
وزیر بهداشت:

شاهد یک فاجعه در زمینه مرگ و میر کرونا هستیم

وزیر نفت دولت سیزدهم پیش از دریافت رای 
اعتماد وعده هایی را به عنوان برنامه های اجرایی 
خود در چهار سال پیش رو مطرح کرد و اکنون بعد 
از سکانداری در وزارت نفت قرار است به این وعده ها جامه 

عمل بپوشاند.
به گزارش دنیای جوانان، وزیر نفت در آخرین جلسه بررسی 

صالحیتش در صحن علنی مجلس  وعده هایی را مطرح کرد 
که شامل کاهش خام فروشی، واردات گاز طبیعی از ترکمنستان، 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای فروش نفت، استفاده از 
توان توافق جامع راهبردی با کشورهای دوست و حذف امضای 

طالیی می شود.
صفحه 3

مجوز آمریکا به کره جنوبی؛

صادرات لوازم خانگی به ایران 
به عنوان پرداخت بدهی!

شهریورماه حکایت از برد ایران دارد!
تیم ملی فوتبال ایران در دیدارهای شهریورماه 
خود و دیدارهایی که در روز شانزدهم ماه به انجام 
رسیده مقابل عراق نتایج فوق العاده ای کسب کرده 
است.تیم ملی فوتبال ایران، امشب )سه شنبه( دومین 
دیدار خود در دور نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ را مقابل عراق 
برگزار خواهد کرد. این مسابقه در ورزشگاه خلیفه دوحه و از ساعت 

۲۲:3۰ دقیقه به وقت تهران برگزار خواهد شد.
*این سی امین تقابل ۲ تیم در رقابت های مختلف خواهد 
بود. عراق و ایران تا به حال در چارچوب دیدارهای دوستانه)۸(، 
جام ملت های آسیا)۷(، غرب آسیا)۵(، مقدماتی جام جهانی)۶(، 
مقدماتی المپیک)3( و بازی های آسیایی)۱( به مصاف یکدیگر 
رفته اند که ماحصل آن ۱۶ پیروزی برای ایران، ۶ برد برای عراق 
و هفت تساوی بوده است. ایران 3۸ گل زده و عراق موفق به زدن 
۲۱ گل شده است تا میانگین ۲.۰3 گل در هر یک از دیدارهای 

این ۲ تیم غرب آسیایی به ثبت برسد.
صفحه ۶

با افتتاح مرکز نگهداری معتادان متجاهر هرمزگان؛

گسترش چتر حمایتی ستاره خلیج فارس
 بر آسیب دیدگان اعتیاد

4
احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال، سخت اما انجام شدنی است
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1827- سه شنبه 16  شهریور  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
از شان كانري و 

راجر مور تا پیرس 
برازنان و دانیل 

كریگ

4ایران زمین
۹۲ درصد متوفیان 

كرونا در سال جاری، 
هیچ واكسنی دریافت 

نکرده اند

هنگ 1فر

در حالي كه لحظه شماري براي تازه ترين قسمت از سري فيلم هاي 
براي  فيلم  اين  اكران  تاريخ  و  دارد  ادامه  كماكان  جيمزباند 
چندمين بار به دليل كرونا به تعويق افتاده است، شايد بد 
نباشد كه نگاهي به فيلم هاي محبوب اين شخصيت سينمايي 

داشته باشيم.

رئيس دانشگاه علوم پزشکی ايالم گفت: كمتر از ۸ درصد 
متوفيان كه واكسينه شده اند، يک يا هر دو دوز واكسن را 
متوفيان، ۶درصد  فوق الذكر  از ۸درصد  نموده اند.  تزريق 

يک دوز و ۲درصد هم دو دوز واكسن را تزريق نموده اند.

 همزمان با آيين گراميداشت هفتادمين سال تاسيس بانک 
صادرات ايران از دو محصول جديد اين بانک؛ طرح تسهيالت 
ترجيحی كم بهره بنگاه های كوچک و متوسط و همچنين نسخه 
جديد اپليکيشن »صاپ« با هدف تمركز هرچه بيشتر خدمات 
بانک صادرات ايران در قالب نرم افزار جديد موبايلی و توسعه 

خدمات غيرحضوری رونمايی شد.

رونمایی از طرح 
تسهیالتی »كارا« و 

نسخه جدید »صاپ« 
بانک صادرات ایران

مهمترین وعده های وزیر نفت امکان فروش نوبت  تعویض پالک خودرو
 وجود ندارد

سرهنگ علی محمدی با بیان اینکه دریافت خدمات مربوط به شماره گذاری و 
تعویض پالک صرفا از طریق دریافت نوبت اینترنتی امکان پذیر است و تمام ظرفیت 
هر روز توسط سامانه واگذار می شود، اظهار کرد: در تهران و چند کالنشهر مشکل 
نوبت دهی وجود دارد و علت آن نیز این است که مراکز تعویض پالک برابر مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا با ۵۰ درصد ظرفیت خدمات ارائه می کنند اما در یک سوم استان ها مانند 

همدان، مرکزی، آذربایجان شرقی و.. برای همین امروز هم می توانند نوبت بگیرند.
صفحه ۲

اولویت های  از  یکی  سیزدهم  دولت  ییس  ر
کرده  اعالم  کرونا  مهار  و  مقابله  را  دولتش  هم  م
و  فرودها  و  فراز  مبحثی که علی رغم همه  است؛ 
دشواری هایش در ۱۸ ماه گذشته، بی تردید با همدلی، قاطعیت 
و نظارت جدی می تواند محقق شده و دولتی ها را رو سفید کند...

به گزارش دنیای جوانان، با شروع واکسیناسیون علیه کرونا 

در جهان، مسئوالن بهداشت  درمان کشورمان نیز در تکاپوی 
تامین واکسن معتبر و موثر برای جمعیت کشور بودند و بر همین 
اساس هم وزارت بهداشت تاکید کرد که تامین واکسن کرونا 
در کشور را از سه طریق واردات، تولید داخل و تولید مشترک 

به شرط انتقال دانش فنی، پیگیر است.
صفحه ۲

همه قول های ضدكرونایی دولت سیزدهم

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
دومرحله ایی -پاالیشگاه دهم )فاز 19(

نوبت دوم

پاالیشگاه دهم پارس جنوبی  فاز ۱9 درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( شماره R۱۰/۰۱۲/99تقاضای 9۸۰۰۱۷۷  به شماره 
فراخوان در سامانه ستاد ایران: ۲۰۰۰۰9349۸۰۰۰۲۷۲ به شرح : خرید :STUD BOLT  -الزاما« ساخت داخل  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .جدول زمان بندی به شرح ذیل می باشد.
جدول زمان بندی :

تاریخاقدام ردیف

1400/06/15تاریخ انتشار مناقصه درسامانه1

1400/06/22مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه2

1400/07/07مهلت زمانی ارسال پیشنهادات3

1400/07/10زمان بازگشایی پاکتها 4
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار )پاکت الف( :

آدرس: استان بوشهر -شهرستان کنگان -کیلومتر ۲۰ جاده کنگان به عسلویه -سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس -پاالیشگاه دهم -فاز ۱9 ، 
تلفن : اداره خدمات کاالی پاالیشگاه دهم : ۰۷۷3۱4۶۶۲۸3-۰۷۷3۱4۶۶۲۸۷ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 4۱934 - ۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸9۶9۷3۷ و ۸۵۱93۷۶۸
 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

شناسه آگهی:۱۱۸۵۲۰۸
روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی

اقلیمی  تغییرات  از  ناشی  آب  کنونی  بحران   
جغرافیایی  وضعیت  است  ممکن  که  است  ایدار  پ
با  نظر  این  از  و  دهد  تغییر  همیشه  برای  را  کشور 
خشکسالی های قبل که با ترسالی های بعدی جبران 
می شد، قابل مقایسه نیست. بخشی از مشکالت امروز 
منابع آب کشور به مدیریت ناصحیح و سیاست های 

نادرست درحوزه آب باز می گردد.
و  جوی  نزوالت  کاهش  خشکسالی،  م آبی،  ک
و  خشک  بیابانی  آن  شنیدن  که  دیگر  واژه  صدها 
بی آب و علف را برای هرکس تداعی می کند. اما این 
اصطالحات بیش از هر چیزی هشدارهایی را زنده 
توجه  تا 3 دهه قبل چندان مورد  می کند که شاید 
جامعه جهانی و به ویژه ایران نبود. این درحالیست 
که بسیاری از کارشناسان ایرانی و بین المللی آن را 
البته  می دانستند.  الوقوع  قریب   بسیار  ایران  رای  ب
این موضوع تنها اختصاص به کشوری مانند ایران 
نداشته و غالب کشورهای جهان- به استثنای چند 
نرم می کنند.  با آن دست و پنجه  کشور محدود - 
بحران کم آبی به حدی جدی است که حتی بسیاری 
از کشورهای قاره اروپا که از آن به عنوان »قاره سبز« 
هم یاد می شود، طی دو دهه اخیر با آن درگیر بوده و 
هستند. اما نکته مهم در رابطه با این کشورها نحوه 
»مدیریت« منابع آبی است که علیرغم باقی ماندن 
را مرتفع کرده است. در  تهدید، مشکل کمبود آب 
ایران نیز وضعیت به حدی از جدیت نزدیک شده که 
مسووالن و روسای جمهوری نیز بارها بر آن تاکید 
داشته و نحوه مدیریت منابع آبی را در مرتفع کردن 
این موضوع  دانسته اند.  مشکل خشکسالی ضروری 
رییس  رییسی«  »ابراهیم  اظهارات  جدیدترین  ر  د
نوعی  به  و  شده  تاکید  آن  بر  هم  ایران  جمهوری 
مساله آب به عنوان یکی از ضرورت های مهم کشور 
در دستور کار قرار گرفته است. موضوعی که با توجه 
به منابع آبی کشور به درستی بر آن تاکید شده است.
اگر نگوییم که ایران کشوری بسیار خشک بوده، 
اما کاربرد اصطالح نیمه خشک و نیمه بیابانی برای 
کشور رایج و قابل قبول است. باید توجه داشت که 
این وضعیت مربوط به حداقل دو دهه قبل است که 
بسیاری از رودخانه  ها و تاالب  های کشور به این 

حد از بحران نرسیده و خشک نشده بود. به هر تقدیر 
بسیاری  برای  هم  هنوز  که  ایران  در  آب  وضعیت 
ذهنی  »تصورات  از  ناشی  نمی شود  گرفته  جدی 
فرهنگ  در  قبل  های  سال   از  که  است  مومی«  ع

ایران جا افتاده بود.
وضعیت اقلیمی و آبی ایران به گونه ای است که 
یرانیان در طول سال های متمادی مشکل قحطی  ا
و خشکسالی را تجربه کرده و با آن آشنا هستند اما 
بعد از هربار خشکسالی گشایش  هایی حاصل شده و 
منابع از دست رفته را جبران می نمود. این تصور ذهنی 
موجب شده تا خشکسالی  های اخیر و کمبود منابع 
آبی هم با همان تصورات اشتباه گرفته شود. غافل از 
این که بحران کنونی ناشی از تغییرات اقلیمی پایدار 
است که ممکن است وضعیت طبیعی و جغرافیایی 
کشور را برای همیشه تغییر دهد، کمااین که شواهد 

آن نیز کامال هویداست.
در قرن های قبل خبری از سدهای دایمی نبود 
و منابع آب با شرایط جغرافیایی منطبق بوده، نحوه 
مدیریت آب در مناطق خشک فالت مرکزی نظیر 
یزد، کرمان، خراسان، اصفهان و ...با استفاده از شیوه 
سنتی قنات بوده است. مضاف بر این که جمعیت هم 
متناسب با منابع آبی گسترش می یافت که به نوعی 

حاصل تعامل متعادل انسان با محیط بوده است.
علیرغم طبیعت خشک ایران و وجود بیابان ها و 
کویرهای بزرگ در کشور، منابع آبی در هر شرایطی 
در دسترس بوده که هرچند مشقت  های خاص خود 
را داشته اما هیچ گاه به مانند بیابان خشک و بی آب 
و علفی مانند صحرای »عربستان« نبوده است. در 
حواشی بیابان  ها و کویر های ایران، غالبا کوهستان  
های مرتفع قرار دارند که با توجه به عرض جغرافیایی، 
محسوب  شیرین  آب  کننده  تولید  منابع  عنوان  ه  ب
می شوند که یا از طریق قنات و یا در برخی موارد 
وجود رودخانه های آب شیرین دایمی، در دسترس 
در  »شهداد«  شیرین  آب  رودخانه  وجود  وده اند.  ب
حاشیه کویر لوت، رودخانه »جاجرود« و »حبله رود« 
در حاشیه شمالی دشت کویر، کوهستان »البرز« در 
شمال دشت کویر، »کرکس« و »شیرکوه« در جنوب 
نطنز و یزد و در حاشیه غربی و سلسله جبال »هزار و 

الله زار« و »جبال بارز« در استان کرمان در حاشیه 
جنوبی و ارتفاعات شرقی کشور در حاشیه شرقی دو 
کویر ایران همگی از جمله مواردی هستند که وضعیت 
اقلیمی ایران را نسبت به سایر بیابان های جهان به 

میزان زیادی متمایز کرده است.   
اما همین وضعیت نسبتا مساعد در کشور طی 
منابع  از  اصولی  غیر  بهره برداری  با  اخیر  سال های 
آبی و برداشت بی رویه معادن سنگ کوهستان، در 
مرز بحران قرار گرفته و با وجود ترسالی  های مکرر 
به جبران منابع آبی نمی انجامد، چرا که عمال منابع 
تولید کننده آب شیرین در کشور مورد دست درازی 
نابود  نادرست  مدیریت  با  و  گرفته  قرار  سودجویان 

شده است.
از  ایران به نوعی ناشی  درواقع بحران آب در 
سلسله چالش  ها و مشکالت ناشی از کمبود آب و 
این  است.  کشور  در  آب  منابع  از  نادرست  استفاده 
کلی  متفاوت  مکانیسم  دو  نتیجه  هم  آب  کمبود 
»آب  کمبود  و  )مطلق(  فیزیکی«  آب  »کمبود 
نتیجه  در  فیزیکی،  آب  کمبود  است.  اقتصادی« 
تامین  برای  طبیعی  آب  کافی  منابع  وجود  عدم 
تقاضای یک منطقه، و کمبود آب اقتصادی نتیجه 
است.  موجود  کافی  آب  منابع  ضعیف  »مدیریت« 
بدین ترتیب نگرانی های اصلی ایران در مورد بحران 
آب شامل تغییرپذیری اقلیمی زیاد، توزیع نامناسب 
آب و اولویت بندی توسعه اقتصادی که بارها توسط 

کارشناسان گوشزد شده بسیار جدی  است.
ایران در حال تجربه مشکالت جدی آب است. 
از حد  بیش  برداشت  با  توام  مکرر  خشک سالی های 
آب های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از 
زیرساخت های هیدرولیکی و چاه های عمیق، وضعیت 
آب کشور را به سطح بحرانی رسانده است. از نشانه های 
و  رودخانه ها  دریاچه ها،  شدن  خشک  وضعیت  این 
تاالب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست 
زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی 
و طوفان های گرد و غبار بیشتر است،به گونه ای که 
تهران به عنوان پایتخت و اصفهان به عنوان یکی از 
عنوان  به  هم اکنون  از  کشور،  شهرهای  بزرگ ترین 

کانون این بحران شناخته می شوند.

خشکسالی موقتی یا تغییر اقلیم؟

میداشت  گرا آیین  با  همزمان   
بانک صادرات  تاسیس  هفتادمین سال 
بانک؛  این  از دو محصول جدید  یران  ا
کم بهره  ترجیحی  تسهیالت  رح  ط
بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین 
نسخه جدید اپلیکیشن »صاپ« با هدف 
تمرکز هرچه بیشتر خدمات بانک صادرات 
ایران در قالب نرم افزار جدید موبایلی و 
توسعه خدمات غیرحضوری رونمایی شد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
با  که  مراسم  این  در  ایران،  ادرات  ص
حضور عزت اله اکبری، رییس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
و  ویژه  مشتریان  ادوار،  عامل  دیران  م
مدیران ارشد و جمعی از بازنشستگان و 
پیشکسوتان بانک صادرات ایران برگزار 
شد، طرح تسهیالت مرابحه »کارا« برای 
تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت 
واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و 
متوسط حداکثر تا سقف ۲۰ میلیارد ریال 
با نرخ سود ترجیحی ۷ درصد برای هدایت 
نقدینگی جامعه و تخصیص بهینه منابع 
به سوی بخش های مولد اقتصاد، حفظ 
اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت این 

واحدها همزمان با آیین گرامیداشت ۷۰ 
سالگی بانک صادرات ایران رونمایی شد.

تسهیالت  این  بازپرداخت  دت  م
 ، نی ها پشتیبا »تولید،  سال  در  ه  ک
بخش  از  حمایت  برای  انع زدایی ها«  م
تولید و همگامی با سیاست های اعتباری 

اقتصادی   اهداف کالن  تحقق  و  انک  ب
رائه می شود، ۲4 ماهه است و تمامی  ا
اشخاص حقیقی و حقوقی با کمتر از ۱۰۰ 
نیروی کار که در زمره واحدهای تولیدی 
و خدماتی خرد و متوسط قرار می گیرند، 
می توانند از تسهیالت موضوع این طرح 

استفاده کنند.
بودن  دارا  فعالیت،  مجوز  اشتن  د
نزد  چک  دسته   بدون  جاری  ساب  ح
واحد  بودن  فعال  ایران،  انک صادرات  ب
تولیدی، عدم شمولیت ماده ۱4۱ قانون 
تجارت و اشخاص حقوقی و احراز اهلیت 
توان بازپرداخت متقاضی با توجه به درآمد 
حاصل از فعالیت، از جمله شرایط دریافت 

این تسهیالت عنوان شده است.
و  جدید  نسخه  مراسم  این  در   
با  پ«  »صا پلیکیشن  ا ه  هینه شد ب
سامانه  جمله  از  جدید  خدمات  رائه  ا
صیادی،  چک های  یکپارچه  خدمات 
و  مالی  بانکی،  متنوع  خدمات  وشش  پ
احراز  گردشگری،  بیمه،  سرمایه گذاری، 
گواهی  صدور  حضوری،  غیر  ویت  ه
افتتاح  دیجیتال،  امضای  و  لکترونیک  ا
به صورت  تسهیالت  قرارداد  و  حساب 
شد.همچنین  رونمایی  یرحضوری  غ
رونمایی از تمبر ویژه هفتادسالگی بانک 
ایران و خدمات و قابلیت های  صادرات 
جدید سامانه شمس )شعبه مجازی سپهر( 
هفتادمین  مراسم  بخش های  دیگر   ز  ا

سالگرد تأسیس بانک بود.

در آیین گرامی داشت هفتادمین سال تاسیس بانک صورت گرفت

رونمایی از طرح تسهیالتی »کارا« و نسخه جدید »صاپ« بانک صادرات ایران

های  حساب  جشنواره  پنجمین  ممتاز  وایز  ج
قرض الحسنه پس انداز بانک سینا با هدف قدردانی 
از نیت خیر هموطنان گرامی در جهت ترویج سنت 

الحسنه اعالم شد. پسندیده قرض 
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این بانک 
با محور قراردادن اقتصاد اسالمی و اهتمام بر پیشبرد 
با  و  خوشنام  بانکی  عنوان  به  شده  تدوین  هداف  ا
قدمت طوالنی، در کنار فعالیت های اقتصادی خود 
نیز مد نظر  را  اجتماعی  انجام رسالت های  همواره 

قرار داده است.
خیر  از  قدردانی  منظور  به  و  اساس  این  ر  ب

پنجمین  جوایز  گرامی،  گذاران  سپرده  و  ندیشان  ا
لحسنه  ا قرض  های  حساب  ره  جشنوا ز  ا وره  د
های  فرصت  د  یجا ا ضرورت  رویکرد  با  انک  ب
شغلی جدید و حمایت از تولید و اشتغال در کشور، 
ایرانی  خودرو  خرید  هزینه  کمک  جایزه   ۱۰ شامل 
تهیه  هزینه  کمک   3۶ ریالی،   ۱ .۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه  کمک   3۶ ریالی،   ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ هیزیه  ج
خرید صنایع دستی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی، ۵3۶ سکه 
 ۵.۰۰۰.۰۰۰ جایزه   ۱4 از  بیش  و  آزادی  بهار  یم  ن

ریالی تعیین شده است.
خیرین،  و  اندیشان  نیک  تمامی  است  فتنی  گ

 3۱ تا  توانند  می  خیر  امر  این  در  مشارکت  جهت 
تکمیل  یا  فتتاح  ا به  نسبت   ۱4۰۰ ماه  شهریور 
هزار   ۱۰۰ حداقل  مبلغ  به  خود  حساب  وجودی  م
را  خود  شدن  برنده  شانس  و  کنند  اقدام  ومان  ت
تومان در هر روز یک  ۵۰ هزار  فزایش دهند. هر  ا

متیاز محاسبه خواهد شد. ا
ز  ا نید  توا می  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
مشتریان  ارتباط  ساعته   ۲4 مرکز  با  تماس  طریق 
به شماره ۰۲۱4۱۷3۱، وبسایت بانک سینا به نشانی 
https://www.sinabank.ir و اینستاگرام با 

نمایید. اقدام   @sinabank_ir شناسه 

جوایز پنجمین جشنواره 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا اعالم شد

صفحه ۲
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 دولت زیر بار تهاتر کاالهای ال جی و سامسونگ نرود
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه کره جنوبی نباید پرداخت بدهی خود را منوط به تهاتر کاال 
کند، به دولت سیزدهم توصیه کرد که بهتر است زیربار تهاتر کاالهای ال جی 

و سامسونگ نرود.
اکبری تاالرپشتی گفت: آمریکا برخالف قوانین بین المللی، قوانین داخلی 
خود را به دنیا دیکته می کند که این موضوع به معنای حاکم شدن قانون جنگل 
است. کره جنوبی حق ندارد پرداخت پول ایران را موکول به اجازه آمریکا کند و 
این رویکرد نوعی ذلت برای کره و مشارکت این کشور در راهزنی و کالهبرداری 
آمریکاست. مجلس شورای اسالمی در قبال اینگونه برخوردها بی تفاوت نمی ماند. 
آمریکا و همه کشورهای شریک جنایاتش باید به قوانین بین المللی و حقوق ملت ها 

احترام بگذارند در غیر این صورت باید منتظر عکس العمل شدید ملت ها باشند.
وی با بیان اینکه دولت باید حمایت از تولید داخل را در اولویت قرار دهد، 
ادامه داد: تحریم ها فرصتی مناسب برای رشد و بالندگی صنایع داخلی به ویژه 
لوازم خانگی فراهم کرد به گونه ای که در حال حاضر تولیدکنندگان این حوزه 

می توانند نیازهای کشور را تامین کنند.

گام اول بررسی طرح صیانت در مجلس برداشته شد
عضویت  برای  مجلس  تخصصی  های  کمیسیون  نمایندگان  انتخاب  ا  ب
در مجلس  این طرح  بررسی  اول  گام  بررسی طرح صیانت  ویژه  در کمیسیون 

برداشته شد.
نتیجه انتخابات برگزار شده در کمیسیون های تخصصی مجلس که برای 
عضویت در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از  فضای مجازی دارای سهمیه 

می باشند به شرح زیر است:
کمیسیون فرهنگی مجلس غالمرضا منتظری نماینده مردم گیالن و آق 
قال، بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران، حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان 
و سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران را برای عضویت در کمیسیون ویژه 

طرح صیانت انتخاب کردند.
نماینده مردم  انوری  پور  تقی  نیز رضا  معادن مجلس  و  کمیسیون صنایع 
مردم  نماینده  سیاهکلی  اله  پردیس،لطف  و  اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  هران،  ت
قزوین، آبیک و البرز، علی جدی ماینده مردم شیروان، مصطفی طاهری نماینده 

زنجان و طارم را برای عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت انتخاب کردند.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز  احمد حسین فالحی نماینده مردم 
همدان و مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد را برای عضویت در کمیسیون 

ویژه طرح صیانت انتخاب کردند.
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم 
و رضا باقری بناب نماینده مردم بناب را برای عضویت در کمیسیون ویژه طرح 
صیانت انتخاب کردند. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز الیاس نادران نماینده 
گودرزوند چگینی  مهرداد  و  پردیس  و  اسالمشهر  تهران، ری، شمیرانات،  مردم 
نماینده مردم رودبار را برای عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت انتخاب کردند.

غالمرضا منتظری یکی از اعضای این کمیسیون ویژه گفت: فعال چینش 
اولین جلسه کمیسیون مشخص  برگزاری  هیات رییسه کمیسیون ویژه و زمان 
نیست و برای برآورد و تحلیل کیفیت کار کمیسیون باید منتظر انتخاب اعضای 

هیات رییسه کمیسیون و برگزاری اولین جلسات باشیم.
)در  اساس اصل ۸۵  بر  بررسی طرح  با  نمایندگان مجلس  پیش  ماه  یک 
کمیسیون به جای صحن( موافقت کردند، اگرچه پس از مدتی با افزایش حجم 
انتقادات برخی از دیگر نمایندگان نسبت به این تصمیم، اقداماتی برای لغو بررسی 
به صورت اصل ۸۵ صورت گرفت که  به نتیجه ملموسی هم منتهی نشد و بررسی 

طرح کماکان ۸۵ی باقی ماند.
در میان انتقاداتی که نسبت به بررسی طرح در پشت درب های بسته مطرح 
بود محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی مکرراً به مردم وعده داد که 

بررسی این طرح در کمیسیون ویژه به صورت علنی انجام خواهد گرفت.
حال که اولین گام بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی 
با انتخاب اعضای کمیسیون ویژه آن برداشته شد باید منتظر باشیم و ببینیم اقدام 

بعدی یعنی انتخاب اعضای هیات رییسه کمیسیون چگونه پیش خواهد رفت.

امکان فروش نوبت  تعویض پالک خودرو وجود ندارد
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا با اشاره به بازار سیاه و آگهی های 
تبلیغاتی برای نوبت دهی اینترنتی تعویض پالک خودرو ، گفت: در سامانه نوبت دهی 

امکان فروش نوبت به هیچ وجه وجود ندارد.
سرهنگ علی محمدی با بیان اینکه دریافت خدمات مربوط به شماره گذاری 
تمام  و  است  امکان پذیر  اینترنتی  نوبت  دریافت  از طریق  تعویض پالک صرفا  و 
ظرفیت هر روز توسط سامانه واگذار می شود، اظهار کرد: در تهران و چند کالنشهر 
مشکل نوبت دهی وجود دارد و علت آن نیز این است که مراکز تعویض پالک برابر 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا با ۵۰ درصد ظرفیت خدمات ارائه می کنند اما در 
یک سوم استان ها مانند همدان، مرکزی، آذربایجان شرقی و.. برای همین امروز 

هم می توانند نوبت بگیرند.
به گفته وی، ظرفیت های جدید نوبت شماره گذاری در شهر تهران هر روز ساعت 
۸ صبح اعالم می شود و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت نوبت دهی برای 
هفت روز بعد از آن تاریخ نوبت شماره گذاری و تعویض پالک خود را دریافت کنند.
وی گفت: در تقسیم ستاد ملی مقابله با کرونا مراکز شماره گذاری خودرو جزو 
مشاغل گروه ۲ قرار گرفته بود و در شرایط قرمز باید تعطیل می شد، اما با پیگیری ها و 
تمهیداتی که صورت گرفت توانستیم از ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز فعالیت مراکز 

را دریافت کنیم تا بتوانیم از این طریق به مردم خدمات ارائه کنیم.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجابا بیان اینکه مراکز تعویض پالک در 
پنج  ماهه اول سال بیش از ۲.۵ ماه تعطیل بوده اند و این تجمع و انباشت به دلیل این 
تعطیلی ها است، ادامه داد: در این مدت که به دلیل کرونا مراکز شماره گذاری خودرو 
تعطیل شده حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تعویض پالک خودرو انباشته شده است.
وی با اشاره به اینکه روزانه ۲۰ هزار مراجعه کننده به مراکز تعویض پالک 
سراسر کشور وجود داشت و در شرایط قرمز کرونایی با احتساب ۵۰ درصد به ۱۰ 
هزار خودرو خدمات ارائه می شود بیان داشت: برای جبران این انباشت و عقب ماندگی 

ساعت کاری مراکز افزایش یافته است.
ماندن  این عقب  برای جبران  اقداماتی که  از  سرهنگ محمدی یکی دیگر 
انجام شده است را انجام نقل و انتقال خودرو به صورت اینترنتی بیان کرد و افزود: 
در حال حاضر در دو مرکز میثم و خاوران تهران شرایط نقل و انتقال اینترنتی برای 
شهروندان تهرانی فراهم شده است و شهروندان می توانند با مراجعه به سایت راهور 

۱۲۰ و وارد شدن به بخش نقل و انتقال اینترنتی از این خدمات استفاده کنند.
به گفته وی، در روزهای آینده این طرح در اصفهان و خراسان نیز اجرا خواهد 
شد و طی برنامه ریزی های انجام شده به زودی اجرای این طرح در دیگر استان ها نیز 
عملیاتی خواهد شد.رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا با اشاره به اقدامات 
انجام شده در راستای هوشمند سازی پلیس گفت: در حال حاضر با همکاری قوه 
قضاییه توقیف و رفع توقیف خودرو تحت سامانه رخدادهای انتظامی به صورت یک 

ساعته انجام می شود.
سرهنگ محمدی در رادیو گفت وگو اظهار کرد: از امروز نیز به هیچ عنوان 
گواهی احراز سکونت برای نوشماره ها در مراکز تعویض پالک صادر نمی شود و همه 
مالکان خودروهای نو شماره باید هنگام تحویل خودرو، مدارکی مبنی بر سکونت 
اعم از سند ملک یا برگه اجاره نامه را به نمایندگی های فروش خودروسازان تحویل 
دهند تا کارگزاران خودروسازان به صورت سیستمی برای ما ارسال کنند و به صورت 

سیستمی احراز محل سکونت انجام خواهد شد.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در پاسخ به چگونگی واگذاری 
پالک های رند به ماشین های لوکس گفت: چند سالی است که اصال پالک های رند 

واگذار نمی شوند و در لیست سیاه قرار گرفته اند.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه نصب پالک های رند بر روی خودروهای لوکس 
اتفاقی است و پالک های رند بر روی ماشین های ایرانی اعم از وانت ها و پرایدها هم 
وجود دارد و تنها بر روی ماشین های گران قیمت نیست گفت: بررسی های ما نشان 
می دهد برخی از تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از خودروهای گران قیمت با 
پالک های رند اغلب فتوشاپ است و برخی پالک های رند روی ماشین های خارجی 

پالک های دیپلمات هستند که به تعداد محدود به سفارت خانه ها داده شده است.

وزیر بهداشت:

شاهد یک فاجعه در زمینه مرگ و میر کرونا هستیم
و  درمان  بهداشت،  زیر  و
واکسیناسیون  پزشکی  موزش  آ
این  کنونی  و  اصلی  راهبرد  ا  ر
کرونا  کنترل  برای  زارتخانه  و
عنوان کرد و گفت: عالوه بر واکسیناسیون 
پروتکل های  رعایت  آن  از  بعد  حتی  و 
استفاده  اجتماعی،  فاصله گذاری  هداشتی،  ب
باید  تجمعات  در  حضور  عدم  و  ماسک  ز  ا

مورد توجه قرار گیرد.
بهرام  نان،  جوا دنیای  گزارش  ه  ب
و  رییس  با  نشست  حاشیه  در  اللهی  ین  ع
در  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عاونان  م
جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این روزها 
که همه دل ها متوجه امام حسین)ع( است 
و مردم حاجات خود را از ایشان می خواهند 
ان  که  خواهیم  می  اباعبداهلل)ع(  از  هم  ا  م
به  مردم   مشکالت  تا  کنند  کمک  ااهلل  ش
خصوص در حوزه سالمت رفع شود، گفت: 
متاسفانه امروزه شاهد یک فاجعه هستیم و 
روزانه بیش از ۶۰۰ نفر از هموطنان عزیز ما 
به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست 
می دهند و خانواده های عزیزی داغدار می 
شوند و این موضوع برای من و همکارانم 

یک واقعه تلخ است.
این  ما  تالش  همه  داد:  ادامه  ی  و
پیدا  این بحران نجات  از  بتوانیم  است که 
عزیز،  بیماران  و  مردم  همه  همپای  نیم،  ک
ارائه  برای  همه کادر سالمت شبانه روزی 
امکانات  تمام  و  هستند  تالش  در  خدمات 
بیماری  مهار  برای  هم  بهداشت  زارت  و

بسیج شده است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه کرونا در 
مرحله نخست بیماری خود را به خوبی نشان 
نمی دهد و عالئمی همچون سرماخوردگی 
دارد، خاطرنشان کرد: من کرونا را به یک 
زلزله یا سیل تشبیه می کنم، هنگام وقوع 
یا  نشود.  ایجاد  تلفاتی  است  ممکن  لزله  ز
مشخص نباشد اما بعد از آن خسارت هایی 

که به بار آمده خود را نشان می دهد.
که  زمانی  کرد:  تصریح  اللهی  ین  ع
ویروس کرونا وارد بدن می شود در برخی 
افراد تمام سیستم ایمنی بدن را درگیر می 
اما  برود  بین  از  ویروس  است  ممکن  کند. 
فرد  از عفونت ویروس همراه  بعد  عوارض 

بخش  در  که  بیمارانی  اکنون  بود.  واهد  خ
مراقبت های ویژه بستری هستند به عوارض 

بعد از بیماری ویروسی دچار شده اند.
وی با بیان اینکه فروکش کردن این 
یماری حداقل چند هفته زمان الزم دارد،  ب
توضیح داد: تا امروز از کلمه مدافعان سالمت 
استفاده می کردیم اما امروز از لفظ دیگری به 
عنوان مجاهدین واکسیناسیون در کنار آن 
استفاده خواهم کرد؛ واکسیناسیون یکی از 
راه حل های بزرگی است که می تواند همه 
گیری کرونا را کنترل کند. در تحقیقاتی که 
در دنیا انجام شده و ما هم در تجربیات خود 
کسب کرده ایم این موضوع مشهود است که 
واکسیناسیون به سرعت از بسیاری از موارد 

مرگ و میر جلوگیری خواهد کرد.
عین اللهی افزود: هرجایی از دنیا که 
واکسیناسیون انجام شده، میزان مرگ و میر 
کاهش یافته است. افرادی که واکسن تزریق 
می کنند به بیماری مبتال می شوند اما در 
اغلب موارد شدت بیماری کاهش می یابد، 
بنابراین راهبرد اصلی وزارت بهداشت برای 

کنترل بیماری واکسیناسیون است.
وی با بیان اینکه متاسفانه وقتی که 
واکسن  کمبود  با  گرفتیم  تحویل  را  ولت  د
مواجه شدیم، گفت: در همین راستا رییس 
جمهور، معاون اول رییس جمهور و وزرای 
شبانه  تالشی  با  بهداشت  وزارت  و  یربط  ذ
و  کردند  اقدام  واکسن  تامین  برای  وزی  ر
واکسن  که  دهم  می  را  مژده  این  مروز  ا
واردات  و  شده  کشور  وارد  کافی  مقدار  ه  ب

همچنان ادامه دارد.
وزیر بهداشت تصریح کرد: ان شااهلل تا 
یکی دو ماهی که تا شروع موج بعدی مانده 
است، بتوانیم تعداد زیادی از افراد را واکسینه 
کنیم و برای این امر از مردم عزیز و همه 
ارگان هایی که همیشه در صحنه بوده اند، 

کمک می خواهیم تا به ما یاری برسانند.
عین اللهی ادامه داد: در برخی استان 
انجام  جهادی  و  انقالبی  های  حرکت  ا  ه
اهواز حسینیه  مثال در  به طور  شده است؛ 
انجام واکسیناسیون بیست و چهار  را   ای 
می  هرکه  بودند؛  داده  اختصاص  اعته  س
تواند با قرار دادن فضا و نیروی انسانی به 
وزارت بهداشت کمک کند. ما از همه نهادها 
همچون سپاه، ارتش، هالل احمر و آموزش 

و پرورش طلب یاری داریم.
وی با بیان اینکه صف های طوالنی 
واکسن که این روزها به دالیل متعدد شاهد 
هستیم، باید جمع شوند، گفت: باید شرایط 
به گونه ای شود که ما منتظر مردم بمانیم 
تا برای تزریق واکسن به مراکز مراجعه کنند، 
احترام و کرامت مردم باید حفظ شود که این 

امر با همراهی همه محقق خواهد شد.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه بعد از 
انجام واکسیناسیون، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، استفاده از ماسک و عدم حضور در 
تجمعات باید همواره مورد توجه قرار گیرد، 
بیان کرد: ما بعد از انجام واکسیناسیون بحث 

قرنطینه هوشمند را اجرایی خواهیم کرد.
عین اللهی ادامه داد: ان شااهلل برنامه 

در  کرونا  برای  که  هایی  اریم محدودیت  د
افرادی که  لغو کنیم و  را  ایجاد شد  کشور 
واکسن تزریق کرده باشند بتوانند تردد کنند.
وی با بیان اینکه در کشور سابقه بسیار 
خوبی در امر واکسیناسیون های وسیع داریم، 
بسیار  ما  اطفال در کشور  فلج  عنوان کرد: 
شایع بود که با انجام واکسیناسیون توانستیم 
بیماری را کنترل کنیم. در مورد سرخک نیز 

این تجربه موفق را داریم.
تشکر  ادامه ضمن  در  بهداشت  زیر  و
در  سیما  و  صدا  خصوص  به  ها  رسانه  ز  ا
شیوع  دوران  در  بهداشت  وزارت  مراهی  ه
امر  در  داریم  تقاضا  کرد:  مطرح  رونا،  ک
انقالبی  واکسیناسیون که کاری جهادی و 
تا  باشند  ما  است رسانه ها کماکان همراه 
بتوانیم همه سازمان و بخش ها را در این 

امر دخیل کنیم.
عین اللهی به اعتبارات تخصیص یافته 
در این حوزه اشاره کرد و گفت: از آنحایی 
واکسیناسیون  دولت  نخست  اولویت  ه  ک
نظر  در  الزم  اعتبارات  خوشبختانه  ست،  ا
گرفته شده که سبب شده واکسن به میزان 

کافی وارد شود.
ینکه  ا بر  تاکید  با  بهداشت  زیر  و
و  جهادی  امر  یک  واکسیناسیون  مروزه  ا
قرارگاه  اظهار داشت:  است،  فی سبیل اهلل 
واکسیناسیون به صورت بیست و جهارساعته 
در وزارت بهداشت تشکیل شده و بر میزان 
واکسیناسیون و فعالیت دانشگاه ها نظارت 
نداریم  تصمیم  که  آنجایی  از  کرد.  واهد  خ
امر  در  که  استانی  هر  کنیم  دپو  اکسن  و
واکسن  کند،  عمل  بهتر  اکسیناسیون  و

بیشتری دریافت خواهد کرد.
وی به واکسیناسیون هوشمند اشاره 
روز  که  ای  نامه  تفاهم  در  کرد:  عنوان  و 
گذشته با وزارت گردشگری داشتیم، مقرر 
شد واکسیناسون همه افرادی که در هتل 
مشغول  گردشگری  های  قسمت  در  و  ها 
هستند انجام شود. همچنین واکسیناسیون 
درنظر  بدون  آموزان  دانش  والدین  مه  ه
دارد،  قرار  اولویت  در  سنی  رده  رفتن  گ
های  گروه  واکسن  تامین  دنبال  به  لبته  ا
سنی ۱۲ تا ۱۸ سال هم هستیم که اعالم 

خواهیم کرد.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

تازه ترین آمار انتخاب رشته آزمون ارشد اعالم شد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از انتخاب رشته بیش از ۱۸۱ هزار 
داوطلب مجاز در آزمون کارشناسی ارشد ۱4۰۰ خبر داد و گفت: مهلت انتخاب 

رشته فردا پایان می یابد.
فاطمه زرین آمیزی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: مهلت انتخاب رشته 
داوطلبان مجاز شناخته شده در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱4۰۰ 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور ۱4۰۰ فردا سه 

شنبه ۱۶ شهریور ماه با پایان می رسد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تا کنون حدود ۱۸۱ هزار داوطلب مجاز در آزمون 
کارشناسی ارشد ۱4۰۰ انتخاب رشته کرده اند، تصریح کرد: از تعداد ۶3۶ هزار و 
۵9۷ داوطلب شرکت کننده در آزمون تعداد 4۰۶ هزار و 4۲۷ نفر مجاز به انتخاب 
رشته شدند که از این تعداد نیز ۲۲۰ هزار و ۱۷۰ نفر یعنی ۵4 درصد نفر زن و 
مابقی مرد هستند. ظرفیت پذیرش در تمامی دوره های مورد پذیرش بدون در نظر 
گرفتن ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی ۱3۶ هزار و ۶9۱ نفر عنوان شده است.
ثبت نام کنندگان  آمار  تاکید کرد:  آموزش کشور  سخنگوی سازمان سنجش 
 برای  شرکت در آزمون  کارشناسی ارشد سال ۱4۰۰ نسبت  به  آمار داوطلبان  آزمون 
 سال ۱399، تعداد ۱۰ هزار و 9۵۷ نفر کمتر است. همچنین تعداد کل رشته های 
امتحانی، ۱3۱ کد رشته امتحانی بوده و آزمون طی 3 نیم روز از چهارشنبه ۶ تا 

۸ مرداد برگزار شد.
زرین افزود: آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته  می شوند، عالوه 
بر مشاهده کارنامه ، ضرورت دارد بر اساس برنامه زمانی و اطالعیه مندرج در سایت 
سازمان، نسبت به مشاهده و دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی 
)دفترچه شماره ۲( آزمون کارشناسی ارشد سال ۱4۰۰ اقدام و پس از مطالعه دقیق  
آن، نسبت به  انتخاب حداکثر ۱۰۰ کد رشته محل از میان کد رشته امتحانی مجاز 
و یا دوره های مجاز به انتخاب رشته اقدام و نسبت به ثبت کد رشته محل های 

انتخابی به ترتیب اولویت عالقه در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: گزینش اولیه و 
نهایی داوطلبان بر اساس نمره کل حاصل از ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل 
تراز شده دوره کارشناسی )لیسانس( با رعایت دیگر ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

افزایش 1۵ تا ۲۰ درصدی شهریه دانشگاه های غیردولتی
رییس اتحادیه دانشگاه های غیردولتی از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی شهریه 

دانشگاه های غیردولتی غیرانتفاعی خبر داد.
علی آهون منش افزود: اتحادیه دانشگاه های غیردولتی غیرانتفاعی افزایش 
۱۵ تا ۲۰ درصدی شهریه را به هیأت های امنای این دانشگاه ها پیشنهاد کرده است 
و هر دانشگاه با توجه به شرایط خود، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به شهریه دانشجویان 

ورودی جدید اضافه می کند.
وی درباره افزایش شهریه دانشجویان ورودی سال های گذشته هم گفت: 
شهریه ثابت دانشجویان ورودی قدیم افزایش نمی یابد اما شهریه دروس نظری 

بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می یابد.
رییس اتحادیه دانشگاه های غیردولتی غیرانتفاعی درباره حضور دانشجویان 
در این دانشگاه ها از اول مهرماه خاطرنشان کرد: حضور دانشجویان در دانشگاه های 
غیردولتی بستگی به واکسینه شدن دانشجویان دارد. اگر واکسیناسیون تا مهرماه 
انجام نشود دانشجویانی که باید پایان نامه و پروژه های خود را به اتمام برسانند با 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی در دانشگاه حضور می یابند.
واکسیناسیون  آغاز  بر  مبنی  این سوالی  به  پاسخ  در  آهون منش همچنین 
دانشجویان دانشگاه های غیردولتی، اظهار داشت: اطالعات دانشجویان به همراه کد 
ملی در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد اما هنوز زمان شروع واکسیناسیون دانشجویان 
اعالم نشده است. به گفته وی، واکسیناسیون اعضای هیأت علمی و کارکنان این 
دانشگاه ها انجام شده است.همزمان با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه 9۸ دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی کالس های حضوری را تعطیل کردند و آموزش های مجازی 
جایگزین کالس ها شد. مهرماه ۱4۰۰ چهارمین ترم کرونایی است که دانشجویان 

باز هم دور از دانشگاه، آموزش مجازی خود را آغاز می کنند.

متهمان سرقت از یک خانم آفریقایی در بومهن دستگیر شدند
ازفرودگاه  آفریقایی را  انتظامی شهرستان پردیس گفت: متهمی که خانم  فرمانده 
به بومهن آورد با کمک همدست خود ۲ هزار دالر و گوشی وی را سرقت کردند، توسط 

نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ بهزاد به خبرنگاران گفت: در پی تماس تلفنی خانمی که اظهار داشت؛ 
ساعاتی پیش جهت عزیمت به منزل یکی اقوام از فرودگاه سوار خودرو شدم و با کمک 
کسی که می توانست فارسی صحبت کند آدرس را به راننده خودرو دادم تا من را به 

آدرس مورد نظر در تهران ببرد.
وی ادامه داد: راننده بدون توجه به آدرس، من را به بومهن برد و داخل اتاق یک 
خانه مرا زندانی کرد که در زمان غیبت او و همدستش از آنجا فرار کردم در حالی که ۲ 

هزار دالر پول نقد و گوشی من را سرقت کرده بودند.
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: متهمان این پرونده دو نفر بودند که با پی 
گیری کارآگاهان و انجام تحقیقات در یک عملیات ضربتی دستگیر و در مواجهه با ادله و 

مستندات پلیس به سرقت به عنف خود اعتراف کردند.
با خودروها و راکبین موتور  عبدیان به شهروندان توصیه کرد: در هنگام مواجهه 
سیکلت های مشکوک از آنها فاصله گرفته و مراتب را در اولین فرصت از طریق تلفن 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

متهم آزمایش جعلی کرونا در پردیس دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس از دستگیری کالهبردار آزمایش جعلی کرونا در 
پردیس خبرداد و اظهار داشت: شخصی که به طور غیر قانونی در منازل تست کرونا می 

گرفت توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.
عبدیان با اشاره به جزئیات پرونده، اظهار داشت: این شخص در فضای مجازی تبلیغ 
می کرد و مأموران پلیس  فتای شهرستان پردیس طی پیگیری واستعالم از شبکه بهداشت 

دریافتند که این شخص غیر قانونی و بدون مجوز فعالیت می کند.
وی ادامه داد: متهم به پلیس فتا دعوت و درابتدا منکر هرگونه اقدام دراین خصوص 
شد و پس از مواجه شدن با ادله ومستندات موجود اعتراف کرد و متهم پس از تشکیل 

پرونده اولیه به مراجع قانونی تحویل شد.
عامل اصلی تیراندازی در بومهن دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: در پی وقوع تیراندازی در یکی از خیابان 
های شهر بومهن که منجر به ایجاد رعب و وحشت عمومی شده بود، موضوع شناسایی و 

دستگیری عامل این اقدام در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.
عبدیان گفت: طی یک عملیات هدفمند پلیسی عامل اصلی تیراندازی که یکی از 
افراد سابقه دارشهرستان بود شناسایی و دستگیر شد و پس از بازجویی مشخص شد که 

متهم به دلیل اختالف قبلی با شاکی اقدام به تیر اندازی کرده است.
وی توضیح داد: با توجه به متواری بودن متهم تالش پلیس برای شناسایی مخفیگاه 
او ادامه داشت تا اینکه متهم طی یک عملیات منسجم وغافلگیرانه وبهره گیری از منابع 

اطالعاتی توسط ماموران مواد مخدر شهرستان دستگیر و زمین گیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با بیان اینکه متهم دستگیر شده دارای سابقه 
شرارت و مواد مخدر می باشد گفت: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و 
انگیزه خود از این اقدام هنجارشکنانه برهم زدن نظم واختالفات  قبلی با شاکی عنوان کرد.
عبدیان با اعالم اینکه متهم این پرونده به مرجع قضایی معرفی شده، خاطرنشان 
کرد: پلیس قاطعانه و با اقتدار با مخالن نظم و امنیت عمومی برخورد می کند و هرگز 
اجازه نخواهد داد، افرادی قانون گریز امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیندازند.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

انه 
خ

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

کارکنان اپل خواستار تغییر بنیادی
 در سیاست های کاری هستند

اپل عموماً در طی سال ها به عنوان کارفرما و پیمانکار با مسائل و چالش های 
مختلف کاری، حقوقی و اخالقی دست وپنجه نرم کرده است. مسلمًا وقتی در 
عظیم  دستگاه  در  مشکالت  برخی  می کنید،  فعالیت  اپل  بزرگی  به  قیاسی  م
 AppleToo شرکت اجتناب ناپذیر است. اخیراً کارکنان اپل جنبشی با هشتک
شروع کرده اند و به  نظر می رسد خواسته ی آن ها فراتر از موارد جداگانه یا حتی 
و  مذکور شیوه ها  باشد. جنبش  کار  به  مربوط  به مسائل  مربوط  فردی  موارد 
سیاست های داخلی شرکت اپل را متهم و بیان می کند که این شرکت شرایط 

بسیار ناخوشایندی برای وقوع حوادث ایجاد می کند.
نارضایتی کارکنان به این دلیل است که آن ها به شدت تشویق می شوند 
حساب های شخصی آی کالد خود را با دستگاه هایشان در دفاتر همگام سازی 
کنند و مدعی هستند که این امر به اپل اجازه می دهد داده های شخصی بسیاری 
از کارمندان را به طور ناخواسته زیرنظر بگیرد. همچنین گفته می شود رفتار اپل 

منجر می شود که کارگران از احساس اعتماد و امنیت برخوردار نباشند.
کارمندان با ارسال نامه ای، از کوک و اپل می خواهند با ایجاد محیط کاری 
که در آن همه احساس امنیت، فرصت و رفتار برابر دارند، بهترین تصمیم را 
اتخاذ کنند . آن ها همچنین می خواهند این شرکت پاسخی شفاف به حقوق یا 
محدوده ساعت کاری نامزدهای شغلی و کارگران فعلی ارائه بدهد تا مذاکره 
درباره افزایش احتمالی حقوق را شفاف تر از گذشته کند. کارکنان امیدوار هستند 
که با به اشتراک گذاشتن داستان هایشان، اپل توجه بیشتری به وضعیت آن ها 

داشته باشد. در نامه سرگشاده آمده است:
نامه خواسته شده است دارایی های دیجیتال و فیزیکی شرکت  در این 
و کارگران در تمام سیاست های اپل از یکدیگر جدا و متمایز شوند. به منظور 
محرمانه نگه داشتن داده های شخصی کارگران، در نامه پیشنهاد می شود که 
اپل با استفاده از حساب های ایمیل شرکتی، آی کالد را در اختیار کارکنان قرار 
بدهد. با این کار داده های شخصی برای کارکنانی که مایل به انصراف از حساب 
آی کالد اپل هستند، حفظ می شود و هر چیزی خارج از حیطه کار اپل برای این 

شرکت غیر قابل دسترس خواهد بود.
تا  کند  فراهم  شرایطی  می شود  خواسته  اپل  از  یادشده  نامه  ر  د
ادامه می دهد:  بخش  این  ذیصالح شنیده شود.  توسط مسئوالن  نگرانی ها 
را  خود  مسائل  و  می شوند  شنیده  که  کنند  احساس  می خواهند  کارگران  «
به  گسترده ای  به طور  نگرانی ها  این  که  هنگامی  به ویژه  می کنند؛  رطرف  ب
بازخورد فردی  اشتراک گذاشته می شود. طبیعت مات و مبهم زنجیره های 
حرف  به  کلی  به طور  مدیرت  کنند  احساس  بسیاری  که  است  شده  اعث  ب

ما گوش نداده است.«
بازگشت  مشکالت  با  اپل  اخیراً  که  می شود  منتشر  حالی  در  نامه  ین  ا
کارمندان به محل کار مواجه شده است. چندی پیش اپل از یک برنامه ی کاری 
ترکیبی خبر داد که از ماه سپتامبر )شهریور( به مدت سه روز در هفته کارمندان 
را به دفتر بازمی گرداند که در حقیقت، هم سو با حرکت به سمت فعالیت های 
عادی شرکت ها پس از محدودیت های بیماری همه گیر در یک دوره طوالنی 
کار از خانه است. البته دیری نپایید که برنامه یادشده با مخالفت کارکنان مواجه 
شد و آن ها با استناد به مزایای کار از خانه، خواستار یک شرایط انعطاف پذیرتر 
و دورکاری برای همیشه بودند. این درخواست به شدت رد شد و اپل تنها این 

برنامه را تا اوایل سال آینده به تعویق انداخت.
لبته به نظر می رسد اپل اعتقادی به دورکاری ندارد و کار حضوری را  ا
یک اصل مهم و فرهنگ سازمانی خود می داند؛ بنابراین و با وجود تأخیر برای 
بازگشت کارکنان، این شرکت احتماال در ماه های آینده با چالش های متعددی 
در سیاست های داخلی خود مواجه خواهد شد. گفته می شود کارمندان در حال 
ایجاد ائتالفی برای پاسخ به اپل هستند و حداقل ۱۰ نفر از کارکنان قصد دارند 

این شرکت را ترک کند و احتماال به این تعداد اضافه خواهد شد.

ز  ا یکی  سیزدهم  دولت  ییس  ر
مهار  و  مقابله  را  دولتش  مهم  ولویت های  ا
کرونا اعالم کرده است؛ مبحثی که علی رغم 
همه فراز و فرودها و دشواری هایش در ۱۸ 
ماه گذشته، بی تردید با همدلی، قاطعیت و 
نظارت جدی می تواند محقق شده و دولتی ها 

را رو سفید کند...
شروع  با  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
واکسیناسیون علیه کرونا در جهان، مسئوالن 
تکاپوی  در  نیز  کشورمان  درمان  هداشت   ب
جمعیت  برای  موثر  و  معتبر  واکسن  امین  ت
وزارت  هم  اساس  همین  بر  و  بودند  کشور 
بهداشت تاکید کرد که تامین واکسن کرونا 
در کشور را از سه طریق واردات، تولید داخل 
و تولید مشترک به شرط انتقال دانش فنی، 

پیگیر است.
برای  که  شد  اعالم  حال  عین  ر  د
و  واکسیناسیون  نهایی  اهداف  به  ستیابی  د
قطع گردش ویروس، باید نسبت به مصون 
کردن حداقل ۷۰ درصد جامعه اقدام کرد و 
بر این اساس باید نزدیک به ۶۰ میلیون نفر 
مبنا  اگر  بنابراین  شوند.  واکسینه  کشور  ر  د
دریافت حداقل دو نوبت واکسن به ازای هر 
فرد باشد، نیازمند ۱۲۰ میلیون دوز واکسن 

برای کشور خواهیم بود.
ملی  سند  مباحث،  این  موازات  ه  ب
و  اولویت ها  تعیین  برای  اکسیناسیون  و
در  کرونا  واکسن  تزریق  ازبندی های  ف
کشور تدوین شد و چهار فاز زمانی را برای 
واکسیناسیون ایرانیان تعیین کرد که به ترتیب 
شامل کادر بهداشت و درمان، سالمندان باالی 
۶۵ سال، بیماران خاص، مشاغل حساس و در 

نهایت عموم مردم بود.
ت  ر ا ز و م  عال ا طبق  مچنین  ه
بهداشتی ها برآورد شده بود که برای کشور 
طریق  از  کرونا  واکسن  دوز  میلیون   ۲ ۷۰
حتی  و  شود  تامین  استراتژی  سه  مان  ه
گفته شده بود که در صورت تحقق 4۰ تا 
می توان ۱۲۰  نیز  برنامه  این  درصدی   ۵۰
میلیون دوز واکسنی را به عنوان نیاز کشور 
برآورد  همگانی  واکسیناسیون  انجام  رای  ب
کامل  صورت  به  را  واکسیناسیون  و  رد  ک
به دلیل  این عدد و رقم ها  اما  نجام داد،  ا
آنچه که مسئوالن وقت بهداشت و درمان 
کشورمان بدعهدی کشورها و شرکت های 
با گذشت هفت  خواندند،  می  ساز  اکسن  و
ماه از شروع برنامه ملی واکسیناسیون علیه 

به  است.  نشده  محقق  هنوز  ووید-۱9  ک
طوری که تاکنون ۱9 میلیون و 4۶۷ هزار 
و ۸۵۸ نفر ُدز اول واکسن کرونا و 9 میلیون 
و ۶۸4 هزار و ۶۶9 نفر نیز ُدز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور به ۲9 میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۲۷ 

ُدز رسیده است.
بخش  توفیق  عدم  دیگر  سوی  ز  ا
خصوصی در واردات واکسن و در عین حال 
تولید کم دو واکسن »کووایران برکت« و 
»پاستوکووک« که مجوز مصرف اضطراری 
را دریافت کردند، از دیگر عوامل سرعت پایین 
واکسیناسیون در کشور محسوب می شود که 
در برخی بازه های زمانی منجر به تاخیر در 
واکسیناسیون گروه های هدف یا کمبود دز 
دوم واکسن و تغییراتی در زمان بندی فازهای 

واکسیناسیون در کشور شد.
رییسی-  علیرضا  گفته  به  که  هرچند 
پایان  با  بهداشت،  وزارت  بهداشت  عاون  م
بهداشت  کادر  برای  واکسیناسیون  اول  از  ف
و درمان، تاکنون در فاز دوم ۸۷ درصد گروه 
سالمندی، یعنی افراد ۶۰ سال به باال، واکسینه 
شدند. همچنین در فاز سوم نیز تقریبا باالی 
۸۰ تا 9۰ درصد واکسیناسیون بیماران خاص 
و مشاغل حساس به پایان رسیده و به موازات 
این گروه ها مراحل پایانی واکسیناسیون عشایر 
باالی ۱۸ سال در کشور سپری می شود و در 
برخی از جزایر کشور نیز افراد ۱۸ سال به باال 

واکسینه شدند.
موعد  حاضر  حال  در  حال  عین  ر  د
واکسیناسیون گروه های سنی ۵۰ سال به باال 
فرا رسیده است و حتی در برخی استان های 
هم  باال  به  سال  افراد 4۰  مرزی  و  نوبی  ج
واکسن کرونا را دریافت می کنند. همچنین 
واکسیناسیون صنایع و مراکز تولیدی هم در 
کشور آغاز شده است. با این حساب، به گفته 

وزارت بهداشتی ها، عمال ایران وارد فاز چهارم 
واکسیناسیون علیه کرونا شده است.

وعده های  جدید  دولت  اما،  اال  ح
علیه  واکسیناسیون  برای  میدوارکننده تری  ا
کرونا داده است. به طوری که رئیس جمهور 
ابراهیم رییسی، از ابتدای ورودش به کارزار 
انتخابات ریاست جمهوری یکی از اولویت های 
مهمش را مهار کرونا دانست و حاال هم که در 
کسوت رییس جمهور سوگند یاد کرده است، 
به  می کند.  تاکید  موضوع  این  بر  مچنان  ه
طوری که شب گذشته در اولین گفت وگوی 
تلویزیونی خود با مردم مقابله با کرونا را یکی 
از موضوعات اصلی کشور دانست و وعده هایی 
واکسن،  مالی  تامین  واکسن،  واردات  ظیر  ن
تسریع واکسیناسیون، پرداخت معوقات کادر 

درمانی و... را مطرح کرد.
وی با بیان اینکه در دولت اعالم کردیم 
همه مردم واکسینه شوند و با قوت این کار 
دنبال خواهد شد، اعالم کرد که تولید داخلی 
و  کند  تامین  را  داخلی  نیاز  می توانست  ن
رآوردمان این بود که برای مصرف داخلی  ب
هستیم.  واکسن  دوز  میلیون   ۱۰۰ یازمند  ن
میلیون   4۰ شهریور  آخر  تا  اساس  این  ر  ب
واکسن،  تامین  برای  و  است  قطعی  وز  د
را  خود  نیروهای  بهداشت  و  خارجه  زارت  و

بسیج کرده اند.
رییسی اعالم کرد که تامین منابع ریالی 
و ارزی برای واردات واکسن در اولویت بوده 
و انجام شده است و قول داد که با افزایش 
داخلی طی  تولید  تقویت  و  واکسن  اردات  و
روزها و هفته های آینده کار واکسیناسیون 

با شتاب بیشتری انجام خواهد شد.
مانند  اقدامی  نوع  هر  انجام  ی  و
واکسینه  گرو  در  را هم   مدارس  ازگشایی  ب

شدن حد قابل قبولی از مردم دانست.
دستورش  از  ییس جمهور همچنین  ر

مبنی بر پرداخت سریع معوقات کادر درمان 
خبر داد.

وعده ها و برنامه های شانزدهمین وزیر 
بهداشت جمهوری اسالمی در گیرودار کرونا

بهرام  دکتر  اکنون  حال  عین  ر  د
وزیر  شانزدهمین  عنوان  به  ین اللهی-  ع
وزیر  و سومین  اسالمی  هداشت جمهوری  ب
دلتا  اوج طوفان  در  هداشت چشم  پزشک،  ب
کرونا که مرگ های ۵۰۰ تایی و ۶۰۰ تایی 
را در کشور رقم زده است، بر مسند دومین 

وزارتخانه بزرگ دولت تکیه زده است.
عین اللهی در جلسه بررسی صالحیتش 
که  کرد  اعالم  اسالمی  در مجلس شورای 
»من دشواری های بیماری کرونا را با پوست 
و گوشت و استخوان حس کردم. در اسفند 
9۸ از نخستین پزشکانی بودم که کرونا گرفتم 
و مرگ را به چشمانم دیدم. امیدی به زنده 
ماندن نداشتم و جز تصویری از پرستاران و 
پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری که برای 
زنده ماندنم تالش می کردند، چیزی در ذهنم 
ندارم. خداوند دستانم را گرفت و جانی دوباره 
داد تا به میدان دفاع از سالمت بیایم و اجازه 
ندهم پرچم سفید روی زمین بماند پرچمی 
که 4۰ سال قبل در دفاع مقدس در بهداری 

کل سپاه در دست گرفتم.”
وی معتقد است که وزیر بهداشت وقتی 
وزیر است که در کنار مردم ایستاده باشد و 
خود را برای حفظ سالمت مردم به آب و آتش 
بزند تا بیماران بهبود یافته و رنج بیماری شان 
پایان یابد و اعالم کرد که »من یک طبیب و 
نه صنعتگر و نه تاجر هستم. من دوشادوش 
مدافعان سالمتم. نمی توان سالمت مردم را 
معطل تأخیر و تعطیل در تصمیم گیری این 
و آن کرد. دفاع از سالمت مردم نباید معطل 
شخص و چیزی دیگر شود. حفظ جان مردم 
مهمترین اولویت دولت است. سالمت مردم 

خط قرمز ماست.”
را  اصلی اش  برنامه  بهداشت  زیر  و
واکسن  تامین  و  گسترده  اکسیناسیون  و
کرونا،   کنترل  عامل  مهمترین  عنوان  ه  ب
 ۲۲ تا  که  داد  قول  حتی  و  کرد  عالم  ا
تمام  کرونا  واکسیناسیون  امسال  همن  ب
به  ر  امیدوا همه  که  قولی  شد.  واهد  خ
کنترل  راه  تنها  چراکه  آن هستند؛  تحقق 
کرونا در همه دنیا، قطع زنجیره انتقال از 
رعایت  ادامه  البته  و  واکسیناسیون  طریق 

است. بهداشتی  روتکل های  پ

همه قول های ضدکرونایی دولت سیزدهم
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ایران  مطالعات،  طبق 
به سالیانه حدود یک میلیون 
که  دارد  نیاز  مسکونی  احد  و
برای  نیز  مجلس  و  سیزدهم  ولت  د
هدف گذاری  مهم،  این  به  ستیابی  د
کرده اند و به نظر می رسد دور از دسترس 
اوج  البته طی ۲۵ سال گذشته  باشد؛  ن
ساخت وساز در سال ۱39۰ بوده که برای 
حدود ۷۶۵ هزار واحد مسکونی پروانه 
صادر شده و این رقم در سال ۱39۸ به 
4۰۱ هزار واحد رسیده است. جالب اینکه 
سهم بخش دولتی از کل ساخت و ساز 
در سال ۱39۸ فقط ۱ درصد بوده است.

به گزارش دنیای جوانان، مسکن 
مهر باالخره بعد از ۱4 سال تقریبا تمام 
شده و مسکن ملی روی میز دولت قبل 
قرار گرفته که طبیعتا با الحاق این پروژه 
به طرح جهش تولید و تامین مسکن، 
تعهدات  انجام  به  موظف  فعلی  ولت  د

طرح اقدام ملی مسکن خواهد بود.
یادمان هست که دولتهای نهم و 
دهم ابتدای طرح مسکن مهر در سال 
مسکن  پروژه های  اتمام  وعده   ۱ 3۸۶
مهر را در ۱۸ ماه داده بودند اما به قدری 
تامین زیرساختها و خدمات این پروژه ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی طول کشید 
طول  به  هم   ۱4۰۰ سال  تا  پروژه  که 
انجامید. با اینکه محمد اسالمی ـ وزیر 
سابق راه و شهرسازی ـ دو ماه قبل در 
جریان افتتاح ۲۲ هزار واحد مسکن مهر 
اعالم کرد پرونده این طرح بسته شده و 
به دولت سیزدهم کشیده نخواهد شد، 
بررسی ها نشان می دهد هنوز در برخی 
از  تعدادی  تهران  اطراف  شهرهای 

واحدها تحویل نشده است.
درصد   3۱ احمدی نژاد  ولت  د

مسکن مهر را تحویل داد
 ۲۰۰ و  میلیون   ۲ پروژه  کل  ز  ا
هزار واحدی مسکن مهر، سهم دولت 
احمدی نژاد از تحویل واحدها ۶9۰ هزار 
دولت  سهم  و  درصد   3۱ معادل  احد  و
روحانی حدود یک میلیون و 44۱ هزار 
واحد معادل ۶۵.۵ درصد بوده و با اینکه 
وزیر سابق اعالم کرده پرونده این طرح 
بسته شده آمار و ارقام از تحویل نشدن 
۶9 هزار واحد حکایت دارد که بخشی 
از آن ممکن است دچار  مسائل حقوقی 
یا نبود متقاضی باشد. مسکن ملی نیز 
که از شهریور ۱39۸ کلنگ زنی شده به 
۵34 هزار واحد در حال اجرا رسیده و 
4۰ هزار و ۷۸ واحد آن افتتاح شده است.
طبق طرح جامع مسکن، سالیانه 
به حدود یک میلیون واحد مسکونی در 
کشور نیاز داریم اما با توجه به تجربه ای 
از  دارد  قرار  مسئوالن  روی  پیش  ه  ک
طریق ساخت و ساز دولتی نمی توان به 
این هدف رسید و باید بخش خصوصی 

و  قوانین  اصالح  و  مشوقها  ارایه  با  ا  ر
تولید  جهش  طرح  کرد.  فعال  قررات  م
ساخت  هدف  با  نیز  مسکن  تامین  و 
از  مسکونی  واحد  میلیون  یک  الیانه  س
سوی مجلس به تصویب رسیده و دولت 
رئیسی نیز قول داده سالیانه یک میلیون 

واحد مسکونی احداث کند.
دولت  در  صادره  پروانه  یانگین  م

دهم ۶۸۸ هزار واحد در سال
آمار گویای آن است که همزمان با 
طرح مسکن مهر، ساخت و ساز بخش 
بر  است.  یافته  افزایش  نیز  خصوصی 
که  ساختمانی  پروانه های  آمار  ساس  ا
ارایه  راه و شهرسازی  ز سوی وزارت  ا
شده بین سالهای ۱3۸۸ تا ۱39۲ یعنی 
در زمان دولت دهم تعداد 3 میلیون و 
439 هزار و ۵4۷ پروانه ساختمانی در 
مناطق شهری کشور صادر شده است؛ 
طور  به  مذکور  سال  پنج  طی  عنی  ی
متوسط سالیانه حدود ۶۸۸ هزار پروانه 
صادر شده است. این در حالی است که 
علی نیکزاد ـ وزیر مسکن دولت دهم و 
نایب رییس فعلی مجلس به تازگی گفته 
است که در دوره احمدی نژاد سالیانه یک 

میلیون مسکن می ساختیم.
بین سالهای ۱3۷۵ تا ۱39۶ اوج 
بوده که  ساخت و ساز در سال ۱39۰ 
برای ۷۶4 هزار و ۵۶9 واحد مسکونی 
پروانه صادر شده و در سالهای بعد روند 
نزولی به خود گرفته است؛ سال ۱39۶ 
این عدد به 333 هزار و 443 واحد رسید. 
سال ۱39۷ نیز برای 394 هزار و ۸۲۵ 

واحد پروانه صادر شد.
ساخت و ساز به حدود 4۰۰ هزار 

واحد در سال 9۸ رسید
در سال ۱39۸ هم تعداد واحدهای 
مسکونی در پروانه های صادره 4۰۱ هزار 
سال  به  نسبت  که  بوده  واحد   ۲4۵ و 
افزایش  درصد   ۱.۶ میزان  به   ۱ 39۷

بین 3۷۵ هزار و  این  در  است.  داشته 
334 پروانه واحد مسکونی برای بخش 
خصوصی، 3۱۵4 واحد برای تعاونی ها 
و 4۰۷۷ واحد برای بخش دولتی صادر 
شده است. بنابراین سهم دولت از کل 
ساخت و سازها در سال ۱39۸ فقط ۱ 

درصد بوده است.
اگر آمار سالهای گذشته را مالک 
قرار دهیم به نظر می رسد احداث یک 
میلیون واحد مسکونی دور از دسترس 
کار  فعلی،  رکود  به  توجه  با  اما  باشد  ن
دشواری به نظر می رسد. فعاالن صنعت 
با موانع  ساختمان در بخش خصوصی 
آن  مهمترین  که  مواجهند  تعددی  م
مربوط  واقعی  متقاضیان  توان  عدم  ه  ب

می شود.
بی رغبتی بخش خصوصی برای 

تولید مسکن
انجمن  نایب رییس  یرج رهبر ـ  ا
انبوه سازان استان تهرانـ  با بیان اینکه 
شدن  بلند  »نای«  مسکن  ازندگان  س
ندارند گفت: بازار مصالح ساختمانی در 
روزهای پایانی دولت دوازدهم وضعیت 
نابسامانی پیدا کرده و قطعا رکود بخش 
ساخت و ساز را عمیق تر خواهد کرد. به 
مدیریت  سوء  به  اصلی  علت  من  ظر  ن
کار  در  تعمدی  نمی گویم  رمی گردد.  ب
رها  را  چیز  همه  شود  نمی  اما  ست  ا
دولت  دوش  به  را  مشکالت  و  رد  ک

بعدی انداخت.
وی افزود: قیمت هر پاکت سیمان 
از حدود 3۰ هزار تومان به باالی ۶۵ 
هزار تومان رسیده و میلگرد از کیلویی 
تومان  هزار   ۲۰ به  تومان  هزار   ۱ 4
فزایش پیدا کرده است. این در حالی  ا
بهانه  به  هم  قبل  ماه  که شش  ست  ا
افزایش هزینه ها و حمل و نقل قیمت 
سیمان از حدود ۱۲ هزار تومان به ۲۵ 

تا 3۰ هزار تومان رسیده بود.

به گفته رهبر، حدود ۱۸۰ قلم کاال 
استفاده می شود که  در یک ساختمان 
اگر همگی مثل سیمان و فوالد با رشد 
قیمت مواجه شوند هزینه های سازندگان 
کمرشکن خواهد شد. حتی اگر نرخ زمین 
را صفر در نظر بگیریم قیمت ساخت به 
متر  در هر  تومان  میلیون  االی شش  ب
هیچ  اخیر  رشدهای  با  و  رسیده  ربع  م
چشم اندازی برای بخش ساخت و ساز 

وجود ندارد.
هزینه ساخت هر واحد مسکن ملی 

3۷۵ میلیون تومان
بانک  اعالم  دیگر طبق  ز سوی  ا
مسکن تا کنون از ۸۶4۰ میلیارد تومان 
آورده متقاضیان ۲۸4۰ میلیارد تومان آن 
برای احداث پروژه های طرح اقدام ملی 
مسکن به حساب سازندگان واریز شده 
است. ۲44 میلیارد تومان هم تسهیالت 
دو  مجموع  که  شده  پرداخت  انکی  ب
عدد مذکور را به 3۰۸4 میلیارد تومان 
 ۵۸۰۰ حدود  که  نیز  مابقی  ی رساند.  م
میلیارد تومان است به تدریج با پیشرفت 
فیزیکی و آغاز احداث پروژه ها تخصیص 

خواهد یافت.
با احتساب هزینه حدود ۵ میلیون 
تومان برای هر متر مربع واحدهای اقدام 
ملی، برای ساخت یک واحد ۷۵ متری 
نقدینگی  تومان  میلیون  حدود 3۷۵  ه  ب
تومان  میلیارد   3۰۸4 یعنی  است.  یاز  ن
فقط تکافوی ساخت ۸۲۲4 واحد اقدام 
ملی مسکن را می دهد. البته تا کنون 4۰ 
هزار و ۷۸ واحد مسکن ملی افتتاح شده 
وزیر  معاون  ـ  محمودزاده  محمود  ه  ک
راه و شهرسازی ـ به ایسنا گفت: عمده 
واحدهایی که به بهره برداری رسیده از 
روشهایی همچون تعاونی سازی با دریافت 
وام اوراق، استفاده از تسهیالت 9 درصد 
بافت فرسوده و دریافت زمین بدون اتکا 

به منابع بانکی ساخته شده است.

انتصاب آقای علی نصیری به عنوان مشاور مدیرعامل موسسه ملل
ملل:  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به   
جناب آقای علی نصیری طی حکمی از سوی مدیر عامل 
موسسه اعتباری ملل به عنوان مشاور مدیر عامل در امور 

حاکمیت شرکتی منصوب گردیدند. 
و  توفیق  آرزوی  ایشان  برای  عمومی  روابط  داره  ا

بهروزی در انجام ماموریت های محوله را دارد.

همزمان با آغاز هفته بانکداری اسالمی مطرح شد:
اهداف  تحقق  و  صحیح  اجرای  بر  آینده  بانک  عامل  هیات  اکید  ت

شورای عالی بانکداری اسالمی 
بانکداری  هفته  به مناسبت  آینده،  بانک  عامل  هیات  جلسه  نهمین  و  هفتاد 

و  ظرفیت  از  بهره مندی  موضوع   محوریت   با  سالمی  ا
توانمندی شورای عالی بانکداری اسالمی در راستای اجرای 

صحیح و تحقق اهداف آن برگزار شد.
دکتر محمد  و هم افزایی،  جلسه هم فکری  این  ر  د
هیات  رئیس  نائب  مجاهدی  بانک،  مدیرعامل  طانت  ف
مدیره، دکتر فاطمی مشاور عالی مدیرعامل، حجت االسالم 

ج.ا.ایران و حجت االسالم  بانک مرکزی  فقهی  المسلمین رضایی عضو شورای  و
رضازاده صاحب نظر در مسائل بانکداری اسالمی و از اعضای شورای عالی بانکداری 
اسالمی بانک آینده، مهندس فرقانی دبیر شورا و سایر اعضای هیات عامل بانک  

نیز حضور داشتند .
گفتنی است در این جلسه ، فلسفه تشکیل شورای عالی بانکداری اسالمی، 

اهداف، برنامه های عملیاتی و ارکان آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
و  مضاربه  عقد  ظرفیت های  مبنای  بر  جدید  محصوالت  طراحی  مچنین  ه
مشارکت مدنی در کنار استفاده از عقود مبادله ای نظیر مرابحه، شناخته شدن بانکداری 
اسالمی در جهان تحت عنوان بانکداری PLS )بانکداری مبتنی بر شراکت در سود 
و زیان(، جهت گیری شورا برای تحقق اهداف بانکداری اسالمی با ضرورت تمرکز 
بر بانکداری بدون ربا، توسعه، ترویج و اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا و 

بهره مندی از دستاوردهای آن از جمله نکات مطروحه در این جلسه بود.
در جلسه مذکور، هم چنین بر بهره برداری از ظرفیت و توانمندی شورا برای 
اجرای صحیح بانکداری اسالمی و تحقق اهداف آن و نهادینه کردن فرهنگ و 
بانکداری  برنامه های مصوب شورای عالی  از  اخالق سازمانی و ضرورت حمایت 

اسالمی تاکید شد.
هم چنین گزارش عملکرد حوزه معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت و 
مدیریت امور روابط عمومی و بازارفزایی در زمینه تشکیل دوره های آموزشی مبانی 
بانکداری اسالمی در سطح شعب و ستاد بانک آینده نیز به اطالع اعضای جلسه رسید.

ترسیم  با  آینده  بانک  اسالمی  بانکداری  عالی  شورای   ، است  ذکر  ایان  ش
اجرای صحیح  برای  در سال ۱4۰3  پیشرو  »بانک  به عنوان  بانک  این  چشم انداز 

موازین اسالمی در عملیات بانکداری بدون ربا«، فعالیت خود را آغاز کرد. 
بانک آینده با تشکیل شورای عالی بانکداری اسالمی، نهادینه کردن رفتار و 
اخالق اسالمی کارگزاران بانکی، فرهنگ سازی و ارتقای دانش همکاران در این 
زمینه و انطباق چارچوب قراردادهای بانک و فرایند های عملیاتی آن با موازین فقه 

اسالمی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است.
از دیگر اهداف تشکیل این شورا نیز می توان به اجرای دقیق و صحیح قانون 
عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد مزیت رقابتی و جذب مشتریان بالقوه با رویکرد 
جدید، پیشتازی بانک آینده در پیاده سازی شاخصه های بانکداری اسالمی و بانکداری 

اخالقی و هم چنین ترویج فرهنگ و گفتمان بانکداری اسالمی، اشاره نمود.

کودک و نوجوان آموزش ندیده
در حوادث آسیب به گونه های در حال انقراض مقصر نیست

به پیشنهاد انجمن یوزپلنگ ایرانی، 9 شهریور به مناسبت نجات ماریتا، تنها 
توله بازمانده از واقعه دلخراش شهرستان بافق در سال ۱3۷3، به عنوان »روز ملی 
حفاظت از یوزپلنگ« نام گذاری شده است. روز ملی حفاظت از یوزپلنگ، نمادی 

برای حفظ و مراقبت بیشتر از این گوشت خوار در حال انقراض است.
سید  گزارش،  همین  اساس  بر  ایران زمین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
محمدحسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، با اشاره به روز ملی حفاظت 
از یوزپلنگ ایرانی گفت: انقراض گونه های جانوری اصیل و ارزشمند ایرانی دل هر 
ایرانی حامی محیط زیست را به درد می آورد. ما جانوران ارزشمند بسیاری را نظیر ببر 
ایرانی ازدست داده ایم و تمامی این موارد نتیجه عدم آگاهی رسانی و فرهنگ سازی 

مناسب برای بزرگ ساالن و عدم آموزش صحیح کودکان و نوجوانان است.
وی افزود: شایسته نیست گونه های آسیب پذیر و در حال انقراض نظیر یوزپلنگ 
ایرانی، از سوی کودکان موردحمله و تعرض قرار گیرد و جان خود را از دست بدهند. 
امروز ما ابزارهای آموزشی نوین و شبکه های اجتماعی قدرتمند را در اختیار داریم و 
باید از این فرصت طالیی در جهت آموزش صحیح فرزندان این مرزوبوم استفاده کنیم.

استاد تصریح کرد: با اقدامات سلبی و راهکارهای صرفًا درمانی نمی توان به 
نتیجه مطلوب دست یافت. اعتقاد من این است که با آموزش صحیح، افزایش آگاهی و 
استفاده خالقانه متولیان امر از شبکه های اجتماعی، مسأله برای مردم روشن می شود و 
خود به محافظان و حامیان اصلی گونه های جانوری در حال انقراض تبدیل می شوند.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشاره به اهمیت آموزش کودکان و 
نوجوانان در خصوص حمایت از محیط زیست در تمامی شاخه ها و محورها اذعان کرد: 
در این زمینه، تنها آموزش دادن محیط بانان و بزرگ ساالن کفایت نمی کند. باید به این 
موضوع حساس و ملی، در سطح کالن نگاه شود و آموزش مداوم کودکان و نوجوانان 
در خصوص آشنایی و حفاظت از گونه های مختلف جانوری، در اولویت قرار گیرد.

ما  از  بعد  نسل های  و  جدید  نسل  اینکه  به  اشاره  با  رسانه  کارشناس  ین  ا
نباید اشتباه گذشتگان را تکرار کنند و بهانه آن ها نیز بی اطالعی از میزان اهمیت 
بازوی  می تواند  آموزش دیده  نسل  که  نکنید  تردید  کرد:  تأکید  باشد،  وضوع  م
توانمند محیط زیست در کنار محیط بانانی باشد که در این زمینه مشغول خدمت و 

جان فشانی هستند.
استاد گفت: ما صاحب کودکان و نوجوانانی بسیار باهوش و تأثیرپذیر هستیم. 
آنچه در سال ۱3۷3 در بافق اتفاق افتاد، خروجی یک غفلت آموزشی- فرهنگی 
از محیط زیست طی  دردناک در سطح وسیع و یک نگاه غلط به حیطه حفاظت 
در  را  آموزش ندیده  و  ناآگاه  نوجوان  و  کودک  نمی توانیم  ما  بود.  متوالی  الیان  س

این گونه حوادث مقصر بدانیم.
وی در پایان سخنان خود اضافه کرد: آنچه باید بیش ازپیش به آن توجه شود، 
این است که مهم ترین اقدامات در راستای تضمین بقای این جاندار، ممانعت از 
هرگونه شکار در زیستگاه های یوز،  توقف فعالیت های معدن کاوی، عدم عبور جاده های 
جدید از داخل زیستگاه های ده گانه یوز و اطالع رسانی های مداوم است که هر یک 

سهم به سزایی را در نجات این گونه ایفا می کنند.
یادآور می شود؛ 4 شهریور به مناسبت شهادت محیط بان فقید، یحیی شاه کوه 
محلی به عنوان روز ملی محیط بان و 9 شهریور نیز به مناسبت روز نجات ماریتا، 

روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی نام گذاری شده است.

مدیر عامل بانک مسکن تاکید کرد:
اولویت  در  تسهیالت  پرداخت  برای  های ساختمانی  پروانه  رصد 

قرار گیرد
رصد پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های مناطق مربوط به 
از  یکی  پرداخت تسهیالت مسکن،  برای  ها  پروژه  مدیریت  منظور  به  هر شعبه، 

وظایف اصلی شعب می باشد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،همزمان با هفته بانکداری اسالمی، 
دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن در سفر خود به استان آذربایجان شرقی 
، ضمن بازدید از شعبه مرکزی تبریز، از پروژه های مجتمع مسکونی ۱44۶ واحدی 
آیمان و پروژه مجتمع مسکونی 9۸ واحدی ارغوان رشدیه تبریز، شرکت سرمایه 
پروانه های ساخت صادره توسط شهرداری  بر رصد  و  بازدید  نیز  گذاری مسکن 
ها به منظور جذب مشتریان جدید و مدیریت پروژه ها برای پرداخت تسهیالت 

ساخت تاکید کرد.
دکتر شایان تمرکز زدائی را یکی از اولویت های اصلی کاری خود در بانک 
مسکن عنوان کرد و از تفویض اختیارات در زمینه های مختلف به مدیریت ها خبر 
داد و افزود: سیاست اخیر بانک این است که مجموعه ستاد بانک در خدمت صف و 
شعب قرار گیرد و در این خصوص هر یک از وظایف بخش ستادی بانک می تواند 

به استانها و شعب تفویض شود.
مدیر عامل بانک ادامه داد: همکاران ما می باید با زیر نظر قراردادن منطقه 
جغرافیائی شعبه و با برنامه ریزی مناسب برای مدیریت کردن منابع و مصارف و با 
مراجعه به سازندگان پروژه های ساختمانی امکان استفاده آنان از تسهیالت بانک 

مسکن را فراهم سازند.

مهمترین وعده های وزیر نفت
وزیر نفت دولت سیزدهم پیش از دریافت رای اعتماد وعده هایی را به عنوان 
برنامه های اجرایی خود در چهار سال پیش رو مطرح کرد و اکنون بعد از سکانداری 

در وزارت نفت قرار است به این وعده ها جامه عمل بپوشاند.
به گزارش دنیای جوانان، وزیر نفت در آخرین جلسه بررسی صالحیتش در 
صحن علنی مجلس  وعده هایی را مطرح کرد که شامل کاهش خام فروشی، واردات گاز 
طبیعی از ترکمنستان، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای فروش نفت، استفاده 
از توان توافق جامع راهبردی با کشورهای دوست و حذف امضای طالیی می شود.

در ادامه وعده های وزیر نفت را مرور می کنیم:
- استفاده از مدیران کارآمد و انقالبی و فسادستیز، حمایت از ساخت داخل، ارتقا 
و اثربخشی دانشگاه صنعت نفت، استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها 
و پژوهشگاه ها و ضرورت به کارگیری دیپلماسی قوی انرژی، اجرای سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی، رویکرد بنده در وزارت نفت خواهد بود.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فروش نفت

-اطمینان می دهم با استفاده از توان نیروهای متخصص توانمند و استفاده از 
توان همه نیروهای خدوم کشور و اتخاذ رویکرد فعال برای دور زدن تحریم ها پیش 
می رویم و با استفاده از تجربه های موجود و دیگر روش ها که امکان بازگویی آن نیست، 
اقدام های مهمی را برای فروش نفت در پیش خواهیم گرفت، همچنین از ظرفیت 
بخش خصوصی و ظرفیت همه دستگاه های اجرایی در فروش نفت استفاده می کنیم.

تهاتر نفت با کاال یا تهاتر نفت با سرمایه گذاری
-تهاتر نفت با کاال یا تهاتر نفت با سرمایه گذاری به عنوان یکی از روش های 

دور زدن تحریم ها عنوان شد.
تعیین تکلیف توسعه و تولید حداکثری در میدان های مشترک

-در این دولت تعین تکلیف توسعه و تولید حداکثری در میدان های مشترک 
نفت و گاز در دستور کار قرار می گیرد.
جمع آوری گازهای همراه مشعل

-برنامه دیگر جمع آوری گازهای همراه مشعل و جلوگیری از گازسوزی و 
استفاده بهینه از آن است. پایداری تأمین سوخت موردنیاز نیروگاه های کشور هم 
با همکاری وزارت نفت انجام می شود و پیگیری گازرسانی به مناطق روستایی هم 

در دستور کار است.
برای واردات گاز طبیعی از ترکمنستان برنامه داریم

-تکمیل طرح های پاالیش گاز، احداث خطوط انتقال و ایستگاه های تقویت 
فشار و گازرسانی به صنایع جدید و تعیین تکلیف قرارداد واردات گاز طبیعی از کشور 

ترکمنستان در دستور کار خواهد بود.
حرکت برای کاهش خام فروشی

-کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده صنایع پایین دستی به ویژه در صنایع 
پتروشیمی از برنامه های ما بوده، یکی از راه های دور زدن و خنثی سازی تحریم ها تبدیل 
نفت خام به فرآورده است، زیرا در این دوران در فروش فرآورده مشکالت کمی داشتیم.

ارتقای کّمی و کیفی پاالیشگاه های موجود کشور
کیفی  و  کّمی  ارتقای  اجرای طرح های  کار،  برنامه  در  مهم  اقدام های  -از 
پاالیشگاه های موجود کشور با هدف افزایش تولید محصوالت با ارزش باالتر به ویژه 

تأمین خوراک پتروشیمی است.
توسعه پتروپاالیشگاه ها از سوی بخش خصوصی

-بی شک از توسعه پتروپاالیشگاه ها از سوی بخش خصوصی برای تأمین نیاز 
داخل و صادرات فرآورده و محصوالت پتروشیمی هم حمایت می کنیم.

مردمی سازی اقتصاد نفت و گاز
-از دیگر راهکارها برای تأمین مالی، مردمی سازی اقتصاد نفت و گاز و جذب 

سرمایه های مردمی و مشارکت آنها در پروژه های صنعت نفت است.
تهاتر نفت خام و میعانات با پیمانکاران و سازندگان کاال

-تهاتر نفت خام و میعانات با پیمانکاران و سازندگان کاال نیز در دستور کار 
است، از ظرفیت های صندوق توسعه ملی هم بهره می بریم و با توجه به ماهیت 
پروژه های صنعت نفت امکان تأمین مالی از محل سپردن ارزی و ریالی صندوق 

توسعه ملی هم در بانک های عامل وجود دارد.
استفاده از توان توافق جامع راهبردی با کشورهای دوست

بانک ها، نهادها و  از توان مؤسسه های مالی،  -از دیگر ظرفیت ها، استفاده 
بنگاه های اقتصادی و یکی دیگر از راهکارها برای جذب سرمایه گذار هم بهره گیری 

از توان توافق جامع راهبردی با کشورهای همسو و دوست است.
امضاهای طالیی حذف می شوند

- تاکید بر شناسایی گلوگاه های فساد و تشدید نظارت در آنها، حذف امضاهای 
طالیی از شیوه های قانونی و مقرراتی و جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی با توسعه 
سامانه مدیریت مصرف و به روزآوری سامانه هوشمند کارت ساخت، توجه جدی به 
مسئولیت اجتماعی برای محرومیت زدایی، اهتمام جدی به نیازها و مشکالت مردم 

به ویژه در حوزه هایی که صنعت نفت در آنجا مسئولیت دارند.
احیای سهم و جایگاه ایران در اوپک و بازارهای نفت

- دیپلماسی قوی و تنظیم روابط بین الملل در حوزه نفت و گاز با استفاده 
کشورهای  مجمع  اوپک،  جمله  از  منطقه ای  بین الملل  سازمان های  ظرفیت  ز  ا
صادرکنندگان گاز )جی ئی سی اف( برای حفظ و پس گرفتن سهم و جایگاه ایران 
به طور جدی  را  نفت  بازارهای  و  نفت(  اوپک )سازمان کشورهای صادرکننده  در 

پیگیری می کنیم.
-تالش ما گسترش همکاری با کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس 
و دریای خزر برای اکتشاف و تولید سرمایه گذاری مشترک در میدان های نفت 

و گاز خواهد بود.

آمارها نشان می دهد؛

احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال، سخت اما انجام شدنی است
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سقوط بیش از یک درصدی قیمت نفت
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار آسیا در پی کاهش قیمت 
فروش نفت عربستان به این منطقه که از نگرانیهای تقاضا حکایت دارد، 

بیش از یک درصد کاهش یافت.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در نوامبر 9۰ سنت معادل ۱.۲ 

درصد کاهش یافت و به ۷۱ دالر و ۷۱ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اکتبر با 
۸4 سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش، به ۶۸ دالر و 4۵ سنت در هر بشکه رسید.
بیانیه ای به مشتریانش  غول نفتی آرامکوی سعودی روز یکشنبه در 
اطالع داد که قیمت فروش رسمی اکتبر همه گریدهای نفتی که به آسیا 
عرضه می کند را دستکم یک دالر در هر بشکه کاهش خواهد داد. این 
کاهش قیمت بیشتر از میزان پیش بینی شده از سوی پاالیشگاههای آسیایی 

در نظرسنجی رویترز بود.
باره  این  در  اسپکتس«  »انرژی  شرکت  تحلیلگر  چائوهان،  یرندرا  و
گفت: قیمت رسمی فروش به آسیا منفی بود و تقاضای مالیمتر و احتماال 

عرضه باالتر را نشان داد.
کاهش بهای معامالت آتی به کاهش قیمتها در روز جمعه افزوده شد. 
نفت روز جمعه در واکنش به گزارش اشتغال ضعیفتر از حد مطلوب آمریکا 
که روند احیای اقتصادی ناهموار و رشد آهسته تر تقاضا برای سوخت را نشان 
داد، کاهش پیدا کرده بود. با این حال نگرانیها نسبت به محدود ماندن تولید 
نفت آمریکا در خلیج مکزیکو پس از توفند آیدا، مانع سقوط بیشتر قیمتها شد.

دولت آمریکا در واکنش به وضعیت تولید، از ذخایر استراتژیک نفت 
عرضه کرده است. آمار دولتی نشان داد تولید حدود ۱.۷ میلیون بشکه در 
روز نفت و ۱.99 میلیارد فوت مکعب گاز متوقف مانده است. همزمان قطعی 

برق مانع ازسرگیری تولید بعضی از پاالیشگاهها شده است.
بر اساس گزارش رویترز، آمار روز جمعه شرکت خدمات نفتی بیکرهیوز 
نشان داد طوفان همچنین باعث شد شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته 
را  بار در پنج هفته اخیر شمار دکلهای حفاری نفت و گاز  برای نخستین 
کاهش دهند. شمار دکلهای حفاری نفت بیشترین کاهش را از ژوئن سال 

۲۰۲۰ داشت.
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زیر نظر: بهنام مومنی

مجوز آمریکا به کره جنوبی؛
صادرات لوازم خانگی به ایران 

به عنوان پرداخت بدهی!
اخیرا برای دومین بار در سال جاری اخباری از واردات قانونی لوازم خانگی 
کره ای به کشور منتشر شده است؛ در حالی که بررسی ها نشان می دهد تصمیم 

جدیدی در این رابطه گرفته نشده است.
به گزارش دنیای جوانان، در روزهای اخیر دوباره بحث واردات لوازم خانگی 
کره ای به جای بدهی های کره به ایران در رسانه های مختلف مطرح شده است. 
برخی رسانه ها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول های ایران 
به کره و شرکت های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق 
واردات کاال به ایران پرداخت کنند، اما در این مجوز قید شده که شرکت های 
جدید امکان صادرات محصوالت خود به ایران را ندارند و همان شرکت های 

پیشین ال جی و سامسونگ باید محصوالت خود را به ایران صادر کنند.
اما جست وجویی در سایت های مختلف انگلیسی زبان نشان می دهد که 
این خبر اواخر تیر ماه در برخی سایت ها منتشر شده که البته در آن ها اشاره ای 
به نام شرکت ها نشده است. همان زمانی که اولین بار گمانه زنی هایی از واردات 

لوازم خانگی کره ای بعد از توافق با کشورهای غربی مطرح شد.
لبته چند روز بعد از آن ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(  ا
مجوز ورود محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور را رد و اعالم کرد که هیچ 

تصمیمی برای ورود محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد.
در این رابطه عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اطالعات 
ما هم بر اساس اخبار منتشر شده است که به نظر می رسد وزارت خزانه داری 

آمریکا اجازه داده به جای بخشی از پول ایران که در ژاپن و کره بلوکه شده، 
اقالم غیر تحریمی به کشورمان صادر شود. به عبارت دقیق تر این مجوز برای 
غیر  اقالم  می توانند  و  داشتند  ایران  با  همکاری  سابقه  که  است  شورهایی  ک

تحریمی را ارسال کنند. 
اما به گفته وی در این مجوز اشاره ای به نام شرکت ها یا اقالم خاصی نشده 

است و حتی اگر توافقی هم صورت گیرد، اجرا شدن آن زمانبر است. 
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه احتمااًل عده ای برای 
پیشگیری از واردات، چنین فضایی ایجاد می کنند، تصریح کرد: مشخص است 
که کره تمایل دارند کاالی ساخته شده خود را به ایران وارد کند، اما ما نباید 
اجازه دهیم این اتفاق بیفتد؛ بلکه باید به عنوان کشوری که استراتژی مشخصی 
دارد از این فرصت برای واردات اقالم مورد نیاز ازجمله اجزا و قطعات، ماشین 
آالت و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده کنیم تا به گردش کار واحدهای 

صنعتی هم کمک شود. 
می توانیم از این مجوز استفاده بهینه کنیم

هاشمی با بیان اینکه وزارت خزانه داری آمریکا هیچ وقت نام شرکت های 
مجاز به فعالیت را اعالم نمی کند، گفت: ایران باید تعیین کند که چگونه می خواهد 
از این مجوز بهره برداری کند. در اصل ما باید طرفدار رفع تحریم ها باشیم اما نباید 
اجازه دهیم بیگانگان برای ما تعیین کنند که چه کاالیی وارد کنیم، بلکه باید با 
یک سیستم صحیح اقتصادی و صنعتی، منافع ملی را در نظر بگیریم؛ بنابراین 
دلیلی ندارد در حال حاضر کاالهای نهایی که در کشور تولید می شود وارد شود. 
وی افزود: به نظر می رسد برخی به دنبال اهدافی هستند که از هر تکانی 
موج رسانه ای ایجاد می کنند. شاید هم نگران هستند که به قول خودشان مافیای 

واردات به بهانه کمبود و تامین سالیق مختلف لوازم خانگی وارد کند. 
البته این مقام صنفی معتقد است هر چند جای نگرانی وجود دارد اما به همان 
میزان باید از طرف دیگر ماجرا نگاه کرد و نگران انحصار بود؛ چراکه انحصار در 
خودروسازی هم کمکی نکرده و نه تنها قیمت ها در این بخش باالست و کیفیت 
قابل قبول نیست، بلکه مصرف کننده مجبور است برای خرید هر چیزی که ارائه 
می شود در صف بماند و آن را بخرد. اما در قرن ۲۱ وقت این حرف ها نیست  و 

باید با منطق عمل کرد؛ چراکه ممنوعیت ها نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. 
تامین مواد اولیه را در اولویت قرار دهید

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پایان پیشنهاد داد که دولت تامین نیاز مواد 
اولیه واحدهای صنعتی و مواد اولیه داخلی به 
ویژه پتروشیمی ها که وضعیت حادی دارند را 
سر و سامان دهد و تامین ورق فوالدی را نیز 
در اولویت قرار دهد. همچنین برنامه ریزی 
کند تا مشکالت کالن کشور برطرف شود و 
شاخص های بانک جهانی مثل فضای کسب 
و کار، فساد و غیره را ارتقا دهد تا به رونق و 

جهش تولید منجر شود.
دو سال پیش و با تشدید تحریم های 
آمریکا دو شرکت کره ای ال جی و سامسونگ 
لوازم خانگی سرمایه گذاری  که در صنعت 
حال  در  کردند.  ترک  را  ایران  بودند،  کرده 
حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی 
از  آنها  قطعات  و  کرده  تغییر  سام  و  پالس 
کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد 
و  جی  ال  برند  کاالهای  بنابراین  ی شود.  م
سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق 
وارد می شوند و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا 
مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو 

نیز رخ داده است.
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فاضالب  و  آب  امور  دیر  م
نوسازی  از  دشتستان  شهرستان 
یک هزار و ۶۵۰ متر شبکه آبرسانی 
شهر آب پخش خبر داد و اظهار داشت: یک هزار 
و ۶۵۰ متر از شبکه توزیع و ۱۰۰ فقره انشعاب 
آب شهر آبپخش از محل تبصره 3 و منابع 
داخلی در محله های دارای مشکل، نوسازی 
شد.حسین رمضانی تجهیز ۲ اکیپ تعمیرات 
و رفع  امکانات موجود  بکارگیری حداکثر  و 
گرفتگی شبکه توزیع در ۲۵نقطه از آب پخش 
را از دیگر اقدامات دانست و افزد: تانکرهای 
آبرسانی برای آبرسانی سیار به محله هایی که 
به دلیل گرفتکی خط لوله، دچار مشکل کمبود 

آب بودند بکارگیری شد.
وی اضافه کرد: با توجه به قرارداد منعقد 
شده، ۵۰۰ متر دیگر از شبکه توزیع آب و نوار 
حفاری آب پخش در هفته های آینده نوسازی 

و ترمیم می شود.

نوسازی شبکه آبرسانی شهر آب پخش دشتستان پویش اهدای کتاب توسط مسووالن ایالم آغاز شد
پویش  استانی  معاونان و مسووالن  استاندار،  با حضور  یالم_طی مراسمی  ا

اهدای کتاب توسط مدیران آغاز شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم  در جمع خبرنگاران  اظهار داشت: بمنظور 
نهادینه کردن و تقویت فرهنگ کتاب و کتابخوانی و برای استفاده از ظرفیت ها، 
تبلیغ و اطالع رسانی بین مردم، پویش اهدای کتاب توسط مسووالن و مدیران 
استان ایالم با شعار “اهدای کتاب؛ میراث ماندگار” امروز یک شنبه آغاز شده است.

سمیه حیدری افزود: برای ترویج کتاب و کتابخوانی در بین مردم تاکنون پویش 
های مختلفی در استان اجرا و در این راستا حدود پنج هزار جلد کتاب به کتابخانه 

های عمومی استان اهدا شده است.
وی اضافه کرد: اجرای پویش اهدای کتاب در راستای تقویت منابع کتابخانه ها 
از لحاظ کمی و کیفی با توجه به اهدای کتاب مردم باعث غنی شدن منابع می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم از دیگر اهداف مهم اجرای این پویش 
را دست به دست شدن کتاب بین مردم و کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخانی 
ذکر کرد و یادآور شد: امروز حدود ۱۵۰ جلد کتاب توسط مدیران استانی به کتابخانه 

های عمومی استان ایالم اهدا شد.
حیدری ادامه داد: سال گذشته نیز در مجموع 43 هزار و 3۱۶ جلد کتاب از 
سوی سازمان ها و ادارات به کتابخانه های عمومی استان اهدا شده است.همچنین 

تعداد کتب اهدایی در سالجاری به اداره کل حدود ۸۱۰۰ نسخه کتاب است.

هشتگرد  شهرجدید  سهم  مسکن  واحد  هزار   ۴۰ از  بیش  ساخت 
در دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد اعالم کرد ساخت 4۰ هزار و 
۷۰۰ واحد مسکن سهم شهر جدید هشتگرد در دولت سیزدهم و نهضت مسکن 
سازی است. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد؛ مسعودحق 
لطفی اظهار داشت: در راستای اجرای ابالغیه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اجرای 
برنامه ها و فرمان راهبردی رئیس جمهور برای وزارت راه و شهرسازی ساخت 4۰ 
هزار و ۷۰۰ واحد مسکن در دستور کار شرکت عمران شهرجدید هشتگرد قرار گرفته 

که طی چهار سال باید به اتمام برسد. 
وی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری نهادهای مرتبط در مسیر جهش تولید 
مسکن گفت: رونق بخش مسکن در توسعه اقتصادی کشور تأثیر بسزایی دارد و 

بخش قابل توجهی از صنایع وابسته با توسعه مسکن رونق خواهند یافت.
 حق لطفی گفت: در همین راستا تعامل دستگاههای خدمات رسان و کاهش 
مراحل اداری غیر ضرور امری ضروری است. مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید 
هشتگرد اظهار داشت: شرکت عمران شهرجدید هشتگرد با تمام توان در راستای 
اجرای تعهدات دولت تالش خواهد کرد تا عالوه بر رونق شهر، رضایت شهروندان 

را نیز کسب نماید.

جلسات رسمی شورای اسالمی شهرجدیدهشتگرد به صورت علنی 
و با حضور شهروندان و اصحاب رسانه برگزار مي شود

از  دعوت  با  هشتگرد  شهرجدید  اسالمی  شورای  رسمی  جلسه  فتمین  ه
سرپرست شهرداری و مدیر آبفاي شهري با حضور شهروندان و اصحاب رسانه در 
سالن اجتماعات شوراي اسالمي برگزار شد و طي آن لوایح تقدیمي و موضوعات 

دستور کار شورا بررسی گردید.
دکتر محسن آسوبار در ابتدای جلسه عنوان کرد: مالک عملکرد شورای دوره 
ششم شهرجدیدهشتگرد شفافیت خواهد بود. بر همین اساس طبق قولي که داده 

بودیم جلسات شورا در این شهر به صورت علنی برگزار مي شود.
شوراي  عمران،  شرکت  و  شهرداري  داشت:  اذعان  اسالمي  شوراي  ئیس  ر
اصلی،  اضالع  کنار   در  و  باشند  توسعه شهر مي  اصلي  اضالع  مردم  و  اسالمي 
اطالع رساني صحیح مطالبات مردمي توسط رسانه ها و توجه به انتقادات مردمي 
مي تواند راهنماي مسیر توسعه گردد. همه ما باید تالش کنیم اثرات بزرگ از خود 
به یادگار بگذاریم و علني کردن جلسات شوراي اسالمي یکي از حقوق حقه مردم 

است که در قانون تشکیل جلسات شورا به آن اشاره شده است.
 در ادامه پس از نطق اعضاي شورا دستور جلسه شورا مطرح گردید:۱- دعوت 
از رئیس آبفاي شهرجدید جهت بررسي وضعیت آبرساني شهر و فضاي سبز۲- نحوه 
واگذاري امالک تجاري شهرداري در فاز ۲3- نحوه واگذاري برکه هاي واقع در 
بوستان گلستان، ضلع شرقي فروشگاه رفاه4- مشکالت مرتبط با تأمین پارکینگ 
قطعات تجاري محله اي دستور جلسه اول شوراي سالمي با حضور مهندس جواهري 
رئیس آبفاي شهرجدید مطرح و مشکالت و موانع موجود در آبرساني فضاي سبز 

شهري مطرح گردید.  
دکتر آسوبار دراینخصوص بیان داشت: فضاي سبز شهري یکي از دغدغه 
هاي کالن و مهم شهروندان این شهر مي باشد و بادرنظر گرفتن سبقه این شهر 
در فضاي سبز در حال حاضر وضعیت فضاي سبز شهري نه درخور این شهر و نه 

در خور شهروندان مي باشد. 
جواهري مشکالت مربوط به کمبود آب شرب شهري را بزرگترین دغدغه آبفا 
بیان کرد و اظهار داشت: شرکت آب منطقه اي البرز مي بایست درخصوص تأمین 
آب جهت آبیاري فضاي سبز شهري پاسخگو باشد و این موارد تحت حوزه اختیار 
ما نمي باشد. موضوعات مربوط به شکستگي دائمي لوله هاي آب که باعث دردسر 
براي شهروندان و شهرداري شده است، دزدیدن منهول هاي فاضالب، قطعي آب 
شرب در برخي مناطق، وضعیت فاضالب شهري و حق شهرداري از پسآب تصفیه 
خانه فاضالب از موضوعاتي بود که در این جلسه از مهندس جواهري رئیس آبفاي 
شهري مطرح و ایشان توضیحاتي را بیان داشتند.  جواهري شکستگي دائمي لوله هاي 
آب را ناشي از شیب طبیعي شهر و پوسیدگي لوله هاي آب و اختالف فشاري که در 
لوله ها سبب مي شود برشمرد و درخصوص دزدي منهول ها بیان داشت: شهروندان 
در هر نقطه اي از شهر با این مشکل مواجه شدند حتما با شماره تلفن هاي اداره 
آب تماس گرفته و موضوع را اطالع دهند تا در اسرع وقت اقدام الزم صورت گیرد.

آبیاري فضاي سبز  دراینخصوص مقرر گردید: ۱- مکانیزه کردن  ادامه  در 
و  احیا  برنامه هاي حمایتي جهت  قرار گیرد.۲-  شهري در دستور کار شهرداري 
ارتقاي فضاي سبز عمومي در دستور کار قرار گیرد3- گیاه هایي که نیاز کمتري به 
آبیاري دارند کاشته شوند.4- از ظرفیت شهروندان و تشکل هاي مردم نهاد جهت 
پایش و نگهداشت فضاي سبز شهري استفاده گردد. ۵- از امکانات آب شهرداري 
جهت آبیاري فضاهاي سبز شهري باحضور شهردار، رئیس شورا و رئیس آبفا بازدید 
به عمل آید. ۶- احیاي قنوات در دستور کار قرار گیرد.۷- و در نهایت جهت تأمین 
و تخصیص حق شهرداري از پسآب فاضالب شهري که از قبل توسط شهرداري 
خریداري شده و درحال حاضر آب و فاضالب از دسترسي جهت آبیاري فضاي سبز 
امتناع مي ورزد و همچنین لزوم دریافت مجوز حفر چاه جهت تأمین آب فضاي 
سبز شهري جلسه اي باحضور شهردار، رئیس شوراي اسالمي، رئیس آبفاي شهري 

با رئیس آب منطقه اي استان هماهنگ شود.
 در ادامه 3 الیحه شهرداري به شوراي اسالمي قرائت و بررسي گردید و 
به جز مورد واگذاري برکه ها که به جهت تأمین آب مورد نیاز جهت فضاي سبز 
شهري از دستور کار شوراي اسالمي خارج گردید، باقي موارد با ۵ رأي موافق 
لوایح فضا در  پایان بررسي  از  انتهاي جلسه و پس  مصوب گردید. همچنین در 
اختیار شهروندان و اصحاب رسانه قرار گرفت تا مسائل و موضوعات مورد نظر 

خود را مطرح نمایند.

در شورای معاونین جمعیت هالل احمر استان خوزستان 
مطرح شد

تقویت حضور همه جانبه جمعیت هالل احمر استان در جبهه مقابله 
با شیوع ویروس کرونا

در این نشست دکتر علی خدادادی بر تقویت حضور جمعیت هالل 
ویروس  پیش  از  بیش  با شیوع  مقابله  در همه عرصه های  استان  حمر  ا

کرونا تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان خوزستان؛ جلسه 
این  شد.در  برگزار  خوزستان  استان  احمر  جمعیت هالل  معاونین  شورای 
نشست دکتر علی خدادادی بر تقویت حضور جمعیت هالل احمر استان در 

همه عرصه های مقابله با شیوع بیش از پیش ویروس کرونا تاکید کرد. 
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خوزستان افزود: این جمعیت 
عالوه بر مشارکت در طرح ملی شهید سلیمانی ،غربالگری مرزی و راه اندازی 
فعالیت های گسترده   ، به ویروس کرونا  ابتال  زمایشگاههای تشخیصی  آ
آموزشی در حوزه پیشگیری و راه اندازی مرکز درمانی و بستری بیماران 
مبتال به کرونا)بیمارستان طالقانی  سابق( و مراکز نقاهتگاهی، در دو محور 
فعال سازی بانک های امانت تجهیزات پزشکی و همچنین ارائه خدمات 
حمایتی از قبیل توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی در بین خانوارهای 
متاثر از شیوع ویروس و راه اندازی مراکز واکسیناسیون عمومی ورود جدی 
داشته  و نقش جمعیت هالل احمر خوزستان در این زمینه برجسته بوده 
است ولی با توجه به نیاز امروز مردم به این خدمات باید تمام تالشمان را 

صرف ادامه و تقویت این قبیل فعالیت ها کنیم.
 او با اشاره به افزایش ساعات کاری مرکز واکسیناسیون مستقر در 
سینما هالل اهواز،عنوان کرد: فعالیت شبانه روزی این مرکز تجمیعی می 
تواند بر تقلیل زمان انتظار مراجعه کنندگان برای تزریق واکسن و جلوگیری 
از  تشکیل صف ها تأثیر بسزایی داشته باشد. در ادامه نیز معاونین حاضر در 
جلسه هر یک به طرح مسائل مربوط به حوزه مسئولیت خویش پرداختند.

در راستای پروژه کاهش تلفات برق
شبکه فشار ضعیف هوایی روستای باغچه شهرستان میامی به کابل 

خودنگهدار تبدیل می شود
مدیر توزیع برق شهرستان میامی از اجرای پروژه ی تبدیل شبکه فشارضعیف 
سیمی روستای باغچه شهرستان میامی به کابل خودنگهدار در راستای پروژه کاهش 

تلفات انرژی الکتریکی خبر داد.
عباس ربیعی با بیان این که پروژه مورد اشاره تا اواخر شهریور ماه سال جاری 
اجرایی خواهد شد اظهار کرد: برای عملیاتی شدن آن، شش هزار و 3۰۰ متر شبکه 

سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل می شود.
وی یادآور شد: احداث شبکه فشارمتوسط هوایی و نصب پست شماره چهار 
روستای کالته اسد و شماره چهار شهرک امام خمینی )ره( میامی و شماره شش 
روستای نردین، اصالح شبکه فشارضعیف هوایی روستای کمردار و توسعه شبکه 
فشارضعیف هوایی به منظور ارتباط فیدر ولهوس به طول بیش از دوهزار متر، از 
جمله برنامه های در دست اقدام این مدیریت است که تا پایان شهریور ماه اجرایی 

خواهند شد.
وی بیان کرد: به منظور تامین برق مشترکان جدید، از آغاز امسال تاکنون، 
چهار هزار و ۲۶۰ متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و زمینی احداث و 
در راستای حفظ و پایداری خطوط برق رسانی، چهار هزار و 3۲ متر شبکه توزیع 

برق، اصالح و بهینه سازی شده است.
منظور  به  خودنگهدار  کابل  متر   ۱۰۷ و  هزار  یک  احداث  شد:  یادآور  ی  و
بهسازی شبکه فشارضعیف و تامین برق متقاضیان جدید و همچنین نصب هشت 
ایستگاه هوایی توزیع برق با ظرفیت 4۵۰ کیلوولت آمپر، از جمله اقداماتی است که 

به انجام رسیده است.
وی با اشاره به این که از شروع سال جاری تا زمان حاضر، 34 پروژه عمرانی 
برق رسانی به بهره برداری رسیده تصریح کرد: مبلغ ۱4 میلیارد و ۱۰ میلیون ریال 

سرمایه گذاری برای این تعداد پروژه صورت پذیرفته است.

مواصالتی  محورهای  در  تردد  میلیون  یک  و  پنجاه  از  بیش  بت  ث
استان طی پنج ماهه نخست سال جاری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان از ثبت بیش از پنجاه 
و یک  میلیون تردد خودرو طی پنج ماهه  سال جاری در محورهای مواصالتی 

استان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان  
احسان منصورکیایی  با اشاره به این که طی پنچ ماه سال جاری پنجاه و یک میلیون 
و یکصد و چهل ونه هزار  خودرو در محورهای استان تردد داشته اند گفت: سهم تردد 

وسایل نقلیه سنگین طی این مدت ۲3درصد بوده است 
وی با اشاره  به اینکه کنترل عبور و مرور در محورهای مواصالتی استان با 
استفاده از سیستم های هوشمند ITS از اولویت های اصلی این اداره کل می باشد 
گفت: تردد در محورهای ورودی استان طی این مدت، شش میلیون و پانصد و سی 

و نه هزار خودرو بوده است . 
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  در ادامه گفت : پرترددترین 
استان سمنان محور  شریف  در محورهای مواصالتی  زمانی  بازه  این  محور طی 

آباد-ایوانکی با متوسط روزانه ۱۶۲۲۱ تردد بوده است .
در  ثبت شده  پالک های  تردد  سهم  بیشترین  افزود:  ادامه   در  نصورکیایی  م
محورهای مواصالتی استان مربوط به خودروهای با پالک استان سمنان، تهران و 

خراسان رضوی بوده است .
مدیرکل راهدارای و حمل و نقل جاده ای استان در پایان اشاره داشت   : 
هموطنان میتوانند با مراجعه به امکانات متنوع سامانه جامع اطالع رسانی ۱4۱ از 
اجزای  دیگر  و   »۱4۱ »همراه  موبایل  اپلیکشین   ،  ir.۱4۱.www سایت  جمله 
سامانه؛ به اطالعات و اخبار ترافیکی، تصاویر لحظه ای دوربینهای نظارت جاده ای، 
وضعیت تردد و هواشناسی محورهای مواصالتی و... دسترسی یابند تا با اطالع از 

وضعیت ترافیکی مسیر ، سفری ایمن پیش رو داشته باشند.

با افتتاح مرکز نگهداری معتادان متجاهر هرمزگان؛
گسترش چتر حمایتی ستاره خلیج فارس بر آسیب دیدگان اعتیاد

مرکز نگهداری، درمان، توانمندسازی و صیانت از معتادان متجاهر هرمزگان با 
حمایت شرکت نفت ستاره خلیج فارس و با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، »محمدعلی دادور« 
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در آیین افتتاح این مرکز ابراز کرد: شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس همواره هم راستا با وظیفه اصلی خود که تأمین امنیت سبد 

سوخت کشور است، ایفای مسئولیت های اجتماعی را مد نظر داشته است.
وی بیان داشت: ارتقای سطح زندگی جوامع محلی را همواره در راستای نیل 
به توسعه ی پایدار مدنظر قرار داده ایم و وظایف خود را به عنوان متولیان بزرگ ترین 
فراموش  هرمزگان  مردم  به ویژه  جامعه  قبال  در  جهان  گازی  میعانات  االیشگاه  پ

نخواهیم کرد.
تهدید  را  اجتماعی  آسیب های  خلیج فارس  ستاره  نفت  شرکت  دیرعامل  م
افزود: همواره کاهش  و  دانست  اقشار مختلف جامعه  زندگی  ابعاد  تمام  کننده ی 
بوده است و  تأکید  اجتماعی در شرکت نفت ستاره خلیج فارس مورد  آسیب های 
پیشگیری  محوریت  با  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  همایش های  رگزاری  ب
خانواده  و  پرسنل  به  زندگی  مهارت های  آموزش  کارگری،  جوامع  در  اعتیاد  ز  ا
ایشان در قالب کارگاه های آموزشی، برپایی دوره های آموزشی تحکیم خانواده و 
... به  دور از حرکت های صوری و نمایشی گواه بنیادی بودن این هدف واال در 

ابرپاالیشگاه جهان است.
وی آسیب های اجتماعی از جمله بیماری خانمان سوز اعتیاد را یکی از عوامل 
فروپاشی خانواده ها برشمرد و خاطرنشان کرد: به همین سبب با همکاری و همیاری 
نهادهای ذی ربط راه اندازی مرکز نگهداری، درمان، توانمندسازی و صیانت از معتادان 
متجاهر هرمزگان را پیگیری کردیم تا به سهم خود توانسته باشیم گامی در راستای 

توانمندسازی معتادان و بازگشت آنان به کانون خانواده هایشان برداریم.
دادور در تشریح اقدامات شرکت نفت ستاره خلیج فارس در این مرکز عنوان 
کرد: ۲۵۰ تخت دو طبقه، ۵۰۰ تشک طبی و بالشت و پتوهای مورد نیاز را تأمین 
کردیم و این وعده را می دهیم که با توجه به پتانسیل های موجود و تجربه متخصصان 
مدیریت درمان و مددکاری شرکت، در زمینه ارائه خدمات مشاوره و مددکاری به 

مددجویان و خانواده آنان نیز همکاری کنیم.
وی در پایان با توجه به پیشنهاد استاندار محترم هرمزگان مبنی بر تأمین غذای 
روزانه ی مددجویان از سوی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، گفت: تأمین تجهیزات 
راه اندازی آشپزخانه ای صنعتی با ظرفیت 3 هزار پرس غذا را در این مرکز مد نظر 
قرار می دهیم تا عالوه بر رفع مشکل تأمین وعده های غذایی، زمینه ایجاد اشتغال 

پایدار برای مددجویان نیز مهیا شود.

تشریح عوامل جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 3 عامل 
کاهش بروکراسی اداری ، تسهیل فرآیند صدور مجوز های سرمایه گذاری و اعطای 

تسهیالت بانکی را از عوامل جذب سرمایه  گذاری در منطقه دانست.
دکتر حسن خلج طهرانی در رابطه با چگونگی جذب سرمایه گذار برای پروژه  
از  متعددی  عوامل  تابع  سرمایه گذاری  جذب  گفت:  منطقه   این  در  موجود  ای  ه
جمله بهبود زیر ساخت ها تسهیل فضای کسب و کار وکاهش بروکراسی اداری و 
اعطای تسهیالت بانکی به بخش تولید است بهبودهای صورت گرفته در بخش 
زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در حوزه آب ، گاز، برق و فراهم 
نمودن زمین  های مورد نیاز سرمایه گذاران یکی از عوامل ترغیب سرمایه  گذاران 

به سرمایه  گذاری در این منطقه بوده است.
وی ادامه داد: افزایش نقدینگی در کشور و هدایت بخشی از نقدینگی به بخش 
تولید ، پایین بودن هزینه  های نیروی انسانی و افزایش نرخ ارز از طریق افزایش 
درآمد های صادراتی تقاضای سرمایه  گذاری را افزایش داده و منجر به جذب 3برابری 
سرمایه  گذاری در سال 99 نسبت به سال های گذشته به طوری که در سال گذشته 9 
قرارداد سرمایه  گذاری منعقد و در 3ماهه نخست سال جاری ۸ قرار داد منعقد شده 
است.مدیر عامل منطقه ویژه درباره میزان جذب سرمایه در مدت ۱۶ ماه گذشته 
گفت: سرمایه  گذاری صورت گرفته در سال 99 طبق اظهار نظر سرمایه  گذاران 
در صورت اجرای کامل طرح  ها میزان ۶۱۰۰ میلیون دالر با ظرفیت اشتغال زایی 

حدود۱۷۰۰ نفر بوده است.
های  مجوز  صدور  فرآیند  تسهیل  اداری،  بروکراسی  اداری  کاهش  ی  و
گذاری  سرمایه   جذب  عوامل  از  را  بانکی  تسهیالت  اعطای  و  سرمایه گذاری 
جاری  سال  در  گذاری  سرمایه  حجم  که  کرد  پیش  بینی  دانست  منطقه  ر  د

افزایش یابد .
خلج طهرانی با بیان اینکه افزایش سرمایه گذاری  های صورت گرفته دارای 
پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی بر سطح رفاه و اشتغال منطقه بوده است، افزود: 
بیکاری و اشتغال نداشتن در یک منطقه می تواند منجر به اختاللت رفتاری و بروز 
تنش های اجتماعی وسیاسی شود که با افزایش اشتغال از طریق افزایش درآمد و 

کاهش فقر می تواند از بروز این مساله جلوگیری کرد.
وی افزود: توسعه فعالیت های صنعتی در منطقه باعث افزایش اشتغال بومیان 
شده و از طرفی منجر به اشتغال زایی برای بخشی از نیروی کار غیر ماهر نیز شده است.
پیامدهای مثبت  از دیگر  ، دانش فنی  انتقال تکنولوژی   ، اظهار داشت  وی 

سرمایه  گذاری در منطقه بوده که نهایتا منجر به درآمدزایی می شود.

فوالد  شرکت  تکنولوژی  عاون  م
مبارکه با تأکید بر اینکه انقالب صنعتی 
تغییر  را  کارکردن  شکل  چهارم  سل  ن
تأثیری  انقالب  این  گفت:  ی دهد،  م
نیروی کار شاغل در شرکت  تعداد  بر 
نقش  هوشمندسازی  فرایند  در  دارد.  ن
نیروی کار، از کارگر به کنترل گر تغییر 
می کند و با به کارگیری تکنولوژی های 
کالن  اشیا،  ینترنت  ا نند  ما وظهور  ن
داده ها، رایانش ابری، کنترل های از راه 
دور، هوش مصنوعی و…، توانمندی 

زمان  در  و  می یابد  ارتقا  کار  یروی  ن
به  درنهایت  و  می شود  صرفه جویی 
سازمانی  راندمان  و  کارایی  فزایش  ا

منتج می شود.
هوشمندسازی  به  اشاره  با  ی  و

ماشین آالت، تجهیزات مختلف در
بیان  مبارکه  فوالد  فرایندهای   
کرد: انقالب صنعتی نسل چهارم برای 
نخستین بار در سال ۲۰۱۱ و در کشور 
آلمان مطرح شد. مفهوم این انقالب در 
پروژه ای فوق حرفه ای و در نمایشگاه 

هانوفر ارائه شد و پس ازآن مجمع اقتصاد 
جهانی و شرکت مشاوره مکنزی مفهوم 
انقالب صنعتی چهارم را بسط دادند و 
امروزه شرکت ها و کشورهای پیشرفته 
حرکت  در  انقالب  این  سمت  به  نیا  د

هستند.
تحول  طرح  کرد:  تأکید  قوی  ن
چهارم  صنعتی  نقالب  ا و  یجیتال  د
و  الزام  مبارکه  فوالد  شرکت  رای  ب
مسیر  و  راه  اختیار.  نه  است،  جبار  ا
بتوانیم  اینکه  برای  پروژه.  نه  ست،  ا

حفظ  صنعت  در  را  خودمان  ایگاه  ج
در  ملی  بنگاه داری  الگوی  و  نیم  ک
دهیم  ادامه  همچنان  را  کشور  سطح 
مسیر  که  نیست  ین  ا جز  ره ای  ا چ
اولویت  در  را  فرایندها  هوشمندسازی 
اگر  است  این  ما  برآورد  دهیم.  رار  ق
و  فوالدی  صنایع  آینده  سال  چند  ا  ت
صنعتی  انقالب  سمت  به  غیرفوالدی 
چهارم گام برندارند، به حتم در عرصه 
رقابت شکست می خورند و نمی توانند 
به نیازهای ذینفعان خود پاسخ دهند.

طرح تحول دیجیتال برای شرکت فوالد مبارکه الزام آور است

:  رئیس  آذر یعقوبیان  ایالم_   
دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: بیش 
از 9۲ درصد تمام موارد فوتی ناشی از 
بیماری کرونا در سطح استان در سال 
۱4۰۰، هیچ واکسنی دریافت نکرده اند.

اعالم  با  کریمیان  محمد  کتر  د
این خبر اظهار کرد: کمتر از ۸ درصد 
یا  یک  شده اند،  واکسینه  که  توفیان  م
هر دو دوز واکسن را تزریق نموده اند. 
از ۸درصد فوق الذکر متوفیان، ۶درصد 
یک دوز و ۲درصد هم دو دوز واکسن 

را تزریق نموده اند.
متوفیان  میان  ز  ا فزود:  ا ی  و
ابتدای  از  استان  در  کرونا  یماری  ب
درصد   ۸۰ از  بیش  تاکنون،  آن  شیوع 
را  زمینه ای  بیماری  یک  حداقل  نان  آ

دارا بوده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
ابراز داشت: از میان افرادی که واکسن 
تزریق کرده اند، درصد بسیار پایینی به 

درمانی  مراکز  در  کرونا  به  ابتال  لیل  د
بستری شده اند که نشانگر تاثیر مثبت 
کاهش  و  واکسیناسیون  مطلوب  و 

بستری ها  و  فوتی ها  میزان  محسوس 
واکسن  که  است  افرادی  میان  ر  د
از  کرد:  تصریح  اند.وی  کرده  زریق  ت
بیماری  واکسیناسیون  آغاز  بتدای  ا
کرونا در سطح استان، تاکنون بیش از 
۲۲۰ هزار دوز واکسن به جامعه هدف 
تزریق شده که بیش از ۱۵۰ هزار آن 

دوز اول بوده است.
 : شد ر  و آ د یا ن  یمیا کر کتر  د
معه  جا ن  سیو کسینا ا و نه  شبختا و خ
هدف در سطح استان، از روند مطلوب 
و قابل قبولی برخوردار است و از مردم 
ضمن  که  تقاضامندم  استان  شریف 
پروتکل های  واکسیناسیون،  نجام  ا
راستای حفظ سالمت  در  را  هداشتی  ب
از  بیش  درمان  کادر  به  و کمک  خود 

پیش رعایت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم: 

۹۲ درصد متوفیان کرونا در سال جاری، هیچ واکسنی دریافت نکرده اند

شبکه  سازی  هوشمند  اول  فاز    
توزیع آب شهر خوانسار به بهره برداری 

رسید. 
و  کنترل  های  سیستم  دیردفتر  م
با  اصفهان   استان  آبفای  آب  نرژی  ا
اعالم این خبر گفت: برای اجرای طرح 
ابتدا مطالعات هیدرولیکی شبکه آبرسانی 
صورت گرفت و پس از بازنگری پهنه 
برای  الزم  نقاط  توزیع،  شبکه  ندی  ب
های  ایستگاه  ها،  شکن  فشار  صب  ن
دبی سنجی و ایستگاهای پایش فشار 

تعیین شد. 
محمد ناظمی زاده  افزود: به منظور 

اجرای فاز اول این طرح، پنج ایستگاه 
بومی  کارشناسان  توسط  شکن  شار  ف
و  احداث  شده  تعیین  نقاط  در  نطقه  م

راه اندازی شد .
وی اعالم کرد: با اجرای این طرح 
تودشک، دومین  از  شهر خوانسار پس 
به شمار می رود  استان اصفهان  شهر 
توزیع  شبکه  سازی  هوشمند  که طرح 

آب در آن اجرا شده است.  
کنترل  های  سیستم  دیردفتر  م
اصفهان   استان  آبفای  آب  انرژی  و 
تصریح کرد: راه اندازی سامانه تله متری 
منطقه توسط کارشناسان ستادی شرکت 

انجام شده که این عملیات شامل نصب 
بلوک های فشاری، احداث دکل های 
مخابراتی، برقراری لینک های رادیویی 
در محل تاسیسات شبکه آب خوانسار  

و نیز برنامه نویسی اسکادا است.
ناظمی زاده  اظهار کرد: با اجرای 
لحظه  هوشمند  مدیریت  و  پروژه  ین  ا
نرم  کمک  به  توزیع  شبکه  فشار  ی،  ا
افزار بومی هوشمندسازی تهیه شده در 
شرکت، رصد می شود و کاهش قابل 
توجهی در میزان هدررفت واقعی آب و 

نرخ حوادث منطقه اتفاق می افتد. 
وی افزود: این امر موجب صرفه 

شبکه  برداری  بهره  در  ریالی  ویی  ج
مشترکین  رضایتمندی  افزایش  نیز  و 

می شود. 
و  کنترل  های  سیستم  دیردفتر  م
با  اصفهان   استان  آبفای  آب  نرژی  ا
اعالم این که برنامه ریزی الزم برای 
اجرای فاز دوم این پروژه در دستور کار 
قرار گرفته است، گفت: در این مرحله، 
سه ایستگاه فشار شکن و پنج ایستگاه 
مجموعه  به  دیگر  برخط  سنجی  بی  د
تله متری منطقه اضافه  یستگاه های  ا
پیاده  نیز   انرژی  هوشمند  مدیریت  و 

سازی می شود.

بهره برداری از  فاز اول هوشمند سازی شبکه توزیع آب خوانسار

مرکزی _ حامد نوروزی: رییس 
شورای شهر اراک در آیین آغاز عملیات 
اجرایی میدان امام حسین)ع( اراک با 
که  است  خرسندی  جای  اینکه  یان  ب
عمرانی  پروژه های  مهمترین  از  کی  ی
در اراک آغاز می شود، افزود: این محور 
پرترددترین  و  ترین  پرترافیک  زو  ج
های  شهرک  است.  اراک  سیرهای  م
از  محدوده  این  در  بسیاری  سکونی  م
از  یکی  واقع  در  و  دارند  قرار  شهر 
مبادی ورودی شهر محسوب می شود و 
با اجرای این پروژه گشایش مناسبی در 
قسمت شمالی اراک ایجاد خواهد شد.

وحید میرنظامی افزود: این پروژه 
شهید  سردار  شهری  رینگ  ادامه  ر  د
با  و  دارد  قرار  سلیمانی  قاسم  اج  ح
پروژه،سرپرست  این  اهمیت  به  وجه  ت
شهر  کرد:  اظهار  نیز  اراک  شهرداری 

مدل  دارای  و  ای  هسته  تک  راک  ا
ر  با کاهش  برای  و  است  عاعی  ش

به  آن  انتقال  و  شهر  مرکز  رافیکی  ت
کمربند حلقوی، ناچار به احداث چنین 

پروژه هایی هستیم.
محمد جعفرپور با اشاره به اینکه 
برای   ،۱4۰۰ سال  بودجه  راساس  ب
اجرای سه پروژه و تقاطع غیرهمسطح 
با  سلیمانی  قاسم  حاج  تقاطع  امل  ش
راه  سه  فیزیکی،  پیشرفت  درصد   ۸ ۰
پروژه  و  اراک(  شهر  خمین)ورودی 
میدان امام حسین)ع( به عنوان تکمیل 
کننده پروژه شهید سلیمانی با قرارگاه 
منعقد  پیمانکار  عنوان  به  االنبیا  اتم  خ
امام  میدان  پروژه  گفت:  است،  شده 
از  پس  اهمیت  لحاظ  به  سین)ع(  ح
دوم  اولویت  سلیمانی،  شهید  قاطع  ت
دارد  اراک  شهرداری  و  شهر  برای  ا  ر
چراکه این نقطه از شهر نقطه پرتردد 
به  است  جرحی  حوادث  با  پرحادثه  و 
همین دلیل عملیات اجرایی این پروژه 

آغاز شد.

آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین)ع( اراک

شرکت آبفای استان در بین ۵3دستگاه استان حایز 
رتبه برتر شد .بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی 
با حضور استاندار ایالم و مسئوالن استان در سالن شهید 
رجایی استانداری برگزار و براساس ارزیابی عملکرد در 
سال ۱4۰۰، از دستگاه های اجرایی به عنوان حوزه های 

برتر تجلیل بعمل آمد.

الزم به ذکر است دستگاه های اجرایی استان در 
پنج حوزه شاخص های عمومی و اختصاصی بر مبنای 
رجایی(،  شهید  جشنواره  ج-۱بخشنامه  بند  گروه بندی 
باالترین  مبنای  بر  اختصاصی  و  شاخص های عمومی 
میزان رشد، اقدام برجسته در محور برنامه های اصالح 
نظام اداری یا فعالیت های تخصصی دستگاه و همچنین 

اقدامات برجسته تقدیر شدند.
جشنواره شهید رجایی به منظور شناسایی و تقدیر از 
تالشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
 و ملت ایران، همچنین نهادینه  کردن فرهنگ ارتقا و بهبود 
عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف هر سال در 

سطوح ملی، دستگاهی و استانی برگزار می شود.

شرکت آبفای استان، دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی استان ایالم

مدیرکل   : نوروزی  حامد   _ مرکزی 
تفاهم نامه  امضا  از  مرکزی  استان  بهزیستی 
دانشگاه  و  بهزیستی  کل  اداره  بین  ما  فی 

آزاد خبر داد.
نشست  پیرو  کرد:  اظهار  امینی   زهرا 
مشترک فی مابین بهزیستی با ریاست دانشگاه 
آزاد اسالمی استان باهدف تعامل با سازمان هایی 
که در راستای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی 
گام برمی دارند و در راستای ارتقای همکاری های 
مشترک، تفاهم نامه فی مابین این اداره و دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اراک منعقد گردید.
وی در خصوص موضوع و محوریت این 

تفاهم نامه افزود: با توجه به مأموریت مهم دانشگاه در تربیت 
نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف جامعه و 
نیز نقش حساس زمان در تربیت و تأمین نیروی متخصص و 

دارای مهارت فنی و حرفه ای متناسب با تغییرات 
و استفاده از توان و ظرفیت های علمی موجود و در 
اختیار اداره کل و دانشگاه و همکاری در برگزاری 
همایش ها و کارگاه های آموزشی مشترک از مفاد 

این تفاهم نامه می باشد.
بیان  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل 
بهزیستی  مقابل  در  دانشگاه  تعهدات  داشت: 
علوم  رشته های  علمی  هیأت  اعضای  معرفی 
تربیتی، علوم اجتماعی، روانشناسی دانشگاه های 
خمین،  واحدهای)ساوه،  شامل  مرکزی  استان 
بهزیستی  کل  اداره  به   ،)... و  آشتیان  محالت، 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  جهت  استان 

تخصصی به عنوان مدرس است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:
امضای تفاهم نامه همکاری بهزیستی استان مرکزی و دانشگاه آزاد اسالمی اراک
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جوایز پنجمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز 
بانک سینا اعالم شد

بانک  انداز  پس  الحسنه  قرض  های  حساب  جشنواره  پنجمین  ممتاز  جوایز 
سینا با هدف قدردانی از نیت خیر هموطنان گرامی در جهت ترویج سنت پسندیده 

قرض الحسنه اعالم شد.
اقتصاد  قراردادن  محور  با  بانک  این  سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی و اهتمام بر پیشبرد اهداف تدوین شده به عنوان بانکی خوشنام و با قدمت 
طوالنی، در کنار فعالیت های اقتصادی خود همواره انجام رسالت های اجتماعی را 

نیز مد نظر قرار داده است.
بر این اساس و به منظور قدردانی از خیر اندیشان و سپرده گذاران گرامی، جوایز 
پنجمین دوره از جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک با رویکرد ضرورت ایجاد 
فرصت های شغلی جدید و حمایت از تولید و اشتغال در کشور، شامل ۱۰ جایزه کمک 
هزینه خرید خودرو ایرانی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی، 3۶ کمک هزینه تهیه جهیزیه 
۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی، 3۶ کمک هزینه خرید صنایع دستی ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی، 
۵3۶ سکه نیم بهار آزادی و بیش از ۱4 جایزه ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی تعیین شده است.
گفتنی است تمامی نیک اندیشان و خیرین، جهت مشارکت در این امر خیر 
می توانند تا 3۱ شهریور ماه ۱4۰۰ نسبت به افتتاح یا تکمیل موجودی حساب خود به 
مبلغ حداقل ۱۰۰ هزار تومان اقدام کنند و شانس برنده شدن خود را افزایش دهند. هر 
۵۰ هزار تومان در هر روز یک امتیاز محاسبه خواهد شد.جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانید از طریق تماس با مرکز ۲4 ساعته ارتباط مشتریان به شماره ۰۲۱4۱۷3۱، 
اینستاگرام با  وبسایت بانک سینا به نشانی https://www.sinabank.ir و 

شناسه sinabank_ir@ اقدام نمایید.

۶۰ هزار کارمند ایران خودرو به خانواده بانک دی پیوستند

همزمان با روز تعاون، با امضای تفاهم نامه ای میان »تعاونی خاص ایران خودرو« 
و بانک دی، ۶۰ هزار عضو این تعاونی به جمع مشتریان بانک دی اضافه شدند.

و  بازاریابی  سرپرست  پورمهر،  مهدی  دی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
توسعه محصول با اعالم این مطلب گفت: در راستای اجرای شعار حمایت از تولید 
داخلی و مانع زدایی، تفاهم نامه ای با تعاونی خاص ایران خودرو برای ارائه خدمات 

به اعضای این تعاونی به امضا رسید.
بانک دی و  با نشان مشترک  افزود: درمرحله اول ضمن صدور کارتی  وی 
تعاونی خاص، از این پس کلیه اعضای تعاونی خاص ایران خودرو می توانند از کلیه 
خدمات بانک دی استفاده کنند. ضمن اینکه مقرر شد سود مجمع و فروش اوراق 

سهام اعضای تعاونی از طریق این کارت به حساب آنان واریز شود.
سرپرست بازاریابی و توسعه محصول بانک دی با اشاره به اینکه بر این اساس 
تعاونی خاص ایران خودرو در نخستین گام آورده ای معادل ۵۵ میلیارد ریال را به 
حساب بانک دی واریز کرده است گفت: اعضای این تعاونی از این پس می توانند در 
سراسر کشور با استفاده از بسترهای الکترونیک و شعب بانک دی در سراسر کشور 
از کلیه خدمات بانکی بهره برداری کنند.به گفته پورمهر همچنین ۱۵ دستگاه پوز 
و یک دستگاه کش لس بانک دی در نمایندگی های این تعاونی نصب و راه اندازی 
شده است که در آینده بر اساس تقاضای اعضا می تواند گسترش بیشتری داشته باشد.

دومین  برای  آرمان  بیمه  شرکت  مالی  توانگری  یک  سطح 
سال متوالی

با تاییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ا توانگری مالی شرکت بیمه آرمان برای دو سال 
متوالی با نسبت ۲43 درصد در سطح یک قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، طبق ارزیابی و کنترل انجام شده صورت 
های مالی سال ۱399، بیمه آرمان با کسب نسبت ۲43 درصد در سطح یک توانگری 

مالی برای سال ۱4۰۰ و وضعیت مطلوب قرار گرفت.
بر اساس این گزارش در متن نامه بیمه مرکزی ج.ا.ا آمده است:

در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات 
بیمه )شماره ۶9( و حسب بررسی و کنترل انجام شده، براساس صورت های مالی 
سال ۱399 و پس از اعمال تعدیالت طبق محاسبات جداول پیوست، به استحضار 
می رساند، نسبت توانگری مالی آن شرکت برای سال ۱4۰۰ معادل ۲43 درصد)سطح 

یک(، مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.
گفتنی است شرکت هایی که در سطح یک توانگری قرار دارند، از توانایی کافی 
جهت ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردارند و 
یکی از اقدامات فنی در راستای حفظ و توسعه توانگری مالی یک شرکت بیمه است.

رشد 9۵ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه “ما” نسبت به مرداد 1۳99
براساس گزارش منتشره در سامانه کدال ، شرکت بیمه »ما« در پایان مرداد 
ماه سال ۱4۰۰، مبلغ 9.33۰ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد و این در حالی است 

که نسبت خسارت این دوره ، تنها ۲۸% می باشد.
به گزارش روابط عمومی، شرکت بیمه “ما” ضمن تالش برای افزایش سهم 
خود از بازار ، همواره با تصمیم های عملیاتی مناسب و کنترل ریسک ، ترکیب پرتفوی 
خود را به بهترین شکل مدیریت و 9٫33۰ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده است.

بر اساس این گزارش حق بیمه تولیدی در پایان پنج ماهه اول سال ۱4۰۰ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 9۵ درصد رشد داشته و تا این مقطع زمانی، فراتر از 

برنامه های پیش بینی شده سال ۱4۰۰ پوشش داده شده است .
اقدامات الزم جهت کنترل نسبت  برنامه های مدون،  با  افزود:  این گزارش 
خسارت در رشته های بیمه ای صورت گرفته است و در نتیجه این اقدامات، سهم رشته 
های سودده و کم ریسک؛ در مجموع ۶۵% از کل پورتفوی پنج ماهه ۱4۰۰ می باشد.

بازدید سرپرست معاون فنی بیمه تعاون از شعبه البرز
سرپرست معاونت فنی بیمه تعاون به منظور نظارت و بررسی عملکرد و گفتگو 

با همکاران از شعبه البرز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، محمد باباکردی، سرپرست معاونت فنی 
شرکت در بازدید از شعبه البرز، ضمن تقدیر از تالش های همکاران، بر استمرار 

کوشش و تالش برای جلب حداکثری اعتماد مشتریان تأکید کرد.
باباکردی در این بازدید اظهار داشت: به منظور دستیابی به جایگاهی متعالی 
تر در صنعت بیمه و نیز رشد قابل توجه در تمامی رشته های بیمه ای، باید از تمام 

ظرفیت و توان استفاده کرده و در مسیر بهبود برند بیمه تعاون گام برداشت.
افزود:  ایران  بیمه گران  انرژی سندیکای  و  بیمه های مهندسی  دبیرکارگروه 
اعتماد مشتریان، احترام به مشتری و رعایت اخالق حرفه ای، می توان  با حفظ 
جذب منابع را بهبود بخشید و سطح کیفی رضایتمندی مشتریان را نیز افزایش داد.
سرپرست معاونت فنی بیمه تعاون در ادامه ضمن گفتگو با کارکنان و کسب 
اطالع از فرایندهای صدور، کارشناسی و پرداخت خسارت با مراجعین نیز گفتمان 

کرده و از نظرات آنان آگاه شد.
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بیایید حرف بزنیم
لذت زندگی در تقویت روابط با افراد

بسـیاری از شـغل هـا بـه مهارت 
هـای ارتباطـی قـوی نیـاز دارند

و اگـر بتوانیـد ارتبـاط موثـری را 
برقرار نماییـد، واقعا از تقویت روابطتان 
بـا افراد در زندگیتـان لذت خواهید برد.

از  بیـش  چیـزی  ارتبـاط،  امـا 
یـا  و  نفـر  یـک  بـا  کـردن  صحبـت 
اسـت. کاغـذ  روی  حرفـی  نوشـتن 

در واقـع، انـواع مختلفـی از روابط 
دارد. وجود 

شـناخت انـواع مختلـف ارتباطات 
رسانیشـان  کمـک  نحـوه ی  درک  و 
بـه شـما بـرای اینکـه ارتبـاط گیرنـده 
ی بهتـری باشـید، کلیـد موفقیـت تان 

باشـند. می 
پـس بیاییـد ببینیـم کـه ارتبـاط 

چیسـت؟ خـوب 
از کجـا مـی فهمیـم کـه ارتبـاط 
مـی  یـا  هسـتیم  خوبـی  ی  گیرنـده 
توانیـم از ایـن مهـارت در برخی کارها 

اسـتفاده کنیـم؟
انـواع روابطی کـه باید از آنها آگاه 

باشیم، چیستند؟

رتبـاط  ا مختلـف  ع  نـوا ا
؟ چیسـت

برخـی نشـان داده اند کـه ارتباط 
اصلـی ای کـه ما بـا دیگـران داریم، از 
زبـان بـدن و یـا بـه عبارتـی از سـرنخ 

هـای غیـر کالمـی بدنمان مـی آید.
طبـق نظـر محقـق زبـان بـدن، 
آلبرت مهرابیـان، ارتباط کالمی تنها ۷ 
درصـد اثر کلی را بـر روابط می گذارد،

درحالیکـه 3۸ درصد از حرف زدن 
)مثـل تون صدا، انعـکاس صدا و دیگر 
و ۵۵  بـه صـدا(  مربـوط  پارامترهـای 
درصـدش از روابـط غیر کالمی اسـت.

در کل می شـود گفت که بیش از 
یک راه برای ایجاد ارتباط وجود دارد.

در واقـع هزاران راه وجود دارد، اما 
بـرای اختصـار، ما بـه متـداول ترین و 
مهـم تریـن فرمـت هـای ارتباطی می 

پردازیم.

ارتباط کالمی
ارتبـاط کالمی دقیقًا چیزی اسـت 

کـه صـدا دارد، مثل صحبت کردن

ارتبـاط کالمی همـان حرف زدن 
سـاده اسـت که برای ارتباط با شخص 

دیگری انجـام می گردد.
واسـطه ی ارتبـاط کالمی، دهان 
اسـت، امـا در واقعیـت خیلی بیشـتر از 

حـرف زدن می باشـد.
ارتبـاط کالمـی نشـان مـی دهد 
کـه چگونـه پیـام را تحویـل داده و یـا 

گیرید. مـی 

ارتبـاط کالمـی یک مهـارت نرم 
اسـت، نه مهارت شـخصی مثل گوش 

دادن یـا همـدردی بیـن چند نفر.
مهـارت هـای نـرم مثـل ارتبـاط 
کالمـی نظراتـی شـخصی هسـتند که 
دسـته بندی می کننـد چگونه یک فرد 

با شـخص دیگری تعامل داشـته باشد.
اینکـه ارتبـاط کالمی تـان چطور 

پیـش برود،
خیلـی مهم اسـت و مـی تواند اثر 
زیـادی روی نحـوه ی دریافت شـما از 

یک پیام داشـته باشـد.
این شـامل چیزهایی مثل شـفاف 
حـرف زدن، انتخـاب دقیـق کلمـات، 

اسـتفاده از تـون صدای درسـت،
درنظـر گرفتـن شـنونده ی رو به 
رویتـان، و دادن پاسـخ خاص به روابط 

باشـد. دیگران می 

ارتباط کتبی
ارتبـاط کتبـی شـامل تمـام پیـام 
هـای چـاپ شـده و چیزهایـی مثـل 
آموزشـی،  دسـتورکار  نامـه،  ایمیـل، 
یاداشـت  کاربـردی،  هـای  سیاسـت 
انـواع  و  خاطـرات،  پیـام،  متـون  هـا، 

اسـت. دیگـر 
تمـام اینها در زندگی مان نقشـی 

مرکـزی ایفا مـی کنند.
امـا چرا روابـط کتبی موثـر، مهم 

؟ هستند
چـون حـاوی پیام هایـی واقعی و 
بـدون عناصر ارتباطـی دیگر مثل تون 
صدا، زبان بدن، صدا، و ژسـت هسـتند 

کـه بتوانند پیـام را تقویت کنند.
ارتبـاط  برخـالف  کتبـی  ارتبـاط 
شـفاهی )کالمـی( در زمـان واقعی رخ 

دهد. نمـی 
ی  دوره  یـک  در  توانـد  مـی 

آیـد. بوجـود  زمانـی  طوالنـی 
اگرچه الزم اسـت که در این دوره 
ی طوالنـی شـما پیـام هـای مربوطـه 

تـان را بگیرید.
و همین مزیت این ارتباط است.

شـما نـه متوقـف می شـوید و نه 
مجبوریـد کـه بالفاصله جـواب دهید.

بـرای ایجـاد ارتباط موثر به شـما 
زمان داده می شـود.

بعـالوه، ارتبـاط کتبـی مجهـز به 
اثبـات و مدارک و مسـتندات اسـت که 
در دنیـای تجـارت قطعـا بـه آنهـا نیاز 

داریـد و حتی در زندگی شـخصی تان.
ارتباط کتبـی دروازه ای بزرگ به 
سـوی دریافت پیـام از گـروه بزرگی از 

افراد اسـت.
شـفاهی  ارتبـاط  حـال،  درعیـن 
رخ  تـک  بـه  تـک  فرمـت  در  اغلـب 

مـی دهـد،
ارتبـاط کتبی امـکان ایجاد ارتباط 

تـک به افـراد زیاد را فراهـم می کند.

ارتباط غیرکالمی
افـراد در  از  آنچـه کـه بسـیاری 
ارتبـاط  زمـان فکـر کـردن بـه یـک 

گیرنـد، نمـی  درنظـر 
این اسـت که سـرنخ غیر کالمی 

بـه آنهـا داده می شـود یا نه.
ایـن سـرنخ ها نقـش بزرگـی در 

ارتباطاتتـان ایفـا مـی کنند.
و حتـی در نحـوه ی پاسـخگویی 
افـراد بـه شـما، و یـک ارتبـاط گیرنده 

بودنتان. موثـر  ی 
بخـش اصلی ارتباطات شـما غیر 
کالمـی اسـت کـه حـدود 93 درصـد 
تشـکیل  را  تـان  روزانـه  ی  رابطـه 

مـی دهـد.
امـا چگونـه چنیـن اتفاقـی مـی 

افتـد؟
دقیقـا  کالمـی  غیـر  ارتبـاط  و 

؟ چیسـت
حـاالت  از  ابتـدا  ارتبـاط  ایـن 
ارتبـاط  مثـل  بـدن  زبـان  و  صـورت 
چشـمی، سـرعت حرف زدن، دسـت و 
پای بسـته شـده ی ضربدری، وضعیت 

بـدن و غیـره سـاخته مـی شـود.
ایـن سـرنخ هـا دربـاره ی اینکـه 
یـک فـرد در حـال گفتـن چـه چیـزی 
اسـت،چیزهای زیـادی بـه شـما مـی 

. یند گو
بـه تفاوت بین آنچـه می گویید و 

آنچـه انجامش می دهیـد، توجه کنید.
آیـا پاسـخ هـای فیزیکی شـما با 

ارتبـاط کالمی تـان هماهنگـی دارد؟
ارتبـاط  مثـل  هـم  آنهـا  چـون 

فرسـتند. مـی  پیـام  کالمـی 

طبـق تحقیق مهرابیـان، حدود ۷ 
درصـد درک یـک گیرنـده از یک پیام 
بـه کلمـات واقعـی کـه حرف مـی زند 

دارد بستگی 
و 3۸ درصـدش بـه پارالنگوییـج 
)مثـل تـون صدا( و ۵۵ درصد به مبنای 

زبـان بدن بسـتگی دارد.
اگـر ایـن حـرف درسـت باشـد، 
سـرنخ هـای غیـر کالمـی شـما تقریبا 
تمـام مفهـوم ارتباطتـان را بیـان مـی 

. کنند
ممکـن اسـت بـدون گفتـن حتی 
خاموشـی  هـای  پیـام  کلمـه،  یـک 

بفرسـتید.

گوش دادن فعال
مـی دانیم کـه در حال فکر کردن 

به چه چیزی هسـتید.
چگونـه شـنیدن می توانـد فرمی 
از ارتبـاط باشـد، درحالیکه بطـور فعال 
ایـده ها و افکارتـان را به زبان نیاورید؟
بسـیار  امـر  ایـن  اواًل تشـخیص 
مهـم اسـت کـه شـاید بطـور فعـال به 

چیـزی گـوش ندهیـد.
بیـن گـوش دادن فعـال و انفعالی 

تفـاوت هایی وجـود دارد.
از  فرمـی  فعـال،  دادن  گـوش 

اسـت. ارتبـاط 
در واقـع، برخی افـراد گوش دادن 
فعـال را حتی مهم تریـن بخش ارتباط 

دانند. می 
اما چرا؟

وقتـی بـه صحبـت کردن کسـی 
گـوش مـی دهید، انـگار بـا او و حرف 

هایـی کـه مـی زند، خـو گرفتـه اید
درک  بـرای  تـالش  حـال  در  و 

هسـتید. هایـش  گفتـه  دقیـق 

شـما فقـط نمـی شـنوید، گـوش 
دهید. مـی 

مـا هنـگام حـرف زدن بـا یـک 
نفـر، در هـر دقیقـه، حـدود 4۵۰ کلمه 

مـی شـنویم.
امـا چقـدر از این کلمـات را جذب 

مـی کنیم؟ اگر به شـکل انفعالی گوش 
داده باشـید، فقـط ۱۷ تـا ۲۵ درصـد از 
ایـن حـرف هـا را به ذهن سـپرده اید.

چگونـه می تـوان به شـکل موثر 
بـه کسـی پاسـخ داد یا بـا او کار کرد،

اگـر حتی بیشـتر حـرف هایش را 
باشـید؟ جذب نکرده 

با گوش دادن فعال، خیلی بیشـتر 
از ۱۷ تـا ۲۵ درصـد حـرف هـای زده 
شـده را جـذب خواهیـد کـرد و همیـن 
امـر، مکالمـه را کارامدتـر خواهـد کرد.
چکونـه مـی توانیـد ارتباط 

گیرنـده ی بهتری شـوید؟
نـواع  ا نیـد  دا مـی  کـه  حـاال 
بیشـماری از ارتبـاط وجـود دارد )و بـه 
مـا اعتمـاد دارید( شـاید فکـر کنید که 
می توانسـتید از کمی بهبود و پیشرفت 
در بخـش ارتباطاتتان برخوردار شـوید.
پـس دقیقـا چگونـه مـی توانیـد 
یـک ارتبـاط گیرنده ی بهتری شـوید؟

به سادگی حرف زدن است؟
تمرینـات مختلفی وجـود دارد که 
مـی توانیـد بـرای ارتبـاط گیرنـده ی 

بهتـری بـودن، اجرایشـان کنید.
خـوب  ارتباطـی  متدهـای  پـس 

مـا را ببینیـد.
ارتباط کالمی:

ارتبـاط  تقویـت  صـدد  در  اگـر 
کالمـی تـان هسـتید، با واضـح حرف 

کنیـد. شـروع  زدن 
اگـر حرفتـان را زمزمه وار و مبهم 

بزنید، کسـی چیـزی نمی فهمد.
کلماتتـان را دقیقا انتخاب کنید تا 

طبق اسـتانداردهای فرد مقابل باشند
و نشـان دهنـد کـه بـا تسـلط به 
زبان انگلیسـی، فرد باهوشـی هسـتید.
بعـالوه، در نظر داشـته باشـید که 

بـا چه کسـی حرف مـی زنید.
خـوب  گیرنـده ی  ارتبـاط  یـک 
همیشـه شـنونده اش را در نظـر مـی 

د گیر
و تـوی ارتبـاط کالمی هـم فرق 

زیـادی وجـود ندارد.
نحـوه ی حـرف زدنتـان بـا یـک 
بچـه بـا حـرف زدنتـان بـا رئیسـتان یا 
بهترین دوسـتتان خیلـی فرق می کند.
ببینیـد کـه بـا چـه کسـی حـرف 
مـی زنید و سـپس جریـان مکالماتتان 

را تنظیـم نماییـد.
خـاص و هوشـمندانه جواب دادن 

همیشـه آسـان ترین چیز نیسـت.
اما همیشـه می توانیـد برای فکر 
کـردن پیش از صحبـت، زمان بگیرید.

راه  تـا  کنیـد  تمریـن  را  اینهـا 
ارتبـاط بهتـر خـود را در ارتباط کالمی 

پیـدا نماییـد.

زبان بدن: شناخت سرنخ ها
همانطـور کـه گفتیـم، شـاید بـر 
مبنای نوع نشسـتن، ایسـتادن، ژسـت 
و یـا حالـت صورتمان، بطور ناخواسـته 

پیامـی بـه دیگـران بدهیم.
بـرای اینکه ارتبـاط بهتری برقرار 
کنیـم، بایـد حواسـمان به سـرنخ های 

زبان بدنمان باشـد.

نظـر  در  را  چشـمیتان  ارتبـاط 
: یـد بگیر

آیـا هنگام حرف زدن به چشـمان 
طـرف مقابلتان نـگاه می کنید؟

حالت صورتتان چطور است؟
حـرف  هنـگام  کـه  کنیـد  فکـر 
زدن حالـت صورتتـان چطور اسـت. آیا 
اخـم می کنیـد؟ ناراحتی و اسـترس را 
نشـان می دهیـد؟ آیا حالـت صورتتان 
بـا تـون صـدا و ارتبـاط کالمـی تـان 

دارد؟ هماهنگـی 
بـا اسـتفاده از زبان بـدن و حالت 
صـورت مـی توانیـد وضعیـت روحی و 

عالقـه تـان را نشـان دهید.
بـاز  هـای  دسـت  لبخنـد،  یـک 
از هـم، و ارتبـاط چشـمی مـی تواننـد 
مسـیری طوالنـی را بـه سـرعت طـی 

ه د کر
و باعث شـوند افراد مقابل با شـما 

احساس راحتی کنند.
گـوش دادن: یـک گـوش 

دهنـده ی فعـال باشـید
گوش دهنـده ی فعال بودن فقط 
بـا تمرکـز روی موضوع مـورد نظرتان 

به دسـت نمـی آید.
بایـد چنـد کار مختلـف را انجـام 
کسـی  حـرف  بـه  کامـال  تـا  دهیـد 

دهیـد. گـوش 
اوال تمرکـز یک اجبـار و از الزمه 

هاست.
ایـن کار شـخص صحبـت کننده 

را تشـویق مـی کند.
در  دوروبـر  بـه  کـردن  نـگاه  از 
هنـگام صحبت کردن خـودداری کنید.

نگذاریـد کسـی در طـول حـرف 
زدنتـان رفـت و آمـد کنـد.

اگر چیزی را نفهمیدید، بپرسید.
بگذاریـد شـخص صحبـت کننده 
متوجـه شـود که چه چیـزی را فهمیده 

ایـد و چه چیـزی را نه.
نشـان دادن عالقـه و تکـرار یک 
موضـوع هـم مـی تواند کمـک کند تا 

گـوش دهنـده ی فعالی باشـید.
چرا ارتباط مهم است

روش تعامـل ما بـا دیگران ارتباط 
مـا را بـا دنیای اطراف رقـم می زند.

این ارتباط چه شـفاهی باشـد، چه 
کتبـی و یـا غیـر کالمی، شـکل و متد 

ارتباطمـان اهمیت وافری دارد.
زیـادی  فرصـت  همیشـه،  مثـل 
بـرای پیشـرفت هرکسـی وجـود دارد، 
بخصـوص وقتـی پـای ارتبـاط وسـط 

. شد با
ارتبـاط گیرنـده ی خـوب کسـی 

اسـت کـه فعاالنـه گـوش مـی دهـد
و از انـواع مختلف ارتباط اسـتفاده 
مـی کنـد و در زندگی همـدردی کردن 

را بلد اسـت.
بـه  تنهـا  نـه  روش  بـن  ا بـا 
بیشـتری  ای  حرفـه  هـای  موفقیـت 
مـی رسـید، بلکـه روابطـی غنـی تـر 
و معنـادار تـر را تجربـه خواهید کرد.

 علی بهرام پور
نویسنده و مدرس 

در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان بیایید حرف 
بزنیم می پردازیم.

 let’s talk: how این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان
to be a better communicator می باشد.

گیرنده ی  ارتباط  بزنیم: چطور می شود  بیایید حرف 
بهتری شد

ارتباط همان چیزیست که دنیا را می گرداند.
درست است؟

ارتباط شفاف تقریبا در همه ی جنبه های زندگی، از 
روابط شخصی گرفته تا موفقیت های حرفه ای، برای انجام 

فعالیت های روزانه بسیار مهم است.
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کل ایران علیه بهترین سرمربی جهان!

والدیمیر آلکنو در هفته های اخیر تحت شدیدترین انتقادات از سوی 
اهالی والیبال ایران قرار گرفته است.

گزینه  یک  کردن  پیدا  برای  والیبال  فدراسیون   99 پاییز  در  وقتی 
جلسات  توکیو   ۲۰۲۰ المپیک  در  ملی  تیم  سرمربیگری  جهت  مناسب 
المپیک  قهرمان  تیم  سرمربی  به  نهایت  در  و  داد  تشکیل  را  مختلفی 
انتخاب  به  نسبت  درصد   9۰ از  بیش  تا  ها  واکنش  رسید؛  لندن   ۲۰۱۲

والدیمیر آلکنو مثبت بود.
هم کمیته فنی فدراسیون والیبال به انتخاب این مربی رای دادند و 
پرافتخار  به کارنامه  با توجه  بازیکنان و حتی کارشناسان  هم رسانه ها، 
کوالکوویچ  از  بهتر  مراتب  به  و  گزینه خوب  عنوان یک  به  او  از  آلکنو 
برکنار شده، نام بردند. در این میان حتی برخی او را یکی از بهترین مربیان 
جهان می دانستند که سابقه قهرمانی در المپیک را هم در کارنامه دارد.

همه چیز تا زمان آغاز همکاری رسمی آلکنو با تیم ملی خوب پیش 
می رفت، اما از اواخر فروردین ماه که قرار بود این مربی روسی به تهران 
برسد و با چند روز تاخیر این اتفاق افتاد؛ حاشیه ها به تدریج در اطراف 

تیم ملی بیشتر و بیشتر شد.
از ماجرای خط خوردن چند بازیکن برای لیگ ملت های والیبال بگیر 
تا نتایج ضعیف و باخت های پیاپی در جریان این رقابت ها که انتقادهای 
زیادی را در پی داشت. اما فدراسیون از انتخاب خود حمایت می کرد و 

هدف اصلی را المپیک توکیو می دانست.
بعد از بازگشت از ایتالیا هم ماجرای دعوت فرهاد قائمی و خط خوردن 
او از تیم ملی حاشیه ها را به اوج رساند. به هر حال آلکنو با حمایت جامعه 
انتقادی  به سواالت  دادن  و جواب  خبری  نشست  از یک  بعد  و  والیبال 

خبرنگاران  تیمش را راهی توکیو کرد.  
آغاز  ایران خوب  والیبال  پوشان  برای ملی  توکیو هم همه چیز  در 
به  نسبت  متفاوت  تیمی  بود که  این  بر  لهستان تصور  با شکست  و  شد 
لیگ ملت ها در توکیو به میدان رفته است. با این حال در ادامه تیم ملی 
به کوچکترین خواسته و هدف  نهایت  نزولی در پیش گرفت و در  روند 

خود یعنی رفتن به جمع ۸ تیم برتر المپیک هم نرسید.
با این ناکامی دیگر  المپیک، آن هم  مشخص بود که بعد از پایان 
خبری از آلکنو روی نیمکت تیم ملی نخواهد بود؛ اگرچه این مربی روسی 

هم اعالم کرد قصد دارد استراحت کند.
جبهه  والدیمیر  علیه  حسابی  والیبال  اهالی  اما  اخیر  روزهای  در 
گرفتند. از میالد عبادی پور، کاپیتان جدید تیم ملی بگیر که روی آنتن 
زنده تلویزیون انتخاب آلکنو را اشتباه خواند تا مصطفی کارخانه سرپرست 
به سرمربی روسی حمله کرد و گفت:  امروز حسابی  تیم ملی که  جدید 
»اگر در جلسه آلکنو بودم به او حتما این حرف را می گفتم که تیم هشتم 

جهان را به دوازدهم جهان تبدیل کردی.«
البته چیزهایی مثل این در ایران مسبوق به سابقه است. با این حال 
آن را بیشتر در فوتبال دیده بودیم؛ اینکه مربیان به خودشان اجازه می 
دهند درباره دیگر مربیان صحبت کنند، به خصوص اگر آن مربیان خارجی 

باشند و دستشان از ایران کوتاه باشد.
تیم ملی والیبال با ترکیبی دگرگون شده در حال اعزام به مسابقات 
اتفاقاتی  باید  هم  والیبال  اهالی  رسد  می  نظر  به  و  آسیاست  قهرمانی 
جانشین  حاال  دید  باید  کنند.  فراموش  را  داده  رخ  آلکنو  دوران  در  که 
داشته  پی  در  را  ایران  والیبال  اهالی  رضایت  تواند  می  آلکنو  ایرانی 
مربیان  به سراغ  بعدی  المپیک  به  رسیدن  برای  والیبال  بازهم  یا  باشد 

خارجی خواهد رفت.

حسن یزدانی؛ پیش به سوی هت تریک طالیی
ستاره کشتی آزاد ایران با فراموش کردن اتفاقات المپیک توکیو، با 

انگیزه تر از قبل خودش را برای سومین طالی جهانی آماده می کند.
تازه یک ماه از آن شکست تلخ حسن یزدانی در فینال المپیک توکیو 
برابر تیلور آمریکایی گذشته، اما او با انگیزه و پرتوان به اردوها بازگشته و 

این بار زیر نظر پژمان درستکار تمرینات خود را دنبال می کند.
خادم  رسول  نظر  زیر  اخیر  های  سال  در  جویباری  آزادکار  این 
شده  روبرو  آمریکا  تیلور  با  بار  سه  و  کرده  کار  محمدی  غالمرضا  و 
با سومین  او  احتماال  حاال  اما  است.   بوده  اش سه شکست  نتیجه  که 
یعنی  برابر گربه سیاه خود  نروژ  باید در  تیم ملی هم  سرمربی خود در 

بگیرد.  قرار  تیلور  دیوید 
پژمان درستکار که در همان ابتدای کار از تالش خود برای شکستن 
طلسم یزدانی برابر تیلور سخن گفته بود، این روزها نگاه ویژه ای به ستاره 
تیمش دارد و می خواهد حتما حسن یزدانی را با طالی جهانی نروژ به 

روزهای اوج خود بازگرداند.
را  پرافتخاری  کارنامه  هم  سال  و  سن  همین  تا  که  یزدانی  حسن 
برای خودش رقم زده و دو طالی جهانی و یک طال و یک نقره المپیکی 
در  خود  در طالیی شدن  تریک  دنبال هت  به  حاال  کشد،  می  یدک  را 

مسابقات جهانی نروژ است.
نمانده  باقی  اسلو  شهر  در  ها  رقابت  این  شروع  تا  بیشتر  ماه  یک 
باید در همین مدت تاکتیک جدیدی برای برای مبارزه  و حسن یزدانی 

خاص خود احتماال در فینال با تیلور برنامه ریزی کند. 
نروژ  جهانی  به  تیلور  که  نیست  هنوز صددرصد مشخص  که  البته 
برود، اما از شواهد اینطور پیداست که چهارمین مبارزه این دو ستاره کشتی 

جهان در نروژ شکل خواهد گرفت.

»الله صمدی« مربی تیم ملی کارته بانوان شد
»فرخناز ارباب« سرمربی تیم ملی کاراته بانوان ایران، »الله صمدی« 

را به عنوان مربی این تیم انتخاب کرد.
نخستین اردوی تیم ملی کاراته بانوان برای اعزام به مسابقات جهانی 
امارات از روز گذشته )دوشنبه( در سالن شهید کبگانیان تهران آغاز شد.

در حالی تمرینات زیر نظر »فرخناز ارباب« آغاز شد که با نظر وی، 
»الله صمدی« به عنوان مربی تیم ملی معرفی گردیده و کارش را آغاز کرد.

صمدی از مربیان سازنده کشورمان است و از سوابق وی می توان 
به سرمربی تیم ملی امید و مربیگری تیم ملی در رده سنی نوجوانان و 

جوانان اشاره کرد.
ادامه  شهریور   ۲۰ تا  بانوان  کاراته  ملی  تیم  اردوی  مرحله  اولین 

خواهد داشت.
پیش از این، »سمانه خوش قدم« هدایت تیم بانوان را برعهده داشت 
که پس از عملکرد ضعیف تیمش در المپیک توکیو و با نظر کمیته فنی 

فدراسیون کاراته از کار برکنار شد.

چند سئوال درباره رسوایی برزیلی؛
برزیل یا آرژانتین، کدامشان محروم می شوند؟

دیدار دو تیم آرژانتین و برزیل 
جام  انتخابی  مسابقات  چارچوب  در 
جهانی ۲۰۲۲ قطر، یکشنشب گذشته 
به دلیل دخالت پلیس برزیل و ورود 
غیرقانونی چهار بازیکن آلبی سلسته 

نیمه کاره رها شد.
ر  دیدا در  داده  رخ  جنجال 
یکشنبه شب گذشته دو تیم آرژانتین 
بود.  بی سابقه  خود  نوع  در  برزیل  و 
بازیکنان برزیل تالش زیادی کردند 
تا بازی نیمه کاره رها نشود اما تیم 

آرژانتین پس از حضور پلیس در ورزشگاه، زمین را ترک کرده و پس از آن نیز 
بالفاصله به فرودگاه رفت تا برای جلوگیری از دستگیری بازیکنان تیمش، خاک این 
کشور را ترک کند. در این مطلب شرایط رخ داده را به صورت کامل بررسی می کنیم.

۱. چه اتفاقی در شب فراموش نشدنی ۵ سپتامبر ۲۰۲۱ رخ داد؟
در حالی که پنج دقیقه و ۱۰ ثانیه از آغاز بازی برزیل و آرژانتین گذشته بود، 
چهار مامور کمیته بهداشت و نیروهای پلیس )ظاهرا مسلح( ناگهان وارد زمین 
بازی شدند. آنها بازی را متوقف کرده و یکی از آنها به سایرین توضیح داد که سه 
بازیکن )شامل مارتینز، رومرو و لوسلسو( اجازه بازی ندارند و باید به همراه بوئندیا 

که روی نیمکت قرار داشت از خاک این کشور اخراج شوند.
جنجالی به راه افتاد و بازیکنان آرژانتینی و برزیلی درگیر شدند و در نهایت 
تیم آرژانتین زمین بازی را ترک کرد. دلیل اصلی چنین اتفاقی این بود که این 
بازیکنان اجازه ورود به خاک برزیل را نداشتند و در هنگام ورود به سائوپائولو در 
بازیکنان  با وجود این که به  جمعه گذشته در مدارک خود دروغ گفته بودند. و 
گفته شد که باید در هتل قرنطینه بمانند اما آنها از این دستور نیز پیروی نکردند.

۲. چه کسی تصمیم به ترک زمین گرفت؟
تیم ملی پیش از این تصمیم گرفته بود در صورتی که اجازه بازی به بعضی 
از بازیکنان داده نشود، آنها نیز در زمین حاضر نشوند و وقتی چنین اتفاقی رخ داد، 
موضع آنها از قبل مشخص بود. حتی اسکالونی کمی بعد توضیح داد که یکی از 
مقامات کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی از آنها خواسته زمین را ترک کنند تا 
شرایط از این بدتر نشود. بنابراین خود تیم تصمیم به ترک زمین گرفت. تماس هایی 
از آرژانتین با تیم گرفته شده و از آنها خواسته شد که خیلی سریع برای جلوگیری 

از مشکالت بیشتر وارد رختکن شوند.
3. چرا این شرایط به وجود آمد؟

وزارت بهداشت از روز شنبه به هتل محل اقامت تیم ملی آرژانتین رفت 
چون چهار بازیکن این تیم به دلیل حضور در انگلیس اجازه ورود به خاک برزیل 
را نداشتند. ورای موارد توافق شده در کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی برای 
برگزاری مسابقات در طول شیوع جهانی ویروس کرونا، مقامات سن پائولو قویا 
اعتقاد داشتند که بازیکنان آرژانتین باید از خاک این کشور اخراج شوند. بازیکنان 

این تیم از جمله مسی به ورود آنها در میانه بازی اعتراض داشتند.
4. ماجرای اصلی پشت این رسوایی چه بود؟

البته که هیچکس اشاره ای به این موضوع نخواهد کرد. اما بسیاری می گویند 
که این حرکت از سوی مقامات ارشد فوتبال برزیل تایید شد. آنها بازیکنانی که 
در لیگ برتر بازی می کردند را در اختیار نداشته و بنابراین ضعیف تر شده بودند، در 
نتیجه تصمیم گرفتند از بازیکنان آرژانتینی که علیرغم منع لیگ برتر در اردوی 
تیم ملی حاضر شده بودند به نوعی انتقام بگیرند. باید این موضوع را به خاطر 
داشت که برزیل هرگز در مسابقات انتخابی خانگی شکست نخورده و پیش از 

این شکست سختی را در فینال کوپا آمه ریکا تجربه کرده بود.
۵.چرا اجازه ورود این بازیکنان به کشور داده شد؟

این سوال بسیار مهمی است. اگر چهار بازیکن مورد نظر )مارتینز، لوسلسو، 
رومرو و بوئندیا( از نظر قانونی اجازه ورود نداشتند، پس چرا چنین اجازه ای به آنها 
داده شد؟ اتهام آنها این بود که در مدارک خود اشاره ای به حضور در انگلیس در ۱4 
روز گذشته نداشتند. این در حالی است که مدارک از سوی بازیکنان تکمیل نمی شود، 
بلکه مقامات این وظیفه را بر عهده دارند. در هر حال با توجه به پروتکل های 
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی، آنها باید اجازه ورود بدون مشکل به برزیل 

را دریافت می کردند. مانند اتفاقی که در جریان کوپا آمه ریکا رخ داد.
۶.چرا آنها زودتر از خاک برزیل اخراج نشدند؟

اگر کمیته بهداشت از روز شنبه مطلع بود که بازیکنان از انگلیس آمده اند و 
از روز جمعه در سائوپائولو حضور دارند، پس سوال مهم این است که چرا ماموران 
همان روز چنین تصمیم مهمی را عملی نکردند. در واقع اگر آنها باور داشتند که این 
امری خطرناک به دلیل شیوع احتمالی ویروس کروناست، منطقی نیست که اجازه 
ورود به زمین به آنها داده شد. در واقع سالمت سایر بازیکنان و رقبا با این کار به 
خطر افتاد. آنها اجازه حضور در تمرین، ورزشگاه و حتی آغاز بازی را دریافت کردند...
بارا تورس، رییس کمیته بهداشت، مدعی شد که به آنها دستور داده شده بود 
که در طول این مدت در قرنطینه بمانند. اما این موضوع نمی تواند درست باشد. آنها 
به ورزشگاه رفتند، وارد زمین شدند و قوانین بسیاری نقض شد. اگر چنین تصمیمی 

گرفته شده بود، آنها می توانستند مانع از انتقال آنها از هتل به ورزشگاه شوند.
۷. کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی چه گفت؟

آنها از همان لحظه اول در کنار بازیکنان آرژانتین ایستادند و به فدراسیون 
اجازه حضور چهار  برگزار نشود و  بازی  این  اگر  برزیل هشدار دادند که  فوتبال 
بازیکن لیگ برتری در زمین صادر نشود، ممکن است با کسر امتیازاتی برای این 
تیم همراه شود. آنها پس از نیمه کاره ماندن مسابقه، بیانیه رسمی منتشر کردند. 
در متن این بیانیه آمده که بازی به دلیل موقعیت خاص پیش آمده از سوی داور 
به تعویق افتاد و فیفا درباره شرایط بازی تحقیق خواهد کرد، چرا که آنها مسئول 

برگزاری مسابقات انتخابی هستند.
۸. واکنش بازیکنان برزیل چه بود؟

استقبال  بازی  به  ورود  برای  بهداشت  از تصمیم کمیته  به هیچ وجه  آنها 
نکردند. در واقع نیمار در صحبت با یکی از ماموران تاکید داشت که بازی باید 
از سر گرفته شود. و تیته نیز به این اقدام اعتراض کرد. پس از این که بازی به 
صورت قطعی نیمه کاره باقی ماند، آنها در ورزشگاه باقی مانده و به انجام حرکات 

تمرینی روی آوردند.
9. سوال بزرگ: چرا آنها بازیکنان حاضر در لیگ برتر را به تیم ملی دعوت 

کرده بودند؟
نکته غیرمنطقی دیگر این است که تیته هشت بازیکن حاضر در لیگ برتر 
را به اردوی برزیل دعوت کرده بود که در نهایت به دلیل مخالفت باشگاه ها به 
این تیم اضافه نشدند. حاال این سوال پیش می آید که در صورت به کارگیری 
قوانین این کشور برای قرنطینه افراد حاضر در انگلیس، چطور این بازیکنان قرار 
بود به اردوی تیم ملی اضافه شوند. البته که بر اساس قوانین کنفدراسیون آمریکای 
جنوبی، بازیکنان حاضر در حباب بهداشتی تیم های ورزشی می توانند به کشورها 
وارد شده و دیدارهایشان را برگزار کنند و این همان موردی است که باید در قبال 

بازیکنان آرژانتین نیز به کار گرفته می شد.
۱۰. فدراسیون فوتبال برزیل چه دفاعی از خود دارد؟

فدراسیون فوتبال برزیل که از سوی کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی 
به کسر امتیاز تهدید شده بود، چراغ سبز خود برای ادامه مسابقه را نشان داد. اما 
رییس این سازمان پس از نیمه کاره ماندن بازی مدعی شد که یکی از مقامات 
دیرتر صورت  برزیل  از خاک  بازیکنان  اخراج  و  انجام شود  باید  بازی  که  گفته 
بگیرد. اما تصمیم آنها به دلیل نامشخصی تغییر کرده است. و پس از آن سعی 
کرد بار مسئولیت را از شانه های خود بردارد:» فدراسیون فوتبال برزیل به مقررات 
بهداشتی احترام می گذارد. این درگیری کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی با 
کمیته بهداشت است. ما از این که چنین اتفاقی پس از شروع بازی رخ داد بسیار 

شگفت زده شدیم.«
۱۱. نظر فیفا درباره این اتفاق چیست؟

این  باز است.  اقدامات در چنین شرایطی بسیار  انواع  انجام  دست فیفا در 
سازمان می تواند فدراسیون فوتبال برزیل را محروم کرده و بازی را به سود آرژانتین 

اعالم کند و در عین حال می تواند دستور به تکرار بازی بدهد.
۱۲. چه کسی مسئول اصلی است؟

فدراسیون فوتبال برزیل مسئولیت کامل سازماندهی رویدادهای وزشی را 
بر عهده دارد. در این مورد، آنها اجازه ورود ماموران کمیته بهداشت به زمین را 
دادند، جایی که هرکسی اجازه ورود به آن را ندارد و باید قوانین چون ارائه تست 

پی سی آر را رعایت کند.
۱3. فدراسیون فوتبال آرژانتین و تیم ملی چه واکنشی نشان دادند؟

افرادی که تا ساعت ۷:۱۵ به وقت محلی و ترک ورزشگاه به طور رسمی 
اتهام  تاپیا بودند که نسبت به  لیونل اسکالونی و کلودیو چیکی  صحبت کردند، 

حذف اطالعات بازیکنان حاضر در انگلیس واکنش نشان دادند.

مستعفی  مل  عا یر مد
گفت:  پرسپولیس  ه  شگا با
به  پرسپولیس  در  ماموریتم 
اتمام رسید و در دیدار با دکتر سجادی، 
موضوع  جوانان  و  ورزش  جدید  وزیر 
استعفا را مطرح کردم و به ایشان گفتم 
پرسپولیس  خدمت  در  نمی توانم  دیگر 

باشم.
جعفر سمیعی روز گذشته )دوشنبه( 
استعفای  به  اشاره  گفتگویی ضمن  در 
خود از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس ، با 
اظهار داشت: با پایان یافتن فصل بیستم، 
ماموریت من هم در پرسپولیس به اتمام 
و  دوستان  لطف  اینکه  وجود  با  رسید. 
به  و  بمانم  تا  حالم شد  عزیزان شامل 
از آنجا که کارمند  اما  کارم ادامه دهم 
بخش دیگری از دولت هستم و به عنوان 
یک مامور در خدمت پرسپولیس بودم، با 
باید این باشگاه  پایان دوران ماموریت 

را ترک کنم.
وی افزود: ماموریت من درست در 
پایان بازی با پیکان در هفته سی ام لیگ 
به اتمام رسید. همان زمان هم موضوع را 
به سلطانی فر وزیر وقت ورزش و جوانان 
اعالم کردم اما ایشان توصیه کردند بهتر 
است چند روز دیگر هم بمانم. از طرف 
دیگر، نقل و انتقاالت هم در پیش بود 
و نمی توانستیم به همین راحتی از کنار 
وجود  با  پس،  کنیم.  عبور  پروژه  این 
تا کارها  باز هم ماندم  اتمام ماموریت، 

را پیش ببرم.
جذب  از  بعد  داد:  ادامه  سمیعی 
بازیکن و حل مشکالت مربوط به سفر 
تاجیکستان، در دیدار با دکتر سجادی، 
موضوع  جوانان  و  ورزش  جدید  وزیر 
استعفا را مطرح کردم و به ایشان گفتم 
پرسپولیس  خدمت  در  نمی توانم  دیگر 
گذشته  سال  آبان  روز هشتم  از  باشم. 
در  شبانه روز  وجودم،  تمام  با  امروز  تا 
و  کارنامه  و  بودم  پرسپولیس  خدمت 
عملکردم مشخص است. برای موفقیت 

تیم و سربلندی باشگاه جنگیدم و امروز 
در شرایطی باشگاه را تحویل می دهم که 
نسبت به روزی که مسوولیت مدیریت را 
برعهده گرفتم، امیدواری های بیشتری 

در آن دیده می شود.
پرسپولیس  ه  باشگا مدیرعامل 
با  ماه ها  این  در  »ما  کرد:  خاطرنشان 
چون  مسائلی  روی  بر  باالیی  تمرکز 
مبارزه با فساد، تزریق افراد متخصص 
باالترین  ارائه  باشگاه،  به  باتجربه  و 
سطح امکانات به کادرفنی و بازیکنان، 
همکاری و تعامل با هیات مدیره برای 
از  خروج  شده،  تعیین  اهداف  پیشبرد 
آن  در  پرسپولیس  که  قراردادهایی 
منفعت کمی داشت، آماده سازی جهت 
رسیدن به قرارداد حرفه ای با کارگزاران 
مینه های  ز ساخت  همچنین  یگر  د
این  و  کردیم  تالش  خصوصی سازی 
و  باشگاه  در  آرامش  به  منجر  عوامل 
و  کادرفنی  باشگاه،  بین  رابطه  بهبود 

هواداران شد.
وی افزود: حاال دیگر پرسپولیس در 
مسیر مدیریت حرفه ای قرار گرفته و فکر 
می کنم دیگر زمان آن رسیده از حضور 
تازه نفسی  فرد  تا  بروم  کنار  باشگاه  در 
پرسپولیس  به  مسیر  این  ادامه  برای 

اضافه شود. 
باشگاه  مدیره  هیات  رئیس  نایب 
پرسپولیس تصریح کرد: با وجود اینکه 

بنده سعی کردم کمتر مصاحبه کنم و 
وعده ها  به  عمل  روی  تمرکزم  بیشتر 
بنده  بین  محترمانه ای  رابطه  اما  باشد 
برای  ایجاد شد که همیشه  و رسانه ها 
بود  خواهم  قائل  احترام  ارتباط،  این 
و  منتقدان  عزیزان،  تک تک  برای  و 
حامیان، آرزوی سالمتی دارم. می دانم 
ورزش  دلسوز  آنها  همه  مجموع،  در 

کشور هستند.
مطمئنم  هم  امروز  افزود:  وی 
حفظ  را  گذشته  آرامش  پرسپولیس 
رقم  طوری  شرایط  امیدوارم  می کند. 
و  جدید  فردی  انتخاب  با  که  بخورد 
مدیری قدرتمند با حمایت های بیشتر 
از سوی نهادهای مرتبط، به نقاط قوت 
مدیرعاملی  و  شود  فزوده  ا ه  باشگا
پیش رو  مشکالت  که  شود  نتخاب  ا
دکتر  از  دارد  جا  بردارد.  میان  از  را 
داشت  اصرار  که  کنم  تشکر  سجادی 
مخالفت  بنده  استعفای  با  و  بمانم  تا 
کرد اما وقتی دالیلم را شنید، تصمیم 

مرا قبول کرد. 
تاریخ  بدو  از  کرد:  تاکید  سمیعی 
بازیکنان،  پرسپولیس،  باشگاه  تاسیس 
مربیان و مدیران زیادی آمدند و رفتند اما 
تنها هواداران هستند که باقی می مانند. 
هوادارانی که صاحبان و مالکان واقعی 
شعار  یک  این  هستند.  باشگاه  این 
پرسپولیس  از  قلب شان  با  آنها  نیست، 

این  در  می کنند.  محافظت  و  حمایت 
مدت مسائلی را به چشم دیدم که به من 
باشگاه  ثابت شد هواداران، روح اصلی 

پرسپولیس هستند.
وی ادامه داد: خدا را شکر می کنم 
در تمام این مدت مورد وثوق و حمایت 
چند  هر  بودم.  پرسپولیس  هواداران 
قصد جدایی از این باشگاه را دارم ولی 
خود را در کنار آنها می بینم. مدیران، 
اما  هستند  رفتنی  مربیان  و  بازیکنان 
تعلق  هواداران  به  پرسپولیس  باشگاه 
صاحبان  تیم ها  همه  هواداران  دارد. 
و  هستند  محبوب شان  باشگاه های 
بدانند  باید  بازیکنان و مربیان  مدیران، 
این وظیفه بر دوش شان است که فقط 
برای  و  بجنگند  هواداران  شادی  برای 
باشند.  قائل  احترام  فوتبال  طرفداران 
همه لذت فوتبال در لبخند این هواداران 

معنا می شود. 
در  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل 
پرسپولیس  قوت  »نقاط  گفت:  پایان 
خاطر  به  بنده  مدیریت  دوران  در 
باشگاه،  تالش مدیران و همکارانم در 
همچنین  تیم،  بازیکنان  و  کادرفنی 
و  بوده  محترم  پیشکسوتان  حمایت 
از  برمی گردد.  بنده  به  آن  نقاط ضعف  
اهالی فوتبال استدعا دارم بنده را بابت 
این ضعف ها حالل کنند. در این مدت 
آسیبی  باشگاه  و  تیم  کردیم  تالش  
نبینند؛ امیدوارم از این هدف دور نشده  
باشیم. همچنین نسبت به آینده باشگاه، 
نگاه مثبت و روشنی دارم و پیش بینی 
از حضور من هم، سریال  بعد  می کنم 
پیدا  دامه  ا پرسپولیس  موفقیت های 
برای  محکمی  زیرساخت های  ما  کند. 
تحول اداری و اقتصادی ایجاد کرده ایم 
و مدیران بعدی می توانند با استفاده از 
آن، بهترین شرایط را برای تیم بسازند و 
تا رسیدن به قهرمانی های بعدی در لیگ 
برتر و قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا 
پیش بروند. التماس دعا، یا علی مدد...«

استعفای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس؛
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تیم ملی فوتبال ایران در دیدارهای 
شهریورماه خود و دیدارهایی که در روز 
شانزدهم ماه به انجام رسیده مقابل عراق 

نتایج فوق العاده ای کسب کرده است.
امشب  یران،  ا فوتبال  ملی  تیم 
دور  در  خود  دیدار  دومین  )سه شنبه( 
نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ را مقابل 
عراق برگزار خواهد کرد. این مسابقه در 
ورزشگاه خلیفه دوحه و از ساعت ۲۲:3۰ 

دقیقه به وقت تهران برگزار خواهد شد.
در  تیم   ۲ تقابل  سی امین  *این 
و  عراق  بود.  خواهد  مختلف  رقابت های 
دیدارهای  چارچوب  در  به حال  تا  ایران 
دوستانه)۸(، جام ملت های آسیا)۷(، غرب 
آسیا)۵(، مقدماتی جام جهانی)۶(، مقدماتی 
به  آسیایی)۱(  بازی های  و  المپیک)3( 
مصاف یکدیگر رفته اند که ماحصل آن ۱۶ 
پیروزی برای ایران، ۶ برد برای عراق و 
هفت تساوی بوده است. ایران 3۸ گل زده 
و عراق موفق به زدن ۲۱ گل شده است تا 
میانگین ۲.۰3 گل در هر یک از دیدارهای 

این ۲ تیم غرب آسیایی به ثبت برسد.
شانزدهمین  برای  عراق  و  *ایران 
یکدیگر  مقابل  بی طرف  زمین  در  بار 
برای  پیروزی  صف آرایی می کنند. هفت 
ایران، پنج برد برای عراق و سه تساوی 
به دست آمده است. این چهارمین دیدار 
متوالی ۲ تیم است که در کشور بی طرف 
به انجام می رسد. سه بازی قبلی در دبی، 

اردن و بحرین بوده است.
*۲۶ بازیکن ایرانی تا به حال موفق 
به باز کردن دروازه عراق شده اند که علی 
دایی با چهار گل، بهترین گلزن است. او 
در چهار بازی متوالی موفق به باز کردن 

شیرزادگان،  حمید  شد.  عراقی ها  دروازه 
سه  هم  آزمون  سردار  و  کالنی  حسین 
گله هستند. آزمون این فرصت را دارد تا با 
زدن یک گل به رکورد علی دایی برسد. او 
زننده آخرین گل تقابل های ایران و عراق 
است.در سوی مقابل یونس محمود با ۲ 
گل، بهترین گلزن عراق در دیدار برابر تیم 
ملی محسوب می شود. ۱۸ بازیکن دیگر 

یک بار به ایران گل زده اند.
*۲ تیم در مرحله قبلی انتخابی جام 
جهانی در یک گروه قرار داشتند. عراق در 
بازی رفت با نتیجه ۲ بر یک به برتری 
رسید. مهند علی و عال عباس برای تیم 
نوراللهی  احمد  و  کردند  گلزنی  میزبان 
زننده تک گل ایران بود. در دیدار برگشت 
ملی پوشان با تک گل سردار آزمون برد 
را مال خود کردند. حاال قرار است برای 

اولین بار شاهد تقابل اسکوچیچ و ادووکات 
روی نیمکت ۲ تیم باشیم.

*سه شنبه شب پنجمین تقابل ایران 
در  ایران  است.  شهریورماه  در  عراق  و 
سال های ۱3۵3، ۱3۵4 و ۱3۸۰ به ترتیب 
با نتایج ۱-۰، ۱-۰ و ۲-۱ به برتری رسید 
و یک بار هم در سال ۱3۸۱ جدال ۲ تیم 
در نیمه نهایی غرب آسیا با تساوی بدون 
پنالتی  در ضربات  تا  رسید  اتمام  به  گل 
عراق به برد ۶-۵ دست پیدا کند. بدین 
ترتیب تا به حال عراقی ها در شهریورماه 
در جریان مسابقه از سد  ایران نگذشته اند.
*همچنین شاهد سومین پیکار ایران 
و عراق در روز شانزدهم ماه هستیم. در 
۲ مرتبه قبلی برد برای ملی پوشان بوده 
که  بود  اسفند ۱34۷  در ۱۶  ابتدا  است. 
در  و  دوستی  جام  چارچوب  در  ایران 

از  یک  بر   ۲ نتیجه  با  امجدیه  ورزشگاه 
سد حریف خود گذشت. دومین بازی به 
طرز عجیبی در تاریخ ۱۶ شهریور برگزار 
در  دیگر  بار  سال   ۲۰ از  بعد  حاال  شد. 
چنین روزی مجددا ۲ تیم در مقدماتی جام 
جهانی مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. 
در دیدار سال ۱3۸۰ ایران با نتیجه ۲ بر 
یک در بغداد از سد عراق گذشت. حال 
باید دید این بار جدال این ۲ تیم در روز 
شانزدهم با چه نتیجه ای به اتمام می رسد.
دور  در  خود  بازی  اولین  در  ایران 
در   ۲۰۲۲ جهانی  جام  انتخابی  نهایی 
ورزشگاه آزادی با یک گل از سد سوریه 
به  کره جنوبی  خانه  در  و عراق  گذشت 
تساوی بدون گل دست پیدا کرد تا هر 
۲ با روحیه ای باال و بدون گل خورده به 

مصاف یکدیگر بروند.

رشید مظاهری سنگربان استقالل 
مطالباتش  دریافت  عدم  دلیل  به  که 
بود،  امارات خودداری کرده  به  از سفر 

قراردادش را با این تیم فسخ کرد.
در  استقالل  کاروان  حالیکه  در 
امارات به سر می برد، حواشی پیرامون 
این باشگاه پیش از دیدار برابر الهالل 
اینکه  از  پس  و  رسیده  خود  اوج  به 
مرادمند  محمدحسین  مظاهری،  رشید 
و محمد دانشگر روز گذشته از سفر به 
دبی خودداری کرده بودند، حاال خبر می 
رسد که گلر آبی پوشان قراردادش را با 

این تیم فسخ کرده است.
های  هفته  طی  که  مظاهری 
همراه  به  را  فراوانی  جلسات  گذشته 
مدیرعامل  مددی  احمد  با  وکیلش 
استقالل برگزار کرد، با مدیران باشگاه 
به توافق دست پیدا نکرد. قول ها و وعده 
هایی که مدیران باشگاه برای پرداخت 
بودند  داده  بان  دروازه  این  مطالبات 
مظاهری  وجود،  این  با  و  نشد  عملی 
تیمش  تمرینات  در  تا  گرفت  تصمیم 

حضور پیدا کند.
زمینه  این  در  حتی  ها  آبی  گلر 
و  منتشر  اینستاگرامی  پست  یک  نیز 
اعالم کرد که قصد دارد به فوتبالش در 
استقالل ادامه دهد. اما روز گذشته این 

دروازه بان در حاشیه آخرین تمرین تیم 
در تهران از پرویز مظلومی عضو هیئت 
به مشکالت  تا  باشگاه خواست  مدیره 
بار  این  که  کنند  توجه  بازیکنان  مالی 
قول هایی  تنها  از سوی مظلومی،  نیز 
مبنی بر پرداخت مطالبات طی روزهای 

آینده داده شد.
از  اینکه  از  پس  مظاهری  حاال 
دبی  به  سفر  و  فرودگاه  در  حضور 
حذف  بر  عالوه  بود،  کرده  خودداری 
پست اینستاگرامی که مبنی بر ماندنش 
در استقالل منتشر کرده بود، قراردادش 

را نیز به صورت یک طرفه فسخ کرده 
است تا بدین ترتیب به نظر برسد او و 

استقالل به پایان کار خود رسیده اند.
فریبرز محمودزاده، مسوول نقل و 
انتقاالت سازمان لیگ با تایید این خبر 
اعالم کرد که این دروازه بان با حضور 
در محل سازمان لیگ این اقدام را نهایی 

کرده است.
اطالعاتی که از جلسه چند هفته 
پیش میان مظاهری و وکیلش با احمد 
مددی به دست رسیده، نشان می دهد 
به  زمان  آن  استقالل  مدیرعامل  که 

سنگربان تیمش اعالم کرده است که 
مبلغ قرارداد او رقم باالیی است و این 
باشگاه قادر به پرداخت آن نیست. مددی 
از مظاهری درخواست کرده که مجددا از 
میزان قراردادش بکاهد تا باشگاه بتواند 
به همکاری خود با این گلر ادامه دهد.

مسئله ای که با مخالفت مظاهری 
و وکیل او همراه بوده چرا که سنگربان 
استقالل پیش از این نیز با درخواست 
مددی مبلغ قراردادش را کم کرده بود و 
حتی برخی از آپشن های موجود در این 
تفاهم نامه را نیز حذف کرده بود. این 
مسئله باعث شد تا مدیرعامل استقالل 
خطاب به مظاهری اعالم کند چنانچه او 
خواستار دریافت مطالباتش است، باشگاه 
می تواند به جای پرداخت این بدهی ها، 

رضایت نامه این بازیکن را صادر کند.
دو  میان  جلسات  اینکه  وجود  با 
حتی  و  نرفت  پیش  خوبی  به  طرف 
احمد  که  شد  مدعی  مظاهری  وکیل 
گلر  این  که  کرده  اعالم  او  به  مددی 
در  مظاهری  اما  شود،  جدا  تواند  می 
تمرینات حضور پیدا کرد ولی روز سفر 
به دبی راهی فرودگاه نشد و حاال نیز 
قراردادش را به صورت یک طرفه فسخ 
کرده است تا داستان رشید و استقالل 

اینگونه به پایان برسد.

فسخ ناگهانی در سازمان لیگ؛

رشید مظاهری از استقالل جدا شد! 

ایران - عراق در تقابل شماره ۳0؛ 

شهریورماه حکایت از برد ایران دارد!
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داوری مرحله اولیه انتخاب پایتخت کتاب ایران در سال ۱399- 
۱4۰۰ آغاز شد؛ از میان آثار راه یافته به مرحله نیمه نهایی، شهرهای 

خالق کتاب خوانی و پایتخت کتاب ایران معرفی خواهند شد.
به گزارش دنیای جوانان از شبکه ترویج کتابخوانی، معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هفتمین دوره طرح »انتخاب 
و معرفی پایتخت کتاب ایران« را با هدف توسعه و ترویج کتاب خوانی 
از طریق حمایت از برنامه ها و پیشنهادهای نو و ابتکاری، اثربخش و 

پایدار برگزار می کند.
این طرح با مشارکت برخی نهادهای دولتی و غیردولتی؛ از جمله 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، انجمن کتابداری و اطالع رسانی، 
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، کانون  های فرهنگی و هنری 
مساجد، کمیسیون ملی یونسکو تشکل های نشر، ادارات فرهنگ و 
و  فعال  و سازمان های  نهادها  دیگر  و  اسالمی سراسر کشور  ارشاد 
عالقه مند در این زمینه اجرا می شود. شهر منتخب عالوه بر لوح تقدیر 
مقامات عالی رتبه کشوری، مجموعه ای از تسهیالت، اعتبارات و منابع 

فرهنگی دریافت می  کنند.
در ۶ دوره برگزاری این برنامه به ترتیب شهرهای اهواز )۱394(، 
نیشابور )۱39۵(، بوشهر )۱39۶(، کاشان )۱39۷( و یزد )۱39۸( و شیراز 

)۱399( توانسته  اند عنوان »پایتخت کتاب ایران« را کسب کنند.
برنامه های هر شهر در زمینه ترویج کتاب خوانی که با همکاری 
دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تدوین و با امضای شهردار و 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه می شود، قابلیت شرکت در 

طرح پایتخت کتاب ایران را دارد.
امسال به دلیل شیوع کرونا، توجه و تاکید به طراحی و اجرای 
مردم  فراغت  اوقات  کردن  غنی  برای  مجازی  فضاهای  در  فعالیت 
به عنوان یکی از شاخصه های برنامه مدنظر قرار گرفته شده است. 
همچنین امسال برای حفظ سالمتی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

کلیه فرایندهای اجرایی به صورت مجازی برگزار می شود.
با اعالم فراخوان هفتمین دوره برنامه انتخاب و معرفی پایتخت 
کتاب ایران در زمستان ۱399، شهرهای متقاضی شرکت در این برنامه 
اقدام به مستند کردن فعالیت های ترویجی کتاب خوانی خود کردند و با 
اعالم فراخوان ارسال آثار شرکت در برنامه ۱9۰ شهر  از سراسر کشور 
در این برنامه شرکت کردند که نسبت به دوره گذشته ۱۶ شهر بیشتر 
در این برنامه حضور دارند.در این دوره استان های کرمانشاه با ۱4 شهر، 
فارس ۱3 شهر و استان های البرز، مازندران، هرمزگان، خراسان رضوی 
با ۱۲ شهر بیشترین شهرهای شرکت کننده و استان قزوین با صفر 

شهر کمترین شرکت کننده در این برنامه را به خود اختصاص دادند.

آغاز مرحله اول داوری انتخاب پایتخت کتاب ایران در سال 1400

نشست  در  ن  حاضرا  
در  ملی  هویت  یی  نما ز »با
دفاع مقدس«  داستانی  ادبیات 
مهمترین عنصر هویت ملی را تاریخ ایران 
و جنگ را به  عنوان یک رخداد ملی محل 
در  رخداد  این  در  زیرا  دانستند  آن  بروز 
معرض تعرض و تهدید قرار گرفته است.

ز  ا ن  نا ا جو نیای  د رش  گزا به 
روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، 
نشست »بازنمایی هویت ملی در ادبیات 
با  گذشته  روز  مقدس«  دفاع  داستانی 
حضور مهدی سعیدی و محمد محمودی 
با  و  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  توسط 
دفاع  تاریخ  و  ادبیات  سازمان  همکاری 

مقدس برگزار شد.
محمد  نشست  ین  ا بتدای  ا ر  د
از  هویت  این که  به  اشاره  با  محمودی 
است  انسانی  علوم  پیچیده  موضوعات 
که به سبب خصلت نسبی بودن تعاریف 
مختلفی  ابعاد  از  و  برمی تابد  را  متعددی 
نیز می توان به آن پرداخت، عنوان کرد: 
در اساس هویت متناظر به دو مفهوم تشابه 
و تمایز است؛ یعنی همسانی و تشابه افراد 
یا تفاوت و افتراق آن ها با دیگران است 
را می سازد. هویت در سطوح  که هویت 
مختلفی همچون سطح فردی، اجتماعی 

و ملی مورد بررسی قرار می گیرد.
عالوه بر این عوامل همسان ساز و 
اشتراکات، هویت ملی بر تقابل و رویارویی 
با دیگری و بیگانه نیز شکل می گیرد که 
جنگ  رخدادها  این  مهم ترین  از  یکی 
ملی  رخداد  یک  به عنوان  جنگ  است؛ 
محل بروز و ظهور هویت ملی به شکل 
ویژه است. جنگ میدان آزمون هویت ملی 
است زیرا در این رخداد تهدید و تعریض 
ملی  هویت  ابعاد  درباره  اگر  است.  شده 
صحبت کنیم که شامل اجتماعی، تاریخی، 
جغرافیایی، سیاسی، دینی، فرهنگی و زبان 
تعارض  این  نقطه  اولین  است  ادبیات  و 
بعد جغرافیایی است که در جنگ به آن 

تعرض می شود.
ادبیات  ادامه داد: زبان و  محمودی 
و  تعرض  از  متاثر  خود  این که  بر  عالوه 
تهدید ناشی از جنگ است، محملی برای 
نیز  رخداد  آن  ویژه  توصیف  و  بازنمایی 
تاریخ همیشه  در طول  ادبی  آثار  هست. 
سیاسی،  اجتماعی،  ساختارهای  از  متاثر 
فرهنگی در روزگار خود بودند و حوادث 
و  مضمونی  تحوالت  در  نیز  رویدادها  و 
شکلی این آثار تاثیراتی داشتند. از سوی 
دیگر ادبیات به دلیل نفوذ و تاثیرگذاری 
رسانه ای  داشت و همچنین خاصیت  که 
بودنش در تاریخ همواره محمل پرداختن 
رویدادهای مختلف بود. ادبیات معاصر ما 
نیز متاثر از گفتمان جنگ و گفتمان دفاع 
مقدس بوده و آثار بسیاری در این خصوص 
نوشته و منتشر شده که نسبت مستقیمی 

با هویت ملی دارند.

ورود اندیشه های دینی به ادبیات 
داستانی پس از انقالب

به  اشاره  با  نیز  سعیدی  مهدی   
این که در تاریخ مراحل ساخت، بازسازی 
را  دوره هایی  ایرانی  هویت  استمرار  و 
اظهار  برسد،  مشروطه  به  تا  کرده  طی 
کرد: اوایل قرن ۱3 ایران درگیر جنگ با 
همسایه شمالی شد. طی این جنگ بخش 
مهمی از سرزمین های شمالی را از دست 
دادیم و سپاه ایران شکست خورد؛ یکی از 
نتایج این جنگ ها این بود که تحولی در 

فکر و اندیشه ایرانی ها ایجاد شد و ایرانی ها 
متوجه شدند اتفاق جدیدی رخ داده و آن ها 

نسبت به دشمنان متفاوت هستند.
تاریخ  و  نوشته ها  وقتی  افزود:  وی 
آن دوره را مرور می کنید متوجه می شوید 
را  ایرانی ها  گسترده ای  حیرانی  و  حیرت 
فرامی گیرد. به  واقع این جنگ و تحوالت 
تجدیدنظرهایی  آن ها  می شود  سبب  آن 
اداری  و  نظامی  سیاست گذاری های  در 
بکنند؛ از جمله اعزام محصالن به خارج 
با دنیای جدید و غیره  از کشور، تجارت  
جدید  اندیشه  ورود  اسباب  این ها  همه 
همچنین  می کند.  فراهم  را  ترقی  و 
اتفاقات دیگری رخ می دهد همچون ورود 
سیاسی  کتاب های  ترجمه  چاپ،  صنعت 
و شروع  نگارش سفرنامه ها  اجتماعی،  و 
روزنامه نویسی. در کنار این موارد فکر و 
اندیشه از جمله نگاه به تاریخ، تحوالتی 
و  تاریخ سازی  به نوعی  و  می دهد  روی 
تاریخ نویسی جدیدی در دوره قاجاریه رخ 
می دهد که این ها نگاه های هویتی دارند. 
برخی از تاریخ نویسان شروع به پدیدآوردن 
تبارنامه هایی برای خاندان قاجار کردند و 
کتاب هایی نوشتند که سعی می کند نسب 

و تبار قاجاریه را به اشکانیان برساند.
همین  پی  در  کرد:  مطرح  سعیدی 
تحوالت نوعی ناسیونالیسم ایرانی پیداشده 
تجدیدنظر  ملیت  و  ملت  تعریف  در  و 
از مشروطه ملت و ملیت  می شود، پیش 
تعریف دیگری داشت. درواقع تلقی از ملت 
جمعی بود که به یک دین یا آیینی وابسته 
بودند و از دوره مشروطه پسوند ایران به آن 
اضافه می شود و مفهوم جدیدی از ملت که 
معادل همان ناسیونال اروپایی است رواج 
پیدا می کند. نوع نگاه به وطن تغییر می کند 
و مفهوم کالسیک وطن به معنای زادبوم 
به سرزمین ملی تغییر می کند و در کنار 
آن نیز واژگان جدیدی چون مجلس ملی، 
بانک ملی، سردار ملی شکل می گیرد. این 
موارد روایتی از هویت ملی را پدید می آورد 
که به آن ناسیونالیسم رمانتیک می گویند.
سعیدی همچنین گفت: در دوره های 
بعد ازجمله در دوره پهلوی به ناسیونالیسم 
اضافه  دیگری  اضالع  و  ابعاد  رمانتیک 
ارائه  ملی  هویت  از  روایتی  و  می شود 
می شود که بر ایران باستان تاکید و مبانی 
اندیشگانی دارد. روایت هویت ملی پسند 
طبقه حاکم و اندیشمندان دست راستی بود 
و کسانی که حامی دولت پهلوی بودند و 
برای همین سیاست هویتی نظریه پردازی 
کرده و کتاب می نوشتند. در مقابل این ها 
چند روایت دیگر نیز وجود دارد، یکی روایت 
مدرن و پست مدرن که هویت ایرانی را متاثر 
از اندیشه های چپ تعریف می کند و در آن 
بحث ملت تبدیل به ملت ها می شود و تاکید 

آن بر استقالل قومیت هاست.
وی با اشاره به این که روایت دیگر 

تاکید را بر مبانی فرهنگ سنتی و اسالم 
دو  روایت  این  کرد:  بیان  می کند،  بنا 
حامیان  از  دسته  یک  دارد؛  حامی  دسته 
روشنفکران  و  اندیشمندان  سنتی  روایت 
را  ایرانی  مبانی سنتی  ایرانی هستند که 
جالل  آثار  جمله  از  می کنند  ریزی  پی 
آل احمد و که تاکیدشان بر فرهنگ سنتی 
این که  ایران است. دسته دیگر در کنار 
و  مبانی دینی  بر  دارند  توجه  به سنت ها 
و  دارند  تاکید  نیز  ایرانی  هویت  مذهبی 
سعی می کنند ضمن این که هویت ایرانی 
را بر مبنای دین اسالم پی ریزی می کنند 
بیاندیشند  نیز  تعادلی  سیاست  نوعی  به 
که از جمله آن ها دکتر شریعتی و شهید 

مطهری هستند.
متفکران  و  اندیشمندان  افزود:  وی 
رهبران  و  مذهبی  بزرگان  و  مختلف 
استاد  از  متاثر  نوعی  به  ایران  انقالب 
با  همراستا  یا  مطهری  )مرتضی(  شهید 
راستای  در  را  صحبت هایی  او  سخنان 
بحث هویت ملی دارند؛ یکی از مهمترین 
مباحثی که مطهری و روشنفکران دینی 
هم رای با ایشان بر آن تاکید دارند تعامل 
ایران  میان  یعنی  است،  هویتی  تعادل  و 
اسالمی و اسالم ایرانی قائل به تفکیک 
نیستند و می گوید این دو عنصر در طول 
هویت  شده اند.برای  تنیده  هم  در  تاریخ 
احصا کرد که  را می توان  ملی عناصری 
توافق نسبی در خصوص آن وجود دارد. 
مهمترین عنصر هویت ملی تاریخ ایران 
است، سرزمین و جغرافیا، میراث فرهنگی، 
میراث سیاسی، زبان فارسی، دین و میراث 
معنوی و دنیای مدرن و جدید نیز از دیگر 
مولفه های هویت ملی است که هرکدام از 
این ها ممکن است اجزای جزئی تری دارد.

چهار رویکرد در ادبیات و 
داستان های دفاع مقدس

وی ادبیات جنگ و دفاع مقدس را 
به چهار رویکرد داستان های ارزش محور، 
داستان های  جامعه محور،  داستان های 
انتقادی و داستان های انسان محور تقسیم 
کرد و افزود: هرکدام از این جریان ها نقطه 
شروع، سیر، استمرار و کانون و محافل و 
نظریه پردازان و حامیان مشخصی دارند. 
ارزش  داستان های  رویکرد  نخستین 
را  تعریف خاصی  ما  به واقع  است؛  محور 
از ارزش ها ارائه کرده بودیم و جامعه ما 
متعلق به ارزش های خاص بود و حول آن 
ارزش ها انقالب اسالمی پیروز شده بود و 
یک  به  ارزش ها  آن  حول  ایرانی  جامعه 
انسجام نسبی رسیده بود که پس از جنگ 
نیز آن ارزش ها با تغییراتی ادامه داشتند و 
مردم ایران به پشتوانه همان ارزش ها در 

حال دفاع از ایران بودند.
این  در  نویسندگانی  داد:  ادامه  وی 
آثارشان حاوی  نوشتند که  حوزه داستان 

متاثر  و  نبود  اما جدید  بود،  ارزش ها  این 
از ادبیات داستانی متعهد پیش از انقالب 
بود. بعد از انقالب تعریف جدیدی از ادبیات 
از  تغییری که پس  ارائه می شود؛  متعهد 
انقالب در این گفتمان غالب رخ می دهد 
این است که اندیشه های دینی وارد حوزه 
نویسندگان  و  می شود  داستانی  ادبیات 
و  رهبران  بیان  و  زبان  از  متاثر  ایرانی 
می نویسند  داستان  انقالبی  روشنفکران 
آثار  نوع  این  آمدن  پدید  اوج  و دهه ۶۰ 
است. این داستان های ارزش محور گرچه 
توفیق  یا داستان  روایی رمان  در عناصر 
مسئله  به  هویتی  نگرش  در  اما  ندارند 

جنگ موفق هستند.
نگاه  داستان،  نوع  ین  ا به  نقد 
نوع  این  در  آن هاست.  در  تقلیل گرایانه  
اشاره  جنگ  دینی  وجه  به  بیشتر  آثار 
می شود و مثال بخشی از عناصر تاریخی 
و  نام ها  و  نمی شود  دیده  آن  در  چندان 
شخصیت ها متاثر از جوانب دینی هویت 
ملی است. رویکرد دوم جامعه محور است 
و آثاری ذیل این رویکرد قرار می گیرند که 
در آن ها به بازتاب جنگ در جامعه پرداخته 
شده است؛ مثل آسیب هایی که جنگ در 
جامعه ایجاد کره است، تغییرات جمعیتی، 
خانواده  بنیان  پاشیدن  ازهم  مهاجرت ها، 
نویسندگان  آثار  در  عمدتا  که  غیره  و 
روشنفکر ایرانی دیده می شود. تفاوت این 
نوع آثار با رویکرد اول این است که در این 
آثار چندان به وجوه مذهبی توجه نمی شود. 
نویسندگان در رویکرد داستان های انتقادی 
نسبت به اصل جنگ اعتراض دارند و به 
آن  ادامه  و  پیدایش  سیاسی  زمینه های 
انتقاد داشته و یک تلقی تقلیل گرایانه ای 

نسبت به هویت ملی دارند.
از  فرامرزی  و  فراوطنی  تلقی  وی   
انسان در رویکرد داستان های انسان محور 
را عامل تفاوت این رویکرد با سایر رویکردها 
داستان های  در  کرد:  بیان  و  دانست 
انسان محور انساِن به ما هو انسان اهمیت 
دارد و برای نویسنده چندان اهمیت ندارد 
کسی که در جنگ شرکت کرده یا جنگ 
در زندگی او تاثیرگذاشته در کدام سوی مرز 
قرار دارد. به نوعی دغدغه های جهان وطنی 
در این نوع آثار مطرح می شود. در حقیقت 
و  ندارد  اهمیت  آثار  نوع  این  در  مرز 
می خواهند نشان دهند جنگ چه تاثیری 
متوجه  آسیب هایی  چه  و  دارد  انسان  بر 

انسان برآمده از جنگ است.
سعیدی در پایان با اشاره به این که 
را  این چهار رویکرد  نظریه ها و محافلی 
پشتیبانی می کند، گفت: درواقع این چهار 
رویکرد پشتوانه نظری دارند و در هر کدام 
و  نظریه ها  به  قائل  می توانیم  این ها  از 
محافلی باشیم که این رویکرد را پشتیبانی 
اندیشه های  می توانیم  و  می کنند  نظری 

هستی را در این محافل پیگیری کنیم.

ادبیات معاصر ما متاثر از گفتمان جنگ و گفتمان دفاع مقدس بوده

»رقص جوالن« در وصف سردار دل ها منتشر شد
حاوی  جوالن  رقص  شعر  کتاب 
رباعیاتی در وصف سردار شهید سلیمانی 
برای  عاشقانه ای  را  آن  نویسنده،  که 
و  چاپ  می کند  توصیف  دل ها  سردار 

راهی بازار نشر شده است.
رباعی   ۲۱9 شامل   کتاب  این 
فاضلی  افسر  توسط  صفحه   ۱۲۰ در 
است؛  شده  منتشر  و  نوشته  شهربابکی 
نام این کتاب درحالی از شعرخوانی سردار 
سلیمانی در زمان حیاتش انتخاب شده 
است که حاوی حس و حال ایشان در 

شعرخوانی در رثای شهیدان همرزمش است. در کلیپی که از آن شعرخوانی 
منتسب به مراسم بزرگداشت شهیدان در محیط وب موجود است سردار 
سلیمانی با حالتی احساسی و حزن انگیز چندبیت از اشعار موالنا را از جمله 
»رقص و جوالن بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند« 

قرائت می کند.
سپاه  فرمانده  معروفی  حسین  سردار  مقدمه  با  جوالن  رقص  کتاب 
ثاراهلل کرمان از همرزمان سردار سلیمانی و نیز دکتر غالمرضا کافی، شاعر 

و نویسنده کشوری دفاع مقدس و انقالب اسالمی منتشر شده است.
گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  کتاب  این  نویسنده  شهربابکی  فاضلی  افسر 
کتاب رقص جوالن بیست و هشتمین اثر بنده و هشتمین کتاب در حوزه 
دفاع مقدس است و قبل از آن نیز کتاب »قهرمانی به نام قاسم« را برای 

کودکان و نوجوانان منتشر کرده بودم.
خاطرات سردار حسین   ، قاسم«  حاج  های  »بچه  کتاب  افزود:  وی 
معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان، مهمترین اثر دفاع مقدسی بنده 
است که سال ۱394 به چاپ رسید و تاکنون 9 بار تجدید چاپ شده است. 

این کتاب را انتشارات فاتحان منتشر کرده است.
از  جوالن  رقص  و  قاسم  نام  به  قهرمانی  کتاب  شد:  یادآور  فاضلی 

انتشارات شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان است.
که  سلیمانی  سردار  شهادت  از  بعد  افزود:  شهربابکی  نویسنده  این 
بحق، سردار پرافتخار اسالم بود، جهان اسالم دچار مصیبت بزرگی شد که 
این مصیبت و داغ بزرگ در ایران و به خصوص استان کرمان، زادگاه حاج 
قاسم، بیشتر از هرجای دیگر دل ها را آتش زد و اشک ها را جاری ساخت.

فاضلی ادامه داد: معتقدم که عشق به سردار سلیمانی تنها عشق به 
یک فرد و یک سردار ملی مذهبی نیست، عشق به یک مکتب، آزادگی 
به  اخالص، عشق  و  و صداقت  به محبت  است؛ عشق  دوستی  انسان  و 

دلدادگی و دالوری است.
وی با اشاره به اینکه حاج قاسم محبوب دل ها بود و بعد از شهادت 
هم محبوب تر شد، بیان داشت: شاعران و هنرمندان بسیاری در رشته های 
مختلف هنری پس از شهادت این علمدار بزرگ اسالم مکنونات قلبی خود را 
به پای آزادگی و محبوبیت ایشان ریختند؛ بنده هم که از نوجوانی با این سردار 
دالور آشنا بودم و بارها مورد لطف و تشویق ایشان قرار گرفته بودم، تصمیم 
گرفتم برای ترویج مکتب شهید سلیمانی که همانا ترویج ارزش های اسالم 
و انقالب اسالمی است در حد وسع خودم از هیچ کوششی فرو گذار نکنم.

فاضلی گفت: کتاب رقص جوالن عاشقانه ای برای سردار سلیمانی 
است که به جنبه های مختلف زندگی و جهاد حاج قاسم در قالب رباعی 
پرداخته است؛ ایمان، ایثار، اخالق، مردانگی، آزادگی، محبت، وحدت آفرینی، 
والیتمداری، از جان گذشتگی و فروتنی ویژگی هایی است که حاج قاسم 

جامع تمام این خوبی ها بود.
این نویسنده شهربابکی زندگی و شهادت حاج قاسم را برای ما و نسل 
های آینده درس آموز عنوان و ابراز امیدواری کرد: تمام کسانی که دستی بر 
قلم دارند، باید در ترویج و تبیین مکتب حاج قاسم که ادامه مکتب عاشوراست 
تالش کنند که این بار رسالت سنگینی بر دوش اصحاب فرهنگ و هنر است.

کرمان  استان  مرکز  غرب  کیلومتری   ۲4۰ در  شهربابک  شهرستان 
واقع است.
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پروانه رسولی خوشبخت

نرم افزار هوشمند »سندجو« با قابلیت 
جستجوی ۲ هزار سند رونمایی شد

برای  برگ سند  هزار  دو  قابلیت جستجوی  با  »َسَندجو«  نرم افزار هوشمند   
بهره مندی پژوهشگران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران رونمایی شد.

به گزارش دنیای جوانان از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مراسم رونمایی 
از نرم افزار هوشمند »سندجو«، با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران، مظفر پاسدارشیرازی معاون توسعه مدیریت و منابع و خسرو 

طالب زاده معاون اسناد و جمعی از کارشناسان حوزه فناوری برگزار شد.
اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: نرم افزار 
هوشمند »سندجو« شرایط و ظرفیت های الزم  برای استفاده نخبگان و محققان را 
فراهم کرده است تا بتوانند با استفاده از این نرم افزار برای رشد و بالندگی طرح های 

تحقیقاتی کشور گام های موثر بردارند.
وی افزود: با بهره مندی از این نرم افزار دغدغه اصحاب علم و دانش برای 
پیشبرد بسیاری از امور مطالعاتی و تحقیقاتی برطرف می شود. ثمرات ارزشمند این 
نرم افزار می تواند پایدار باقی بماند و با تغییر مدیریت ها و تحوالت همواره تداوم 
داشته باشد. آنچه یک ایده را ماندگار می کند، بهره گیری و مصرف آن ایده است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اظهارداشت: مطلوب است در ادامه 
افزارهای مشترکی  نرم  کتابخانه ها،  سایر  با  نظر  مورد  اهداف  پیشبرد  برای  مسیر 
ایجاد و راه اندازی شود تا بتوان ایده های نوین در عرصه علم اطالعات، کتابداری 
را به اشتراک گذاشت. به اعتقاد من به اشتراک گذاشتن ایده ها اجازه ظهور و بروز 
در حوزه  را  پنلی  )ایکا(  آرشیو  را می دهد. خوشبختانه شورای جهانی  خالقیت ها 

سندجویی برای ایران طراحی کرده است.
مظفر پاسدارشیرازی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران در ادامه گفت: »سندجو«، خروجی نخستین رویداد کتابخانه ملی، یعنی 
رویداد استارتاپی »ویتا« برای لیبتک یک است، که بهار سال 9۸ کلید خورد و امروز 

این رویداد به محصول اولیه رسیده و از آن رونمایی می شود.
وی ادامه داد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در رویداد »ویتا« فضایی برای 
پیاده سازی طرح و ایده در حوزه کتاب، سند و ارائه محصوالت جدید با بهره مندی 
از هوش مصنوعی فراهم کرده است. در این رویداد، 3۷ چالش مطرح و ارزیابی شد 
و نرم افزار »سندجو« یکی از نتایج آن بود. بر اساس این نرم افزار امکان جستجو 

در متن های اسکن شده با کمترین درصد خطا فراهم شده است.
افزود:  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
جستجو  را  خطی  نسخ  »سندجو«  نرم افزار  از  استفاده  با  می توانند  پژوهشگران 
  Optical Character متون    »  ocr  « به  نیازی  دیگر  بنابراین  کنند. 

Recognition نخواهد بود.
وی یادآور شد: در نخستین گام، احتمال بهره مندی از هوش مصنوعی در 
حوزه سند دشوار به نظر می رسید و با ریسک همراه بود، اما با وجود تنگناهای مالی 

سازمان، تالش ها ادامه یافت و اکنون شاهد رونمایی از محصول نهایی هستیم.
پاسدار شیرازی خاطرنشان کرد: کتابخانه ملی با تیم استارتاپی طراح »سندجو«، 
همکاری می کند تا بتواند هرچه بیشتر متون دستی و خطی را به این سامانه منتقل 

و دقت آن را افزایش دهد.
در ادامه مجید قنبری سرخی عضو گروه استارتاپی نرم افزار »سندجو« اظهار 
داشت: حجم باالی اسناد نیاز به استفاده از روشی هوشمند و کارآمد به منظور دسترس 
پذیری به اسناد به ویژه در محتوای آنها دارد، به همین دلیل باید امکان جستجوی 

پیشرفته را با کمترین خطا فراهم شود.
قنبری سرخی افزود: در این نرم افزار، پردازش تصویر و کلمات مورد پردازش 
 ocr « Optical« کاربر مشابه یابی می شود، یعنی بدون اینکه نیاز باشد متن
Character Recognition بازشناسی و تشخیص خودکار متون موجود در 

تصاویر- شود؛ در این نرم افزار جستجو شود.
وی یادآور شد: »ocr« در دهه گذشته با دقت پایین انجام شده است، اما این 

نرم افزار می تواند با دقت باالیی، متن را برای کاربر قابل جست وجو کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران ادامه داد: نرم افزار 
»سندجو« قابلیت جستجو واژه  و عبارات در صفحات اسناد اسکن شده با سرعت 
را با کمترین خطا دارد. این کارآیی موجب می شود محقق بتواند در کمترین زمان 

ممکن از بین هزاران کتاب و اسناد به مطالب خود به خوبی دسترسی پیدا کند.
وی اظهارداشت: هم اکنون ۵۰۰ هزار نسخه خطی در کتابخانه های کشور اعم 
از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتابخانه آستان قدس رضوی و غیره وجود 
دارد و بیشتر این نسخ بر پایه نسخ فارسی و عربی است. بر اساس مطالعات صورت 
گرفته دو میلیون نسخ خطی فارسی در شبه قاره و آسیای میانه و یک میلیون نسخه 
خطی فارسی و عربی در هندوستان و پاکستان وجود دارد که تعداد بسیاری از این 
اسناد دیجیتال سازی نشده است.قنبری سرخی ادامه داد: بسیاری از اسناد به همت 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیجیتال سازی شده است و پژوهشگر با نرم افزار 

»سندجو« امکان جستجو در متن اسکن شده را نیز دارد.
عضو گروه استارتاپی نرم افزار »سندجو« یادآور شد: با توجه به حجم باالی 
اسناد دیجیتال، نیاز به یک روش موثر و کارآمد برای دسترسی به محتوای اسناد و 
اسناد دست نویس وجود دارد که نرم افزار »سند جو« یا )موتور جستجوی کلمات 

در اسناد تاریخی تصویری( در این زمینه به بهره برداری رسیده است.
قنبری سرخی یکی از طراحان نرم افزار »سندجو« گفت: هم اکنون امکان 
جستجو در دوهزار برگ سند با پاسخگویی ۸۷.۵ درصدی در نرم افزار »سندجو« 

وجود دارد و امکان افزایش اسناد در این سامانه فراهم است.
در ادامه این مراسم مجید ایران پورمبارکه عضو تیم استارتاپی طرح »سندجو« 
گفت: به اعتقاد من اگر قرار است کار بزرگی انجام شود باید در خدمت به کشور 

و مردم این سرزمین باشد و کتابخانه ملی ایران در این زمینه پیشرو بوده است
وی افزود: در حوزه التین دیگر کشورها با صرف هزینه یک میلیون یورویی 
افزار  نرم  اما  کنند  فراهم  را  اسناد  تصویری  متون  در  جستجو  امکان  اند  توانسته 

»سندجو« با حداقل هزینه به انجام رسید.
در ادامه این مراسم احسان اهلل کبیر استاد تمام دانشگاه برق دانشکده تربیت 
مدرس و یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گروه آموزشی هوش 
مصنوعی گفت: بسیاری از طرح ها و پروژه های علمی به سرانجام نمی رسند و در 
ادامه مسیر به دالیل مختلف مسکوت مانده ولی  امیدوار هستم این اقدام نتیجه 

بخش باشد اما الزم است شرایط و سازو کار تداوم آن مهیا شود.
وی تاکید کرد: در پیشبرد طرح ها در حوزه ملی و بین المللی باید اختیارات الزم 
واگذار شود و خوشبختانه خالقیت تیم استارتاپی »سندجو« به پشتیبانی سازمان اسناد 

و کتابخانه ملی ایران در پیشبرد این طرح ملی امیدبخش بوده است.

دادنامه
اختالف  دوم شورای حل  99۰99۸۵۲۷۲۷۰۰۸49 شعبه  پرونده کالسه 
بخش سنگر تصمیم نهایی شماره ۱4۰۰3439۰۰۰۲۲3۸۶۱۶ خواهان: آقای 
مصطفی آسوده خمیرانی فرزند رضا با وکالت خانم زینب زنده دل سروندانی 
شورا  میدان  به  نرسیده  سنگر  رشت  گیالن  استان  به  نشانی  به  فرزند حسن 
۱-آقای  خواندگان:  دادگستری-موبایل:۰9۱۲۶۵۸۸۱۶۱  از  باالتر  متر  صد 
سید الیاس محمدی رضوی بازقلعه فرزند سید عباس به نشانی استان گیالن 
شهرستان رشت شهر سنگر روستای بازقلعه دژ کوچه فاطمیه ۲-خانم صفورا 
فخارپور لنگرودی به نشانی قزوین خانه های بانک مسکن طبقه دوم پالک 
۸ خواسته ها: ۱-الزام به تنظیم سند خودرو۲-مطالبه خسارت دادرسی –شورا 
و  خدا  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  با  پرونده  محتویات  به  التفات  با 
خصوص  در  شورا:  رای  نماید.  می  رای  صدور  به  مبادرت  وجدان  بر  تکیه 
دل  زنده  زینب  خانم  وکالت  با  خمیرانی  آسوده  مصطفی  آقای  دادخواست 
به  فخارپور  خانم صفورا   -۲ رضوی  محمدی  الیاس  سید  آقای   -۱ بطرفیت 
الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس  خواسته 
ای  انتظامی 3۸۲ س ۶۵-ایران 4۶ رنگ سورمه  به شماره پالک   ۸4 مدل 
با مداقه در جمیع  با احتساب خسارات دادرسی  مقوم به ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
اوراق و محتویات پرونده . دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق مبایعه نامه 
که  دادرسی  متشکله  در جلسه  اظهارات شهود  و حسب   ۱39۶/۵/۲۰ مورخه 
داشته  به خواهان  بیع  عقد  به موجب  انتقال خودرو موضوع دعوی  از  حاکی 
و پیرو جوابیه استعالم واصله از اداره پلیس راهنمایی و رانندگی ف.ا.ا استان 
اول  ردیف  مالکیت خوانده  در  تاریخ ۱4۰۰/3/۱۷ خودرو موصوف  به  گیالن 
می باشد و از آنجائیکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در چندین بار متوالی 

نیافته و دفاعی معمول نداشته و نظر به  در جلسات متشکله دادرسی حضور 
اینکه انتقال سند از آثار بیع است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا 
به مواد ۲۲۱.۲۲۰.۲۱9.۱۰ قانون مدنی ومواد ۱9۸-۵۱9 از قانون ائین دادرسی 
مدنی خوانده ردیف اول را ملزم به تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال خودرو به شماره پالک 3۸۲ س ۶۵-ایران 4۷ بنام خواهان و 
پرداخت مبلغ نود و چهار هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی محکوم می نماید و نسبت به خوانده 
ردیف دوم با لحاظ عدم توجه دعوی و مستندا به بند 4 ماده ۸4 قانون آئین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
۲۰ روز قابل واخواهی در همین شورا و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

تجدیدنظر در محاکم حوزه قضایی سنگر می باشد.
شعبه دوم شورای حل اختالف بخش سنگر

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب علی شمسی ظفرآبادی

مالک خودرو سواری سایپا ۱3۱SX )پراید( مدل ۱39۱به شماره شهربانی 
4۱ ایران ۸49ص ۲9وشماره بدنه

S34۱۲۲9۱4۵۲۶۷۵ شماره موتور  4۶۷4949بعلت فقدان برگ سبزسند 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.

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

اقدام خواهد شد.

شماره آگهی: ۱4۰۰۰39۱۶۰4۵۰۰۰۱4۸
شماره پرونده: ۱399۰4۰۱۶۰4۵۰۰34۸9 

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده اتومبیل آگهی مزایده اتومبیل به پالک انتظامی ۵۵3ل ۸4-ایران۱9 
به موجب پرونده اجرائی کالسه 99۰394۱ علیه وحید پناهی وله سارا محمدی در پارکینگ 
سهند کرمانشاه از سواری پژو جی ال ایکس مدل ۱3۸3 به پالک ۵۵3 ل ۸4-ایران ۱9 به رنگ 
مشکی متالیک )فابریک( و بنزین سوز دارای 4 چرخ و ۲ محور و شماره شاسی ۱۲4۸3۰4933 
و شماره موتور ۸3۰۲3۲۱۷ خودرو در قسمت بدنه خش خوردگی دارد فاقد بطری وتودوزی 
ناسالم و الستیک ها فرسوده و موتور خاموش وفنی نامعلوم است ، آینه سمت چپ 
شکسته ، سپر جلو شکسته و خودرو نیاز به تعمیرات اساسی دارد. کلیه ارکان اصلی 
شامل موتور ، شاسی ، اطاق ، رنگ فابریک کارخانه است وبمبلغ 4۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
الی ۱۲  از ساعت 9  . ضمنا خودرو مذکور  دارد  ارزش  تومان  میلیون  پنج  و  ) چهل 
بازار  در کرمانشاه -  واقع  ثبت کرمانشاه  اجرای  روز سه شنبه مورخ ۱4۰۰/۶/3۰در 
شهرستانی - فرهنگیان فاز یک- اجرای اسناد رسمی کرمانشاه - از طریق مزایده 
به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ 
فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و 
حق مزایده نقدأ وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف 
است مابه تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در 
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط ومزایده تجدید می گردد ضمنا مورد 

مزایده تا مورخ ۱4۰۰/۷/۱ بیمه می باشد. 
تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۶/۱۶
شماره :۱۲۱۶/م الف/۱۲

سعید سلیمی فر رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو از طرف 
مهدی زارعی وش 
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ل ع
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تصویری دیده نشده از یاور همدانی و رضا اسماعیلی
اختصاصی دنیای جوانان

یاد رخ تو 
روشنی خلوت دل است

یاور همدانی

ای غنچه  امید چه نازی هنوز هم
نازم تو را که محرم رازی هنوز هم

ای دل تو جان گدازتر از آِه سینه سوز
سر تا به پای سوز و گدازی هنوز هم

روی از دِر تو باز نتابم به هیچ روی
ای خواجه زان که بنده نوازی هنوز هم

یاد رخ تو روشنی خلوت دل است
تا شمع جمِع راز و نیازی هنوز هم

ماییم و عمرکوته و امید بس دراز
ای آرزو چه دور و درازی هنوز هم

ای مرغ دل چرا به هوای هوس همه
پیوسته در نشیب و فرازی هنوز هم

در سوز و ساز آرزوی وصل »یاورا «
دیگر به سوز هجر چه سازی هنوز هم؟
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رضا کیانیان و کارگاه 10 فیلم و 10 تجربه

 ۱۰ نقش،  در  تجربه  کارگاه 
فیلم ۱۰ تجربه با حضور رضا کیانیان 
فردا  هنر  موسسه  در  شنبه  روزهای 

برگزار می شود.
بررسی  منظور  به  کارگاه  این   
و  یگری  ز با ی  فه ا حر ت  بیا تجر

نقش  به  رسیدن  و  کاراکتر  چگونگی خلق 
در ۱۰ تجربه شاخص سینمایی و تلویزیونی رضا کیانیان برگزار می گردد. 
رضا کیانیان یکی از  بازیگران ایران است که توانایی زیادی در اجرای 
نقش های متفاوت دارد و نقش هایش برآمده از دانش، مهارت و سال ها 

تجربه در فعالیت هنری و سینمایی  است.
 این کارگاه بر آن است تا ۱۰ اثر شاخص وی را مورد بررسی قرار 
داده و چگونگی تحلیل نقش و کاراکترهای مهمی که وی در سینما و 

تلویزیون خلق کرده را تشریح نماید.

سارا رسول زاده از نجال کنار گذاشته شد!

م  و د فصل  ی  ر ا د بر یر تصو
تهران  در  نجال  تلویزیونی  مجموعه 
در حال انجام است و این در شرایطي 
است که سارا رسول زاده، بازیگر اصلي 
فصل اول این سریال به دلیل حضور 

حضور  فصل  این  در  دیگر،  پروژه هاي  در 
به  نجال  مناسبتي  سریال  داشت!  نخواهد 
کارگردانی خیراهلل تقیانی پور و تهیه کنندگی سعید سعدی در حال حاضر 
در لوکیشنی واقع در جنوب تهران در حال تصویربرداری است. حسام 
منظور، محیا دهقانی، ملیکا شریفی نیا، مصطفی ساسانی، سوگل طهماسبی، 
ایوب آقاخانی، مرتضی شاه کرم، بدرالسادات برنجانی، محسن پوشایی، 
حسین شفیعی، تورج فرامرزیان، و با هنرمندی هدایت هاشمی، سیدمهرداد 
ضیایی و آزیتا حاجیان بازیگرانی هستند که در فصل جدید این سریال 

به ایفای نقش می پردازند.

نارگیل؛ اولین سریال کودک در شبکه خانگي

به   ، گیل ر نا ل  یا سر ستر  پو
هیم  ا بر ا سید مشترک  نی  ا د گر ر کا
رونمایی  صالحی  حمزه  و  عامریان 
که  کودک  ژانر  سریال  این  تا  شد 
درواقع اولین سریال این ژانر در شبکه 

نمایش خانگي مي باشد، به زودي از فیلیمو 
پخش شود. این سریال در فضایی خانوادگی 
ساخته شده است و 3 عروسک جدید را برای مخاطبان رونمایی می کند. 
صداپیشگی عروسک ها را محمدرضا علیمردانی، هومن حاجی عبداللهی 
و مجید آقاکریمی برعهده دارند. مهدی فقیه، شبنم قلی خانی، بهنوش 
بختیاری، سام نوری، شهرزاد کمالزاده، سارا منجزی، حسین رفیعی، بهراد 
خرازی، تورج نصر، سارا روستاپور، احمد ایراندوست، میثم رستگاری، علی 
زیاری، امیرمحسن کوه گره با حضور آشا محرابی و با هنرمندی سیروس 

همتی بازیگران این سریال نمایش خانگی هستند.
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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

فیلم زنده یاد فرشته طائرپور در جشنواره عشق

دختر  خداحافظ  سینمایی  فیلم 
شیرازی، به کارگردانی افشین هاشمی 
و تهیه کنندگی زنده یاد فرشته طائرپور 
با حضور در جشنواره بین المللی عشق 
در آمریکا موفق به نامزدی در ۵ رشته  
اصلی این فستیوال شد. در فهرست 

نامزدهای جشنواره  بین المللِی عشق، افشین 
هاشمی نامزد بهترین کارگردانی، فیلمنامه و بازیگر مرد، شبنم مقدمی 
نامزد بهترین بازیگر زن، محمد حدادی نامزد بهترین فیلمبرداری و ویلیام 

نّیری نامزد بهترین موسیقِی متن از این  فستیوال شدند. 
و   می شود  برگزار  لس آنجلس  در  ساله  هر  عشق  فیلم  جشنواره 
فیلم های بسیاری با مضمون عشق از کشورهای مختلف در آن شرکت 
می کنند. خداحافظ دختر شیرازی، آبان سال 9۸ روی پرده  سینماها رفت 

و فروش نسبتا خوبي در گیشه داشت.

ما
سین

 

همراه با جیمزباند از ابتدا تا امروز...

از شان کانري و راجر مور تا پیرس برازنان و دانیل کریگ

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد۹ 
تلفن: ۲6۳058۲4- فکس: ۲6۳058۲4 صندوق پستی: 115- 1۹558 

سازمان شهرستان ها:  0۹1۲۲75۲1۹0
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

در حالي که لحظه شماري براي 
تازه ترین قسمت از سري فیلم هاي 
جیمزباند کماکان ادامه دارد و تاریخ 
بار  چندمین  براي  فیلم  این  اکران 
افتاده  تعویق  به  کرونا  دلیل  به 
است، شاید بد نباشد که نگاهي به 
شخصیت  این  محبوب  فیلم هاي 
تعویق  به  باشیم.  داشته  سینمایي 
انداختن مجدد اکران قسمت جدید 
نام  با  جیمزباند  فیلم های  مجموعه 
احتماال  نیست،  مردن  برای  زمانی 
بازاریابی است و فقط  یک تکنیک 
می تواند انتظارات را باالتر ببرد. ولي 
واقعا این شخصیت محبوب سینمایي 
که در طول سال ها توسط بازیگران 
شاخصي ایفا شده، در کدام قسمت 
کرده  عمل  موفق تر  و  بهتر  خود 
در  نگاه کنیم،  اگر منصفانه  است!؟ 
فیلم های  مجموعه  از  قسمت  هر 
جیمزباند، نقاط قوت به وضوح قابل 
که  کلی   قانون  هستند.  تشخیص 
وجود دارد این است که آنها با ورود 
یک بازیگر جدید، بسیار قوی شروع 
می کنند، سپس به تدریج با تقلید از 
زمان  آنگاه  و  یافته  تنزل  خودشان 
فرا  جدید  بازیگر  جایگزینی  برای 
بازیگر  اولین  کانري  شان  می رسد. 
دانیل کریگ  و  بود  نقش جیمزباند 
آخرین بازیگر این نقش و حاال همه 
را  آینده  جیمزباند  تا  هستند  منتظر 
 ۲4 تا  داریم  قصد  نیز  ما  بشناسند. 
قسمت قبلي این فرانشیز را بررسي 

کنیم...

۲4- روز دیگری بمیر، محصول 
۲۰۰۲

کجا  ز  ا فیلم  ین  ا ه  ر با ر د
نامریی؟  ماشین  از  کنیم؟  شروع 
روی  گشت وگذار  قسمت های  آن 
انتهای فیلم؟ خانم  کوه های یخ در 
مربی  به عنوان  خواننده  مدونای 
شمشیربازی؟ درگیری با رز پایک که 
تبدیل به یک بکش بکش پرسروصدا 
می شود؟ با این روش های نامعقول 
برای فیلمسازی، مسائل آنقدر اشتباه 
پیش می روند که شاید به این فکر 
کنید که آنها موقع ساخت فیلم چه 
بمیر،  دیگری  روز  کرده اند؟  فکري 
فیلم های  بهترین  لیست  انتهای  در 

جیمزباند قرار می گیرد.

۲3- اسپکتر، محصول ۲۰۱۵
بدون تردید افتتاحیه روز مرگبار 
اما  است،  حیرت انگیز  معرکه ای 
هدر  را  ظرفیت  این  تمام  اسپکتر 
در  بلوفلد  عملکرد  در  و  می دهد 
داستان افتضاح به بار می آورد. ذره ای 
لذت و لحظه خنده دار با دانیل کریگ 
به وجود نمی آورد. در کنار کریستوف 
به  را  فیلم  بی رمق  بازی های  والتز، 
رخ بیننده می کشاند، در صحنه های 
هیچ  ماشین هایش  گریز  و  تعقیب 
دلهره ای وجود ندارد و نقطه اوج فیلم 
به شکل منحصربه فردی راضی کننده 
 ۱۰ شاید  فیلم،  دقیقه   ۱۶۰ نیست. 

دقیقه آن خوب باشد.

۲۲- مون راکر، محصول ۱9۷9
فیلم  بدترین  قطع  طور  به 
همین  جیمزباند  نقش  در  راجرمور 

است! چرا که صحنه های اغراق شده 
مصنوعی آن به شکل توهین آمیزی 
یک  داشتن  علی رغم  هستند.  زیاد 
و  سرگرم کننده  لونسدیل  میشل 
از  پیش  عالی،  چتربازی  صحنه 
مثبت  نقاط  که  نهایی  حل وفصل 
فیلم هستند. سخت است که ببینیم 
و  قایق  تعقیب وگریزهای  چگونه 
سرقت شاتل فضایی، می توانستند به 
شکل خوبی در کنار هم قرار بگیرند و 
البته این اتفاق در این فیلم نمی افتد.

نمی میرد،  هرگز  فردا   -۲۱
محصول ۱99۷

و  است  روان  زیادی  فیلم  این 
و  باشیم، سرد  بخواهیم صادق  اگر 
بی روح. همین که بهترین قسمت آن، 
فرار بی ام دبلیو از پارکینگ بتونی با 
استفاده از کنترل از راه دور است، خود 
نشان می دهد با چه فیلمی سروکار 
مطمئنی  حضور  یئو  میشل  داریم. 
پرایس  جاناتان  که  حالی  در  دارد 
ضعیف  سرمایه دار  یک  به عنوان 
که حقوق رسانه ها را می بلعد، کمتر 
می درخشد. وسایل موجود در قایق 
سری او بسیار کثیف و تهوع آور به 
نظر می رسند. هیچکس از این اوضاع 

ناجور دفاع نمی کند!

اسلحه طالیی،  با  ۲۰- مردی 
محصول ۱9۷4

مناقشه نهایی در تاالر آینه ای؟ 
 ! هد ا نمی خو ا  ر ین  ا هیچکس 
کریستوفر لی، که نسبت به راجرمور 
از  بیشتر  لیاقتش  دارد،  ارجحیت 
بیفتد،  این بود که در شرایطی گیر 
که مانند فیلم باند به جزیره خیالی 
بازی  با  و  می یابد  پایان  می رود، 
خاص اروه ویلشز کامل می شود. در 
با فیلمي ساده و بسیار ضعیف  کل 

روبرو هستیم.

۱9- دنیا کافی نیست، محصول 
۱999

ضعف  نقطه  ریچاردز  دنیس 
این فیلم است. این فیلم شبیه یک 
کارگردان  و  است  تاسف بار  شوخی 
با  اینکه  برای  ندارد  ایده ای  هیچ 
رابی کالتران که در بین انفجارهای 
کار  چه  می زند،  دست وپا  سی جی 
کند. وقتی سوفی مارسو وارد بازی 
به  زنده  و  پرجنب و جوش  می شود، 
دشمن  یک  همچون  می رسد،  نظر 

واقعا  انگیزه هایش  که  بازیگوش 
غیرقابل  پیش بینی است.

محصول  قتل،  مجوز   -۱۸
۱9۸9

یند  شا خو نا و  ه  نند ز جنبه 
بیننده  برای  می تواند  فیلم،  این 
مضطرب  کننده هم باشد و این اصال 
مناسب استعدادهای تیموتی دالتون 
جیمزباند  نقش  در  را  او  که  نبود 
اینقدر عبوس و بدخلق نشان دهند. 
از  برخی  هم  هنوز  گلن  جان  اما 
را  بدلکارانه اش  شیرین کاری های 
صحنه  مثال  برای  می دهد،  انجام 
تعقیب نفت کش در صحرا. درحالی که 
رابرت داوی حضوری قابل قبول دارد، 
تیم سازنده با استفاده از آنتونی زرب 
و بنیسیو دل تورو وقت تلف کرده اند!

محصول  اسکای فال،   -۱۷
۲۰۱۲

وقتی یکی از بهترین بازی های 
نقش منفی این مجموعه را در اختیار 
دارید و آن را هدر می دهید، آیا خاویر 
باردم در این فیلم الیق تشویق است 
او  اول  صحنه   3 منفی؟  امتیاز  یا 
راجر  به لطف  بله،  و  شرورانه است 
درخشان ترین  قطعا  این  دیکینز، 
است.  مجموعه  این  در  فیلم  آغاز 
اما ناهماهنگی های روایی موجود در 
نقش های  بی معنی  هستند،  داستان 
و  نشده اند  تعریف  خوبی  به  فرعی 
به  اسکاتلند  تا  دنچ  جودی  تعقیب 

اندازه کافی خوب نیست.

محصول  چشم طالیی؛   -۱۶
۱99۵

ویدیویی  بازی  باشد  یادتان 
است.  فیلمش  از  بهتر  قسمت  این 
گرچه این فیلم لحظات جذابی هم 
گفت  می توان  اطمینان  با  اما  دارد، 
بیش از حد آن را تحویل گرفته اند. 
اکشن پرزرق و برق فیلم خوب از کار 
درآمده و همکاری با فامکه یانسن 
که  زن  منفی  نقش  در  فوق العاده 
نادر است، نتوانسته ضعف های فیلم 
شامل دیالوگ های شوکه کننده  بسیار 
بد و بازی نه چندان جذاب شان بین 
در نقش یک کاراکتر شرور را جبران 
کند. همچنین پیرنگ فیلمنامه هم 

خسته کننده است.

هستند،  ابدی   الماس ها   -۱۵

محصول ۱9۷۱
این یکی چندان جالب نیست. 
در این قسمت از مجموعه فیلم های 
جیمزباند، شاهد مصنوعی ترین بازی 
همراهی  با  هستیم  کانری  شان 
خجالت آور دوستانش و احمقانه ترین 
که  خودش  زمان  زن  کاراکترهای 
اصال  می افتند.  چشم  از  زود  خیلی 
عجیب است که این فیلم مخاطب را 
در سالن سینما نگه می دارد. البته آن 
موسیقی جذاب را نباید فراموش کرد.

کشتار،  یک  از  نمایی   -۱4
محصول ۱9۸۵

خاص  مورد  ما  فیلم  این  در 
حضور ۲ شخصیت منفی بسیار عالی 
را داریم، به عالوه  استفاده مناسب و 
دقیق از پل گلدن گیت و یک آهنگ 
جذاب، اما همه چیز دیگر فیلم مایه 
تاسف است. راجر مور در زمان ساخت 
فیلم ۵۸ سال دارد و به نظر می رسد 
کار  او  نقش آفرینی  اعظم  بخش 
بدلکاران است. کل نیمه ابتدایی فیلم 
وقت تلف کردن است، حضور گریس 
جونز حقیقتا گیراست اما کریستوفر 

واکن هم در حاشیه قرار دارد.

۱3- اختاپوسی، محصول ۱9۸3
گفت  ن  نمی توا به هیچ وجه 
به  مانده  یکی  است.  بد  فیلم  این 
لحظات  راجرمور،  تالش  آخرین 
خسته کننده اش را دارد و یقینا بااینکه 
تنها قسمت از این سری فیلم هاست 
که نام شخصیت زن )اختاپوسی( را 
بر خودش دارد اما نمی تواند به خوبی 
از عهده کار برآید. بازیگر این نقش، 
ماد ادامز، نمی تواند به خوبی کمال 
خان با بازی لوییس جردن باشد، یا 
ژنرال اورلف با بازی استیون برکوف. 
عجیب وغریب بودن فیلم هم کمی 

بی مزه است.

محصول  آتشین،  گلوله   -۱۲
۱9۶۵

که  آب  زیر  اتفاقات  آن  همه  
دشواری  بسیار  فیلمبرداری  احتماال 
مقداری  یک  حقیقت  در  داشته، 
فیلم،  این  اگرچه  است.  کسالت آور 
با در نظر گرفتن تورم، سودآورترین 
قسمت مجموعه فیلم های جیمزباند 
قبل از اسکای فال بوده است، در آن 
شان  بازی   بی احساس ترین  شاهد 
به سختی  که  داستانی  با  کانری، 

می توان به یاد آورد و شخصیت هایی 
درجه دو هستیم. کسل کننده و کند 
است اما خب تعدادی کوسه دارد که 

کمی هیجان با خودشان می آورند.

۱۱- ذره ای تسکین، محصول 
۲۰۰۸

مردم از این یکی متنفر هستند 
بزرگ شده  الکی  فیلم،  اوج  نقطه  و 
در  البته  است.  مشکل  یک  این  و 
خوب  همه چیز  صحنه ها  بعضی 
است  جذاب  آنقدر  و  می رود  پیش 
که نفس بیننده را بند بیاورد. صحنه 
شهر  پشت بام  در  گریز  و  تعقیب 
از  سیِنا فوق العاده است و می توانید 
جانبی  ماموریت  یک  به عنوان  آن 
این  کنید.  دفاع  خصمانه  و  سریع 
فیلم کامال هوشمندانه از همان جایی 
ادامه می یابد که کازینو رویال تمام 
شده بود و جدی ترین و محکم ترین 
نقش آفرینی دانیل کریگ را به تصویر 
می کشد. جیمزباند در اینجا جهنمی 
از کینه را با خود دارد، بهتر است که 

کسی سر راه او قرار نگیرد!

۱۰- فقط به خاطر چشمان تو، 
محصول ۱9۸۱

یک  ینجا  ا عنصر  ین  بهتر
کارول بوکه خشمگین در نقش ملینا 
و  انتقام جو  یک  به عنوان  هوالک 
کمانداری حرفه ای است. چیم تپول 
هم به عنوان یک همکار الکی خوش 
خوب است و همچنین تصاویر کم نور 
و سیاه فیلم. این فیلم یک بازگشت به 
واقع گرایی کمی سطح پایین پس از 
جنگ سرد، دارای برخوردی زیرکانه 
با  و  عاشقانه  داستان  یک  مورد  در 
آن  در  خاطره انگیز  اوج  نقطه  یک 
صومعه باالی کوه است و راجرمور، 

یک جیمزباند نسبتا خوب!

9- دکتر نو، محصول ۱9۶۲
این  در  شک  بدون  ادام  کن 
فیلم که برای اولین بار بودجه گرفته 
شده،  ساخته  محتاطانه  مشخصا  و 
لبته  ا می کند.  عمل  خوب  کامال 
به  کامل  به طور  هنوز  زمان  آن  در 
جنبه های دیگر فیلم پرداخته نشده 
موسیقی  مثال  جنبه هایی؟  چه  بود. 
تیتراژ؟ می توان گفت فیلم در مواقعی 
به  جای یک کار درست و واقعی، به 
شکل تمرینی برای نسخه های بعدی 
جیمزباند با حضور شان کانری )دو 

فیلم بعدی( اجرا می شود. هنوز هم 
اورسوال  بازی  نمی تواند  هیچکس 
آندرس را زیر سوال ببرد و هیجانات 
منتقل  بیننده  به  خوبی  به  فیلم 

می شوند.

محصول  رویال،  کازینو   -۸
۲۰۰۶

دوسوم فیلم عالی است و همین 
فیزیکی  پوالدین  قدرت  با  مورد 
حالت  و  کمپبل  مارتین  ماهرانه  و 
را  جیمزباند  نام  و  آبرو  پرشتابش 
دوباره احیا کرد. با لو شیفر و وسپر 
فرعی  شخصیت های  به عنوان  لیند 
شگفت انگیز، همه چیز روبه راه است. 
تا زمانی که آنها کاری را که نباید، 
انجام می دهند و باعث می شوند دقیقا 
از پرده سوم نمایش، اوضاع به هم 
کریگ  دانیل  با  فیلم  اکشن  بریزد. 

بسیار خوب است.

زندگی  دوبار  فقط  شما   -۷
می کنید، محصول ۱9۶۷

صحنه ها  اساس  بر  فقط  اگر 
آتشفشانِی  لوکیشن  کنیم،  قضاوت 
کن ادام که خوشبختانه شامل یک 
دونالد پلیسنِس بی نقص هم می شود، 
این فیلم را مستقیما به باالی جدول 
و  زردرنگ  صورت  گرچه  می برد. 
موهای افتضاح شان کانری عملکرد 
او را کمی مختل می کند و داستان 
در ابتدا به زحمت پیش می رود، اما 
پایانی،  جنگ های هوایی و قسمت 
به عالوه  می دهند.  نجات  را  آن 

ماهی های پیرانا!

۶- جاسوسی که دوستم داشت، 
محصول ۱9۷۷

راجر مور در آراسته ترین حالت 
دوست داشتنی  حضوری  در  ممکن، 
تبارش  آلمانی  دیرینه  دشمن  با 
اوضاع  جوری  که  یورگنز  کرت 
راضی  همه  که  می کند  آرام  را 
صحنه های  از  بسیاری  می شوند. 

اکشن زیردریایی می توانست ناشیانه 
بسیار  گیلبرت  لوییس  اما  باشد، 
باظرافت و دقیق کارگردانی کرده و 
فیلمبردار او هم یک ژان رنوار واقعی 
مطلوبی  هماهنگی  به عالوه،  است. 
کا.گ.ب  جاسوس  باخ  باربارا  بین 
به عنوان همتای جیمز باند وجود دارد.

۵- زندگی کن و بگذار بمیرد، 
محصول ۱9۷3

عموم مردم این فیلم را به عنوان 
نتخاب  ا مور  راجر  فیلم  بهترین 
نمی کنند، اما نگرش او به سینمای 
وی  آثار  دیگر  از  را  فیلم  تجاری، 
یک  به ویژه  و  کرده  متمایز  کامال 
انتخاب جسورانه برای شروع است. 
اصیل،  طعمی  و  عطر  دارای  فیلم 
موسیقی عالی و دسیسه  هیجان انگیز 
و نویی است که بدتر از آن چه هست 
به نظر می رسد. بازی یافت کوتو در 

اینجا فوق العاده است.

زندگی،  روشن  روزهای   -4
محصول ۱9۸۷

دالیل زیادی برای حضور این 
فیلم در رده باالی لیست وجود دارد. 
بازگرداندن  برای  دالتون  تیموتی 
سری  به  سخت  و  شدید  هیجانات 
احترام  الیق  جیمزباند  فیلم های 
با مهارتی که  این  بیشتری است و 
از  دارد،  دوام  شگفت آور  شکلی  به 
سمت  به  بی روح  و  سرد  شکوهی 
رمانتیک  و  گرم  ماجراجویی های 

مراکشی جریان پیدا می کند.

3- در خدمت سرویس مخفی 
ملکه، محصول ۱9۶9

نیازی نیست که برخی امتیازات 
چراکه  بگیریم،  الزنبی  جرج  از  را 
همچنین  است.  خوب  کامال  او 
صحنه های  مسلحانه،  سرقت های 
اوج و هیاهو می رسد  به  اسکی که 
بی دوام  فیلم  طرح  که  زمانی  حتی 
و ضعیف باشد و دیانا ریگ در نقش 

کنتسا که بسیار شجاع است، باعث 
سرویس  خدمت  در  گرفتن  قرار 
مخفی ملکه در جایگاه سوم بهترین 

فیلم های جیمزباند می شود.

محصول  طالیی،  پنجه   -۲
۱9۶4

گای  قابلیت های  فیلم  این  در 
مناسب  گزینه ای  به  را  او  همیلتون، 
برای تغییر لحن فیلم تبدیل کرده است 
و برای سالیان سال، این یک کهن الگو 
برای شخصیت شرور و قهرمان داستان 
بوده است. فیلم اساسا مطمئن و مغرور 
و تا حد زیادی سرگرم کننده است. ما 
باید برای دیالوگ نویسی در این حد 
از بذله گویی که به سمت درستی از 
ساده لوحی طعنه می زند و یک طرح 
جامع عالم گیر درباره شخصیت گرت 
فروب که هم شیطانی و هم عجیب 
بود، به نشانه  احترام، کاله خودی آهنین 

از سر برداریم.

۱- از روسیه با عشق، محصول 
۱9۶3

ر  د نری  کا ن  شا قتی که  و
شجاعانه ترین حالت خود است، فیلم 
به عالی ترین حالتش می رسد. یک 
رابرت  بازیگران:  از  عالی  هم نوازی 
بیانچی،  دنیال  آرمنداریز،  پدرو  شاو، 
لوته لنیا! کل بخش قطار، با کمک 
هیچکاکی اش،  بودن  محدود  حس 
یک کالس درس عالی است. تنها 
در ۲ فیلم از این مجموعه، جیمزباند 
به اوج خود رسید به این خاطر که 
به شکل  موفقیت  این  دستور العمل 
شده  همگام  فلمینگ  با  ایده آلی 
تمام  سماجت  با  یانگ  ترنس  بود. 
پرهیجان  جاسوسی  صحنه های  به 
فیلم چسبیده است، صحنه هایی که 
به شکلی کالسیک متناسب با نقاط 
قوت کانری ساخته وپرداخته شده اند، 
فروشگاه  از  هم  فیلمنامه  که  انگار 
کت وشلوار سویل رو که لباس های 

جیمزباند را می دوزد آمده است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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