است(  اندازه گیری 
مصرف بخش خانگی و تجاری در ساعات 
نیمه شب، می توان مصارف باال در این ساعات 
را به عامل مصرف کننده جدید نسبت به روند 
درازمدت کشور، یعنی رمزارزها نسبت داد. این 
روزهایی  در  بین سال های مختلف  مقایسه 
از سال با دمای متعادل صورت می گیرد تا 
اثر عامل دما در افزایش مصرف )باالخص 
و  شود  خانگی( حذف  سرمایشی  بخش  در 
زمانی  بازه های  در  مصرف  مقایسه  امکان 

مختلف ایجاد شود.
و  است  معتدل  اردیبهشت ماه  در  هوا 
از همین رو میزان مصرف برق در روزهای 
منتخب اردیبهشت ماه با شرایط آب و هوایی 
یکسان )در مناطق مختلف کشور روزهای با 
شرایط نسبتا یکسان در نظر گرفته شده است.( 
مبنای  در سه سال ۱3۹۸، ۱3۹۹ و ۱4۰۰ 
مقایسه قرار گرفته است. مقایسه بر مبنای 
مصرف برق در اردیبهشت ماه از Hن جهت که 
در این ماه برنامه وسیع جمع آوری دستگاه های 
استخراج غیرمجاز رمزارز و مدیریت بار و سایر 
اقدامات موثر بر مصرف نیز هنوز توسعه نیافته 

بود، موجه است.
اندازه گیری و مقایسه براساس مصرف 
مشترك   4۲7 استثنای  به  مشترکین  کلیه 
بزرگ صنعتی انجام می شود. مولفه مصرفی 
این مشترکین مقدار قابل توجهی نسبت به 
کل مصرف داشته )قریب ۲5 درصد مصرف 
مستمر  پایش  امکان  و  ماه(  اردیبهشت  در 
به  نیازی  بنابراین  و  است  شده  فراهم  آن 
مدل سازی برای آن وجود ندارد. عالوه بر آن 
رشد غیرمتعارف ۲6 درصدی در مصرف این 
بخش، می تواند مولد قضاوت نادرست درباره 
اردیبهشت   در  مصرف  افزایش  کلی  میزان 
۱4۰۰ باشد و از همین رو کل مصرف برق 
این 4۲7 مشترك صنعتی بزرگ از محاسبات 

و مقایسه ها کنار گذاشته شده است.
بار پایه و مصرف برق در ساعات نیمه 
شب به کمترین میزان می رسد زیرا بخش های 
تا  کشاورزی  و  عمومی  خانگی،  تجاری، 
از مدار خارج می شوند و به این  حد زیادی 
ترتیب مقایسه میزان مصرف برق کشور در 
اردیبهشت ماه سه سال متوالی در ساعات ۲ 
تا 5 بامداد می تواند سهم یک عامل جدید 
در مصرف برق کشور را نشان دهد. مقایسه 
کمترین میزان مصرف در ساعات ۲ تا 5 بامداد 
ایام اردیبهشت ماه سال های ۱3۹۸، ۱3۹۹ و 

۱4۰۰ و مشاهده افزایش غیرمتعارف مصرف 
در این ساعات در سال ۱4۰۰ نسبت به سال 
۱3۹۹ و مقایسه میزان رشد مصرف در این 
بازه زمانی با میزان رشد مصرف در سال ۱3۹۹ 
نسبت به سال ۱3۹۸ می تواند سهم رمزارزها 

در مصرف کل برق را روشن کند.
مقایسه روزهای منتخب اردیبهشت ماه 
با شرایط آب و هوایی یکسان در سه سال 
ساعات  در   ۱4۰۰ و   ۱3۹۹  ،۱3۹۸ متوالی 
۲ تا 5 بامداد بازه زمانی، نشان می دهد در 
سال ۱3۹۹ نسبت به همین زمان در سال 
۱3۹۸ چقدر افزایش مصرف صورت گرفته و 
همچنین افزایش مصرف برق در سال ۱4۰۰ 
نسبت به سال ۱3۹۹ در همین بازه زمانی و 

ساعات چقدر بوده است.
طبق این آمار، رشد مصرف کل کشور 
بین سال های ۱3۹۸ تا ۱3۹۹ در بازه زمانی 
منتخب به اندازه هشت درصد بوده اما رشد 
از سال ۱3۹۹ به ۱4۰۰ معادل ۱6.36 درصد 
)دوبرابر نرخ رشد سال قبل از آن( بوده است. 
زمانی  بازه  در  استان ها  برخی  برق  مصرف 
منتخب در سال ۱4۰۰ نسبت به سال ۱3۹۹ 
چند برابر شده است. استان های متعددی نیز 
افزایش بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف برق 
اردیبهشت ماه  در  بامداد   5 تا   ۲ ساعات  در 

۱4۰۰ نسبت به همین زمان در سال ۱3۹۹ 
را شاهد بوده اند.

به  نمی تواند  مصرف  رشد  میزان  این 
عاملی درازمدت نسبت داده شود. همچنین 
نمی تواند ناشی از رشد بخش تجاری یا خانگی 
باشد، زیرا این دو بخش در آن ساعات از شب 
به میزان زیادی از مدار خارج هستند. بخش 
صنعت نیز از این محاسبات بیرون گذاشته 
شده است. بنابراین، این رشد می تواند متعلق 
به تولید رمزارزها باشد که بدون وابستگی به 
ساعات خاص حتی در نیمه شب نیز مصرف 

برق آنها ادامه دارد.
در  برق  مصرف  به  مربوط  داده های 
تا   ۲ ساعات  در  مقایسه  مبنای  زمانی  بازه 
سال های  اردیبهشت ماه  روزهای  بامداد   5
که  می دهد  نشان   ۱4۰۰ و   ۱3۹۹  ،۱3۹۸
رشد غیرمتعارف شدیدی در میزان مصرف 
در  کم بار  روزهای  و  ساعات  این  در  برق 
بخش های غیرصنعتی بزرگ صورت گرفته 
است. کنار گذاشتن مصارف صنعتی بزرگ از 
این محاسبات )که رشد غیرمتعارفی نسبت به 
سال قبل را تجربه کرده اند( موجب می شود 
تا بتوان افزایش مصرف صورت گرفته را به 
عاملی جدید )تولید رمزارز( که مصرف برق 

شبانه روزی دارد، اختصاص داد.
می توانند  رمزارز  تولید  دستگاه های 
ایام سال و همه ساعات شبانه روز  تمام  در 
فعال باشند و افزایش آنها )با توجه به سود 
زیاد تولید رمزارز( می تواند مساله تامین برق 
در همه ایام سال و همه ساعات شبانه روز را 
با مشکل جدی مواجه کند. همچنین کاهش 
بارش ها به واسطه  روند درازمدت تغییر اقلیم و 
کاهش نزوالت جوی کشور و کاهش ظرفیت 
استفاده از برق تولیدی سدها، می تواند معضل 

را تشدید کند.
انگیزه  بر  موثر  ساختاری  متغیرهای 
صاحبان سرمایه نیز هم راستا با روند افزایش 
برق  پایین  قیمت های  رمزارزهاست.  تولید 
قیمت  کشورها،  سایر  به  نسبت  ایران  در 
نسبی پایین برق در مقایسه با سایر کاالها 
و به صرفه بودن استفاده هرچه بیشتر از آن 
تولید ثروت به هر شیوه ای )که مولد  برای 
افزایش تقاضاست( و شرایط اقتصادی دشوار 
واحدهای تولیدی که به آنها انگیزه می دهد 
برق خود را به عوض تولید کاال و خدمات به 
تولید رمزارز اختصاص دهند، ابعاد و اهمیت 
مساله رمزارزها را وسیع تر و پیچیده تر می کند.

تقویت  بیشتر  هنگامی  فرضیه  این 
می شود که اتفاقات چند ماه اخیر در ایران و 
جهان با موشکافی مورد تحلیل قرار گیرد. در 
مشهور  خودروسازی   ،۱3۹۹ سال  بهمن ماه 
تسال ابتدا اعالم کرد که از محل بخشی از 
ذخائر نقدی خود مبلغی به میزان ۱.5 میلیارد 

دالر در بیت کوین سرمایه گذاری کرده است. 
تسال بعد از آن انجام تراکنش های مالی در 
خرید و فروش محصوالت خود را با بیت کوین 
به رسمیت شناخت. این اقدام یک کمپانی 
تراز اول جهانی، چنان اعتباری به بیت کوین 
و سایر رمزارزها بخشید که به سرعت آنها را 
به تیتر اول اخبار جهانی تبدیل کرد و اقبال 
عمومی به خرید و به تبع آن تولید رمزارزها 
را به شدت افزایش داد، به گونه ای که قیمت 
رمزارزها و در صدر آنها بیت کوین روندی به 
از  شدت صعودی گرفت و در عرض کمتر 
چندماه، قیمت بیت کوین با ۲۰۰ درصد رشد 

مواجه شده و سه برابر شد.
توجه  مورد  مساله  این  نیز  ایران  در 
قرار  کشورمان  مردم  از  توجهی  قابل  تعداد 
گرفت، خصوصا که کمی قبل از شروع روند 
صعودی قیمت رمزارزها، شاخص بورس در 
و  بود  شده  کم سابقه ای  ریزش  دچار  ایران 
نقدینگی سرگردان خارج شده از بازار سرمایه 
به دنبال مکان مناسبی برای سود آوری بود 
میلیون ها  غیررسمی،  برآوردهای  مطابق  و 
بخشی  بازرگانی(  اتاق  برآورد  )طبق  ایرانی 
از سرمایه خود را در رمزارزها سرمایه گذاری 
کردند و تعداد قابل توجهی از این افراد به جای 
خرید مستقیم رمزارزها به خرید دستگاه های 
استخراج رمزارزها روی آورده که با توجه به 
قیمت یارانه ای برق در ایران بسیار به صرفه تر 
از خرید رمزارزها است. رشد ناگهانی قیمت 
دستگاه های استخراج رمزارزها و نایاب شدن 
ایران در زمستان سال گذشته  بازار  آنها در 

موید این ادعاست.
استخراج  ممنوعیت  اعمال  همچنین 
درصد   5۰ از  بیش  )که  چین  در  رمزارزها 
میزبانی  را  بیت کوین  استخراج  ظرفیت 
می کند( از تابستان امسال و الزام دستگاه های 
استخراج رمزارزها به خروج از این کشور، ایران 
را به دلیل وجود برق یارانه ای با قیمت های 
در  جهانی،  قیمت های  با  مقایسه  در  ناچیز 
دستگاه های  ورود  کم سابقه  تهدید  معرض 
استخراج رمزارزها از مبادی غیررسمی قرار 
حساسیت  عدم  صورت  در  که  است  داده 
کلیه دستگاه های مسئول در کشور به یک 
اقتصادی  و  اجتماعی، سیاسی  تهدید جدی 

تبدیل خواهد شد.
یک فرضیه قابل توجه و دارای اهمیت 
سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز این است که 
جذابیت مصرف برق برای تولید رمزارز سبب 
می شود برق به عوض تولید کاال و خدمات 
صرف تولید رمزارز شده و عالوه بر فشار به 
صنعت برق و ایجاد بحران خاموشی، مسبب 
کاهش تولید سایر کاالها و خدمات ضروری 
نیز باشد. تحقق این فرضیه، ثبات سیاسی و 
تاثیر  تحت  مضاعفی  به شکل  را  اجتماعی 

قرار می دهد.
ساالنه حدود یک میلیون مشترك جدید 
به مشترکین برق کشور اضافه می شود و مقدار 
مصرف دستگاه های تولید رمزارز در کشور نیز 
مشترك  میلیون  یک  همین  معادل  حداقل 
تولیدی  به  برآوردها  بنابر  و  می شود  برآورد 
معادل ۲۰۱4 مگاوات قدرت واقعی یا ۲۹75 
مگاوات ظرفیت اسمی نیاز دارد. این میزان 
مصرف معادل مصرف برق همه مصارف سه 
استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و 

اردبیل است.
روزهای  در  خاموشی  متوسط  میزان 
محدود ماه های گرم سال جاری، نزدیک به 
۲۰۰۰ مگاوات بوده که معادل مصرف برق 
برآوردی دستگاه های استخراج رمزارز است. 
تولید  دستگاه های  جاری  سال  در  چنانچه 
رمزارز به عنوان مهمان ناخوانده مصرف برق 
حضور نداشتند، باوجود کمبود منابع آبی و با 
اقداماتی که با اجرای برنامه های پاسخگویی 
بار صورت گرفت )مطابق روش های معمول 
در دنیا(، خاموشی عمومی متوجه مشترکین 
شدید  مصرف  استمرار  این  نمی شد.  برق 
به طور  که  زمستان  فصل  در  ویژه  به  برق 
می یابد  کاهش  برقابی  تولید  امکان  طبیعی 
نیروگاه  واحدهای  از  تعدادی  همچنین  و 
حرارتی برای تعمیرات سالیانه از مدار خارج 
می شوند، اثر منفی بزرگ تری در تامین برق 

کشور خواهد داشت.
فراتر  باید  را  رمزارزها  مساله   بنابراین 
دیگر  به  افزوده شدن یک مصرف کننده  از 
باید  و  گرفت  نظر  در  برق  مصرف کنندگان 
اثرات همه جانبه آن بر به هم خوردن توازن 
بر  آن  جانبی  اثر  و  برق  مصرف  و  تولید 
انگیزه های کشنگران اقتصادی و در نهایت 
را  خدمات  و  کاالها  سایر  تولید  بر  آن  اثر 
لحاظ کرد و در سطح مساله ای که می تواند 
به تهدیدی فزاینده برای ثبات صنعت برق 
با  شود  تبدیل  سیاسی  و  اجتماعی  ثبات  و 

آن مواجه شد.

پشتیبانی بانك صادرات ایران از تولید با ۶٧٩ هزار میلیارد ریال 
اعتبارات اسنادی

 بانک صادرات ایران با صدور بالغ بر 67۹ هزار میلیارد 
قابل  بخش  مالی  زنجیره  ریالی،  اسنادی  اعتبارات  یال  ر
توجهی از بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور طی ۱7 ماه 

اخیر را تامین کرد.
به گزارش روابط  عمومی بانک صادرات ایران، این 
بانک از ابتدای سال ۹۹ تا پایان مردادماه ۱4۰۰ با صدور 

بیش از 67۹ هزار میلیارد ریال اعتبارات اسنادی ریالی نقش عمده ای در تامین زنجیره 
مالی واحدهای تولیدی طی ۱7 ماه مذکور بر عهده گرفته که توسعه فروش اعتباری 
و فرهنگ نسیه فروشی بین بنگاه های تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه، جایگزینی 
با اعتبارات ارزی، استفاده بهینه منابع داخلی در شرایط سخت اقتصادی، استمرار تولید 

و تثبیت و افزایش سطح اشتغال مهمترین دستاوردهای آن بوده است.
این بانک در سال ۹۹ بالغ بر 3۹۹ هزار میلیارد ریال و در پنج ماه ابتدای سال 
۱4۰۰ بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات اسنادی ریالی برای حمایت از تامین 
زنجیره مالی بنگاه های اقتصادی کشور صادر و سهم عمده ای در کاهش هزینه تولید 

و رفع نیاز به گشایش اعتبارات اسنادی ارزی ایفا کرده است.
تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی و تورم دو مانع مهم برای استمرار و افزایش 
فعالیت واحدهای مختلف اقتصادی بوده به نحوی که تحریم های اقتصادی موجب 
تشدید مشکالت واردات و صادرات کاال، خدمات و همچنین نقل و انتقال پول شده 
و همزمان افزایش تورم نیز به افزایش قابل مالحظه قیمت تمام شده کاال منجر شده 
است. فشار تحریم ها در حالی حذف اعتبارات ارزی فاینانس، ریفاینانس و یوزانس را در 
پی داشته که منابع بانک ها به اندازه کافی رشد نداشته و عدم کفایت آن، امکان تأمین 
سرمایه  درگردش واحدهای تولیدی و نیاز مضاعف به آنها را از نظام بانکی سلب کرده 
است. همزمان افزایش تورم، امکان خرید و فروش اعتباری و نسیه را از بازار داخلی 

حذف کرده و توان خریداران و متقاضیان محصوالت داخلی را کاهش داده است.
در چنین شرایطی بانک صادرات ایران با نوآوری در زمینه طرح های بانکی، 
طرح طراوت )طرح اعتباری ویژه تولید( را با هدف افزایش تولید، اشتغال و همچنین 
امکان سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای به عنوان محصولی جدید در قالب اعتبارات 
اسنادی ریالی با قابلیت ایجاد یک زنجیره تامین از عرضه کننده مواد اولیه و باالدستی 
تا مصرف کننده نهایی ارائه کرده که مورد استفاده بخش های مختلف اقتصادی از 
جمله صنایع پتروشیمی، دارویی، فوالدی، غذایی و سایر بخش ها قرار گرفته است. 
این طرح توانسته با تخصیص یک واحد تسهیالت ریالی به چند شرکت در زنجیره 
تامین در واحدهای تولیدی، جایگزینی مناسبی برای اعتبارات ارزی از جمله فاینانس، 
ریفاینانس و یوزانس شده و ضمن کاهش هزینه مالی واحدهای تولیدی، خرید و فروش 
اعتباری و مشی نسیه فروشی را احیا کند. به نحوی که امکان دریافت تسهیالت بدون 
ضامن در کمترین زمان، امکان خرید نسیه مواد اولیه و فروش بدون ریسک را در 

صنایع فراهم کرده است.
اولیه می توانند  تولیدی و فروشندگان مواد  قالب طرح طراوت، واحدهای  در 
محصوالت تولیدی و مواد اولیه خود را به صورت نسیه به خریداران در ازای اعتبارات 
اسنادی ریالی مدت دار )حداکثر 36۰ روز( صادر شده توسط شعب بانک صادرات ایران 
بفروشند. همچنین دارندگان اعتبارات اسنادی ریالی موصوف به همراه اسناد مثبته در 
خصوص حمل و نقل کاال یا مواد اولیه می توانند با مراجعه به شعب بانک صادرات ایران 
با ساده ترین روش و بدون ضامن در اسرع وقت نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی مذکور 

در قالب خرید دین اقدام کنند و مبلغ فروش کاال یا مواد اولیه را نقدا دریافت دارند.
فروش انبوه، فروش به صورت نسیه و فروش بدون ریسکموجب شده است که 
این طرح برای واحدهای تولیدی حقیقی و حقوقی، فروشندگان مواد اولیه به واحدهای 
تولیدی، بنکداران و خریداران عمده محصوالت واحدهای تولیدی و همچنین خرده 

فروشان و مصرف کنندگان نهایی مناسب و با استقبال روبرو شود.
همچنین طرح های طراوت »توسعه« و »مسکن« نیز به عنوان دو محصول 
دیگر برای کمک به افزایش ظرفیت  واحدهای تولیدی و کاهش هزینه های اجرایی 

پروژه های ساختمانی از سوی بانک صادرات ایران ارائه شده اند.

از کارت هدیه آنالین بانك مهر ایران چه می دانید؟
با کارت هدیه آنالین بانک مهر ایران می توانید به راحتی و با طی کردن چند 

مرحله ساده، برای عزیزان خود هدیه ارسال کنید.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، از سال ها پیش که کارت 
هدیه توسط بانک های کشور ارائه شد، مورد استقبال مشتریان شبکه بانکی قرار گرفت. 
فایده نخست کارت هدیه این بود که به فرد دریافت کننده قدرت انتخاب می داد تا آنچه 
را که نیاز دارد، خریداری کند. مزیت دومش نیز نسبت به پول نقد، زیبایی بصری و 

جذاب بودنش به شمار می رفت.
با این همه، اگر در شرایطی مقدور نباشد که دو نفر یکدیگر را مالقات کنند، 
چطور می شود یکی به فرد دیگری کارت هدیه بدهد؟ شاید بتوان همان کارت هدیه 
سنتی را نیز با پست فرستاد، اما راه ساده تری هم برای تهیه کارت هدیه و هم ارسال 

آن وجود دارد که دردسرهای شما را از بین می برد.
بانک مهر ایران این امکان را فراهم کرده که با استفاده از اپلیکیشن همراه بانک 
»مهریران« بتوانید به صورت آنالین کارت هدیه ارسال کنید. پس از اینکه همراه بانک 
 )www.qmb.ir( مهریران را از طریق لینک های معرفی شده در وب سایت بانک
دانلود و نصب کردید، گزینه ارسال هدیه را انتخاب کنید. سپس شماره تلفن همراه 

فرد مورد نظر را وارد کرده یا وی را از لیست مخاطبان گوشی خود انتخاب کنید.
در مرحله بعد مبلغ هدیه را تعیین کرده، طرح و متن مورد نظر خود را نیز انتخاب 
می کنید. بعد از اینکه مبلغ پرداخت شد، لینک کارت هدیه به فرد مورد نظر پیامک 
می شود و وی با وارد کردن شماره شبای خود که می تواند متعلق به هر بانکی باشد، 
هدیه شما را دریافت می کند. واریز مبلغ به حساب دریافت کننده هدیه نیز با یک 

پیامک به اطالع شما می رسد.
با استفاده از این خدمت نوین بانک مهر ایران که بیش از یک سال و نیم از ارائه 
آن می گذرد، ضمن ارسال آنی هدیه برای عزیزان خود، زحمت و هزینه رفت و آمد به 
بانک  یا مراجعه به ماشین های بانکی مخصوص دریافت کارت هدیه را از دوش خود 
بردارید و در شرایط فراگیری بیماری کووید۱۹، از یک رفت وآمد غیرضروری پرهیز کنید.

بانك تجارت با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی به دانش بنیان ها 
تسهیالت می دهد

تفاهم نامه بانک های تجارت، صادرات، ملت و آینده با صندوق نوآوری و شکوفایی 
در اجرای تبصره ۱6 قانون بودجه سال ۱4۰۰، با هدف اعطای تسهیالت ارزان قیمت 

به شرکت های دانش بنیان به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، آیین تبادل تفاهم نامه میان صندوق 
نوآوری با بانک های عامل در اجرای تبصره ۱6 قانون بودجه سال ۱4۰۰ کل کشور با 
هدف اعطای تسهیالت ارزان قیمت به شرکت های دانش بنیان با حضور رضا دولت 
آبادی مدیرعامل بانک تجارت، دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ، 
مدیران عامل بانک های ملت ، صادرات و آینده، دکتر محمدصادق خیاطیان و مهندس 
نصراهلل جهانگرداز اعضای هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و دکتر سیدمحسن 
دهنوی عضو هیئت رییسه مجلس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد.

دولت آبادی در آیین انعقاد تفاهم نامه میان صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان 
اینکه یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی کشور در گرو رشد شرکت های دانش 
بنیان است گفت: در چند سال اخیر شرایط اقتصادی کشور شاهد آسیب های ناشی 
از تحریم، شیوع ویروس کرونا و عوامل دیگر بوده است و همواره تعامالت دولت با 
بنگاه های سرمایه گذاری کشور به خصوص بانک ها نقش پررنگی در اتخاذ تدابیر 
و اقدامات راهگشا در مهار مشکالت دارد و بانک تجارت با حضور در مسیر اهداف 
توسعه محور دولت و برای حمایت از سیاست های اقتصادی کشور تاکنون ۱3۰۰۰ 
میلیارد ریال تسهیالت و 3۲۰۰۰ میلیارد ریال ضمانت نامه در اختیار شرکت های دانش 

بنیان قرار داده است.
مدیرعامل با اشاره به اینکه مطالبات بانک تجارت از شرکت های دانش بنیان 
بسیار ناچیز است، افزود: به دلیل اینکه شرکت های دانش بنیان از دانش باالی نخبگان 
بهره می برد نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و صنعت کشور ایفا می کند و همین 
مسئله کاهش ریسک مطالبات را به همراه خواهد داشت و در همین راستا مبلغ 6 هزار 

میلیارد ریال برای تسهیالت سرمایه در گردش در نظر گرفته ایم.
دکتر علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم انعقاد تفاهم نامه 
بانک ها با صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای اجرای 
تبصره ۱6 قانون بودجه سال ۱4۰۰ کشور با هدف اعطای تسهیالت ارزان قیمت به 

شرکت های دانش بنیان منعقد شده است.
با بیان اینکه در سه سال اخیر بیش از ۱6 هزار میلیارد تومان خدمات  وی 
مالی به شرکت های دانش بنیان اعطا شده است ادامه داد: ظرفیت های موجود در 
بانک های عامل تجارت، ملت، صادرات و آینده نقش تاثیر گذاری در میزان اعطای 
تسهیالت به این شرکت ها دارد که با قدردانی از بانک مرکزی و بانک های عامل 
بودجه ده هزار میلیارد ریالی برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان و فناور به سی 

هزار میلیارد ریال رسیده است.

نماینده شرکت ملی نفت ایران:
نفت خام در بورس مشتری ندارد!

به گفته نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی اگرچه نفت 
خام از ابتدای امسال در این بورس عرضه شده، اما معامله ای برای فروش 

صورت نگرفته که این موضوع به دلیل حجم پایین تقاضا است.
به گزارش دنیا جوانان، عرضه نفت خام با هدف افزایش سهم بخش 
خصوصی در بازار نفت و امکان باال بردن حجم صادرات این محصول در 

شرایط تحریم از سال ۹۸ آغاز شد.
بر این اساس شیوه نامه مورد نیاز برای عرضه نفت خام و میعانات 
گازی ابالغ شد، اما به دلیل پیچیده بودن بازار نفت خام و همچنین مدل 

پرداخت پول، بخش خصوصی اقبالی نشان نداد.
پاییز سال ۹۸ این شیوه نامه در مواردی اصالح و دوباره ابالغ شد، 
بدون  میعانات  و  خام  نفت  اغلب عرضه ها،  در  محدود  موارد  جز  به  ما  ا

مشتری ماندند.
تیرماه سال ۹۹ هم دوباره شیوه نامه جدید برای عرضه نفت بر اساس 
بودجه سال ۹۹ ابالغ شد و با توجه به چند عرضه در بورس انرژی، اما 

بازار نفت خام و میعانات همچنان کساد است.
محدود بودن تولیدکنندگان و خریداران نفت خام باعث شده تا این 

بازار پیچیدگی بیشتری نسبت به بازار فرآورده های نفتی داشته باشد.
در این میان بی تجربه بودن بخش خصوصی در این زمینه نیز عدم 

اقبال به خریدنفت خام از بورس را دامن زده است.
در این زمینه»امیرحسین تبیانیان«  نماینده شرکت ملی نفت ایران 
در بورس انرژی با اشاره به اینکه عرضه نفت خام و میعانات گازی برای 
حفظ رگوالتوری در بورس انرژی همچنان انجام می شود، گفت: از ابتدای 
امسال تا کنون به دلیل حجم پایین تقاضا برای نفت خام، هیچ محموله 

نفتی در بورس انرژی فروش نرفته است.
وی ادامه داد: عدم استقبال از عرضه نفت خام در حالی است که 
تمام عرضه های  تقریبا  و  است  بیشتر  نفتی  فرآورده های  برای  متقاضی 

فرآورده های نفتی دریایی با فروش همراه بوده است.
تبیانیان افزود: به صورت کلی برای عرضه نفت خام و فرآورده های 

نفتی در بورس محدودیت نداریم تعامل الزم وجود دارد.
امسال  انرژی،  بورس  در  ایران  نفت  ملی  نماینده شرکت  گفته  ه  ب
مهمترین محصولی که عرضه کرده ایم، نفت کوره بود که در محموله های 

مختلف عرضه و معامله شده است.
وی با بیان اینکه در تیر و مرداد ماه به دلیل تامین نیاز داخلی، عرضه 
فرآورده های نفتی کاهش داشت، گفت: اکنون معامالت دوباره از سر گرفته 
شده و در آخرین عرضه که روز چهارشنبه )۱۰ شهریور ماه( انجام شد، ۱۰ 

هزار تن نفت کوره عرضه شد و به فروش رسید.
که  بود  سال  همان  اردیبهشت  دهم   ،۹۸ سال  بودجه  قانون  طبق 
شیوه نامه عرضه نفت خام در بورس ابالغ شد تا بر آن اساس، نفت خام 
سبک و سنگین و میعانات گازی برای فروش به بخش خصوصی داخلی 
به مشتریان  را  نفت خریداری شده  افراد،  این  و  و خارجی عرضه شده 

خارجی برسانند.

بحرانی که پایانی ندارد؛

رشد فعالیت مراکز تولید غیرمجاز رمزارز، مهم ترین دلیل خاموشی ها 
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زیر نظر: محمد امامی

درپی گرانی LNGصورت گرفت؛
افزایش مصرف سوخت کثیف در نیروگاه ها 

افزایش قیمت گاز طبیعی مایع )LNG( موجب شده است نیروگاه ها 
در سراسر آسیا و خاورمیانه نفت کوره سولفور باال )HSFO( را بیشتر از حد 
معمول بسوزانند تا پاسخگوی تقاضای بیشتر برای برق در ایام تابستان باشند.

به گزارش دنیای جوانان، حرکت به سمت استفاده از سوخت ارزانتر اما 
آالینده تر HSFO مشکالت پیش روی کشورهای در حال توسعه را بارز 
می کند که با اقتصاد هزینه های پایین تر در برابر عمل به استانداردهای 

کاهش آالیندگی دست و پنجه نرم می کنند.
تحلیلگران می گویند تقاضای قوی برای این سوخت ممکن است پس 
از تابستان هم ادامه پیدا کند زیرا روند احیای اقتصاد جهانی از تبعات پاندمی 
ویروس کرونا سرعت می گیرد و قیمتهای جهانی LNG دو برابر میانگین 

قیمت سال ۲۰۲۰ می مانند.
سرنا هوانگ، تحلیلگر ارشد شرکت ورتکسا در آسیا با اشاره به تقاضای 
قوی برای برق در خاورمیانه، پاکستان و بنگالدش گفت: با گران شدن قیمت 
محموله های تک LNG از HSFO، نیروگاه ها در حد امکان به جای گاز 
از نفت کوره استفاده می کنند. واردات نفت کوره احتماال افزایش بیشتری 
پیدا خواهد کرد زیرا قیمت LNG همچنان در بحبوحه محدود شدن عرضه، 

باالتر می رود.
قیمت LNG اسپات آسیایی در حال حاضر به باالترین حد از ژانویه 
رسیده و همچنین در باالترین حد خود برای این وقت سال از سال ۲۰۱۰ قرار 
دارد. پیش بینی می شود قیمتها در ایام زمستان نیمکره شمالی که تقاضا برای 
LNG به منظور گرمایش معموال بیشتر می شود، صعود بیشتری پیدا کند.

به  وارداتی   LNG گفت:  سنگاپور  مقیم  کوره  نفت  گر  معامله  یک 
بر  است.   HSFO از  گرانتر  تن  هر  در  دالر   ۲5۰ معادل  اکنون  اکستان  پ
مبنای قیمت آتی، محموله تک LNG تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ 
باالتر از قیمت نفت کوره معامله می شود. ما با قیمتهای فعلی شاهد روی 
آوردن کم سابقه به استفاده از نفت کوره به جای گاز طبیعی در سه ماهه 
نخست سال میالدی آینده هستیم و این سوئیچ سوخت در حال حاضر در 

سراسر خاورمیانه و آسیا اتفاق افتاده است.
در خصوص  داخلی  مقررات  و  باشد  فاحش  خیلی  قیمت  تفاوت  گر  ا
آالیندگی اجازه دهد، شرکتهای نیرو می توانند نیروگاه های گازسوز را متوقف 
کرده و فعالیت واحدهای نفتی را ازسربگیرند. در جنوب آسیا واردات نفت 
کوره به پاکستان امسال 65 درصد باالتر از کل واردات سال ۲۰۲۰ بوده 
است. بنگالدش هم در نظر دارد واردات نفت کوره را در سال مالی که از 

اول ژوییه آغاز می شود، حدود ۱۰ درصد افزایش دهد.
یک منبع آگاه در یک شرکت نیروی بنگالدشی گفت: برای اوج تقاضای 

برق در بنگالدش نفت کوره از نظر اقتصادی گزینه بسیار بهتری است.
به گفته منابع تجاری، در خاورمیانه کشورهای عربستان سعودی و کویت 
هم واردات فصلی نفت کوره را در بحبوحه افزایش دمای هوا و بهبود فعالیت 

اقتصادی افزایش داده اند.
شرکت »انرژی اسپکتس« در گزارشی اعالم کرده بود افزایش دمای 
هوا در خاورمیانه تقاضا برای سرمایش را تداوم بخشیده است و تقاضای 
قوی این منطقه، اقتصاد صادرات نفت کوره سولفور باال از اروپا به خاورمیانه 

را بهبود بخشیده است.
سوی  از  سنگین  ترش  نفت  تولید  کاهش  بدنبال  کوره  نفت  عرضه 
تولیدکنندگان خاورمیانه در راستای توافق محدودیت عرضه اوپک، محدود 
شده است و پاالیشگاهها تولیدشان را کاهش داده اند. آتش سوزی در یک 
سکوی فراساحلی مکزیکی که اواخر اوت روی داد هم احتماال تولید نفت 
کوره را به میزان بیشتری محدود می کند. بر اساس گزارش رویترز، ذخایر 
نتیجه محدودیت  در  نگهداری  و  نفت کوره در قطبهای معامالت  جهانی 

عرضه، در پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین:
خسارت تحریم ها بیشتر از زمان جنگ است

رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین گفت: فکر می کنم که با روند 
کنونی و فقدان سرمایه گذاری و ظرفیت سازی، تقریبا تا پایان دهه جاری، ایران از جرگه 

صادرکنندگان نفت خام خارج خواهد شد.
فریدون برکشلی، درباره برنامه های جدید افزایش صادرات نفت اظهار داشت: به نظر 
بنده وزیر جدید در زمینه افزایش صادرات در اصول و به صورت کلی گفتند. در واقع هیچ 
وزیری غیر از این نگفته است. هر وزیر نفتی برای افزایش صادرات تالش می کند. البته 
جزئیات بازاریابی و صادرات نفت خام در شرایط تحریم  یا بدون تحریم هم، قابل بازگو 
کردن نیست. سایر کشورهای تولیدکننده نفت هم در مورد مقاصد صادراتی خود صحبت 
نمی کنند. این یک اصل بازاریابی است. شرکت ها و موسسات صادرات نفت خام کشورها را 
به روش های مختلف منجمله ردیابی نفتکش ها، رصد می کنند و اطالعاتی را منتشر و یا 

در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.
وی افزود: البته ایران جزء معدود کشورهای عضو اوپک است که طی 3۰ سال گذشته 
ظرفیت سازی نکرده است. ظرفیت تولید ایران پس از پایان جنگ تحمیلی افزایش پیدا کرد، 
اما تقریبا سه دهه است که در آستانه 4 میلیون بشکه در روز باقی مانده؛ مصارف پاالیشگاهی 
افزایش پیدا کرده و در نتیجه نفت موجود برای صادرات مرتبا کاهش داشته است. البته ما 
هم در عین حال از یک واردکننده خالص فراورده به یک صادرکننده خالص تبدیل شده  ایم.
رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین تاکید کرد: فکر می کنم که با روند 

کنونی و فقدان سرمایه گذاری و ظرفیت سازی، طی یک دهه، تقریبا تا پایان دهه جاری، 
ایران از جرگه صادرکنندگان نفت خام خارج خواهد شد. البته اندونزی هم حدود ۱۰ سال 
پیش، از میدان صادرات نفت خام خارج شد و اوپک را هم ترك کرد، اما اندونزی امروز 
دهمین کشور صنعتی جهان است.وی با بیان اینکه ریاست جمهوری توجه به سرمایه گذاری 
در صنعت نفت را در برنامه های خود منظور کرده اما این صنعت تقریبا از اوایل پیروزی 
انقالب از سرمایه گذاری و انتقال فن آوری های به روز، دور مانده است، گفت: کارشناسان و 
متخصصین داخلی خیلی فعالیت های خوبی را انجام می دهند. اما صنعت نفت ایران سال ها 
است که بهنگام نیست. سرمایه گذاری موثر و در استانداردهای به روز جهان انجام نشده 
است. بنابراین کلید توسعه، ارتقای نگهداشت و ظرفیت سازی در حضور بین المللی ما در 

سطح جهان و صنعت نفت جهان در ایران است.
برکشلی تصرح کرد: ما در گروه مطالعات انرژی وین، مطالعه ای را تمرین کردیم. 
میزان خسارات اقتصادی ناشی از تحریم های امریکا و جهان علیه جمهوری اسالمی ایران، 
از خسارات جنگ تحمیلی، با فاصله زیاد بیشتر است. همین امروز که با هم صحبت می کنیم، 
تلفات ناشی از کرونا در ایران طی مدت ۲۰ ماه ۱۰۹ هزار نفر اعالم شده است. تعداد شهدای 
جنگ تحمیلی طی ۸ سال ۲۱۹ هزار نفر بوده است. با یک رگراسیون و محاسبه و در صورت 
ادامه روند فعلی، طی دوره مشابه جنگ تحمیلی، آمار تلفات کرونا تقریبا 5/3 برابر خواهد بود.

وی تاکید کرد: آنچه آقای رییس جمهور در ارتباط با صنعت نفت، مدنظر دارند در 
چهارچوب کنونی روابط اقتصادی و بازرگانی بین المللی میسر نیست. مهم تراز صادرات نفت، 
مکانیسم دریافت پول حاصل از صادرات است. پول های بلوکه شده زیادی در بانک های 
کشورهای مختلف داریم. این شکل و این ساز و کار صادرات نفت، نه تنها منافع ملی را 

هدر می دهد، بلکه در شان صنعتی به عظمت و سابقه و قدرت صنعت نفت ایران نیست.
بیان داشت: مکانیسم عملیاتی  انرژی وین  بین المللی  دفتر مرکز مطالعات  رئیس 
فروش نفت در شرایط تحریمی که ایران در چنبره آن گرفتار شده است، اصطالحا دور زدن 
تحریم هاست. این را وزرای محترم سال هاست که بیان کرده اند. دنیا هم می داند که ما برای 
صادرات نفت خام، فراورده و معیانات گازی، تحریم ها را دور می زنیم. دور زدن تحریم متاسفانه 
یعنی گویی که ما داریم مواد مخدر صادر می کنیم. مواد مخدر وقتی به مقصد می رسد، 
مصرف مستقیم دارد. نفت خام باید به پاالیشگاه منتقل شود. بارها عوض کردن کشتی ها، 
تغییر مشخصات نفت خام، صف های طوالنی نوبت در بنادر مقصد. این ها هزینه دارد. منابع 
مالی است که از دست می رود. در انتها هم پول آن به روش های غیرمتعارف جابه جا می شود.
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و  ایمنی  اداره  ئیس  ر
بنادر  کل  اداره  نشانی  تش  آ
و دریانوردی استان بوشهر از 
امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بندر گناوه در زمینه خدمات اطفا حریق 

و امداد و نجات خبر داد.
حیدر  عمومی،  روابط  گزارش  ه  ب
مجدنیا رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی 
استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  داره  ا
بوشهر در اینباره گفت: همزمان با هفته 
گرامیداشت دولت تفاهم نامه همکاری 
میان اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر و سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری بندر گناوه با محوریت 
از ظرفیت  استفاده  همکاری متقابل و 
ها و تجربیات طرفین در امور آموزشی، 

پژوهشی، عملیاتی به امضاء رسید.

نامه  تفاهم  این  افزود:  جدنیا  م
و  همکاری  راستای  در  آنکه  دای  ج
و  حادثه  بروز  هنگام  به  شارکت  م
زمینه  در  همکاری  و  طبیعی  الیای  ب
از  گیری  بهره  تبادل  و  مدادرسانی  ا
ظرفیت های آتش نشانی برای عملیات 
مهار آتش سوزی و دیگر عملیات ها 
و برگزاری مانورهای مشترك امداد و 
نجات در طول سال ایجاد شده است، 
ما میتوان از مهمترین اهدف  آن به  ا
حفاظتی  و  ایمنی  ضریب  االبردن  ب
شهر و شهروندان بندر گناوه در جهت 
صیانت  انسانی،  حوادث  از  یشگیری  پ
از تجهیزات، دارایی ها، محیط زیست 
با همکاری و همراهی اداره کل بنادر 
سازمان  و  بوشهر  استان  دربانوردی  و
وه  گنا بندر  نی  نشا آتش  و  یمنی  ا

اشاره نمود.

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و سازمان آتش نشانی گناوه 
تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

رئیس بیمارستان 523 ارومیه:
عمل  میدان  در  کرونا  شیوع  اولیه  ساعات  در  رتش  ا

حضور داشت

رئیس بیمارستان 5۲3 منطقه ای ارومیه گفت: پس از شیوع کرونا در 
اسفند سال نود وهشت، ارتش بالفاصله با تشکیل قرارگاه جهادی مبارزه با 

کرونا در میدان عمل حضور داشت.
فاطمه صمدزاده- آذربایجان غربی-  علی اکبر تابش، رئیس بیمارستان 
5۲3 منطقه ای ارومیه وابسته به قرارگاه منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی 
ارتش، در گفتگو با خبرنگار روزنامه دنیای جوانان در ارومیه،  با اشاره به 
حضور ارتش در نخسین ساعات به صدا درآمدن زنگ خطر شیوع کرونا در 
کشور گفت: پیرو دستورات سلسله مراتب فرماندهی، ما در اواخر اسفندماه سال 
نود وهشت و همزمان با مشاهده اولین مبتالیان به کرونا در کشور،  قرارگاه 
جهادی مبارزه با ویروس کرونا را در بیمارستان 5۲3 منطقه ای ارومیه تشکیل 

دادیم که تا به امروز این قرارگاه به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی ادامه داد: ابتدا شناخت کافی از ویروس نداشتیم، یکی از مهمترین 
اقداماتی که در ابتدای شیوع کرونا انجام دادیم کار آموزش در سطح پیشگیری 
از شیوع کرونا در بین یگان های قرارگاه منطقه ای شمالغرب بود، ما با تشکیل 
تیم های چند نفره متشکل از پزشکان، تمام یگان های و تیپ های نیروی 
زمینی ارتش در سطح استان آذربایجان غربی را در یک هفته اول، بازدید 
نموده و همزمان نکات مربوط به پیشگیری و درمان را به فرماندهان ارائه 
می دادیم و با برنامه ریزی صحیحی که انجام دادیم بروشور هایی در همین 
زمینه آماده کرده بودیم را در سطح وسیعی درهمان بازدید در اختیار یگان 
ها قرار  دادیم، این اقدام باعث آگاهسازی هرچه بیشتر پرسنل وظیفه و کادر 
می شد و با همین جدیت و نظمی که در یگان های ما بود به جرات می توان 
گفت که پادگان های ما علیرغم تراکم افراد، یکی از امن ترین نقاط از نظر 

ابتالی به کرونا تا به امروز هستند.
وی گفت : ما همزمان با شیوع کرونا پذیرش بیماران غیراورژانسی را 
دربیمارستان 5۲3 منطقه ای ارومیه قطع نموده و تمام ظرفیت خود را برای 

پذیرش و تریاژ بیماران کرونایی پرسنل و شهروندان عادی قراردادیم.
سرهنگ دکترتابش با اشاره به برپایی نقاهتگاه ۲5۰ تخت خوابی در ارومیه 
در بهار سال نود ونه گفت: با دستور فرماندهی قرارگاه منطقه ای شمالغرب 
ما در سالن ورزشی الغدیر ارومیه نقاهتگاه ۲5۰ تخت خوابی با حضور مستمر 
پزشکان و پرستاران بیمارستان 5۲3 برپا کردیم که در مقاطع و مراحل مختلفی 
بیمارانی که برای سیر درمان مجبور به قرنطینه بودند در آنجا پذیرش شدند 
این نقاهتگاه که تا به امروز هم پابرجاست امکان افزایش ظرفیت آن تا 5۰۰ 
تخت خواب وجود دارد و هرگاه دانشگاه علوم پزشکی احساس نیاز کند این 

نقاهتگاه با تمام ظرفیتش پای کار است.
رئیس بیمارستان 5۲3 منطقه ای ارومیه با اشاره به اقدامات این مرکز 
در زمینه بیماریابی کرونا گفت: ماه هاست که با دراختیار داشتن کیت های 
تشخیص ویروس کرونا که دانشگاه علوم پزشکی در اختیار ما قرارداده است 
اقدام به اخذ نمونه گیری از عموم شهروندان می نماییم و بالفاصله پس از  
اعالم نتیجه مثبت اقدام به شروع مراحل درمان یا انتقال آنان به سایر مراکز 

درمانی می نماییم.
دستور  با  پنجم،  پیک  شیوع  با  گفت:  ادامه  در  تابش  علی اکبر  دکتر 
مسلح  نیروهای  های  بیمارستان  ظرفیت  تمام  قوا  کل  معظم  رماندهی  ف
می بایست به صورت صددرصد در اختیار سالمت جامعه قرار میگرفت فلذا 
بیماران کرونایی  به  را  بیمارستان  ا بالفاصله در همان روز تمام ظرفیت  م
اختصاص دادیم و هم اکنون ۲۲ تخت فعال بیمارستان را برای پذیرش بیماران 
کرونایی اختصاص داده ایم.وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به کمبود مراکز 
واکسیناسیون در سطح استان با درخواست ستاد کرونای استان ما یک مرکز 
تجمیعی واکسیناسیون را در چهار ایستگاه راه اندازی نموده ایم  که در دوماه 

گذشته روزانه بین ۱۰۰ تا 3۰۰ ُدز واکسن ترزیق می شود.
رئیس بیمارستان 5۲3 منطقه ای ارومیه در پایان با اشاره به پروژه توسعه 
این بیمارستان که هم اکنون درحال اجراست، گفت:مهمترین بخش مورد نیاز 
هربیمارستان بخش ویژه آن است که با توجه به قدمت ۹5 ساله این بیمارستان، 
ما از بخش ICU محروم بودیم که در پروژه الحاقی بیمارستان که هم اکنون 
در مجاورت آن ساخته می شود ما شاهد یک ساختمان چهار طبقه با مساحت 
حدود 4 هزار و ۱5۰ متر مربع خواهیم بود که بخش های مختلفی من جمله 
ICU خواهد داشت و همچنین ظرفیت تخت های اتاق عمل و بخش های 

فعلی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

استان  اول  و  بر سکوی 8 کشور  زبرخان  پرورش  و  آموزش 
خراسان رضوی ایستاد؛

درخشش بی نظیر دانش آموزان زبرخان در شاخص 
میانگین نمرات و درصد قبولی پایه دوازدهم

سید موسی الرضا  حسینی خبرنگار روزنامه کشوری جوانان در شهرستان 
های نیشابور،فژروزه،زبرخان -مدیر آموزش و پرورش شهرستان زبرخان با اشاره 
به کسب موفقیت تاریخی و بی نظیر در شاخص میانگین نمرات و درصد قبولی 
پایه دوازدهم خبر داد و گفت: در شاخص میانگین نمرات و درصد قبولی پایه 
دوازدهم در سطح ادارات 47 گانه استان خراسان رضوی در رشته تجربی رتبه 
اول استان، در رشته انسانی رتبه اول و در رشته ریاضی رتبه پنجم استان و 
همچنین از بین 7۲۹ ادارات آموزش و پرورش کشور در رشته تجربی رتبه ۸، 

در رشته انسانی رتبه ۱۹ و در رشته ریاضی رتبه ۹۰ را کسب کردیم.
سید مجتبی تاراش با اشاره به توفیقات و موفقیت هایی که توسط دانش 
آموزان و فرهنگیان آموزش و پرورش شهرستان زبرخان در سال تحصیلی 
۱4۰۰- ۱3۹۹ کسب شد، تصریح کرد: تمامی افتخارات و توفیقات مرهون 
تالش تیمی است و از کلیه مدیران، معلمان، کادر اداری، اولیا و به ویژه دانش 
آموزان تقدیر و قدردانی می کنیم و از هیچ تالشی در جهت رشد و پیشرفت توان 
علمی دانش آموزان دریغ نمی کنیم.تاراش رشد همه جانبه در این شاخص را 
نشان دهنده موفقیت در برنامه ریزی ها دانست و بیان کرد: شهرستان زبرخان 
در سال تحصیلی جاری همانند سال های قبل در این شاخص و شاخص های 

دیگر آموزش و پرورش در رشته های مختلف خوش درخشید.
و  آموزش  ادارات  که  هایی  شاخص  مهمترین  از  یکی  است  فتنی  گ
پرورش را با هم مقایسه می کنند، شاخص میانیگن نمرات و درصد قبولی 

پایه دوازدهم است.

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد: رفع تصرف4۲ هزار 
مترمربع از اراضی ملی ایالم

 ایالم_مدیرکل راه و شهرسازی ایالم گفت: 4۲ هزار و 45۰ متر مربع 
از اراضی ملی این استان به ارزش 3۱ میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان در سال 

جاری با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی رفع تصرف شده است.
عبداهلل بهادری با اعالم این خبر اظهار داشت اظهار داشت: این میزان 
اراضی ملی در سال جاری در قالب 5۲ مورد رفع تصرف توسط یگان حفاظت 
این اداره کل از دست افراد سود جو خارج شده است. وی افزود: در سال گذشته 
طی 334 مورد رفع تصرف میزان 3۹ هکتار از زمین های ملی و دولتی سطح 
استان به ارزش 35۰ میلیارد تومان از دست اشخاص سود جو خارج شده است.

بهادری تاکید کرد: چنانچه مردم قصد خرید امالك در محدوده و حریم 
شهر های سطح استان را دارند، ابتدا استعالمات الزم در این خصوص را از 
طریق اداره کل راه و شهرسازی به عمل و از خرید هرگونه اراضی فاقد سند 

مالکیت رسمی از افراد سودجو پرهیز کنند.

توزیع نزدیك به 400 میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل  
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: در پنج 
ماه اول سال جاری نزدیک به 4۰۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی مایع 
شامل بنزین، نفت سفید، نفتگاز و نفتکوره در منطقه اردبیل توزیع شد. به نقل 
از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، سید 
حجت مدنی درباره تامین و توزیع سوخت استان بیان کرد: این میزان فرآورده 
در سال ۱4۰۰ و از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه در استان اردبیل و دیگر 
مناطق تحت پوشش سوخت رسانی این منطقه مصرف شده است که در قیاس 

با مدت مشابه سال قبل 3 درصد افزایش مشاهده می شود.
از معمولی،  اعم  بنزین موتور  ین مقام مسئول درباره مصرف سوخت  ا
سوپرو یورو4، در بازه زمانی فوق نسبت به همین مدت در سال ۹۹ گفت: با 
آنالیز و قیاس ارقام مصرفی امسال و سال قبل افزایش ۱7 درصد داشته است.

ایشان تصریح کرد: مقایسه آمار نفتگاز )گازوئیل( هم در ۱55 روز سال 
۱4۰۰ با مدت مشابه سال قبل، حکایت از کاهش 5 درصد است.

مدنی از کاهش ۱۰ درصد نفت سفید هم در همین مدت نسبت به سال 
۹۹ خبر داد و افزود: درصد میزان مصرف فرآورده های نفتی در بازه زمانی 
فوق در بخش های حمل و نقل 64 درصد، حرارتی ۲ درصد، برق ۲۱ درصد، 

کشاورزی ۱۰ درصد، صنایع و پروزه ها بترتیب ۱ و ۲ درصد است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:
افزایش بیش از 5 برابری اعتبارات بسته های حمایتی به صنایع 

کوچك  
از  یکی  گفت:  اردبیل  استان  صنعتی  های  شهرك  شرکت  دیرعامل  م
برنامه های مهم و راهبردی این شرکت، ارائه بسته های حمایتی مختلف به 
واحدهای تولیدی است تا با استفاده از این بسته های حمایتی تالش می شود 
در جهت کمک به افزایش تولید و بهره وری واحدهای صنعتی حرکت کنیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرك های صنعتی استان اردبیل، محمد 
اهلی ضمن اعالم این خبر گفت: هدف از تاسیس سازمان صنایع کوچک و 
به دنبال آن تاسیس شرکت شهرك های صنعتی، حرکت به سوی حمایت از 
تولید و افزایش راندمان واحدهای صنعتی است که در این راستا کمک های 
بالعوض و یارانه ای به واحدهای تولیدی ارائه می گردد.وی این بسته های 
حمایتی را در قالب چندین بسته برشمرد و افزود: بسته هایی همچون آموزش 
رایگان شاغلین واحدهای تولیدی، برگزاری تورهای صنعتی رایگان بازدید از 
واحدهای موفق کشوری، حمایت ویژه از حضور تولید کنندگان در نمایشگاه 
های داخلی و خارجی، کمک به دانش بنیان شدن واحدهای مستعد، استفاده 
از ظرفیت کلینیک کسب و کار براي عارضه یابی واحدهای صنعتی راکد و 
نیمه فعال، حمایت از خوشه های کسب و کار و دهها برنامه حمایتی دیگر 
است که برای کمک به توسعه واحدهای تولیدی انجام می پذیرد.مدیرعامل 
شرکت شهرك های صنعتی استان اردبیل ادامه داد: بر اساس ضرورت، مجموع 
اعتبارات هزینه ای بسته های حمایتی سال جاری شرکت شهرکهای صنعتی 
نسبت به سال گذشته از افزایش بیش از 5 برابری برخوردار بوده است که 
این نشان از اهمیت توجه به صنایع کوچک استان در شهرکهای صنعتی دارد. 
وی ابراز امیدواری کرد تا با تامین زیرساخت ها و تسهیل روند سرمایه 
گذاری در استان، بتوانیم در جهت افزایش تولید و صنعت استان قدم برداریم.

  افتتاح پروژه اتصال بلوار روستاهای طاد و نرگان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان،  با 
حضور دکتر قاضی عسکر-معاون هماهنگي امور اقتصادی استانداری، مهندس 
رحمانی-مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری باتفاق مهندس 
ساعدی-فرماندار شهرستان فالورجان، مهندس کریمی-معاون عمران روستایی 
بنیاد مسکن استان اصفهان، مهندس بلدی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان و 
جمعی از مسئولین شهرستانی و دهیاران، اعضای شورای اسالمی و اهالی شریف 
روستا، پروژه اتصال بلوار روستاهای طاد و نرگان افتتاح و به بهره برداری رسید.

مهندس بلدی-مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان فالورجان 
در حاشیه این مراسم اظهار داشت: جهت اجرای فاز اول پروژه اتصال بلوار 
روستاهای طاد و نرگان که با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دهیاران 
دو روستا انجام شده، اعتبارات ملی معادل ۱4 میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و 

اعتبارات متوازن سال ۹۹ معادل 5۱7 میلیون ریال اختصاص داده شد.
مهندس بلدی با اشاره به میزان عملیات اجرایی خاطر نشان کرد: جدول 
گذاری و کانیو به طول ۹5۰۰ متر با اعتباری معادل ۱3 میلیارد و ۲5۰ میلیون 
ریال و آسفالت ریزی به مساحت ۱5هزار مترمربع با اعتباری معادل ۱۱ میلیارد 
ریال عملیات اجرایی انجام شده است که می توان گفت  بعبارتی جمعا معادل 

۲4 میلیارد و ۲5۰ میلیون ریال جهت اجرای این پروژه هزینه شده است.

دیدار مدیر مخابرات اصفهان
 با رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعی از معاونین و رؤسای این 
مجموعه با رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان در این دیدار که  در اداره مخابرات شهرستان فالورجان 
و با حضور حجت االسالم موسوی الرگانی رئیس مجمع نمایندگان و نماینده 
مردم شریف شهرستان فالورجان در مجلس،معاونین سیار و شبکه مخابرات 
منطقه اصفهان و رؤسای ادارات مخابرات فالورجان و فوالدشهر برگزار شد؛ 
اهتمام به توسعه خدمات ارتباطی در مناطق روستایی را از مهمترین برنامه های 
مخابرات استان دانست و گفت: حقیقتا تا کنون با تالش و همت همکاران ما 
در مخابرات منطقه اصفهان، اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه سرویس 
های مخابراتی اعم از ثابت و سیار در اقصی نقاط استان از جمله حوزه انتخابیه 
فالورجان صورت گرفته و امید است با همکاری نهادهای حاکمیتی و حمایت 

های دولتی این مسیر با شتاب بیشتری ادامه یابد.
وی افزود: خدمتگزاری به مردم افتخاری است که خداوند متعال نصیب 
همکاران ما در مجموعه مخابرات کرده و پرسنل خستگی ناپذیر ما در جای 
جای استان به صورت شبانه روزی در راستای ایجاد شبکه پایدار و ارتباطی 

فراگیر مشغول فعالیت اند.
از  گزارشی  ارائه  ضمن  دیدار  این  در  اصفهان  منطقه  مخابرات  دیر  م
آخرین وضعیت مخابراتی حوزه انتخابیه فالورجان، بر نقش موثر نمایندگان 
محترم مجلس در راستای حمایت از توسعه زیرساخت های مخابراتی روستایی 

تاکید کرد.
 گفتنی است در این دیدار، حضار به بررسی آخرین وضعیت ارتباطی این 
حوزه انتخابیه در زمینه تلفن ثابت،همراه و دیتا و راهکارهای ارتقاء و توسعه 

ارتباطات در این منطقه پرداختند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی:
مرکزی  استان  فضای آموزشی  به  مترمربع  و ۸٩۸  هزار  ه  س

افزوده  شد
مرکزی - حامد نوروزی : مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان مرکزی گفت: سه هزار و ۹۹4 متر مربع امسال به سطح فضاهای 
آموزشی این استان افزوده  شدکه اغلب این اماکن در هفته دولت بهره برداری 

شده است.
حسین محمدی افزود: این فضاهای آموزشی در شهرستان های اراك، 

زرندیه، شازند، تفرش و فراهان  ساخته شده است.
وی ادامه داد: 33 کالس درس با بهره برداری از این طرح ها به تعداد 

کالس های آموزش و پرورش استان مرکزی افزوده  شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: ۱۹7 
میلیارد ریال منابع مالی از محل اعتبارات استانی و مشارکت خیرسازان برای 

این طرح ها هزینه شده  است.
محمدی خاطرنشان کرد: مدرسه 6 کالسه خیری شهرستان تفرش، 
دبیرستان  بازسازی  و  تخریب  زرندیه،  خشکرود  دالور  کالسه   6 درسه  م
حیات طیبه شهر مهاجران و مدرسه ۲ کالسه روستای درویشان فراهان 
از جمله طرح هایی است که همزمان با هفته دولت در استان مرکزی به 

بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: سالن ورزشی آموزشگاه قمر بنی هاشم ناحیه یک اراك، 
کالسه   ۲ مدرسه  و  میل  رباط  روستای  رمضان   ۲۱ مدرسه  قاوم سازی  م
روستای چقای اراك از دیگر طرح هایی است که بهره برداری از آن ها در 

این مدت آغاز شد.

سیده فاطمه حسینی/کاشمر: مدیر 
شرکت برق کاشمر گفت: احداث شبکه 
شبکه  سازی  بهینه  و  اصالح  یا  بز  س
از  یکی  خودنگهدار  کابل  به  سیمی 
اولویت های شرکت است و ۱4 کیلومتر 
اند که  برای شهرستان در نظر گرفته 
برای ۱۰ کیلومتر آن پروژه تعریف شده 

و بعضا انجام شده است.
 حسن صادقی در نشست خبری 
ن  ا ر نگا خبر و  نه  سا ر ب  صحا ا ا  ب
لن  سا محل  ر  د که  ن  ستا هر ش
شد،  برگزار  شرکت  این  جتماعات  ا
متوسط  قیقه  د  3۲ شت:  دا ر  ظها ا
سطح  در  برق  اداره  های  اموشی  خ

ه  را با  ریم  میدوا ا و  بود  شهرستان 
شیفت  و  اتفاقات  در  سامانه  ندازی  ا
کوهسرخ این خاموشی ها کمتر شود.
اجرای  شروع  به  اشاره  با  ی  و
ی  ز سا بهینه   ( ن  ستا ر بها ح  ر ط
ایران(  روستاهای  برق  های  شبکه 

کرد: خاطرنشان 
سطح  ر  د ن  ستا ر بها ح  ر ط
های  شبکه  اصالح  برای  شهرستان 
برق  رفت  هدر  کاهش  و  وستایی  ر
یی  جرا ا عملیات  و  شود  می  جرا  ا
بهاریه  روستاهای  در  شبکه  هسازی  ب
روستاهای  و  کاشمر  در  زنده جان  و 
علی آباد و بختیار در کوهسرخ بزودی 

آغاز خواهد شد.
مدیر شرکت برق کاشمر در ادامه 
مزیت  بهارستان  طرح  کرد:  صریح  ت
اعتبار خوبی  بتوانیم  اگر  و  دارد  خوبی 
جذب کنیم دیگر روستاها را هم به این 
طرح اضافه می کنیم و تعداد روستاها 

را به ۱۰ خواهیم رساند.
جویی  صرفه  اینکه  بیان  با  ی  و
و  فنی  ت  تلفا کاهش  و  نرژی  ا
غیرفنی،کاهش خاموشی ها و افزایش 
ایمنی از مزایای  جایگزین کردن کابل 
های خودنگهدار به جای شبکه سیمی 
است، اذعان کرد: احداث شبکه سبز یا 
کابل های خودنگهدار یکی از اولویت 

های شرکت است و ۱4 کیلومتر برای 
اند که برای  شهرستان در نظر گرفته 
و  شده  تعریف  پروژه  آن  کیلومتر   ۱۰

بعضا انجام شده است.
ترویج  اینکه  بر  تاکید  با  صادقی 
حضوری  غیر  خدمات  ارائه  رهنگ  ف
می تواند به قطع زنجیره کرونا کمک 
کند، عنوان کرد: به دنبال این هستیم 
تا رفت و آمد مردم به شرکت کمتر شود 
و ارائه خدمات به صورت غیرحضوری 
باشد و با راه اندازی اپلیکیشن برق من 
مردم می توانند تمام خواسته های خود 
خدمات  و  اعالم  اپلیکیشن  این  در  ا  ر

مورد نظر را دریافت کنند.

14 کیلومتر شبکه سیمی کاشمر به کابل خودنگهدار تبدیل می شود

 ایالم -  آذر یعقوبیان : مدیرعامل 
و  تعیین  از  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت 
 API مطابق با استاندارد IOW پایش
خوردگی  کنترل  برای   ۲۰۱4-5 ۸4
واحد  این  در  سازی  شیرین  احدهای  و
بمنظور  گفت:  و  د  دا خبر  نعتی  ص
ها  خرابی  ای  ریشه  عوامل  ناسایی  ش
اقدامات و بررسی های مختلفی از جمله 
انجام پروژه پژوهشی » بررسی عوامل 
خوردگی در واحدهای شیرین سازی« 

در این پاالیشگاه انجام شده است.
روح اله نوریان مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم افزود: با توجه به نتایج 
این پروژه عوامل فرآیندی از جمله دما، 
اکسیژن  میزان  HSS،کنترل  یزان  م
طراحی  شرایط  از  انحرافات  سایر  و 
بعنوان عوامل اصلی خوردگی و نشتی 
در واحدهای شیرین سازی شناسایی و 
و  ریزی شده  برنامه  عملیاتی  قدامات  ا
انجام  عوامل  این  کنترل  برای  قیقی  د
گردید که منجر به کاهش نرخ خوردگی 
و کاهش چشمگیر میزان نشتی ها شد.

وی اظهار داشت:با توجه به اهمیت 
فرآیندی  پارمترهای  کنترل  و  ایش  پ
تعیین  خوردگی،  از  پیشگیری  رای  ب
مطابق  پارمترها  این  عملیاتی  دود  ح
 API استاندارد  های  راهنمایی  ا  ب

 ،۲۰۰۸-۹45  API  ،۲۰۱4-5 ۸4
آمین  پاالیشگاه،کتاب  عملیاتی  نوال  م
اکسپرت،گزارش پروژه پژوهشی بررسی 
و دالیل خوردگی در واحدهای آمین و 
تجربیات همکاران پاالیشگاه از دو سال 
قبل صورت گرفت و حدود 33 پارامتر 
و  مشخص  کلیدی  پارمترهای  عنوان  ب
سپس حدود مجاز،استاندارد و بحرانی، 
دوره  حدود،  این  از  خروج  یامدهای  پ
پایش،متولی ثبت و پایش، و روش های 

اندازه گیری مشخص گردیدند.
گاز  پاالیش  شرکت  دیرعامل  م
اندازه گیری، ثبت  اینکه  بیان  با  یالم  ا
 IOW مستمر سوابق و پایش وضعیت
ها از جمله اقداماتی است که می بایستی 

بصورت مستمر انجام شود، تصریح کرد: 
در حال حاضر اندازه گیری و ثبت سوابق 
بهره  توسط   روزانه  روتین  صورت  ب
برداری انجام و توسط مهندسی فرآیند 
بازرسی فنی  بصورت هفتگی و توسط 

بصورت ماهیانه پایش می گردد.
با توجه  اینکه  به  اشاره  با  وریان  ن
به اینکه خوردگی در واحدهای شیرین 
سازی بصورت مشابه در اغلب پاالیشگاه 
مطرح  جدی  چالش  یک  بعنوان  ای  ه
است و بعضًا در برخی از پاالیشگاه ها 
شدیدتر از پاالیشگاه ایالم می باشد و 
متأثر  را  احیاء  و  برج های جذب  حتی 
نموده است، خاطرنشان کرد: این شرکت 
آمادگی الزم برای انتقال تجربیات خود 

سایر  حتی  و  ها  پاالیشگاه  سایر  ه  ب
واحدهای صنعتی را دارد.

گاز  پاالیش  شرکت  دیرعامل  م
گذشته  های  سال  گفت:در  یالم  ا
خوردگی  و نشتی های مکرر در چرخه

Lean آمین واحدهای شیرین سازی 
بزرگ  های  چالش  از  یکی  عنوان  ب
ها  این خوردگی  بود  االیشگاه مطرح  پ
خود  اوج  به   ۹5 تا   ۹۲ های  سال  ر  د
رسیدند بطوری که بطور متوسط هر ماه 
یک نشتی در واحدهای شیرین سازی 

گزارش می گردید .
ها  خوردگی  افزود:این  وریان  ن
عالوه بر اینکه منجر به نشتی و بعضاً 
توقف تولیدهای گاه و بیگاه می گردید، 
کارکنان  به  زیادی  عملیاتی  شار  ف
اصالح  برای  فنی  بازرسی  و  عمیرات  ت

نقاط آسیب دیده وارد می نمود.
وی اظهار داشت:تعویض حدود 3 
تغییر  شامل  پایپینگ  اینچ   5۰۰ هزارو 
متریال خطوط بخار امین به فوالد زنگ 
نزن،تعویض تیوب باندل هر 4  ریبویلر، 
و  ریبویلرها  از  عدد  یک  بدنه  عویض  ت
کیسینگ پمپ های شارژ آمین، ناشی 
از این خوردگی ها بود که با تالش و 
جدیدیت همکاران این گونه مشکالت 

برطرف شد .

مدیر عامل شرکت پاالیش  گاز یالم :  

کنترل و کاهش نرخ خوردگی واحدهای شیرین سازی در پاالیشگاه گاز ایالم

ده- قرزا با سمیه  شهدمقدس  م
انتقال گاز 3۰  لوله  ایمنی خط  ضریب 
تا  شیروان  محدوده  سرخس/نکا  ینچ  ا
بجنورد با انجام 7 عملیات اسلیوگذاری 
)مقاوم سازی( در منطقه چهار عملیات 

انتقال گاز افزایش یافت.
 مدیر منطقه 4 عملیات انتقال گاز 
با اعالم این خبر گفت: به منظور پایش 
خطوط، پس از اجرای عملیات  پیگ رانی 
تعمیرات  آسیب دیده،  نقاط  و شناسایی 
در  ایمنی  افزایش  هدف  با  ختلفی  م
دستور کار اجرایی منطقه قرار می گیرد.
محمد کامل افزود: بر این اساس 
زمان بندی  شده،  برنامه  با یک  مطابق 
عملیات ایمن سازي این خط لوله منتج 
از عملیات توپک راني هوشمند شامل 7 
بهره گیری  با   B و   A نوع  اسلیو  عدد 
ز توان و تجربه متخصصان داخلی و  ا
با رعایت کامل  در کوتاه ترین زمان و 

پروتکل های ایمنی انجام شد.
پروژه  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
بیش از 7۰۰ نفر ساعت کار انجام شده 
تعمیرات  این  انجام  کرد:  اظهار  ست،  ا
لوله 3۰  در مقاوم سازی و تقویت خط 

و  بوده  موثر  بسیار  نکا  سرخس،  ینچ  ا
ایمن  پایدار و  انتقال  را برای  ین خط  ا
چون  می کند  آماده تر  زمستان  در  از  گ
با توجه به نیاز منطقه، ایمن بودن این 
خط برای انتقال گاز در زمستان پیش رو، 

نقش مهمی در انتقال پایدار گاز به حوزه 
سرزمینی شمال کشور را ایفا می نماید.

مدیر منطقه 4 عملیات انتقال گاز با 
اشاره به اینکه خط لوله 3۰ اینچ، نقش 
به  کشور  گاز  انرژی  تامین  در  همی  م

عهده دارد، تصریح کرد: انتقال پایدار و 
ایمن گاز یکی از رسالت های مهم این 
منطقه بوده و همه تعمیرات این خط لوله 
براساس استانداردهای شرکت انتقال گاز 

انجام می شود.

فاز نخست ایمن سازی خط 30 اینچ انتقال گاز به شمال کشور 
در منطقه 4 عملیات انتقال گاز انجام شد

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایــالم گفــت: مســووالن 
ــق وزارت کشــور  ــد از طری اســتان بای
واکســن  ســهمیه  افزایــش  ــرای  ب
ــا در اســتان رایزنــی کننــد زیــرا  کرون
اکنــون نوبــت تزریــق دز دوم رســیده 
ــتان  ــا در اس ــی از آنه ــا برخ اســت ام

ــت. ــود نیس موج
 »دکتــر جمیــل صادقــی فر« در 
ــا  ــارزه ب ــتانی مب ــرارگاه اس نشســت ق
کرونــا اظهــار داشــت: هــم اکنــون بــا 
کمبــود واکســن در اســتان مواجــه ایم 

ــهم  ــت س ــم وزارت بهداش و امیدواری
واکســن اســتان را افزایــش دهــد.

وی افــزود: افزایــش ســرعت 
ــی  ــج ال ــه پن ــه روزان ــیون ب واکسیناس
شــش هــزار دز در روز رســیده اســت 
امــا برخــی از واکســن هــا بــا کمبــود 
ــه  ــم هرچ ــه امیدواری ــم ک ــه ای مواج

ــوند. ــق ش ــن و تزری ــریعتر تامی س
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
ــت  ــتار در اولوی ــالم خواس پزشــکی ای
ــرای  ــق واکســن ب ــن تزری ــرار گرفت ق
ــرد:  ــد ک ــد و تاکی ــر ش ــراد در خط اف

تزریــق واکســن مــادران بــاردار، افــراد 
ــن و  ــاص، مس ــاری خ ــر بیم در خط
دارای بیمــاری زمینــه ای بایــد در 
ــر«  ــی ف ــرار گیرد.»صادق ــت ق اولوی
ــا شــیب  ــد ابتــال ب تصریــح کــرد: رون
مالیمــی در حــال کاهــش اســت کــه 
امیدواریــم بــا توجــه مــردم بــه رعایت 
ــات  ــز از تجمع ــا و پرهی ــکل ه پروت
رونــد کاهش محســوس داشــته باشــد.
وی افــزود: روز گذشــته ۲55 
ــد  ــتری جدی ــد، ۸6 بس ــالی جدی مبت
ــه  ــتیم ک ــی داش ــورد فوت ــت م و هف

4۱7 نفــر در بیمارســتان  اکنــون 
هــای اســتان بســتری هســتند.معاون 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش بهداش
ــن ۱۸6  ــد: همچنی ــادآور ش ــالم ی ای
ــه در  ــم ک ــت داری ــتری موق ــر بس نف
ــی  ــی تنفس ــای تخصص ــک ه کلینی
ــان  ــرپایی تحــت درم ــه صــورت س ب

ــد. ــی گیرن ــرار م ق
»صادقــی فر«ادامــه داد: بــدون 
ــن  ــت ای ــک و فعالی ــر کم ــک اگ ش
ــزان  ــود می ــای تنفســی نب ــک ه کلنی

ــادی داشــت. ــد زی ــا رون بســتری م

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان عنوان کرد:

لزوم رایزنی مسووالن برای افزایش سهمیه واکسن ایالم
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مترجم: محمد مهدی بهزاد
ــته MBA از  ــل رش ــارغ التحصی ف
ــی ــته بازاریاب ــران- رش ــگاه ته دانش

مشاور بازاریابی خدمات

ــروس دی.  ــه : ب نویســنده مقال
ــب  ــه کس ــریه مدرس ــون: نش اندرس
و کار هــاروارد -نوامبــر- دســامبر 

 ۱۹۸۹
ــتاد  ــون اس ــروس دی. اندرس ب
مدیریــت در دانشــگاه واندربیلــت 
بنیانگــذار  همچنیــن  و  ا  . ت ـ سـ ا
گــروه مشــاوره بوســتون اســت و در 
مــورد اســتراتژی مقــاالت بســیاری 
نوشــته اســت. جدیدتریــن کتــاب او 
منطق اســتراتژی کســب و کاراســت 

)بالینگــر ، ۱۹۸5(
۱۹34 ، پروفســور  در ســال 
ــکو   ــگاه مس GF Gause از دانش
_معــروف بــه "پدر زیســت شناســی 
 mathematical یاضــی"  ر
biology_، نتایــج از آزمایــش 
ــه در  ــرد ک ــر ک ــش را منتش ــا ی ه
ــیار  ــلولی بس ــک س ــود ت آن دوموج
ــس  ــه( همجن ــک یاخت ــک )ت کوچ
را در یــک بطــری بــا منبــع غذایــی 
کافــی برابــر قــرار داده بــود.  نتیجــه 
آن بــود کــه اگــر موجــودات از 
ــی  ــد ، م ــف بودن ــه هــای مختل گون
توانســتند در کنــار هــم زنــده بماننــد 
و دوام بیاورنــد امــا اگــر آنهــا از 
ــی  ــد ، نم ــابه بودن ــه مش ــک گون ی
توانســتند بــه زندگــی ادامــه دهنــد. 
ایــن مشــاهده منجــر بــه اصــل 

محرومیــت رقابتــی گاوس:
" هیــچ دو گونــه نمــی تواننــد 
ــی  ــه زندگ ــند ک ــته باش ــود داش وج
ــام  ــان انج ــه روش یکس ــود را ب خ

ــد! "شــد. ده
ــل از  ــا قب ــدت ه ــت از م رقاب
ــت. از  ــته اس ــود داش ــتراتژی وج اس
ــات موجــودات  ــدای پیدایــش حی ابت
شــروع شــد. ارگانیســم هــای یــک 
موجــود تــک ســلولی بــرای حفــظ و 
ادامــه زندگــی نیازمنــد منابــع خاصی 
بــود. وقتــی ایــن منابــع کافــی بــود ، 
تعــداد ایــن موجــودات از نســلی بــه 
ــت. ــی یاف ــش م ــر افزای ــل دیگ نس
ــتم در  ــه اکوسیس ــور ک ــا همانط ام
حــال تکامــل بــود، ایــن موجــودات 
ــرای موجــودات  ــه منبــع غذایــی ب ب
ــره  ــه زنجی ــل و ب ــر تبدی ــده ت پیچی
غذایــی آنهــا پیوســتند. هنگامــی 
ــع  ــرای مناب ــلولی ب ــه دوس ــه گون ک
ضــروری زندگــی خــود رقابــت مــی 
ــن  ــی از ای ــا زود یک ــر ی ــرد ، دی ک
موجــودات از بیــن رفتــه و جایگزیــن 
مــی شــد. در غیــاب نیروهــا جهــت 
ــادل در چرخــه، کــه مــی  ایجــاد تع
ــه  ــت ب ــک مزی ــا دادن ی ــد ب توانن
ــادل  ــه در قلمــرو خــود، تع هــر گون
پایــداری برقــرار کننــد ، تنهــا یکــی 

ــد. ــده مــی مان از هــر جفــت زن
در پــی گــذر میلیــون هــا ســال 
از شــروع ایــن چرخــه حیات ، شــبکه 
پیچیــده ای از تعامــل رقابتــی ایجــاد 
و توســعه یافتــه اســت. امــروزه بیش 
ــا  ــود ب ــه موج ــون گون ــک میلی از ی
مشــخصه منحصــر بــه فرد فهرســت 

شــده اســت کــه هــر کــدام مزیــت 
ــت  ــه دس ــرای ب ــت ب ــا در رقاب یکت
آوردن منابــع ادامــه حیــات خــود نیاز 
دارنــد. )گمانــه زنــی حاکی از آنســت 
کــه هنــوز میلیــون هــا گونــه طبقــه 
ــه  ــر بره ــد!(. در ه ــده ان ــدی نش بن
ــال  ــه در ح ــزاران گون ــان ، ه از زم
ــه  ــزاران گون ــتند و ه ــراض هس انق

دیگــر در حــال ظهــور !.
ــی را  ــن فراوان ــزی ای ــه چی چ
تشــریح مــی کنــد؟ گوناگونــی!. 
ــی  ــر گوناگون ــط از نظ ــه محی هرچ
ــر باشــد  ــا حاصــل خیزت ــر ی غنــی ت
، تعــداد متغیرهــای بالقــوه قابــل 
ــر  ــه ه ــد ب ــی توانن ــه م ــی ک توجه
گونــه یــک مزیــت منحصــر بــه فــرد 
بدهنــد بیشــتر مــی شــود. همچنیــن 
ــد،  ــر باش ــی ت ــط غن ــه محی ، هرچ
تعــداد بالقــوه رقبــا بیشــتر مــی شــود 
و رقابــت ســنگین تــر خواهــد شــد.
بــرای میلیــون هــا ســال ، رقابت 
طبیعــی از اســتراتژی بهــره ای نمیبرد. 
ــی از  ــا ترکیب ــی، رقب ــور اتفاق ــه ط ب
ــن  ــه بهتری ــه ب ــد ک ــی را یافتن منابع
ــف آنهــا  ــات مختل ــا خصوصی وجــه ب
مطابقــت داشــتند. البتــه کــه ایــن یک 
ــاس  ــر اس ــه ب ــود ، بلک ــتراتژی نب اس
نظریــه داریــون، انتخــاب طبیعــی 
ــن راه  ــازگاری و بهتری ــر س ــی ب مبتن
ــو در  ــن الگ ــود. همی ــای ب ــرای بق ب
همــه سیســتمهای زنده از جملــه کارو 

کســب وجــود دارد.
ـت  ـ س ی ز ـت  ـ ب ا ق ر ر  د م  ـ ـ ه
بــت در  رقا محیطــی و هــم در 
ــر  ــب،عامل فراگی ــای  کاروکس فض
ــانس)فرصت(  ــااًل ش ــی احتم و اصل
تصادفــی اســت. شــانس جهــش 
ــه  هــا و تغییراتــی را کــه از نســل ب
ــده  ــدن و زن ــث شکوفاش ــلی باع نس
ــی  ــن م ــوند را تعیی ــی ش ــدن م مان
ــدان نســبتًا  ــه فرزن ــی ک ــد. آنهای کن
کمتــری از خــود بــه جــا مــی گذارند 
ناپایــدار شــده انــد. آنهایــی کــه بــه 
ــا  ــدند ی ــازگار ش ــه س ــن وج بهتری
هســتند ، بقیــه را در معــرض طوفــان 
قــرار داده انــد. خصوصیــات جســمی 
ــط  ــا محی ــب ب ــاختاری، متناس و س
رقابتــی تکامــل یافتــه و بــه ســازگار 
مــی رســند. الگوهــای رفتــاری نیــز 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــی یابن ــل م تکام
واکنشــهای غریــزی عکــس العمــل 

ــد. ــی دهن ــان م نش
در حقیقــت ، تجــارت و رقابــت 
ــتثنا،  ــک اس ــز ی ــه ج ــی ب بیولوژیک
ــی  ــر تدریج ــوی تغیی ــان الگ از هم
 . د ـ ـ ن ن ک ـی  ـ م وی  ر ـ ـ ی پ ی  ـ ـ ل م ا ک ت
استراتژیســت هــای کاروکســب مــی 
تواننــد از توانایــی هــا و قــوه تخیــل 
خــود بــرای تســریع و اســتدالل 
منطقــی در اثــرات رقابــت و میــزان 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــتفاده کنن ــر اس تغیی
ــق" در  ــل و منط ــر وجود"تخی دیگ
کنــار هــم اســتراتژی را ممکــن 
ــار و  ــا ، رفت ــدون آنه ــازد. ب ــی س م
ــتند  ــهودی هس ــا ش ــا ی ــک ه تاکتی
ویــا نتیجــه عکــس العمــل شــرطی! 
امــا تخیــل و منطــق تنهــا دو عامــل 
تعییــن کننــده بــرای تعــادل در 
رقابــت هســتند. اســتراتژی همچنین 
بــه توانایــی درك از پیچیدگــی های 

ــاز دارد. ــت نی ــی رقاب ــبکه طبیع ش
تکامــل تعییــن مــی کنــد چــه 
ــی  ــه کس ــد و چ ــده بمان ــی زن کس
ــود  ــارج ش ــب خ ــای کاروکس از فض
اســت، دقیقــًا همیــن شــرایط در 

ــت. ــادق اس ــگل ص جن
اگــر هــر کاروکســبی مــی 

ــت  ــی نهای ــمت ب ــه س ــت ب توانس
رشــد کنــد ، کل بــازار میــل به رشــد 
بــه ســمت بــی نهایــت داشــت کــه 
ــر  ــه محدودیــت فضــا ب ــا توجــه ب ب
ــکان  ــن کار ام ــن، ای ــره زمی روی ک
پذیــر نبــوده اســت. رقبــا دائمــًا 
یکدیگــر را حــذف میکننــد. مطابــق  
ــا  ــاز، ت ــرای تامیــن نی ــن آنهــا ب تری
ــود  ــای خ ــه جانشــین رقب ــی ک زمان
ــر از  ــع خــود را زودت ــا مناب نشــوند ی
ــق داشــته  ــد ، رون ــه رشــد ندهن بقی
و زنــده مــی ماننــد. امــا چــه چیــزی 
ایــن رونــد تکاملــی را توضیــح مــی 
دهــد؟ چــرا رقبــا در بــازار بــه تعادلی 
در فعالیــت هــای رقابتــی خــود 

ــد؟ ــی یابن دســت م
اصــل Gause را بــه یــاد 
بیاوریــد! رقبائــی کــه در چرخــه 
عمــر خــود مشــابه دیگــران زندگــی 
ــه در  ــد چ ــی توانن ــد، نم ــی کنن م
فضــای کاروکســب و چــه در طبیعت 
همزیســتی داشــته باشــند! هــر کدام 
ــاوت  ــی متف ــدازه کاف ــه ان ــد ب بای
ــر  ــت منحص ــک مزی ــا ی ــند ت باش
بــه فــرد بــه دســت بیاورنــد. تــداوم 
وجــود رقبــا بــه خــودی خــود 
اثبــات مــی کنــد کــه مزایــای آنهــا 
ــه  ــر ب ــر منحص ــه یکدیگ ــبت ب نس
ــت  ــن اس ــتند.یعنی ممک ــرد هس ف
ــه  ــان عرض ــا کاالی یکس ــه رقب ک
ــف  ــای مختل ــه ه ــا گون ــد، ام کنن
از فعــاالن در ایــن محیــط هســتند. 
 Sears ,  K  mart , برندهــای 
 Wal-Mart, Radio Shack
ــن فروشــگاه  ــد. ای را در نظــر بگیری
ــند،  ــی فروش ــه م ــی ک ــا کاالهای ه
ــات  ــا خدم ــه آنه ــه ب ــتریانی ک مش
ارائــه مــی دهنــد، و در مناطقــی 
کــه فعالیــت مــی کننــد همپوشــانی 
ــدن ،  ــده مان ــرای زن ــا ب ــد. ام دارن
ــان  ــرده فروش ــن خ ــدام از ای هرک
ــود را از  ــا خ ــد ت ــده ان ــور ش مجب
ــد  ــز کنن ــذار متمای ــای تاثیرگ راهه
تــا بــر بخــش هــای مختلــف بــازار 
مســلط شــوند. هرکــدام به مشــتریان 
مختلــف مــی فروشــند و یــا خدمــات  
و محصــوالت مختلفــی را ارائــه مــی 
دهنــد. آنچــه ممکــن اســت رقبــا را 
در فضــای کاروکســب متمایــز کنــد 
شــامل: قیمــت خریــد، عملکــرد، 
مطلوبیــت زمانــی )تفــاوت بیــن 
ــتری"  ــت مش ــی رضای ــن آن "تامی
یــا "االن مهــم نیســت بالخــره یــه 
ــه دســت  روزی رضایــت مشــتری ب
ــن  ــا اولی ــه ام ــال ن ــا "فع ــاد" وی می
فرصــت ممکــن"( یــا مطلوبیــت 
مکانــی-   ) وقتــی رادیاتــور یــا 
کولــر خانــه شــما خــراب مــی 
شــود، ارزش یــک تعمیــرکار محلــی 
بیشــتر از متخصــص مجــاز شــرکت 
ســازنده محصــول اســت( یــا ممکــن 
اســت پــدرك مشــتری از محصــول 
ــد  ــاوت باش ــده  متف ــه کنن و عرض
ــع ،  ــد(. در واق ــر برن )ارزش و تصوی
تصویــر اغلــب تنهــا اســاس و پایــه 
ــه هــای مشــابه  مقایســه بیــن گزین
امــا متفــاوت اســت. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه تبلیغــات مــی تواند 

ــد. ــمند باش ارزش
ــی  ــاغل م ــه مش ــی ک از آنجای
ــات  ــل را از جه ــن عوام ــد ای توانن
ــد ،  ــب کنن ــم ترکی ــا ه ــی ب مختلف
ــرای  ــادی ب ــای زی ــواره امکانه هم
ــد  ــود خواه ــی وج ــتی رقابت همزیس
نهــای  مکا ا  ، داشــت. همچنیــن 
ــه  ــر دادن دامن ــرای تغیی ــیاری ب بس
ــا  ــازی ب ــز س ــود و متمای ــت خ مزی

ــود  ــد وج ــه میدهن ــا ارائ ــه رقب آنچ
دارد. آیــا مــی تــوان تکامــل را بــرای 
کاروکســب در نظــر گرفــت؟ جــواب: 
ایــن دلیلــی اســت کــه اســتراتژی به 

ــده اســت. ــود آم وج
اســتراتژی عبــارت اســت از 
جســتجوی آگاهانــه بــرای یــک 
برنامــه عملــی کــه مزیــت و ترکیــب 
المانهــای رقابتــی یک کاروکســب را 
ایجــاد کنــد. یــک فرایند جســتجوی 
تکــرار شــونده اســت و بــا شــناخت و 
درك مطلــب "کجــا هســتیم" و "به 
ــاز  ــم" آغ ــم بروی ــی خواهی ــا م کج
مــی شــود. خطرنــاك تریــن رقبــای 
شــما کســانی هســتند کــه بیشــترین 
شــباهت را بــه شــما دارنــد. در واقــع 
ــان  ــما و رقبایت ــای ش ــن اختالفه ای
ــت  ــاس مزی ــه و اس ــه پای ــت ک اس
ــت  ــط رقاب ــر در محی ــت. اگ شماس
ــر روی  ــتتان ب ــتید و دس ــال هس فع
زانــوی خودتــان اســت )خودکفــا 
ــت  ــی مزی ــع نوع ــتید(، در واق هس
رقابتــی بــه دســت آورده ایــد. مهــم 
نیســت ایــن مزیــت چقــدر کوچــک 
ــن  ــر ای ــد. در غی ــوس باش و نامحس
صــورت، شــما بــه تدریــج مشــتریان 
را ســریعتر از آنچــه بــه دســت آورده 
ــدف  ــد. ه ــی دهی ــت م ــد از دس ای
ایــن اســت کــه دامنــه مزیــت خــود 
را بــزرگ کنیــد، چیــزی کــه تنهــا با  
بهــره گیــری مناســب از  مشــتریان 

ــد. ــاق میافت اتف
ــرای  ــی ب ــای بازاریاب ــگ ه جن

ــه اســت همیش
ســهم بــازار گمــراه کننــده 

اســت
تعقیــب ســهم بــازار تقریبــًا بــه 
انــدازه پیــدا کــردن ســوزن در انبــار 
کاه  اثربخشــی دارد. ارزش وقــت 
گــذاری بــرای ایــن کار بســیار پایین 
ــتید،  ــی توانس ــر م ــی اگ ــت. حت اس
چیــزی ســودمندی پیــدا نمــی کنیــد! 

اگــر در کاروکســب هســتید، در حــال 
حاضــر ۱۰۰٪ از بــازار خــود را دارید. 
ــازار  ــم ۱۰۰٪ ب ــای ه ــن رقب بنابرای
خــود را دارنــد. هــدف واقعــی شــما 
ــان  ــازار خودت ــعت ب ــترش وس گس
اســت. امــا شــما همیشــه ٪۱۰۰ 
ــت ،  ــد داش ــود را خواهی ــازار خ از ب
خــواه رشــد کنــد و یــا کوچک شــود.

ــت:چه  ــما اینس ــی ش ــازار فعل ب
ــی  ــه کس ــه چ ــا ،ب ــزی، در کج چی
مــی فروشــید. بقــا بســتگی بــه نگــه 
داشــتن ۱۰۰٪ از ایــن بــازار دارد. بــا 
ایــن وجــود، برای رشــد و پیشــرفت، 
بایــد بــازاری را گســترش دهیــد کــه 
در آن بتوانیــد نســبت بــه همــه رقبــا 
کــه بــه بخــش مشــتریان یکســانی 
ــز  ــری و تمای ــید ، برت کاال میفروش

داشــته باشــید.
تــا زمانــی که یــک کاروکســب 
از مزیــت بــی نظیــری نســبت 
بــه رقبــای خــود برخوردارنباشــد 
، هیــچ دلیلــی بــرای موجودیــت 
آن متصــور نیســت! متأســفانه ، 
ــق  ــبها در مناط ــیاری از کاروکس بس
ــم  ــا ه ــان ب ــهرهای جه ــم ش مه
رقابــت مــی کننــد امــا فعالیــت آنهــا 
مشــمول ضــرر اســت تــا جایــی کــه 
ــای  ــرك فض ــه ت ــور ب ــر مجب ناگزی
رقابــت مــی کننــد. ایــن اتفــاق 
بــرای Texas Instrument در 
ــخصی  ــه ش ــد رایان ــگامی تولی پیش
ــراع  ــادی را اخت ــه ه ــاد. TI نیم افت
کــرد. کاروکســب آن بــا ابــزار دقیــق 
ســاخته شــده بــود. پــس چــرا مجبور 
شــد از تجــارت رایانــه شــخصی 

ــود؟  ــارج ش خ
ــدم  ــا ع ــران ب ــیاری از مدی بس
ــازار  ــت ب ــف درس ــی در تعری توانای
بالقــوه محصــول خــود، ترغیــب 
شــدند تــا بــه تعقیــب غازهــای 
وحشــی )اســتعاره از بــه دســت 
آوردن ســهم بــازار واهــی( پرداختــه 

منشأ پیدایش استراتژی
چه کاروکسبی مدیون نظریه داروین و تاثیرات دیگر آن در فضای پویای رقابت است؟

تــا بــه واســطه آن بتواننــد از مزیــت 
 Edsel . ــوند ــوردار ش ــی برخ رقابت
ــتانگ را  ــد؟ موس ــر داری ــه خاط را ب
چطــور؟ زیراکــس دســتگاه کپــی را 
اختــراع کــرد. چرا IBM  نتوانســت 
درایــن زمینــه رقیــب اصلــی شــود؟ 
ــت  ــه توانس ــرد ک ــه ک Kodak چ
ــه  ــده را ب ــاالت متح ــی ای ــازار کپ ب
ــه  ــوال چ ــوکا ک ــخیر درآورد؟ ک تس
ــال  ــا عم ــام داد ت ــی را انج فعالیتهای
بــر بــازار مشــروبات الکلــی در ژاپــن 

ــت؟ ــلط یاف تس
امــا ســهم بــازار چیســت؟ 
۱۰۰٪ از  Grape Nuts دارای 
بــازار کنفلکــس انگوراســت ، درصــد 
ــه،  ــالت صبحان ــازار غ ــری از ب کمت
و حتــی درصــد کمتــری از بــازار 
غذاهــای بســته بنــدی شــده، و 
ــازار  ــری از ب ــد کمت ــان درص همچن
قفســه بســته بنــدی کاالهــای بســته 
بنــدی شــده، درصــد بســیار کوچــک 
از بــازار مــواد غذایــی ایــاالت متحده 
، خــرده ریــزی از بــازار جهانــی مواد 
ــکوپی از  ــد میکروس ــی و درص غذای
کل هزینــه هــای ســبد مصــرف 

ــده. کنن
ــی  ــی معن ــدد ب ــازار ع ــهم ب س
اســت مگــر اینکــه یک شــرکت بازار 
را از نظــر مرزهــای جــدا کننــده آن 
ــن  ــد. ای ــف کن ــای خــود تعری از رقب
ــد  ــه از دی ــت ک ــی اس ــا نقاط مرزه
مشــتری بالقــوه، شــرکت مــا و رقیب 
معــادل هــم بــه نظــر میرســند. ایــن 
ــال  ــرای انتق ــد، راهــی اســت ب ترفن
مــرز مزیــت بــه بــازار رقبــای بالقــوه 
و روشــی اســت بــرای جلوگیــری از 
انجــام فعالیــت هــای مشــابه توســط 
ــی  ــا مزیت ــه واقع ــی ک ــب. رقیب رقی
دارد مــی توانــد بــه مشــتریان بالقــوه 
پرداختــی بیشــتری داشــته باشــد 
امــا هنــوز هــم از ســود حاشــیه ای 
بیشــتری نســبت بــه بقیــه برخــوردار 
باشــد. ایــن مبلــغ اضافــی مــی تواند 
ــا  ــده ی ــی ش ــازار آت ــد ب ــرف رش ص
ــتر  ــای بیش ــت ه ــه پرداخ ــج ب منت
بــرای صاحبــان ســهام شــرکت 

شــود.
 پــس چــه چیــز، جدیــد اســت؟ 
بــرای  زاریابــی  ا ب ی  ا ـ هـ ــگ  جن
ــازار گمــراه  همیشــه اســت. ســهم ب

ــت. ــده اس کنن
اســتراتژی، مدیریــت رقابــت 

ــت. ــی اس طبیع
اینگونــه مهلــت بــرای چیرگــی 

در رقابــت را کــم میکنــد.
 ، ک ی ژ ت ا ر ت ـ ـ س ا ت  ـ ـ ب ا ق ر
مهلت)زمــان( چیرگــی در رقابــت 
ــوض،  ــد. در ع ــی کن ــرده م را فش
در عــرض چنــد ســال، تغییــرات 
ــل  ــت نس ــن اس ــه ممک ــی ک رقابت
هــا را بــه تحــّول بکشــاند، رخ مــی 
دهــد. البتــه رقابــت اســتراتژیک 
چیــز جدیــدی نیســت. از زمانــي کــه 
انســان از هــوش، قــوه تخیل، بســیج 
منابــع و رفتــار هماهنــگ شــده بــه 
صــورت ترکیبــی بهــره بــرده اســت، 
ایــن عناصــر شناســایي و بــراي 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــود م ــب س کس
گرفــت. امــا رقابــت اســتراتژیک 
ــبتًا  ــده نس ــک پدی ــب ی در کاروکس
ــت  ــن اس ــن ممک ــت. ای ــد اس جدی
تأثیــر عمیقــی بــر بهــره وری کســب 
ــه  ــور ک ــد همانط ــته باش و کار داش
انقــالب صنعتــی بــر بهــره وری 

ــت. ــر داش ــردی اث ف
ت  ـ ـ ب ا ق ر ی  ـ ـ ل ص ا ر  ـ ـ ص ا ن ع
 )۱(  : ز ا د  ـ ـ ن ت ر ا ب ع یک  ژ ت ا ر ت ـ ـ س ا
توانایــی درك رفتــار رقابتــی بــه 
ــا،  ــه در آن رقب ــوان سیســتمی ک عن
ــردم و  ــایر م ــول ، س ــتریان، پ مش
ــتند.  ــداوم هس ــل م ــع در تعام مناب
)۲( تعــادل رقابتــی از طریــق توانایی 
اســتفاده از ادراك ایجــاد شــده برای 
پیــش بینــی چگونگــی یــک حرکــت 
اســتراتژیک معیــن، کــه بــازار را 
تــراز خواهــد کــرد. )3( منابعــی 
ــورد  ــد م ــی توان ــم م ــه بطــور دائ ک
ــر  ــی اگ ــد حت ــدد باش ــتفاده مج اس
ــاوت ایجــاد شــده باشــد،  ــا متف مزای
)4( توانایــی پیــش بینــی ریســک و 
بازگشــت بــا اطمینــان کافــی بــرای 
تصدیــق اســتفاده مجــدد از منابــع و 

ــل. ــه عم ــل ب )5( تمای
ایــن لیســت ممکــن اســت 
چیــزی فراتــر از شــرایط اصلــی 
بــرای انجــام هرگونــه ســرمایه 
گــذاری عــادی بــه نظــر برســد. امــا 
اســتراتژی ســاده نیســت. اســتراتژی 
ــد و  ــتار تعه ــت ، خواس ــر اس فراگی
ــر  ــت. ه ــازمان اس ــداکاری کل س ف
اشــتباه در واکنــش رقبــا و بــه 
فراخــور آن بکارگیــری مناســب 
از منابــع خــود در برابــر حرکــت 
اســتراتژیک رقیــب مــی توانــد 
ــه  ــود را وارون ــی موج ــط رقابت رواب
ــل اســت کــه  ــن دلی ــه همی ــد. ب کن
ــرای  ــت ب ــتراتژیک مهل ــت اس رقاب
ــد.  ــم میکن ــت را ک ــی در رقاب چیرگ
بــه همیــن دلیــل اســت کــه رقابــت 

اســتراتژیک فرصــت را فشــرده مــی 
کنــد. رقابــت طبیعــی هیــچ یــک از 

ــدارد. ــات را ن ــن خصوصی ای
رقابــت طبیعــی در تعامــل لحظه 
بــه لحظــه وبــه صــورت کامــاًل 
ــا  ــرد. ام ــی گی ــکل م ــی ش مصلحت
ذاتــًا محافظــه کار اســت بــه صورتــی 
ــود  ــخص موج ــار مش ــک رفت ــه ی ک
زنــده را تغییــر مــی دهــد. در مقابــل 
ــده،  ــاب ش ــتراتژیک، حس ــد اس تعه
ــت  ــا دق ــم و ب ــتدالل محک ــا اس ب
ــن  ــا ممک ــت. ام ــده اس ــاب ش انتخ
ــی در  ــر اساس ــج آن تغیی ــت نتای اس
یــک دوره نســبتًا کوتــاه باشــد. رقابت 
طبیعــی، تکاملــی اســت امــا رقابــت 

ــت. ــی اس ــتراتژیک، انقالب اس
ــک  ی ا  ـ ـ ب ـی  ـ ع ی طب ــت  ب ا ق ر
ــعی  ــا س ــک و ب ــم ریس ــد ک فرآین
و خطــای زیــاد کار مــی کنــد. 
ــان  ــورد امتح ــک م ــرات کوچ تغیی
و آزمایــش قــرار گرفتــه و تغییراتــی 
ــج  ــه تدری ــتند ب ــودمند هس ــه س ک
ــرار  ــداری ق ــرش و نگه ــورد پذی م
مــی گیرنــد. نیــازی بــه آینــده نگری 
و تعهــد نیســت، آنچــه مهــم اســت 
ــا شــیوه ای اســت کــه  ســازگاری ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــون تجرب ــم اکن ه
رقابــت طبیعــی مــی توانــد و ممکــن 
اســت بــه شــکل هــای بســیار 
ــن  ــت ای ــری در نهای ــده و موث پیچی
چرخــه تحــول منتــج شــود. انســانها 
ــا  ــتند ام ــی هس ــه نهای ــط نتیج فق
تغییــرات مدیریــت نشــده،هزاران 
نســل بــه طــول مــی انجامــد. غالبــًا 
ایــن تغییــر نمــی توانــد در محیطــی 
بــا ســرعت تغییــر بــاال و همچنیــن 

ــد. ــه یاب ــا ادام ــاس از رقب ــا اقتب ب
ــع،  ــدن مناب ــل ش ــا وارد عم ب
د  یجــا ا بــال  ن د ــه  ب تژی  ســترا ا
تغییــرات گســترده در روابــط رقابتــی 
اســت. فقــط دو مانــع اساســی 
خاصیــت انقالبــی آن را محــدود 
مــی کنــد. یکــی ناکامــی اســت کــه 
ــت  ــای موفقی ــد در پیامده ــی توان م
بــه همــان انــدازه مهــم باشــد. 
دیگــر ایــن مزیــت ذاتــی اســت 
کــه هشــداری اســت کــه یــک 
ــم  ــک مهاج ــه ی ــبت ب ــع نس مداف
ــه  ــواًل بســتگی ب ــت معم دارد.موفقی
فرهنــگ، ادراك، نگــرش و ویژگــی 
هــای رفتــار رقبــا و آگاهــی متقابــل 

آنهــا از یکدیگــر دارد.
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
در ژئوپلیتیــک، امــور نظامــی و 
همچنیــن در فضــای کاروکســب 
تعــادل از تغییــرات شــدید در روابــط 
ــی  رقابتــی طــی یــک زمــان طوالن
ــوی  ــن الگ ــود. ای ــی ش ــتق م مش
ــاره  ــح و دوب ــگ و صل ــه جن دیرین
ــت  ــت. رقاب ــگ اس ــه جن ــروع ب ش
طبیعــی در دوره هــای صلــح ادامــه 
دارد. بــا ایــن حــال، در تجــارت، 
ــادر  ــده ای ن ــور فزاین ــه ط ــح ب صل
ــب  ــک رقی ــه ی ــی ک ــت. هنگام اس
ــی را راه  ــتراتژی موفق ــی اس تهاجم
انــدازی مــی کنــد ، تمام کاروکســب 
هــای دیگــر کــه بــا آن رقابــت مــی 
کننــد بایــد بــا بصیــرت، آینــده 
ــع  نگــری و تخصیــص درســت مناب
بــه آن پاســخ دهند.زیســت شناســان 
بهتــر از اقتصاددانــان راهنمــای 

ــتند. ــب هس کاروکس
ــگ  ــر جن در ســال ۱۹75 ، دفت
ــدی  ــه بن ــات طبق ــس اطالع انگلی
شــده خــود را در جنــگ جهانــی 

ــن  ــدگان ای ــرد. خوانن ــو ک دوم بازگ
دفتــر بــا عنــوان "جنــگ بــه معنــای 
ــه  ــل ب ــت تمای ــن اس ــر" ممک دیگ
ــتراتژی  ــورد اس ــر در م ــد نظ تجدی
هــای آن جنــگ، داشــته باشــند، بــه 
ویــژه تفــاوت بیــن اســتراتژی هــای 

ــی.  ــتراتژی ایذای ــی و اس واقع
شــواهد و مــدارك واضح اســت 
ــی  ــه ارزیاب ــارزات ب ــه مب ــه نتیج ک
ــی  ــداف، توانای ــی از اه ــای ذهن ه
ــتگی  ــان بس ــار جنگجوی ــا و رفت ه
دارد. امــا تــا زمــان رونمایــی از 
ــه  ــرادی ک ــط اف ــه آن، فق تاریخچ
مســتقیمًا درگیــر آن بودنــد، قــدردان 
ایــن موضــوع هســتند. مورخــان 
ــتها را  ــا و شکس ــروزی ه ــا پی منش
بــه برنامــه هــای بــزرگ نظامــی یــا 
ــا  ــت ه ــع از فرص ــه موق ــتفاده ب اس

ــد. ــی دهن ــبت م نس
ا.  د  ر ا دو ا  ،  ۱۹75 در ســال 
ویلســون مقالــه جامعــه شناســی 
جالبــی براســاس یــک مطالعــه 
عمیــق دربــاره ترکیــب زیســت 
شناســی جمعیــت، جانورشناســی، 
ژنتیــک و رفتــار حیوانــات را منتشــر 
ــی  ــد چارچوب ــد آم ــه پدی ــرد. آنچ ک
ــی  ــه های ــت گون ــرای درك موفقی ب
از موجــودات بــود کــه از نظــر 
ــت  ــط رقاب ــی در محی ــار اجتماع رفت
ــن  ــد. ای ــل ش ــع حاص ــرای مناب ب
ــه  ــرد ب ــن رویک ــب نزدیکتری ترکی
ــت  ــت اس ــی رقاب ــوری کل ــک تئ ی
کــه مــن تــا بــه حــال مطالعــه 
کــردم. ایــن امــر بــه طــور همســان 
فراوانــی را بــرای رفتارهــای تجــاری 
ــه  ــادی ک ــت اقتص ــن رقاب و همچنی

ــد. ــی کن ــف م ــر دارد، توصی بش
ــدر  ــر در ص ــت بش ــن اس ممک
زنجیــره اکولوژیک قرار داشــته باشــد، 
امــا مــا هنــوز عضــو جامعــه زیســت 
محیطــی هســتیم. بــه همیــن دلیــل 
ــن نســبت  ــااًل داروی ــه احتم اســت ک
ــری  ــی بهت ــان راهنمای ــه اقتصاددان ب
ــرای رقابــت در فضــای کاروکســب  ب
اســت. نظریــه هــای  کالســیکها 
ــدر  ــاد، آنق ــت در اقتص ــورد رقاب در م
ــا  ــه آنه ــت ک ــر اس ــی ثم ــاده و ب س
ــکالت  ــع و مش ــتی از موان درك درس
نداشــتند. مفروضــات ایــن نظریــه 
هــا برپایــه رفتارهــای منطقــی و 
تمایــالت شــخصی افــراد مبنــی 
برتعامــل و مبادلــه دارایــی هــا در 
یــک سیســتم بســته در محیــط بــازار 
ــا  ــی باشــد. چهارچــوب مرجــع آنه م
"رقابــت کامــل" اســت ، فرضیــه ای 
ــته  ــود نداش ــز وج ــه هرگ ــی ک انتزاع
ــود  ــد وج ــی توان ــز نم ــت و هرگ اس

ــد. ــته باش داش
در مقابــل ، چارلــز دارویــن 
ــای  ــه ه ــور گون ــا ظه ــاب منش در ب
ــال  ــه در س ــف ، ک ــودات مختل موج
ــداز  ــم ان ــد ، چش ــر ش ۱۸5۹ منتش
ــرای  ــری ب ــر ثمرت ــه ی مثم و نقط
توســعه اســتراتژی فضای کاروکســب 
تشــریح مــی کنــد: برخــی از صاحــب 
نظــران صرفــا بــا نظــر گرفتــن 
کاالهــای قابــل معاملــه یــک کشــور 
بــه عنــوان مهمتریــن دارایــی بــرای 
افــراد مقیــم آن، مرتکــب یــک 
ــی  ــر نم ــدند. فک ــزرگ ش ــای ب خط
ــه  ــه ب ــرد ک ــکار ک ــود ان ــم بش کن
صــورت ذاتــی عنصــری مهمتــر از " 
موفقیــت" در مقابــل دیگــر ســاکنان 
کــه  بایــد بــا آنهــا بــه رقابــت 

ــد. ــته باش ــود داش ــت، وج پرداخ

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه تحت پالك ۲۸77/6۱۸ اصلی 
واقع در بخش 3 مهدی شهر بموضع درجزین ملکی وراث عزیز آقا نیر به واسطه 
اشکال در درج آگهی و اجرای ماده ۱5 و تبصره های الحاقی آن مقدور نیست بنا 
به درخواست مالک تحدید حدود اختصاصی پالك فوق همراه با نقشه برداری 
راس ساعت ۱۱ مورخ ۱4۰۰/7/3 در محل انجام خواهد شد لذا بدینوسیله به 
مالک و مالکین امالك مجاور اعالم تا در روز مقرر در محل حضور بهم رسانند 
مهلت اعتراض از تاریخ تنظیم صورتجلسه سی روز می باشد معترضینی که 
اعتراض به حدود را به این اداره تسلیم می نمایند بایستی ظرف مدت یک ماه 
گواهی تسلیم دادخواست به مراجع قضایی را به اداره ثبت ارائه نمایند در غیر 

این صورت اعتراض آنها کان لم یکن تلقی می گردد. 
تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۰6/۱4

ش آگهی: ۱۱۸543۲
حسین فزونی ترکی 

رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهدی شهر 

مفقودی نورآباد
پروانه ساختمان  ابراهیم ابراهیمی 

فرزند: محمد حسین
ش ش: ۲۰۹ و کد ملی 4۲۰۸۹۹6۲4۲ 

 شماره پروانه :7753
شماره فرعی:34۸5 و شماره اصلی: ۱55

آدرس: دلفان ۲4 متری طالقانی کوچه شهدا ۱۱ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب فاطمه زکی پور گرگانی

مالک خودرو پژو ۲۰6 مدل ۱3۹۸به شماره شهربانی  ۲۹ ایران 3۸۸ ن 47 
موتور:    شماره    NAAP۱3FE4KJ356۸۲۸ بدنه:  ره  ما ش
۱67B۰۰743۱۲بعلت فقدان سندو شناسنامه تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذکور  خودروی  مورد  در  ادعایی  هرکس  چنانچه  است.لذا  نموده  را  ذکور  م
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.
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قویترین مرد ایران روی ویلچر هم توقف ناپذیر است؛
طالی باورنکردنی مردی که هواپیما را تکان می داد!

حامد امیری که تا ۱۰ سال قبل در رشته قویترین مردان فعالیت می 
کرد، حاال با وجود مصدومیت شدید توانسته اولین طالی پارالمپیکی خود را 

جشن بگیرد.
پرتابگر ایرانی اهل خرم آباد که در پارالمپیک ریو مدال نقره را به نام 
خود ثبت کرده بود، حاال و ۹ سال بعد از اتفاق تلخی که مسیر زندگی اش 
را عوض کرد، توانست بر سکوی قهرمانی پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو بایستد. 
حامد امیری در اواخر آذر ۱3۹۱ در مسیر خرم آباد به بروجرد در بیرانشهر دچار 
سانحه تصادف و قطع نخاع شد تا از آن پس به جای قویترین مردان در پرتاب 

نیزه معلولین فعالیت کند.
امیری قبل از قطع نخاع شدن در مسابقه مردان آهنین دارای مقام سوم 
بود و سال ۹۰ رکورد حمل چمدان و اسکات تعادلی جهان را هم شکست. او 
بعد از سانحه تصادف خیلی زود با اینکه نمی توانست دیگر راه برود، کنار آمد 
و با توجه به قدرت دست های خود وارد رشته های پرتابی شد. حاال حامد 
امیری در 3۸ سالگی بیش از ۲۰ مدال جهانی و دو مدال پارالمپیک دارد، اما 

همچنان با انگیزه می خواهد به مسیر خود ادامه دهد.
اما دهمین طالی کاروان ایران در توکیو هم با سختی های فراوان 
برای این ورزشکار ایرانی به ثبت رسید. حامد امیری با مصدومیت شدیدی 
که داشت، تا آستانه خداحافظی هم پیش رفت، اما به شکل اعجاب انگیزی 

به میدان بازگشت و طالیی شد.
حامد امیری در مصاحبه با خبرنگار »ورزش سه« ماجراهای عجیبی که 

در ماههای اخیر برای رخ داده را تشریح کرده است.
۲,5 ماه قبل از ورزش خداحافظی کردم!

من مدال نقره پارالمپیک ریو را گرفته بودم و چندین طالی جهانی را 
در کارنامه داشتم و در این دوره به دنبال مدال طالی پارالمپیک بودم، اما 
اتفاقاتی در فاصله چند ماه مانده به مسابقات رخ داد که همه چیز را دگرگون 
کرد. من سه سال است که در اردو هستم و شاید 6 ماه یک بار خانه می 
رفتم. متاسفانه در اردوی آخر در الهیجان پشت بازویم دچار پارگی شد. آنقدر 
شرایطم بد بود که مصاحبه کردم و گفتم دیگر نمی توانم ورزش کنم. این 

قضیه برای ۲,5 ماه پیش است.
چند وقت بود وزنه هم دست نگرفته بودم

بعد از چند روز رییس فدراسیون جانبازان و معلولین، آقای اسبقیان با 
من صحبت کرد و گفت باید در پارالمپیک شرکت کنی و می دانم که طال 
می گیری. او گفت من به تو اعتماد دارم و تو هم به خاطر مردم باید بروی و 
مسباقه بدهی. هر چقدر هم گفتم که آسیب دیدگی ام شدید است، قبول نکرد. 
باور کنید در این مدت فقط دنبال درمان بودم و حتی وزنه دست نگرفتم و 
بدنسازی من فقط با یک کش بود. وقتی هم به توکیو رسیدم، استارت لیست 
من خیلی بد آمد و نفر دومی بودم که در جدول پرداخت می کردم. رقبای قدر 
من باید بعد از من پرتاب می کردند. به همین خاطر گفتم هر چه دارم باید 

روز مسابقه و در همان پرتاب اول بگذارم.
گفتم پرتاب می کنم؛ حتی اگر بازویم بازهم پاره شود

خدا شاهد است، زمانی که روی صندلی نشستم، حرف های خیلی ها 
مثل زیرنویس در مغز من می آمد و می رفت. مادرم هم به من گفته بود که 
من از تو فقط طال می خواهم؛ در حالی که خودش چند روز از من پرستاری 
می کرد و می دید که لیوان آب هم نمی توانم دستم بگیرم. حتی پزشکان به 
من گفته بودند تا 6 ماه نمی توانی پرتاب کنی. با این حال من که به توکیو 
رسیده بودم، همه اتفاقات را فراموش کردم و دیگر نمی خواستم به این فکر 
کنم که نیزه هم نمی توانستم دست بگیرم. حتی تمام وسایلم را جمع کرده 
بودم و خانه گذاشته بودم. گفتم در اولین پرتاب هر چه دارم می گذارم که اگر 
دستم باز هم پاره شد، بهترین عملکردم باشد و مردم هم مرا درك می کنند.

باورم نمی شد که رکورد پارالمپیک را زده باشم
باور کنید وقتی پرتاب اول را انجام دادم، صدای پاره شدن دوباره عضله 
ام را شنیدم. وقتی نیزه در هوا بودم، من به خاطر دردی که داشتم، فریاد زدم 
و گفتم »آی دستم«. مربی که پیش من آمد، گفتم فکر می کنم کمتر از 3۰ 
متر انداختم و دیگر هم نمی توانم پرتاب کنم. بعد از چند ثانیه به من گفت 
3۱,۲7 متر پرتاب کردی و رکورد پارالمپیک را زدی! دیگر این حرف را که 
شنیدم، اصال انگار نه انگار که بازویم پاره شده بود. من با همان پرتاب اول 
هم طال می گرفتم، اما ادامه دادم و در پرتاب چهارم بازهم رکورد پارالمپیک 

را زدم و در نهایت طال گرفتم.
رقیب آمریکایی را در اینستا بالك کرده بودم!

پرتاب آخرم را هم انجام ندادم و منتظر حریف آمریکایی بودم که پرتاب 
کند. با او خیلی کل کل و کری خوانی داشتم. از دو سال قبل او چند بار برای من 
استوری گذاشت و من هم جواب دادم. بعد از یک مدت هم همدیگر را بالك 
کردیم. اصال با هم ارتباط خوبی نداشتیم. وقتی مدال طال را گردنم انداختم، 
شاید ۱۰ درصد خوشحال بودم، اما وقتی جلوی این آمریکایی پرچم ایران را 

بوسیدم، صددرصد خوشحال شدم. او نفر سوم شد و به قدرت من پی برد.
سال بعد در چین می خواهم سه طال بگیرم

این پایان کار من نیست. درمان بازویم را از همین جا آغاز کردم و سال 
بعد در بازی های آسیایی می خواهم سه طال بیاورم. اینجا در توکیو هم می 
توانستم در رشته پرتاب وزنه هم شرکت کنم، اما انصراف دادم. کمیته ملی 
پارالمپیک پیش بینی کرده بود که من چهارم می شوم، اما طال گرفتم و در 

3۸ سالگی همچنان با انگیزه ادامه می دهم.
هر چه در ورزش دارم، از قویترین مردان است

من هر چه دارم از قویترین مردان است. از مرام و معرفت تا قدرت دستانم، 
همگی برای دورانی است که در قویترین مردان بودم. قویترین مردان ایران واقعا 
مردان بزرگی هستند که هنوز هم رفقای زیادی از این رشته دارم. من خیلی 
زود با اتفاقی که برایم رخ داد، کنار آمدم و نخواستم ورزش را رها کنم. حاال 
هم تا زمانی که توان داشته باشم، برای کشورم مسابقه می دهم و می جنگم.

مسئوالن استان ما در خواب هستند
من اهل استان لرستان هستم، اما چه در موقع آمدن من و چه حاال که 
طال گرفتم، یک پیام از استاندار دریافت نکردم. امیدوارم این صحبت های 

من به گوشش برسد چون توقع من خیلی بیشتر از این هاست.

جنگ بزرگ رئال مادرید و PSG آغاز شد!
دو باشگاه رئال مادرید و پاری 
داشتن  اختیار  در  برای  ژرمن  ن  س

کیلیان امباپه مبارزه خواهند کرد.
شلوغ  و  صدا  و  پرسر  ابستان  ت
تمام  باالخره  امباپه  کیلیان  مورد  در 
فرانسوی  و  جوان  ستاره  این  و  شد 
را  ژرمن  سن  پاری  لباس  هم  نوز  ه
به تن می کند. رئال مادرید در تمام 
طول تابستان و به خصوص در یک 
هفته پایانی با تمام توان برای جذب 
این بازیکن تالش کرد، اما پاری سن 
کیلیان  فروش  به  ای  عالقه  رمن  ژ

امباپه نشان نداد و در نهایت این بازیکن در فرانسه ماندنی شد.
رئال مادرید حتی حاضر به پرداخت رقم ۲۰۰ میلیون یورو برای بازیکنی 
که تنها یک سال با پاری سن ژرمن قرارداد دارد نیز شد، اما باشگاه متمول 
فرانسوی حتی پاسخ آخرین پیشنهاد فلورنتینو پرز را نداد تا ثابت کند قصدی 
مبنی بر فروش کیلیان امباپه ندارد. اما حاال یک سال سرنوشت ساز بین این دو 

باشگاه در مورد این بازیکن باقی مانده است.
طبق ادعای نشریه آ.اس، در باشگاه رئال مادرید خوش بینی های فراوانی 
در مورد جذب این ستاره فرانسوی وجود دارد. کیلیان امباپه حتی پیشنهاد دستمزد 
خالص 45 میلیون یورویی در سال و تبدیل شدن به پر درآمدترین بازیکن جهان 
را نیز رد کرده و قصد دارد به هر ترتیبی فصل بعد لباس رئال مادرید را به تن 
بکند. اما وقتی پای باشگاه قدرتمندی مانند پاری سن ژرمن در میان باشد نمی 

توان به راحتی انتقال او به رئال مادرید را قطعی دانست.
در سال منتهی به جام جهانی، حتی دولت قطر نیز تمام تالش خود را برای 
راضی کردن کیلیان امباپه به تمدید قرارداد با پاری سن ژرمن انجام خواهد داد. 
اما در این میان باشگاه فرانسوی شرایط بهتری برای مذاکره داشته و فرصت دارد 
تا چهار ماه آینده کیلیان امباپه را مجاب به تمدید قرارداد بکند. اما رئال مادرید از 
فصل زمستان به صورت جدی تر برای خرید این ستاره فرانسوی وارد عمل شده 
و امیدوار است تا آن مقطع تصمیم او برای جدایی از پاری سن ژرمن تغییر نکند. 
البته نشریه آ.اس مدعی شد در شرایط فعلی بحث افزایش دستمزد اولویت 
اول کیلیان امباپه نیست و در واقع پاری سن ژرمن نمی تواند تنها با تکیه بر 
این اهرم قدرت زمینه مانند این بازیکن در پاریس را فراهم کند. کیلیان امباپه 
عالقمند به بازی کردن در تیمی است که برای فتح عناوین قهرمانی بزرگ و 
به خصوص لیگ قهرمانان نامزد اصلی باشد و پاری سن ژرمن برای حفظ او 

باید در ماه های پیش رو نتایج خوبی بگیرد.
با حضور ستاره بزرگی مانند لیونل مسی در رختکن این باشگاه، تمام ابراز 
الزم برای شکستن طلسم لیگ قهرمانان و قهرمانی در این تورنمنت برای پاری 
سن ژرمن فراهم شده است. اگر این باشگاه در فصل پیش رو موفق به کسب 
عنوان قهرمانی شود، کار رئال مادرید برای جذب کیلیان امباپه دشوارتر از قبل 
هم خواهد شد. به هر حال مبارزه دو باشگاه رئال مادرید و پاری سن ژرمن از 
همین حاال آغاز شده و احتماال تا تابستان سال آینده نیز به طول خواهد انجامید.

سوپرکالسیکو آمریکای جنوبی بدون بارسایی ها!

به  که  برزیل-آرژانتین  حساس  دیدار  در  ها  سال  از  پس  بارسلونا 
سوپرکالسیکو معروف است، هیچ بازیکنی ندارد.

به گزارش دنیای جوانان، یکشنبه شب از دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ 
تیم های برزیل و آرژانتین در سائوپائولو به مصاف هم خواهند رفت. برزیل هر 

7 بازی خود را برده و آرژانتین نیز با ۱5 امتیاز رده دوم را در اختیار دارد. 
برزیل با پیروزی بر شیلی به این بازی رسیده و آرژانتین هم دو روز پیش 
در زمین ونزوئال به برتری 3-۱ رسید. سوپرکالسیکو برای برزیل جنبه انتقامی 
هم دارد. دو تیم اخیرا در فینال کوپا آمه ریکا برابر هم قرار گرفتند که آلبی 

سلسته با تک گل آنخل دی ماریا برنده شد.
یکی از نکات جالب این بازی می تواند عدم حضور هیچ بازیکنی از بارسا 
در ترکیب دو تیم باشد. زمانی ستاره هایی چون ماچدا، رونالدو، روماریو، ریوالدو، 
ریکلمه، رونالدینیو، مارادونا، مسی و نیمار از بارسا در سوپرکالسیکو حاضر بودند 

ولی پس از سال ها بارسا هیچ نماینده ای ندارد.
بارسا سال ۲۰۱7 نیمار را از دست داد و تابستان امسال نیز لیونل مسی 
از باشگاه کاتاالن جدا شد. در فهرست امسال بارسا نام سرخیو آگوئرو و فیلیپ 
کوتینیو دیده می شود ولی هیچکدام در شرایط بازی نیستند و به اردوی تیم 
های ملی شان دعوت نشدند. امرسون رویال دیگر برزیلی ای بود که می توانست 
نماینده بارسا در سوپرکالسیکو باشد ولی او در روز پایانی انتقاالت تابستانی به 

تاتنهام واگذار شد.
در نقطه مقابل بارسا می توان پی اس جی را مثال زد که مارکینیوش، 

آنخل دی ماریا، لئادرو پاردس، نیمار و لیونل مسی را در سوپرکالسیکو دارد.

بغض مدافع بارسا شکست؛
 گریه در آغوش الپورتا!

ساموئل اومتیتی در جلسه اخیرش با رئیس بارسلونا احساساتی شد و از 
ناراحتی شروع به گریه کرد.

به نظر می رسید در اوایل تابستان امسال ساموئل اومتیتی  باالخره   به خود 
آمده و بعد از خارج شدن از برنامه رونالد کومان تصمیم گرفته فوتبال خود را احیا 
کند. هفته گذشته مدیران بارسلونا و ایجنت ساموئل اومتیتی در حال مذاکره برای 
یافتن راه حلی برای انتقال این مدافع میانی و فرانسوی به یک باشگاه جدید بودند، 
اما سرانجام این بازیکن تصمیم خود را دوباره تغییر داد و با جدایی مخالفت کرد.
ساموئل اومتیتی   نمی خواست هیچ یک از پیشنهادهای خود را قبول کند و 
به مدیران بارسلونا اعالم کرد که تصمیمی مبنی بر جدایی ندارد. این تغییر رویه و 

تصمیم جدید این بازیکن خشم مدیران باشگاه بارسا را   برانگیخت.
طبق ادعای موندودپورتیوو، اخیرا جلسه ای بین خوان الپورتا رئیس بارسا 

و اومتیتی برگزار شد تا در مورد آینده او گفت و گو کنند.
الپورتا هرچند عصبانی بود ولی با اصرار اومتیتی در جلسه حاضر شد. متئو 
آله مانی و رافا یوسته معاونان الپورتا نیز از دیگر حاضران در جلسه بودند. الپورتا 
در شروع گفت و گو با عصبانیت و بسیار تند شروع به صحبت کرد و نشان داد 

که هدف او و باشگاه این است که اومتیتی جدا شود.
مدافع فرانسوی اما در دفاع از خود گفت که دلیل مصدومیت های متوالی 
او در دو سال گذشته، قصور تیم پزشکی باشگاه بوده تا جایی که مجبور شده به 
پزشکان مورد اعتمادش رجوع کند و اکنون نظر مثبت آنها را با خود دارد. او اعالم 

کرد که دکتر کوگات جراح بارسلونا نیز ریکاوری کامل او را تایید کرده است. 
پس از حرف های اومتیتی لحن صحبت الپورتا کمی آرام می شود و با تایید 
حرف های اومتیتی به وی می گوید که قبول دارد، باشگاه در روزهای سخت 
از وی به خوبی حمایت نکرده است. اینجا بود که بغض اومتیتی شکست و او 
شروع به گریه کرد. در نهایت الپورتا و اومتیتی یکدیگر را در آغوش کشیدند و 
رئیس به وی قول می دهد که با رونالد کومان صحبت کند تا بتواند بار دیگر 

جایگاه خوبی در تیم به دست بیاورد.
اومتیتی نیز روی قول الپورتا حساب کرده و اطمینان دارد که از این پس 

بیشتر مورد اعتماد سرمربی هلندی قرار خواهد گرفت.

محصص  تضی  مر
می گوید یک مربی ابتدا باید 
که  را  طارمی  و  جهانبخش 
بزرگ  مربیان  با  بزرگ  تیم های  در 
بگوید چه  و  متقاعد کند  کار می کنند، 
بازیکنان  این  که  چرا  دارد  برنامه ای 

از مربیان کارنامه و رزومه می خواهند.
ایران،  فوتبال  بین المللی  مدرس 
درباره دیدار ایران و سوریه که با برتری 
یک بر صفر شاگردان اسکوچیچ تمام شد 
ولی رضایت هواداران تیم ملی را از حیث 
نداشت،  دنبال  به  باکیفیت  بازی  ارائه 
مساوی  از  بعد  مانچینی  روبرتو  گفت: 
»فوتبال  گفت  بلغارستان  مقابل  ایتالیا 
می  فینال  به  روز  یک  است.«  همین 
دهید  می  شکست  را  انگلیس  و  روید 
و یک روزی هم تیمی مانند بلغارستان 
طبیعت  این  می کند.  زمین گیر  را  شما 
مقابل  ما  خوشبختانه  اما  است  بازی 

سوریه نتیجه الزم را کسب کردیم.
اینکه در حال حاضر  بیان  با  وی 
است،  مسابقه  کیفیت  سر  بر  بحث 
خاطرنشان کرد: من عملکرد تیم ملی 
در نیمه اول را نپسندیدم. با یک تعداد 
بازیکن جوان مانند سلمانی بازی کردیم. 
همیشه سیستم همه چیز نیست. وقتی 
و  می کند  بازی  مهاجم  دو  با  حریف 
خطوط میانی و دفاع اش به هم نزدیک 
عمل  روش،  این  براساس  باید  است، 
کنیم. مسلم می دانم کادرفنی برای این 
بازی برنامه داشته است اما ما باید بدانیم 

حریف چطور بازی می کند.
درباره  ایران  فوتبال  مدرس  این 
برگزاری  برای  کادرفنی  کوتاه  زمان 
هماهنگی  ایجاد  و  تمرینی  جلسات 
اظهار  تیم  و  بازیکنان  بین  در  الزم 
پیشرفت  زمان  االن  می دانیم  کرد: 
نیست و زمان سازگاری است. تیم باید 
خودش را با شرایط حریف سازگار کند. 
اینکه نیمه اول خوب نبود، در نیمه  با 
من،  اعتقاد  به  شدیم.  بهتر  دوم  نیمه 
نظر  صرف  که  ملی  تیم  بازیکن  تنها 
از پست خود بدون استرس بازی کرد، 

عزت اللهی بود.
اینکه در دنیای  با بیان  محصص 
فوتبال دو مدل فوتبالیست وجود دارد، 
یادآور شد: یک نوع بازیکن وجود دارد 
که جای گیری های خوبی دارد و نوع دوم 
بازیکنانی هستند که توپ طلب می کنند 
و جریان بازی را تغییر می دهند. به نظرم 
خلیل زاده هم با جرات بازی می کرد 
و روی ضربات ایستگاهی هم میل به 
گلزنی داشت. طارمی هم در نیمه دوم 
با  دارد  عادت  او  شاید  کرد.  پیشرفت 
سردار آزمون بازی کند. شاید هم خوب 
به او توپ رسانی نکردند ولی خطوط ما 
به  کنم  می  فکر  طارمی  تا  بیرانوند  از 
تمرین  جلسه   ۱۰ به  جلسه  سه  جای 
را  خود  خوب  کیفیت  که  داشت  نیاز 
نشان دهد. به نظرم این بازی، آمادگی 

برای دیدار با عراق بود.
اهمیت  به  فوتبال  مدرس  این 
از  قبل  دیدار  این  در  نتیجه  کسب 
مصاف با عراق اشاره کرد و گفت: ما 
تبریک  واقعا  و  گرفتیم  را  نتیجه الزم 
می گویم به کسانی که زحمت کشیدند. 
این بازی ما را برای بازی با عراق آماده 
می کرد. اگر مساوی می کردیم یا می 
االن  اما  می شد  اوضاع سخت  باختیم 
بازی قبلی را بردیم و تا بازی با عراق 
ساعت  تعداد  می کنیم،  تمرین  بیشتر 
هایی که با هم بودیم و وحدت تیمی 
خواهد  افزایش  است،  گرفته  شکل 
یافت. برای موفقیت استراتژی، تاکتیک 
و بدنسازی همه چیز نیست. تیم باید از 
نظر روحی و ذهنی به حدی برسد که 
دوستی و احترام میان بازیکنان وجود 
دارد باشد و این موضوع نیازمند زمان 

بیشتری است.
وی تصریح کرد: من جزو گروهی 
هستم که می گویم جلوی عراق فوتبال 
بهتری را بازی می کنیم. به خاطر زمان 
و درس گرفتن از اشتباهات بازی قبل 
بهتر می شویم. ما درس تلخی را گرفتیم. 
ما دو موقعیت خوب به سوریه دادیم که 
خراب کردند. نباید این موقعیت ها را به 

تیم های قدرتمند بدهیم.
محصص درباره ذهنیت و فوتبال 
برای  بار  سه  من  گفت:  عراقی ها 
نظر  از  آن ها  کردم.  تدریس  عراقی ها 
تکنیکی چیزی کمتر از ما ندارند. فکر 
تیم  ترین  تکنیکی  از  یکی  با  می کنم 
های آسیا بازی می کنیم. نباید فراموش 
دفاع  خط  در  حتی  هم  ما  تیم  کنیم 
از توپ  بازیکنان خیلی خوبی دارد که 
استفاده می کنند و هوش باالیی دارند. 
لیگ  در  حضور  زمان  از  جهانبخش 
انگلیس تاکنون بهتر شده و بازی بدون 
می گذارد.  نمایش  به  را  بهتری  توپ 
مهدی طارمی هم همینطور است. اگر 

بخواهیم ۹۰ دقیقه با توپ بازی کنیم 
به جایی نمی رسیم. باید ببینیم تیم ما 

بدون توپ چه آرایشی دارد.
دیک  ز  ا شناختش  ره  با در و  ا
باسابقه  و  هلندی  سرمربی  ادووکات، 
تیم ملی عراق که به تازگی با این تیم 
موفق به کسب تساوی مقابل کره جنوبی 
طرف  از  سال  یک  گفت:  است،  شده 
AFC مسئول آموزش کره جنوبی بودم. 
در آن زمان بود که افشین قطبی هم با 
ادووکات کار می کرد و آشنایی ما از آنجا 
بود چون در یک اردوگاه حضور داشتیم. 
ادووکات یک مربی فوق العاده با تجربه 
است و خیلی می تواند تاثیر داشته باشد 
اما عوض کردن ذهنیت عراقی ها سخت 
است. من دو هفته پیش از طریق تماس 
داشتم  ها  عراقی  با  کالش  تصویری 
مربیان  کردن  متقاعد  شدم  متوجه  که 
عراقی چقدر سخت است. کار ادووکات 
سخت است. کسب یک امتیاز در زمین 
کره جنوبی خاص شناخت او از این تیم 
است. او از طرز فکر و بازی کره ای ها 

شناخت داشت.
درباره  بیلسا  مارسلو  ایده  به  او 
می  بیلسا  مارسلو  گفت:  فوتبال  آینده 
گوید »آینده فوتبال متعلق به بازیکن 
سوم است. رمز موفقیت در حمله با تیم 
از  دورتر  بازیکنی  که  که  است  هایی 
موقعیت مدنظر دارند و تمرکز بازیکنان 
حریف به این بازیکن نیست و می توانند 
در موقعیت و شرایط بهتری قرار بگیرند. 
در زمان حمله، بازیکن سوم کسی نیست 
کسی  بلکه  می شود  توپ  صاحب  که 
بهم  را  حریف  دفاع  شیرازه  که  است 
برگ  و  می دهد  انجام  نفوذ  و  می ریزد 
برنده تیم خودش است. من این موضوع 

را مقابل سوریه ندیدم.
محصص همچنین به لزوم حضور 
یک بازیکن مقابل دفاع چهار نفره ایران 
اشاره کرد و گفت: همیشه باید در طول 

نود دقیقه یک نفر را مقابل دفاع چهار 
نفره داشته باشیم. این بازیکن می تواند 
سرلک، عزت اللهی و حتی جهانبخش 
چه  و  حمله  در  چه  بازیکن  این  باشد. 
تغییر  را  بازی  جریان  و  روند  دفاع  در 
دنیا  فوتبال  در  بازیکنان  این  می دهد. 
حرف اول را می زنند. جورجینیو همین 
کار را در چلسی و تیم ملی ایتالیا انجام 
می دهد. کلون فلیپس تا حدودی برای 
برای  باید  دارد.  را  نقش  این  انگلیس 
بازی با عراق این بازیکن را انتخاب کنیم 
که براساس اطالعات ما از بازی عراق 

مقابل کره جنوبی خواهد بود.
کرد:  تصریح  فوتبال  مدرس  این 
ولی  نبازیم  وقت  هیچ  که  ان شاء اهلل 
خوبی  های  بازنده  بگیریم  یاد  باید 
از باخت درس برای بازی بعد  باشیم. 
درس بگیریم. کارلوس کی روش هم 
با تیم ملی به لبنان باخت. این طبیعت 
به یک مربی  توانیم  نمی  است.  بازی 
بگوییم تو نابغه ای و روز بعد بگوییم 
تلخ  همیشه  باخت  نداری.  اعتباری 
قرار  نیست.  خوشایند  مساوی  و  است 
هم نیست که همه بازی ها را ببریم. 
امیدوارم  باشیم.  داشته  منطق  باید 
بدون  اگر  ولی  بگیریم  خوب  نتایج 
غرض و احساس فکر کنیم، بازی ها 

سخت است.
اسکوچیچ  غیبت  به  اشاره  با  وی 
تات  ماریو  توسط  ملی  تیم  رهبری  و 
و  طارمی  آزمون،  کردن  متقاعد  گفت: 
بازیکن  این  است.  سخت  جهانبخش 
از مربی کارنامه می خواهند. می خواهند 
بدانند یک مربی از کجا آمده و منظورش 
ولی  هستند  خوب  ما  مربیان  چیست. 
بیاید،  اینکه سازگاری به وجود  از  قبل 
باید بازیکنان را متقاعد کنید. امیدوارم 
ملی  تیم  به  زودتر  چه  هر  اسکوچیچ 
کنار  تئوری  جلسات  در  و  شود  اضافه 

تیم ملی باشد.

مدرس بین المللی فوتبال ایران:

بازی با سوریه تیم ملی را برای بازی با عراق آماده کرد 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

باشگاه پرسپولیس با مهاجم سابق سپاهان به توافق رسید.
بعد از جدایی شهریار مغانلو از پرسپولیس و ملحق شدن این 
بازیکن به سپاهان، پرسپولیسی ها به سراغ سجاد شهبازاده مهاجم 
سپاهان رفتند که در نتیجه این انتقال صورت نگرفت و شهباززاده با 

با سپاهان تمدید کرد.
از همین رو باشگاه پرسپولیس با نظر یحیی گل محمدی به دنبال 
جذب مهاجم خارجی برای این تیم در لیگ بیست و یکم  و مسابقات 

لیگ قهرمانان آسیا است.
به همین خاطر مدیران این باشگاه با کی روش استتلی مهاجم 
اجازه  تنها  و  است  رسیده  توافق  به  سپاهان  گذشته  فصل  برزیلی 
فدراسیون فوتبال مبنی بر جذب بازیکن خارجی توسط پرسپولیس 
باقی مانده است که در صورت موافقت فدراسیون استنلی به زودی 

شاگرد یحیی گل محمدی خواهد شد.

توافق پرسپولیس با استنلی؛ 

کی روش منتظر چراغ سبز فدراسیون!

جمشید نورشرق اعالم کرد که طرح 
پرونده در دادگاه عالی ورزش، امکان جذب 

بازیکن را برای باشگاه فراهم نمی کند.
فدراسیون فوتبال ایران یک سال پس 
از ممنوعیت استخدام مربی و بازیکن خارجی، 
حاال تصمیم گرفته این ممنوعیت را لغو کند 
اما با تصویب هیئت رئیسه، شرایطی خاص را 
برای خرید بازیکن اعالم کرده است؛ شرایطی 
که عالوه بر احراز صالحیت یک بازیکن برای 
بازی در لیگ ایران، دو شرط اصلی را پیش 
پای باشگاه ها می گذارد: تسویه حساب در فیفا 

و ارائه ضمانت بانکی.
 جمشید نورشرق مسئول کمیته تعیین 
زمانی که  تا  باره می گوید:  این  در  وضعیت 
که  زمانی  تا  و  باشند  داشته  خارجی  بدهی 
تسویه اش را نیاورند، حتی با آوردن ضمانت 
بانکی هم امکان ثبت قرارداد نخواهند داشت. 
مرحله اول این است باید بدهی خارجی تسویه 
انتقاالتی و  شود.او درباره محرومیت نقل و 
این حالت  در  بازیکن خارجی  شرایط خرید 
تصریح کرد: باشگاهی که پنجره اش از طرف 
فیفا بسته شده، باید پنجره را باز کند تا امکان 
ثبت قرارداد در سامانه فیفا باشد. بعد باید بدهی 
خارجی منجر به صدور حکم را تسویه کند و 
این مسئله باید از طرف دپارتمان بین الملل 
و کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در فدراسیون 
فوتبال تائید شود.آندره استراماچونی و گابریل 
کالدرون مهمترین طلبکاران سرخابیها در فیفا 

محسوب می شوند.
مسئول کمیته تعیین وضعیت با اشاره 
به صدور حکم فیفا اظهار داشت: اگر منجر 

به صدور رای در فیفا شده باشد، جلوی ثبت 
قرارداد را می گیرد وگرنه صرف شکایت یک 
بازیکن یا مربی اهمیتی ندارد. برخی می گویند 
 )CAS( باید بعد از حکم دادگاه عالی ورزش
مبنا قرار داده شود اما مقررات می گوید آرای 
و  است  قطعی  فیفا  وضعیت  تعیین  کمیته 
اعتراض به دادگاه عالی مانع از اجرای حکم 
بگوید   CAS دادگاه  اینکه  مگر  نمی شود. 
دستور  من  که  شده  عرضه  من  به  دالیلی 

توقف اجرا می دهم.
نورشرق در مورد دستور توقف دادگاه 
عالی توضیح داد: تشکیل پرونده در دادگاه 
عالی ورزش باعث تعلیق حکم نمی شود و ما 
به همین خاطر این پرونده را بدهی خارجی 
اگر  گفته  که  همانطور  می کنیم.  محسوب 
اجرا«  »توقف  دستور  ورزش  عالی  دادگاه 
بدهد و این را به ما ارسال کند، ما از پرونده 

بدهی خارجی، بیرون می آوریم.
با این ممنوعیت، پروژه جذب گابریل 
پین و شیمبا به استقالل و همچنین کی روش 
استنلی گزینه پرسپولیس، در هاله ای از ابهام 
قرار خواهد گرفت.او در توضیح شرایط صدور 
آن گفت: همچنین  کارکرد  و  نامه  ضمانت 
اگر باشگاهی قصد دارد با قراردادی دالری 
به  بگیرد،  خدمت  به  را  خارجی  بازیکنی 
به  باید  احراز،  جز مسئله تکنیکی و شرایط 
اندازه مبلغ قرارداد به کمیته تعیین وضعیت 
از  این  که  بدهد  یکساله  بانکی  ضمانتنامه 
طرف بانکهای رسمی ایران داده خواهد شد. 
یعنی باید باشگاه تضمین بدهد که توانایی 
مالی برای پرداخت دستمزد این بازیکن را دارد.
با این توضیح باشگاهی نظیر تراکتور 
به دلیل بسته بودن پنجره اساسا امکان خرید 
بازیکن خارجی نخواهد داشت و استقالل و 

پرسپولیس نیز باوجود باز بودن پنجره به دلیل 
پرونده های خود در فیفا، نمی توانند بازیکنی را 
جذب کنند. نکته مهم اینکه استقاللی ها اعتقاد 
داشتند باتوجه به اینکه در دادگاه CAS پرونده 
استراماچونی را مطرح کرده اند و هنوز حکم 
نهایی صادر نشده، امکان ثبت قرارداد بازیکن 
خارجی خواهند داشت اما حاال صحبت های 
مدیران  دست  روی  را  پاکی  آب  نورشرق 

باشگاه ریخته است.
نورشرق مسئول کمیته تعیین وضعیت: 
امکان خرید   CAS با طرح پرونده در فقط 

بازیکن برای باشگاه ایجاد نخواهد کرد.
حضور  به  باتوجه  اینکه  مهم  نکته 
قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس  و  استقالل 
آسیا، این دو باشگاه انتظار دارند که معافیتی 
برای ثبت قرارداد بازیکن خارجی و استفاده 
از آن در این مسابقات صادر شود تا بتوانند از 
خریدهای جدید خود استفاده کنند؛ خریدهایی 
که هنوز قطعی نشده اما کی روش استنلی و 
لوسیانو پریرا، گزینه های سرمربیان سرخابی 
برای تقویت تیم هستند. همچنین مشخص 
نیست که سرنوشت گابریل پین، دستیار مورد 

نظر فرهاد مجیدی چه خواهد شد.
اینکه  به  باتوجه  است  حالی  در  این 
بندهای  و  فدراسیون  رئیسه  هیئت  مصوبه 
المللی و صادر شده توسط  آن، قانونی بین 
ای اف سی یا فیفا نیست، به نوعی امکان 
فوتبال  فدراسیون  و  دارد  وجود  آن  تغییر 
می تواند با گنجاندن یک بند یا تبصره، امکان 
خرید بازیکن توسط نمایندگان ایران در لیگ 

قهرمانان آسیا را فراهم کند.

مسئول کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال:

استخدام خارجی برای استقالل و پرسپولیس ممنوع است!
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 رئیس دانشگاه جیرفت از برگزاری نخستین همایش بین المللی 
باستان شناسی و تاریخ حوزه فرهنگی هلیل رود در این دانشگاه طی 

بهمن ماه امسال خبر داد.
ارایۀ  خبرنگاران،  جمع  در  شنبه  روز  مختاری  مرتضی  دکتر   
دستاوردهای پژوهشی در حیطه باستان شناسی و تاریخ حوزۀ هلیل رود 
و همچنین تبادل دیدگاه های پژوهشگران و دست اندرکاران باستان 

شناسی را از اهداف این همایش برشمرد.
آنطور که درباره تمدن حوزه جیرفت و هلیل رود در جنوب استان 
کرمان گزارش شده، تمدن جیرفت به مجموعه محوطه های باستانی و 
یافته های باستان شناختی کشف شده در استان کرمان و در نزدیکی شهر 
جیرفت و هلیل رود گفته می شود که به دست تیم های مختلف ایرانی و غیر 
ایرانی باستان شناس در دست بررسی و پژوهش است. کشف چنین تمدنی، 
افق های تازه ای در یافته های باستان شناسان درباره تمدن خاورمیانه 
گشوده  است. این تمدن مربوط به هزاره سوم پیش از میالد است و این 
مردم، در دشت خوش آب و هوا و حاصلخیز هلیل رود سکونت داشته اند.

رئیس دانشگاه جیرفت ادامه داد: گروه باستان شناسی دانشگاه 
جیرفت در انجام رسالت علمی و ماموریت خود در معرفی تمدن حوزه 
فرهنگی هلیل رود با همراهی استادان، نهادها، انجمن ها و موسسه های 

علمی زمینه برگزاری همایشی در این حوزۀ فرهنگی را مهیا کرده است.
مختاری حوزۀ فرهنگی هلیل رود را یکی از حوزه های مهم درون 
فرهنگی ایران دانست و مساحت این حوزه را 4۰  هزار کیلومترمربع 
اعالم کرد.وی به کاوش اعضای هیات علمی دانشگاه جیرفت در این 
حوزه فرهنگی عظیم طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت: مطالعات 
باستان شناسی در این حوزه در آغاز راه است و از عمر این پژوهش ها 
کمتر از ۲ دهه می گذرد اما اطالعات اندك اما قابل توجهی از این حوزه 
به دست آمده که نشان از غنا و اهمیت حوزۀ یاد شده در تاریخ تمدن 

و فرهنگ ایران دارد. 
مختاری شناسایی صدها محوطۀ باستانی متعلق به دوره های 
مختلف، از دوره های پارینه سنگی تا زمان حاضر را نشان از اهمیت 
جایگاه حوزه هلیل رود عنوان کرد و وجود رشته باستان شناسی تا مقطع 

کارشناسی ارشد در دانشگاه جیرفت را نقطه فوت این منطقه برشمرد.
وی با بیان اینکه بخش های مختلف حوزه  هلیل رود نیازمند 
طرح برنامه های پژوهشی هدفمند و مستمر است گفت: حوزه های مردم 
شناسی، مطالعات فرهنگ عامه، پژوهش های جغرافیایی و محیطی در 
این حوزه متاسفانه مغفول مانده و عمال درك عمیق مسایل یاد شده را 

با دشواری مواجه کرده است.

همایش بین المللی باستان شناسی تاریخ هلیل رود فراخوان داد

ملی  روز  با  هم زمان 
این  فعاالن  چاپ،  صنعت 
صنعت در قالب وبینار به بحث 
منفی  تاثیرات  خصوص  در  بررسی  و 
ویروس کرونا در این صنعت پرداختند. 
نیروهای  درصدی   ۲۰ حدود  خروج 
صنعت چاپ و غیرفعال شدن بسیاری 
از واحدها به ویژه در شهرستان ها از جمله 

نکات مطرح شده در این وبینار بود.
هفتمین  ز  ا ز  و ر مین  سو ر  د
نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ، 
شرکت  مدیرعامل  شجاع  غالمرضا 
قالب  در  تهران،  لیتوگرافان  تعاونی 
داخل  در  فردی  گر  ا گفت:  وبینار 
چاپخانه کار کند؛ اما به دلیل عوارض 
ناشی از بیماری کرونا فوت کند، فارغ 
اتوبوس  مترو،  در  فرد  این  اینکه  از 
این  به  عمومی  مکان های  سایر  یا 
ویروس مبتال شده باشد، پرداخت دیه 
بر عهده چاپخانه دار مربوطه است؛  او 
با وجود مطرح کردن نزد  مشکلی که 
مسووالن هنوز به قوت خود باقی است.

صنعت  کارشناس  فریور،  حمید 
شرکت  عمومی  روابط  مدیر  و  چاپ 
چاپ و نشر کتاب های درسی ایران نیز 
در این جلسه مجازی خاطرنشان  کرد: در 
دو سال گذشته با وجود تعطیلی مدارس، 
تعطیل  درسی  کتب  به  نیاز  و  آموزش 
وجود  با  امسال  تابستان  است.  نشده 
تشدید وضعیت بیماری کرونا و افزایش 
فوتی ها، کارکنان این شرکت با حضور 
در حداکثر شیفت کاری با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی، همه کتاب های 
مورد نیاز دانش آموزان را تامین کرده و 
به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها 

تحویل دادند.
 : گفت ل  حا ین  ا با  ر  یو فر

پرسنل  سریعتر  هرچه  واکسیناسیون 
این مجموعه که همه هم  کارگران  و 
مورد  کتاب های  تامین  را  خود  غم  و 
از  یکی  دادند،  قرار  دانش آموزان  نیاز 

درخواست های به حق ما است.

در  درصدی   ۲5 داخلی سازی 
صنعت چاپ

بیطرفان  محمد  وبینار،  این  در   
رئیس و بنیان گذار انجمن علمی فناوری 
چاپ ایران با اشاره به مسائل و مشکالت 
این صنعت، خاطرنشان  کرد:  به  مبتال 
به  دستیابی  برای  باید  چاپ  صنعت 
تا  باشد  داشته  راه  نقشه  خود  اهداف 
همه  افزایی،  هم  شکل گیری  صمن 
بتوانند  تشکل ها  و  متولیان  ذی نفعان، 
اهداف مشترك  لوای واحد  تحت یک 

خود را دنبال کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده 
در سال های گذشته برای داخلی سازی 
و  تولید  هرچند  گفت:  صنعت،  این  در 

در  مهم  و  اصلی  ماشین آالت  ساخت 
این صنعت در توان شرکت های ایرانی 
نیست یا صرفه اقتصادی ندارد، اما در 
و  قطعات  اولیه،  مواد  حوزه های  سایر 
قابلیت  فرآیندها  و  ها  سیستم  اصالح 

کار زیادی وجود دارد.
صنعت  خاطرنشان کرد:  بیطرفان 
باال  با تکنولوژی  چاپ سومین صنعت 
لبه  بر  که  در جهان محسوب می شود 
اساس  این  بر  و  دانش حرکت می کند 
ماشین آالت  تولید  فناوری  به  دستیابی 
این  با  است.  دشوار  کاری  این صنعت 
تولید  در  گذشته  سال های  در  حال 
کاغذ، مرکب و حالل ها، موفقیت های 
به  ایرانی  شرکت های  سوی  از  خوبی 
دست آمد و حتی در ادوار گذشته برای 
واردات کارخانه تولید زینک و تولید آن 
بر مبنای مهندسی معکوس پیشنهادهای 

خوبی داده شد.
تصریح کرد:  صنفی  مقام  ین  ا
بالندگی و پویایی صنعت چاپ نیازمند 

ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت است 
و باید نیازها و مشکالت به دانشگاهیان 
پژوهش  و  آنها تحقیق  تا روی  سپرده 

انجام شود.
فعاالن  مجازی  نشست  این  در 
این  شدن  دیده  خواستار  چاپ  صنعت 
صنعت در اسناد باالدستی به ویژه برنامه 
هفتم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، 
ایجاد مناطق آزاد چاپ با هدف توسعه 
افزایش صادرات، توجه به  اقتصادی و 
نوسازی ماشین آالت و تجهیزات صنعت 
چاپ و همچنین بازگشت مجدد روز ملی 
صنعت چاپ در یازدهم شهریور ماه به 

تقویم ملی شدند.
همچنین  چاپ  صنعت  فعاالن 
خواستار توجه دولت به آموزش، پژوهش 
و به روزآوری در این صنعت، قائل شدن 
هویت مستقل برای آن و عنایت ویژه 
به فعاالن این عرصه در شهرستان ها به 
دلیل آسیب های ناشی از کرونا در حدود 

دو سال گذشته شدند.

صنعت چاپ و مشکالتی که به قوت خود باقی است

»تاریخ ایران از نگاهی دیگر«؛ از تخت جمشید تا بیستون

پژوهش  با  دیگر«  نگاهی  از  ایران  »تاریخ  مجموعه  جلد  نخستین   
محمد نیک بخت، متعلق به سال های 55۹ تا 46۰ پیش از میالد مسیح، در 

ماه های اخیر نشر یافته است.
»از شواهد چنین برمی آید که کوروش در این سال به تخت سلطنت 
اَنشان جلوس کرده است. پیرنیا او لوحه نَبونید شاه بابِل آورده که: کوروش 
قبل از فتح اکباتان مدت هشت سال، سلطنت انشان را داشته است« و کتاب 
تاریخ ایران از نگاهی دیگر به خامه محمد نیک بخت، این گونه آغاز می شود.
آن طور که در پیش گفتار آمده این اثر، نخستین مجلد از مجموعه ۱3 
جلدی است که به سراسِر تاریخ ایران پیش از اسالم می پردازد. این کتاب 
به نوشته مؤلف؛ »۱۲۱۰ سال تاریخ باستان را در بر گرفته و پس از آن به 
تاریخ طبری و تاریخ کامل ابن اثیر متصل شده و اینگونه قریب 6۰۰ سال 
از تاریخ اسالم و بعد از اسالم نیز در آن گنجانده شده و بدین ترتیب ۱۸۰۰ 

سال از تاریخ ایران در ۱3 جلد به طور سالیانه ثبت گردیده است.«
و برگ برنده کتاب همین ثبت سالیانه وقایع است؛ هر فصل کتاب، 
یک سال از تاریخ شاهنشاهی ایران است و برای نمونه آنچه در آغاز این 
نوشتار آمد، مربوط به فصل نخست با عنوان »سال یکم شاهنشاهی« است 

و تا آخر، با »سال صدم شاهنشاهی« به پایان می رسد.
»مسیحی«،  گاهشمارِی  سه  شاهنشاهی،  سال  نه فقط  نویسنده 
»اُلمپیاد«، »کهن ]ُسلوکی[« و »اشکانی« را هم لحاظ کرده و برای مثال، 
سال یکم شاهنشاهی را برابر با »سال 55۹ و 55۸ قبل از میالد مسیح، سال 
دوم المپیاد 55 و سال ۱۹5 احداث ُرم« دانسته است. هرچند این ابهام هم 
وجود دارد که چرا نخستین سال شاهنشاهی، سلطنت کوروش بر انشان در 
نظر گرفته شده است. زیرا پیشتر در منابع تاریخی حاکمیت مادها، آغاز تاریخ 
ایران باستان بوده و اگر هم قرار بود سلطنت کوروش و زمانه هخامنشیان 

باشد، چرا تاجگذاری کوروش پس از فتح بابِل مبدأ لحاظ نشده است.
معیار این مجموعه و مشخصا این مجلد، تاریخ ایران باستان به قلِم 
نوشته های  دیگر چون  اثر  به 6۰  البته  و  است  )مشیرالدوله(  پیرنیا  حسن 
دیاکونوف،  میخائیلویچ[  دریایی،]میخائیل  تورج  کریستن سن،  »]آرتور[ 
عبدالحسین زرین کوب، کلمان هوار، ]تئودور[ نلدکه، ]محمد عبدالقدیرویچ[ 
داندامیف، ریچارد فرای و غیره« رجوع شده است. اگرچه تأکید بسیار نگارنده 
بر تاریخ پیرنیا کمی عجیب است زیرا علی القاعده تاریخ نگار باید همه تواریخ 

را به یک چشم و به اصطالح بی طرفانه بنگرد و ببیند و بخواند.
این مجموعه ۱3 جلدی که ۲4 سال برای پژوهش و نگارش آن وقت 
صرف شده است، از »سلطنت کوروش براَنشان« آغاز می شود و در ششمین 

سال سلطنت اردشیر یکم به انتها می رسد.
تحلیل های  تا  کوشیده  نگارنده  که  است  آن  کتاب  ویژگی های  از 
شخصی را در تألیف اثر دخالت ندهد و هرجا چنین خواسته، ذیل عنوان 
»تحلیل نگارنده« چنین کرده است. البته صحت و صدق این مدعا را باید 
که تاریخ نگاران تأیید کنند، و ضمن آنکه بگویند این اثر چه تازگی هایی دارد 

و وجه ممیزه آن نسبت به تواریِخ پیشتر نوشته شده چیست.
برای مثال، نویسنده در صفحه ۱۲4 و ذیل عنوان »7 آبان ورود کوروش 
به بابل« در »سال بیست ویکم شاهنشاهی«، نوشته که »هرودوت شرح 
این شهر را داده و من برمبنای آن ورود کوروش را حدس می زنم« و این 
درحالی است که تاریخ نگاری، بر مستندات پیش می رود، نه حدسیات و نه 
حتی توصیفات اغراق آمیز: »کوروش در تاریخ 7 آبان این سال با یک دنیا 
افتخار، سوار بر اسب خویش، جلودار، با افکاری که در وجودش موج می زد 
درحالی که هیچ کس از آن افکار خبر نداشت، به بابل قدم گذاشت.« اگرچه 
تاریخ ، داستان زندگی انسان است، اما باید داستان بر صدق وقایع باشد. دیگر 
آنکه روز ورود کوروش را هفتم آبان نوشته است. با توجه به آنکه در آن زمان 
گاهشمارِی هجری خورشیدی در میان نبود، این تاریخ از کجا آمده است. 
اگر هم تاریخ دقیق این – به دقِت روز و ماه – بهتر بود نگارنده ادله خود 
را یادآور می شد که این زمان از چه منبعی اخذ شده است. و یا در صفحه 
۱۲6، نگارنده از کجا می داند که »پس از قرائت اعالمیه، شاه برخواست و 
از پلکان پایین رفت... کوروش به این محوطه وارد شد و دست بل مردوك 
را لمس کرد و در مقابل آن سر تعظیم فرود آورد.« اما از آنجا که عیب می 
جمله بگفتی هنرش نیز بگو، در همین فصل، کمی جلوتر، برای زیرفصِل 
»استوانه کوروش«، محکم و متقن، همه چیز بر پایه نوشته های پیرنیا و جان 

مانوئل کوك در »شاهنشاهی هخامنشی« قید شده است.
کلیدواژه ها  این جست وجوی  و  است  اعالم  فهرست  از  خالی  کتاب 

را دشوار و یا حتی نشدنی می کند که امید است در چاپ دوم اضافه شود.
با وجود این، کتاب، در روزگاری که شاید کمتر کسی پیدا شود که 
مانند گذشتگان فکر و فرهنگ ایران، یک تنه به تحریر یک اثر چندین جلدی 
همت بگمارد، مآخذ گوناگون را تورق کند، چندین سال عمر بر سر راه آن 

بگذارد و به پایان برساند، ستودنی است.
نخستین جلد مجموعه تاریخ ایران از نگاهی دیگر با تحقیِق محمد 
نیک بخت، متعلق به سال های 55۹ تا 46۰ پیش از میالد مسیح، یعنی قرن 
یکم، با 56۰ صفحه، در شمارگان یک صد نسخه، ازسوی انشارات آذینه 

گل مهر، در ماه های اخیر به طبع رسیده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

یک شروع خوب برای سفرنامه نویسی

»به صرف قهوه و پیتا« سفرنامه ای به بوسنی نوشته نویسنده جوان معصومه 
منتشر می شود؛  این دست،  از  اثرش  زودی سومین  به  که  است  راد  صفایی 
صفایی راد این کتاب را سرآغاز و شروع خوبی برای سفرنامه نویسی خود می داند.
معصومه صفایی راد، نویسنده و مترجم جوانی است که چندین کتاب پرطرفدار 
در زمینه های اجتماعی و عاطفی دارد. او متولد ۱37۲ و فارغ التحصیل رشته  
گرافیک است. صفایی راد در سال ۹7 به بوسنی و هرزگوین سفر کرده و طبق 
یادداشت هایی که در طول سفر نوشته بود، سفرنامه به صرف قهوه و پیتا را با 
همکاری انتشارات سوره مهر منتشر کرد. سفرها و سفرنامه های این بانوی جوان 

ادامه دارد و در آینده کتاب های بیشتری از او منتشر می شود.
مناطق  به  هنرمندان  و  نویسندگان  از  با جمعی  همراه  در سفری  که  او 
مختلف بوسنی سر زده، روایتی جدید دارد از مردم این کشور پس از اتمام سال 
 ها جنگ و کشمکش. مردم ایران بوسنی را بیشتر با جنگ  های خونین و نسل  
کشی مسلمانان به دست صرب  ها به خاطر دارند؛ جنگی که شدت آن سبب 
شد تا نیروهای ایرانی برای یاری به مسلمانان بوسنی به این کشور سفر کنند. 
این حضور و همدلی، سبب شد حاال پس از گذشت چند دهه هنوز خاطره و 

ذهنیت خوبی از ایرانی  ها در ذهن مردم بوسنی نقش ببندد.
صفایی  راد اما در این سفرنامه تنها به ذکر ماجراهای سفر بسنده نکرده 
است، او مانند یک واقعه  نگار جزئی  نگر به موضوعات مختلف مرتبط با مردم 
این کشور می  پردازد. موضوعاتی که شنیدن آن پس از این همه سال دوری 

از بوسنی می  تواند برای مخاطب کنجکاو ایرانی خواندنی و قابل تأمل باشد.
جایی  از  کتاب  داستان  گفت:  خود  کتاب  نگارش  مورد  در  نویسنده  این 
شروع شد که من در یک انتشارات گرافیست بودم و فایل کتابی برای طراحی 
جلد به من سپرده شد و برای طرح جلد کتاب را خواندم. کتاب خاطرات یک 
دختر مسلمان در جنگ بود که با خواندنش به بوسنی و اتفاقات آن عالقه  مند 
شدم. ژانر تاریخی و جنگی همیشه موضوع مورد توجه من برای مطالعه بود؛ 
به  ویژه فیلم  ها و رمان  های مربوط به کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم. 
بعد از خواندن این کتاب با نسل  کشی  ای روبه  رو شده بودم که عجیب سوت  
و کور مانده بود حتی برای من که واقعًا دنبال دانستن بودم. بوسنی برای من 
سؤال شده بود و دنبالش کردم. کتاب خواندم، فیلم دیدم و در اینترنت جست وجو 
کردم. ولی صرف خواندن سیرم نکرد و می خواستم از نزدیک این کشور را ببینم 

و خروجی این سفر و وقایعش، به صرف قهوه و پیتا شد.
به بوسنی مراسم »مارش  برای سفر  اینکه چرا  به  پاسخ  راد در  صفایی 
میرا« را انتخاب کردید؟ افزود: حین جست و جوها درباره موضوع بوسنی متوجه 
شدم که هر ساله مراسم یادبودی  با عنوان »مارش میرا« برای این واقعه در 
بوسنی برگزار می شود و من تصمیم گرفتم به هر نحوی سال بعد در این مراسم 
شرکت کنم. در این مسیر با گروهی آشنا شدم که هرساله در این مراسم شرکت 
می کردند و افراد مختلفی که عالقه داشتند با هزینه شخصی برای شرکت در 
مراسم می رفتند.  فهمیدم در بوسنی شهید هم داشته ایم و با پسر شهید رسول 
حیدری آشنا شدم که دریافت جدیدی از این کشور برای من بود. از آنجایی که 
خواستن توانستن است و گشتن پیدا کردن، من هم باالخره گم شده  ام را یافتم. 
گم شده  ام گروهی بود که قرار بود به بوسنی سفر کنند. وقتی اسمم را نوشتم 
تقریبًا مطمئن بودم که قبولم نمی کنند. در یک فراخوان از پزشکان و هنرمندان 
و ... دعوت کرده بودند و من تا آن روز فقط گاه و بی گاه چیزهایی نوشته و 

ترجمه کرده بودم که فکر نمی  کردم به کار رزومه  ام بیاید.
وی افزود: از سال ۲۰۰5 هر ساله مراسم پیاده  روی به نام »مارش میرا« 
به یاد کشتگان این نسل  کشی انجام می  شود. »مارش« همان پیاده  روی است 
و »میر« هم به بوسنیایی یعنی صلح. این پیاده  روی صلح در روزهای هشتم، 
نهم و د هم جوالی برگزار می  شود و شرکت  کنندگان مسیری در حدود ۱۱۰ 
کیلومتری را برخالف جاده مرگ طی می  کنند؛ از نزوك تا سربرنیتسا و روز 
یازدهم جوالی در قبرستان پوتوچاری مراسم یادبودی برای کشتگان برگزار 

می  کنند. ما برای این به بوسنی و هرزگوین رفتیم: مارش میرا.
وی گفت: من از نوجوانی بسیار به سفر عالقه مند بودم و برایم رویا بود 
اما نقطه شروعی برای آن پیدا نکرده بودم تا اینکه سفر به بوسنی اتفاق افتاد و 
برای من چه شروع و حسن مطلع خوبی بود. اوایل تصمیم نداشتم که سفرنامه 
اما می دانستم که می خواهم اثری در این رابطه تولید کنم؛ من قبال  بنویسم 
کارهای ترجمه، رمان و داستان انجام داده بودم اما همه چیز به سفر و اتفاقاتش 
با  امکان نوشتن رمان و داستان  باشم.  بستگی داشت که چه خروجی داشته 
یک سفر ده روز به این کشور میسر نبود؛ از طرفی به تاریخ شفاهی هم بسیار 
تاریخ  پروژه  یک  انجام  برای  کافی  امکانات  سفر  این  در  اما  بودم  عالقه مند 

شفاهی در اختیارم نبود. 
صفایی راد در پاسخ به این سوال که ناچار سفرنامه را انتخاب کردید یا به 
این حوزه هم عالقه داشتید؟ از سفرنامه های دیگه تاثیر گرفتید؟ نیز ادامه داد: 
با توجه به شرایطی که توضیح دادم بهترین مسیری که انتخاب کردم و امروز 
از این انتخاب بسیار راضی هستم، سفرنامه بود. این کتاب شروع خوبی برای 
سفرنامه نویسی من بود. من همیشه به سفرنامه ها عالقه داشتم و کتاب های 
مختلفی را که در این حوزه چاپ شده اند، خوانده ام. البته رمان و داستان هم 
زیاد می خوانم و حتما در پس زمینه ذهنم از این آثار تاثیر گرفتم اما در نهایت 
برای نوشتن  را  راه ویژه  باید  را مشخص می کند و خود  مختصات کار مسیر 

انتخاب کنم و من سبک خاص خودم را در نوشتن پیدا کردم.
این نویسنده جوان همچنین در مورد ادامه دار بودن به صرف قهوه و پیتا 
افزود: کتاب به صرف قهوه و پیتا تمام شده است اما در ادامه سفرهایم، دهه 
محرم را به باکو پایتخت کشور آذربایجان رفتم و تجربه های این دهه را در 
یک سفرنامه جدید به اشتراك گذاشتم که به نظرم سفرنامه متفاوتی نسبت به 
بوسنی بود؛ چون شرایط سفر بسیار تفاوت داشت و از طرفی من در طول این 
دو سفر بسیار تغییر کرده بودم. سفر دیگری هم داشتم که به زودی کار نوشتن 
آن را آغاز خواهم کرد. هر سفرنامه  مسیر جداگانه ای دارد و باهم ارتباطی ندارند.
به صرف قهوه و پیتا را انشارات سوره مهر در ۲۰۸ صفحه منتشر کرده است.

مدیر  و  چاپ  صنعت  کارشناس 
نشر  و  چاپ  شرکت  عمومی  روابط 
بسیار  گفت:  ایران  درسی  کتاب های 
منظر  از  زیست  نگران سالمت محیط 

بسته بندی های پلیمری هستم.
و  علمی  ندیشی  ا هم  نشست 
تحقق  و  پ  چا صنعت  تخصصی 
سلسله  ز  ا جتماعی  ا مسئولیت های 
علوم  نکوداشت  هفتمین  نشست های 
به  جمعه  امروز،  ایران  چاپ  فناوری  و 

صورت مجازی و وبینار برگزار شد.
با  نشست  این  در  فریور  حمید 
مسئولیت  چاپ  صنعت  که  این  بیان 
پلیمری  های  بندی  بسته  گسترش  از 
تعهد  داشت:  اظهار  کند،  جلوگیری 
خالق  ا له  مقو یل  ذ ر  د عی  جتما ا

وقتی  شود.  می  مطرح  کار  و  کسب 
منافع  به  را  اجتماع  منافع  می خواهیم 
کاری  داریم  بدهیم  ترجیح  خودمان 
مهمترین  از  یکی  می کنیم.  اخالقی 
قرار  نظر  مد  باید  که  اجتماعی  منافع 
است.  زیست  محیط  بحث  بدهیم، 
کارخانه های  وجود  خاطر  به  متاسفانه 
کردیم  فکر  کشورمان  در  پتروشیمی 
به  و  دارد  مزیت  پلیمری  بندی  بسته 
تدریج بسته بندی های سلولزی را کنار 

گذاشتیم.
وی با یادآوری این نکته که چرخه 
تجدید پذیری پالستیک و نایلون چندین 
تعهد  خواستار  می کشد،  طول  قرن 
بازار  حفظ  و  چاپ  صنعت  اجتماعی 

محصوالت بسته بندی سلولزی شد.

هیچ چاپخانه ای مخزنی جداگانه 
برای مواد شیمیایی ندارد

نی  و تعا کت  شر مل  عا یر مد
اینکه  به  اشاره  با  تهران  لیتوگرافان 
فعالیت  الحسنه  قرض  صندوق های 
به  کرد: صنعت  تاکید  ندارند،  را  سابق 
دارد  صندوق  یک  به  نیاز  بزرگی  این 
که تسهیالت بدون بهره به کارگران و 

مدیران چاپ بدهد.
اشاره  با  هم  شجاع  غالمرضا 
و  نه ها  پخا چا می  تما ینکه  ا به 
شهر  سطحی  آب های  ف ها ا لیتوگر
داشت:  اظهار  می کنند،  آلود  را  تهران 
عمومی  فاضالب  آلمان  در  چاپخانه ها 
و صنعتی جداگانه دارند. ولی در تهران 
هیچ چاپخانه ای مخزنی جداگانه برای 

مواد شیمیایی ندارد. دولت باید در این 
زمینه دغدغه داشته باشد.

این  در  چاپ  دانشگاه  مدرس 
نشست، مهم ترین مساله برای تحقق 
آموزش  را  اجتماعی  مسوولیت های 
ارائه  آموزش  وقتی  گفت:  و  دانست 
شود، خیلی از مشکالت برطرف می شود. 
آموزش هزینه نیست. سودی است که در 
طوالنی مدت نصیب ما می شود. این 
ماشین  خرابی  درباره  می تواند  آموزش 

آالت چاپ و مواد مصرفی باشد.
سعید شهریاری، هم صرف هزینه 
بخشی  را  معنوی  و  خیریه  امور  در 
چاپ  صنعت  اجتماعی  مسئولیت  از 
خواند و توضیح داد: درامدی که کسب 
می شود می توان به امور خیریه و معنوی 
اختصاص داد. باید درامدی ایجاد بشود تا 
بتوان گام بعدی را برداشت. اگر آموزش 
آموزش  این  نتیجه  بگیریم،  جدی  را 
صنعت  در  بیشتری  درامد  به  منجر 

چاپ می شود.
شهریورماه   ۱۱ روز  نامگذاری   
به عنوان روز ملی صنعت چاپ در تقویم 
ایرانیان در سال ۱3۸۲ و با تالش  اسداهلل 
جامی )مدیر کل وقت دفتر امور چاپ 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( انجام 
چاپ  صنعت  اهالی  زمان  آن  در  شد. 
درخواست   عمومی  فرهنگ  شورای  به 
لزوم  برای  دادند و توضیحات بسیاری 
ورود این روز در تقویم مطرح کردند تا 
این جمع بندی  به  این شورا  نهایت  در 
به  چاپ  صنعت  ملی  روز  که  رسید 
 ۱۱ این گونه  و  شود  شناخته  رسمیت 
صنعت  ملی  روز  به عنوان  شهریورماه 

چاپ در تقویم نامگذاری شد.

بسته بندی های پلیمری؛ نگرانی کارشناس صنعت چاپ

ملی  همایش  دومین  در  شرکت  برای  عالقه مندان   
ایران شناسی استان ها تا تاریخ ۲4 شهریور سال جاری فرصت 

دارند چکیده مقاله خود را ارسال کنند.
 بنیاد ایران شناسی با همکاری شعبه  های استانی )کردستان،  
کرمانشاه و ایالم(، در نظر دارد تا در راستای »سلسله همایش -
های ایران شناسی؛ شناسایی استان  های ایران«، دومین همایش 
ملی را با عنوان تاریخ، فرهنگ و هنر استان های )کردستان، 

کرمانشاه و ایالم( در تاریخ ۲4 آبان سال جاری برگزار کند.
آمده  کرده  منتشر  ایران شناسی  بنیاد  که  فراخوانی  در 
است از عموم استادان، دانشجویان و پژوهشگران و محققان 
کشوری و استانی دعوت به عمل می  آید تا در دومین همایش 
ایران شرکت و همکاری کنند.  ایران شناسی استان های  ملی 
این همایش پیرامون سه استان )کردستان، کرمانشاه و ایالم( 
و با تکیه بر محورهای موضوعی همچون: »باستان شناسی و 
تاریخ«، »جغرافیای استان ها« و »فرهنگ و هنر« تدارك دیده 

شده است. آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ۲4 مهرماه ذکر شده 
است. مقاالت منتخب در پایگاه های معتبر علمی )سیویلیکا، 

SID، ISC( نمایه خواهد شد.
این همایش دارای فراخوان ارسال مقاله در سه محور با 
موضوع استان شناسی شامل باستان شناسی و تاریخ،  جغرافیای 

استان ها و فرهنگ استان ها است.
گاِم نخست، طرِح فرصت  در  این همایش  از   هدف 
نقد  زمینه  در  انسانی  علوم  حوزه  پژوهشگران  برای  علمی 
استان های  فرهنگ  و  تمدن  پیرامونِ  تحقیقات  و  مطالعات 
معرفی  و  شناسایی  و   ایالم(  و  کرمانشاه  )کردستان، 
فرهنگ  و  تمدن  زمینۀ  در  پژوهشی  یافته  های  جدیدترین 

استان های مذکور است.
دومین همایش ملی »تاریخ، فرهنگ و هنر استان های 
)کردستان، کرمانشاه و ایالم(« توسط بنیاد ایران شناسی و با 
همکاری شعبه های کردستان، کرمانشاه و ایالم برگزار می شود. 

فراخوان ارسال مقاله به دومین همایش ملی ایران شناسی استان ها
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از راست مهدی قنواتی، علی بلوکباشی
اختصاصی دنیای جوانان

سوختم بس که شدم پخته
تو خامم خوانی

حیدر یغما

مردمان قّصه پرشور شنیدند مرا
تا بیابند،به هر سوی دویدند مرا

عشق ، دریای عمیق است، عجب نیست که خلق
از سر من بگذشتند و ندیدند مرا

من از آن روی ز بازار خرید افتادم
که گران بود بهایم ، نخریدند مرا

من به جایی زده ام بال ،که مرغان ادب
بالشان سوخت ، ز هر سو که پریدند مرا

سنگ بودم ،شده ام سیم و سر سندانی
ننهادند و به آتش ندمیدند مرا

سوختم بس که شدم پخته، تو خامم خوانی
علّت آن است که خامان نپذیرند مرا

چیست یغما که رسیدی به مراد دل خویش؟
نه مریدم به کسان و نه مریدند مرا
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نوبت لیلي و پذیرایي از پردیس احمدیه

جوان  بازیگر  احمدیه  پردیس 
سینما روز گذشته بعد از حمید فرخ نژاد 
سومین  عنوان  به  زارعی  مریال  و 
لیلی، مقابل دوربین  بازیگر در نقِش 
کارگردانی  به  لیلی  نوبت  سریال 
نوبت  سریال  رفت.  حجازی  روح اهلل 

صورت  به  و  زودی  به  است  قرار  لیلی، 
اختصاصی از نماوا پخش شود. این سریال نخستین همکاری مشترك 
پردیس احمدیه و روح اهلل حجازی است که این روزها در شمال کشور 
فیلم سینمایی،  از ساختن چند  رفته است. حجازی پس  جلوی دوربین 
حاال اولین سریال خود را با حضور بازیگران مطرح سینما جلوی دوربین 
برده است. نویسندگان این مجموعه مهدی شیرزاد، سروش چیت ساز و 
را  این مجموعه  و کارگردانی  تهیه کنندگی  روح اهلل حجازی هستند که 

هم بر عهده دارد.

راما قویدل و کارگرداني سریال بي نشان

و  جوان  فیلمساز  قویدل  راما 
موفق تلویزیون و سینما در تازه ترین 
قسمتی   3۰ سریال  خود  لیت  فعا
می برد.  دوربین  جلوی  را  بی نشان 
این سریال به کارگردانی راما قویدل 

و تهیه کنندگی مرتضی رزاق کریمی به زودی 
کلید می خورد.

و  ایرایی  آزیتا  مشترك  نویسندگی  به  قسمتی   3۰ سریال  این   
رزاق کریمی  می شود.  ساخته  سه  شبکه  از  پخش  برای  حمزه  مهدی 
که تهیه کننده، فعال صنفی و مدیر سینمایی شناخته می شود، پیش تر 
چند فیلم سینمایی و تلویزیونی و سریال تهیه و تولید کرده است. راما 
تلویزیونی خود در  آخرین سریال  به عنوان  را  ایلدا  نیز سریال  قویدل 
سریال  و  شد  پخش  سیما  یک  شبکه  از  که  کرد  تولید  گذشته  سال 

موفقي و پرمخاطبي بود.

علیرضا افتخاري، سفیر سالمت شد

ه  نند ا خو ی،  ر فتخا ا ضا  علیر
کشور  موسیقی  کهنه کار  و  ر  نامدا
فدراسیون  سوی  از  جالب  اتفاقي  در 
دوچرخه سواری به عنوان سفیر سالمت 
دعوت  به  مراسمی  در  شد.  معرفی 

محمود رشیدی رئیس فدراسیون دوچرخه 
قهرمانان،  از  تعدادی  حضور  با  و  سواری 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  فدراسیون  مسئوالن  و  پیشکسوتان 
علیرضا افتخاری خواننده محبوب و مردمی کشورمان را به عنوان سفیر 

انگیزه و سالمت رشته دوچرخه سواری منصوب کرد. 
علیرضا افتخاری که از مفاخر موسیقی و هنر ایران زمین محسوب 
می شوند در فضایی صمیمانه و دوستانه به همراه تعدادی از ملی پوشان 
دوچرخه  پیست  در  رکابزنی  به  دقایقی  کشورمان  فعلی  و  پیشکسوت 

سواری آزادی پرداختند.
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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

مجید صالحي جانشین رضا گلزار شد

سومین فصل از سریال ساخت 
گودرزی  بهمن  کارگردانی  به  ایران، 
که  رفت  دوربین  جلوی  حالی  در 
مشخص  سریال  اصلی  بازیگران 
شدند. این سریال جدیدترین محصول 
مراحل  که  است  خانگی  نمایش 

مجید  حضور  با  را  خود  تصویربرداری 
می رود. پیش  اصلی  بازیگران  عنوان  به  حیایی  امین  و   صالحی 

 در ۲ فصل گذشته محمدرضا گلزار در کنار امین حیایي بازیگر اصلي 
این سریال بود و حاال مجید صالحي جانشین وي شده است. فصل سوم 
این سریال  رفته است که همه عوامل  سریال در حالی جلوی دوربین 
پیش از شروع کار واکسن دریافت کردند. فصل اول سریال به کارگردانی 
محمدحسین لطیفی ساخته شد و فصل دوم آن به کارگردانی برزو نیک نژاد 

وارد شبکه نمایش خانگی شد.
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اولین مصاحبه رسمي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي

محمدمهدي اسماعیلي: تعطیلي جشنواره ها و خانه هاي سینما، تئاتر و موسیقي صحت ندارد

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اولین مصاحبه رسمي خود از رسانه ملي، 
با حضور در برنامه شهر فرنگ شبکه خبر 
درباره چشم اندازهای حوزه فرهنگ و هنر 

در دولت سیزدهم سخن گفت.
یر  ز و  ، عیلی سما ا ی  مهد محمد
فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت سیزدهم 
این  در  حضورش  از  پیش  مدتي  از  که 
و  کرده  تجربه  را  زیادي  مسند، حواشي 
به دلیل برنامه هایي که ارائه داده بود از 
سوي هنرمندان مورد گالیه هاي فراواني 
قرار گرفته بود، در اولین مصاحبه رسمي 
در  که  ابهاماتي  از  پرده  خود  تلویزیوني 
برنامه هایش وجود داشت، برداشت. وزیر 
ارشاد در پاسخ به اولین پرسش در مورد 
مسائل مطرح شده مبنی بر بیگانگی وی 
بنده یک سابقه  فرهنگ گفت:  با حوزه 
۲3 ساله حضور در فضای فرهنگ و هنر 
دارم و طبیعتا با این حوزه بیگانه نیستم و 
نگاه من اساسا غیرکارشناسی نیست، البته 
انتقاد و تنوع نگاه افراد به موضوعات را 
می پذیرم و تالش بنده و همکارانم بر این 
است که فضای گشادگی و انبساط حوزه 

فرهنگ و هنر را تامین کنیم.
وی در مورد اینکه در حوزه فرهنگ 
دچار ابتذال هستیم، خاطرنشان کرد: حوزه 
فرهنگ و هنر پاك و مقدس است و شکی 
با یک  در آن نیست، در عصر جدید ما 
هنر مدرن همانند سینما، تئاتر و... روبرو 
ما  اسالمی  ایرانی  تاریخ  در  اما  هستیم، 
همیشه شاهد یک قدمت تاریخی در امر 
فرهنگ و هنر هستیم که کامال مقدس 
و  تقدس  این  است، خوشبختانه  پاك  و 
تبرك حوزه فرهنگ و هنر که در کشور 
مدرن  فرهنگ  به حوزه  داشته  وجود  ما 
است  ممکن  البته  و  شده  تزریق  هم 
این دوره در بخش هایی آسیب هایی  در 
وارده شده باشد که قابل حل است اما در 
در  را  شائبه ای  چنین  نمی توان  مجموع 

مورد فرهنگ و هنر ایرانی تصور کرد.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اصفهان  به  خود  استانی  سفر  خصوص 
و اعالم برنامه کوتاه مدت برای کاهش 
آسیب های ناشی از کرونا برای اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه گفت: در آغاز این 
اصفهان  هنرستان های  از  یکی  به  سفر 
که در سال ۱3۱5 افتتاح شده سر زدیم، 
در همین راستا استاد فرشچیان پیام داده 
بودند که از هنرستان ها حمایت کنیم و 
هنرستان  این  به  رفتن  از  هم  ما  هدف 
حمایت از بحث آموزش های هنری بود. 
اصفهان یکی از پایتخت های فرهنگ و 
هنر ایران زمین است، در همین سفر که 
به مناسبت هفته دولت تدارك دیده شده 
بود، از برنامه کوتاه مدت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برای اصحاب فرهنگ، 
برنامه  این  در  دادیم،  خبر  رسانه  و  هنر 
هنرمندان  واکسیناسیون  ما  اول  گام 
برای  سنی  محدودیت  بدون  که  است 
خواهد  محقق  امر  این  هنرمندان  تمام 
حمایتی  بسته های  دیگر  طرفی  از  شد. 
این  بر  ما  که تالش  گرفتیم  نظر  در  را 
است که بتوانیم آن را در ستاد کرونا به 
تصویب برسانیم. خوشبختانه در خصوص 
بسته های حمایتی رئیس محترم جمهور 
هم نظر مساعد داشته و حمایت همه جانبه 
خود را اعالم کردند، در این بسته حمایتی 
یکسری کمک های بالعوض و همچنین 
تسهیالت با سود کم را خواهیم داشت، از 
این رو کسانی که هنر کارت دارند از این 
و سعی  برد  بهره خواهند  بسته حمایتی 
ما بر این است که یک بسته کامل ارائه 

کنیم. هفته گذشته در شورای معاونان از 
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه 
و  ببرند  پیش  به  را  کار  این  خواستیم 
همکاران ما تا سه شنبه هفته جاری طرح 
را کامل کردند و روز چهارشنبه هم در 
مورد  رئیسی  دکتر  حضور  با  ای  جلسه 

بررسی قرار گرفت.
در  اسالمی  اشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نیز  هنرمندان  اعتماد  جلب  با  رابطه 
تصریح کرد: هنر حاکمیت باید این باشد 
که اعتماد همه مردم را جلب کند و در 
است  مضاعف  امر  این  فرهنگ  حوزه 
زیرا هنرمندان روحیه لطیفی دارند، بنده 
فضای  داریم  وظیفه  همکارانم  همه  و 
اعتماد عمومی بین دولت و مردم به ویژه 

هنرمندان ایجاد کنیم.
محمدمهدي اسماعیلی در خصوص 
وعده خود در مجلس مبنی بر مبارزه با 
ویژه خواری، بی عدالتی و فساد اقتصادی، 
در  باید  هنر  در  عدالت  داشت:  ابراز 
و  فرهنگ  زیرا  شود  اجرا  کشور  همه 
هنرهای  ما  نیست.  تهران  مختص  هنر 
فراموش شده در بسیاری از اقوام داریم، 
به همین منظور تالش ما بر این است که 
دسترسی عادالنه به فضای هنری را برای 
بگذاریم  نباید  کنیم.  فراهم  کشور  همه 
گلوگاه هایی ایجاد شود که منشاء فساد 
موضوع  خصوص  در  نمونه  برای  است. 
سعی  هنری  آموزش های  و  هنرستان ها 
یک  شهرستان  و  استان  هر  در  داریم 
هنرستان پسرانه و دخترانه داشته باشیم 
تا فضای رشد هنر فراهم شود، در واقع 
و  نیست  تهران  مخصوص  هنرستان ها 
این امکان باید برای سایر استان ها هم 
فراهم شود، همچنین فضای اشتغال نیز 
جشنواره های  ضمنا  شود،  فراهم  باید 
استانی را باید ایجاد کنیم تا امکان رشد 
کارهای هنری در حوزه  هنرهای نمایشی، 
بگیرد.  شکل   ... و  موسیقی  سینمایی، 
دارد،  تسهیل گری  و  احیا  وظیفه  دولت 
رهبر معظم انقالب نیز در مراسم تنفیذ 
همه  فرمودند  جمهوری  ریاست  حکم 
کارهای دولت باید پیوست عدالت داشته 
باشد، و فرهنگ هم از این امر مستثنی 
نیست و باید همه استان ها از یک فضای 
ببرند.  بهره  هنری  و  فرهنگی  یکسان 
تحول  سند  که  است  این  بر  ما  تالش 

بخش  کنیم،  نهایی  را  فرهنگی  اقتصاد 
احساس  ما  هنرمندان  از  توجهی  قابل 
امکان  که  معتقدند  زیرا  دارند  نارضایتی 
نمایش و حضور در صحنه را ندارند و این 
یعنی حلقه های محدودی وجود دارد که 
امکان کار برای دیگران را سلب می کند، 
باید به همه اصحاب فرهنگ و هنر احترام 
گذاشت، بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر 

باید ابزار بروز هنر خود را داشه باشند.
اصناف  با  خود  رابطه  مورد  در  وی 
در   گفت:  تئاتر  و  سینما  موسیقی،  خانه 
خانه  مدیران  با  اعتماد  رای  اخذ  زمان 
گذاشتم  جلسه  موسیقی  و  سینما  تئاتر، 
را  این تالشگران عرصه هنر  و سخنان 
شنیدم، دقیقا زمانی که گالیه ها از برنامه 
جلسه  این  داشت  وجود  ما  پیشنهادی 
البته  برگزار شد و شائبه ها از بین رفت، 
شخصا تالش کردم بدون حاشیه از این 
گالیه های به وجود آمده عبور کنم و در 
عمل به هنرمندان برنامه ها را تبیین کنم.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
هرگونه تعطیلی اصناف و خانه های سینما، 
تئاتر و موسیقی را رد کرد و افزود: ما در 
عنوان  با  بخش  یک  پیشنهادی  برنامه 
بخش  در  و  موجود  وضعیت  گزارش 
داشتیم  را  پیشنهادی  برنامه های  دیگر 
برای  موجود  وضعیت  گزارش  آن  و 
در  بدانند  تا  بود  نمایندگان  شفاف سازی 
چه وضعیتی قرار داریم و برنامه  ما برای 

آنها چه خواهد بود.
بازار  ناامنی  با  رابطه  در  اسماعیلی 
خاطرنشان  هنری  فرهنگی  محصوالت 
کرد: در حوزه آثار نمایشی این امر کاهش 
VOD ها  و  اپلیکیشن ها  و  کرده  پیدا 
کمک کرد تا جذابیت باندها و سارقان آثار 
هنری از بین برود و مردم با یک دسترسی 
آسان و هزینه کم آثار خوبی را ببینند، اما 
در حوزه نشر همچنان سرقت ادبی وجود 
دارد، گاهی یک کتاب برجسته می شود و 
به محض دیده شدن همان کتاب را فورا 
تکثیر می کنند و حق ناشر و مولف را هم 
نمی پردازند و تالش ما در این حوزه بر این 
است که از این اتفاقات جلوگیری کنیم.

وی در مورد تغییر در ساختار وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی یا چابک سازی 
این وزارتخانه گفت: در این راستا با دو 
موضوع متضاد روبرو هستیم، از یک سو 

ندارند  عالقه  هنر  و  فرهنگ  اصحاب 
چیزی از این وزارتخانه کم شود و یک 
را  وزارتخانه  این  و  دارند  سازمانی  علقه 
خانه خود می دانند، از طرفی چابک  سازی 
ما  اما  است  نیاز  بخش ها  برخی  در 
نمی خواهیم حوزه قلمرو را از بین ببریم، 
برخی از معاونت ها از نظر ساختار و اهداف 
دچار تغییر شده است. برای نمونه ساختار 
معاونت مطبوعاتی یا معاونت هنری کامال 
نوین  فناوری های  است،  شده  عوض 
امروز در عرصه های مختلف ورود کرده 
از این رو ساختار یک مجموعه  است و 
را  تحولی خود  تغییرات  با  باید  هوشمند 
تنظیم کند تا عقب نیفتد، اگر ما تغییرات 
از  هنر  و  فرهنگ  حوزه  نکنیم  ایجاد  را 
این  از  و  می ماند  عقب  جدید  تحوالت 
رو در برنامه های تحولی ما چابک سازی 
نوین  فناوری های  با  متناسب  ساختاری 
دیده شده است و امیدواریم در این حوزه 
حاضر  حال  در  دهد.  رخ  خوبی  اتفاقات 
یکی از اولویت های ما آماده سازی همین 
حضور  از  پیش  که  است  تحولی  برنامه 
بنده در این وزارتخانه مجموعه قبل کار 
را آغاز کرده بود و خوشبختانه در حوزه 
داده  انجام  را  خوبی  کارهای  دیجیتال 
که  دارد  وجود  هم  نواقصی  البته  بودند، 

ساختار  ارتقاء  هدف  و  می کنیم  برطرف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و 
به همین منظور هم افزا با برنامه های قبلی 
به پیش می رویم. در حال حاضر به دنبال 
ادارات  مدیریت  در  ساختاری  تغییرات 
شورای  مجلس  در  هستیم،  استانی  کل 
موضوع  به  نمایندگان  از  خیلی  اسالمی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  ادارات 
فرهنگ  حوزه  البته سهم  داشتند،  اشاره 
به  نیست،  مناسب  بودجه  نظر  از  هنر  و 
همین منظور برخی از ادارات کل ما در 
شهرهای مختلف کشور با حداقل نیرو و 
بودجه کم اداره می شود. بخش عمده ای 
از فعالیت های ما به صورت سامانه ای جلو 
رفته و سعی ما براین است این مسیر را 
با کمترین هزینه طی کنیم و عدالت در 

حزوه فرهنگ و هنر اجرا شود.
مورد  در  اسماعیلی  محمدمهدي 
اینکه آیا جشنواره ها به علت هزینه های 
جشنواره  گفت:  می شوند،  حذف  گزاف 
فلسفه و ماهیتش این نیست که به خاطر 
برخورد  اینگونه  آن  با  بخواهیم  هزینه 
کنیم، بسیاری از جشنواره ها محلی برای 
دیده شدن هنرمندان و رشد حوزه فرهنگ 
مخالف  نظر  این  با  بنده  است،  هنر  و 
در  ادغام هایی  یا  تغییرات  اینکه  هستم، 

است  منطقی  بگیرد  صورت  جشنواره ها 
تغییرات  با  داشت،  نخواهیم  تعطیلی  اما 
اما  می شود  کم  مالی  اسراف  ادغام ها  و 
در عین حال کارهای فرهنگی هنری به 

خوبی پیش می رود.
جشنواره ها  کیفیت  بردن  باال  وی 
وزارت  دوره  این  برنامه های  از  یکی  را 
منظور   به  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
گسترش فرهنگ و هنر و به مثابه یک 

فرصت برای این حوزه قلمداد کرد.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
خصوص امکان تعدیل قیمت کاغذ گفت: 
نشر  صنعت  شدن  ملی  سمت  به  باید 
برویم، در حال حاضر بیش از ۹۰درصد 
زینک،  و  فیلم  کاغذ،  جمله  از  ما  اقالم 
دیجیتال  و  تکثیر  دستگاه های  و  جوهر 
تورم  جلوی  می توانیم  ما  است،  وارداتی 
ملی سازی  اگر  و  بگیریم  را  اقالم  این 
کشور  داخل  در  و  دهد  رخ  نشر  صنعت 
وزارت صمت،  با  را  فضا  این  از  بخشی 
استارتاپ ها  و  بنیان  دانش  شرکت های 
از  و  ثبات خواهیم رسید  به  ایجاد کنیم 
حال  در  می شود،  جلوگیری  نوسان ها 
حاضر اگر با این شرایط به پیش برویم 
از جمله  این حوزه  در  آینده  ماه های  در 

کاغذ با مشکل روبرو خواهیم بود.
اسماعیلی از گالیه برخی از فعاالن 
سختگیری های  بر  مبنی  چاپ  عرصه 
گفت:  و  داد  خبر  آئین نامه ها  و  قوانین 
بخش عمده ای از مشکالت در آئین نامه ها 
و قوانین است، ما آنچه را به آئین نامه ها 
مربوط می شود حل خواهیم کرد و آنچه 
اعضای  با  نیز  را  باشد  قوانین  حوزه  در 
میان  در  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
آنها  رفع  صدد  در  و  بررسی  و  گذاشته 

تالش خواهیم کرد.
وی در رابطه با مهمترین نیاز امروز 
رسانه ها تصریح کرد: یکی از حوزه هایی 
حوزه  کردم  کار  آن  در  خیلی  بنده  که 
رسانه بوده است. از این رو در این حوزه 
به عنوان کارشناس رسانه حرف می زنم، 
است،  منفعل  رسانه  حوزه  در  ما  آرایش 
وقتی هشتگ ها و ترندها را در رسانه ها 
می بینیم ضعف رسانه  ای ما دیده می شود، 
به  تنفیذ  جلسه  در  انقالب  معظم  رهبر 
آرایش رسانه ای اشاره کردند و ما باید در 
این حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی 
و استفاده از فناوری های نوین را در دستور 
کار قرار دهیم. درواقع آرایش رسانه ای 
ما از رویکرد پدافندی به رویکرد آفندی 
تغییر کند. در امر رسانه باید فضای رشد 

حوزه  در  ما  فعاالن  بدهیم،  جوانان  به 
رسانه نسبت به همسایگان باالتر هستند 
ضعف هایی  جهانی  تراز  به  نسبت  ولی 
داریم، بعضی از خبرنگاران و عکاسان ما 
درآمد بسیار پایین دارند و باید از جامعه 

رسانه ای دفاع کرد.
اسماعیلی در رابطه با اینکه فرهنگ 
و هنر سیاست زده است، خاطرنشان کرد: 
بخشی از فرهنگ و هنر سیاست زده است، 
سیاسی  فضاهای  و  انتخابات  در  گاهی 
شاهد این موضوع هستیم، اینکه گاهی 
حس می کنیم که استفاده ابزاری از اهالی 
فرهنگ و هنر می شود خوب نیست، زیرا 
اصحاب فرهنگ و هنر گرامی هستند و 

باید به آن ها احترام گذاشت.
و  معاونان  تغییر  با  رابطه  در  وی 
ما  افزود:  نیز  وزارتخانه  این  مدیران 
فعلی  مدیران  و  معاونان  با  را  جلساتی 
خستگی  از  مدیران  از  برخی  داشته ایم، 
و فشارهایی که در 4سال گذشته داشتند 
صحبت کردند و خودشان داوطلب برای 
آنها  همکاری  از  ما  اما  هستند  رفتن 
جدید   برنامه  البته   می کنیم،  استقبال 
نیاز به افراد جدید هم دارد، در این میان 
برنامه ها  این  با  فعلی  مدیران  از  برخی 
همراه هستند و از سایرین نیز خواسته ایم 
تالش  حداکثر  هستند  که  لحظه ای  تا 

خود را بکنند.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
پاسخ به این سوال که آیا شما موسیقی 
گوش می دهید گفت: بله موسیقی بخشی 
در  اغلب  ماست،  همه  زندگی  سبک  از 
چندی  حتی  و  می کنم  گوش  ماشین 
پیش به دنبال یک موسیقی نوستالوژیک 
از استاد قره باغی بودم که به سختی آن 
را پیدا کردم. البته خواننده های جوان ما 

نیز بسیار توانا و خالق هستند.
فیلمی  آخرین  مورد  در  اسماعیلی 
د  زیا فیلم  من  گفت:  بود  دیده  که 
می بینم، چون در صداوسیما هم مدیرکل 
نگاه می کردم،  فیلم  بسیار  بودم  نظارت 
با  کرونا  اپیدمی  خاطر  به  سینما  البته 
بود  تعطیلی هایی همراه  و  محدودیت ها 
از  شرایط سخت  این  در  کردم  و سعی 
آخرین  و  ببینم  فیلم  پلتفرم ها  طریق 
آقای  فیلم  دیدم  که  سینمایی  فیلم 
مجید مجیدی بود. البته به همراه فرزند 
یکی  و  می کنم  نگاه  انیمیشن هم  خود 
پویانمایی  حوزه  در  ما  برنامه های  از 
است و به دنبال تقویت و حمایت از این 

حوزه هستیم.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مورد رابطه خود با کتاب و شعر تصریح 
کرد: آخرین کتاب بنده هفته پیش برای 
مجموعه  کمک  با  و  شد  آماده  چاپ 
همکارانم در دانشگاه تهران کار به پیش 
عالقمند  نیز  شعر  حوزه  به  است،  رفته 
هستم و حتی عموی بنده یکی از شاعران 
برجسته منطقه ماست و تندیس ایشان در 

میدان شهر نصب شده است.
پیام  مورد  در  همچنین  اسماعیلی 
من  گفت:  وی  به  نصیریان  علی  استاد 
بالفاصله بعد از این پیام با ایشان تماس 
ایشان یکی  ابراز تشکر کردم،  و  گرفتم 
کشور  هنر  برجسته  شخصیت های  از 
نسل  از  بازمانده  تنها  ایشان  هستند،  ما 
مشایخی،  جمشید  همچون  اساتیدی 
رشیدی،  وود  ا د نتظامی،  ا عزت اهلل 
از  باید  که  هستند  کشاورز  محمدعلی 
حضورشان بیشتر بهره ببریم که متاسفانه 
کرونا امکان دیدار حضوری با ایشان را 

محقق نکرد.
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