
معاون اجتماعی قوه قضاییه:

فضای جامعه در مورد »طرح صیانت« مسموم شده است

محمودزاده با بیان اینکه میزان مرگ و میر ناشی از بیماری 
کرونا در کشور بسیار باالتر از متوسط جهانی است، تصریح کرد: 
ضرورت دارد هر چه سریعتر به میزان نیاز واکسن وارد کشور 
شود و بدون محدودیت سنی، تمامی آحاد جامعه واکسینه شوند.
جالل محمودزاده در صحن علنی روز سه شنبه ۱۶ شهریورماه مجلس 
در تذکر شفاهی گفت: قرار بود تسهیالت بانک کشاورزی برای کشاورزان 
خسارت دیده به دلیل خشکسالی به مدت دو سال تمدید شود و سود جرایم 

آن توسط بانک مرکزی به بانک های عامل پرداخت شود. 
از سال  اینکه علی رغم سپری شدن شش ماه  به  وی ضمن اشاره 
کماکان بانک های عامل جهت دریافت تسهیالت سررسید شده به کشاورزان 
فشار می آورد، خطاب به رئیس جمهور گفت: با وضعیت خشکسالی و نابودی 
محصوالت کشاورزی و دامی، چگونه می توانند تسهیالت خود را پرداخت کنند؟ 

ضرورت دارد سریعًا اعتبار آن توسط بانک مرکزی تامین گردد. 
صفحه 2

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران خبر داد؛

کاهش چشمگیر بستری و مرگ
 در افراد واکسینه شده

حاشیه های واردات از ال جی و سامسونگ
لوازم  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی 
که  است  این  از  حاکی  شنیده ها  گفت:  خانگی 
برخی از مغازه ها به ویژه در تهران و مشهد که 
در گذشته لوازم خانگی کره ای عرضه می کردند 
و حاال کاالی ایرانی، اخیراً مغازه های خود را از جنس خالی 
کردند و از طرف دیگر عده ای کاالهای خود را بدون ثبت 
سفارش به گمرک آورده اند که نشان می دهد مافیای واردات 
به هر ترتیبی دارد تمام زور خود را می زند که از این جریان 
در  دنیا جوانان،  آزاد شود.به گزارش  واردات  و  استفاده کند 
روزهای اخیر دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره ای ال جی 
و سامسونگ به جای بدهی های کره به ایران در رسانه های 
که  مدعی شدند  رسانه ها  برخی  است.  مطرح شده  مختلف 
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.
صفحه 3

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خبر داد؛

دعوت ۳ ورزشکار استان مرکزی
 به اردوی تیم ملی ناشنوایان
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صفحه 2مدیریت ۲۵ بیمار با یک پرستار فاجعه است!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
رضا بهبودي: 

سريال سازان ما 
بايد نگاهي جهاني 

داشته باشند

6ورزش
سمیعی، مديری با 

راندمان کاری باال و 
بدون حاشیه

هنگ 7فر

رضا بهبودی در سال هاي اخير در عرصه تصوير بسيار پركار 
شده است. او كه يكي از چهره هاي شاخص عرصه تئاتر به شمار 
مي رود اين روزها فيلم سينمايي گوركن را به صورت آنالين در 
پخش دارد و در عين حال به تازگي سريال ملكه گدايان با بازي 

او در نقشي متفاوت به پايان رسيده است. 

تصميم جعفر سميعی برای استعفا پس از نزديک به يكسال 
كه پرسپوليس اوضاع آرامی را تجربه كرد، اين باشگاه را وارد 
فاز جديدی كرده است. به گزارش دنيای جوانان، در شرايطی 
كه معموال برخی مديران برای ادامه حضورشان به روش های 
متفاوت و گاها عجيبی متوسل می شوند، جعفر سميعی نشان 

داد ميز مديريت وسوسه اش نكرده است

زير سقف آسمان دنيايی كه پر شده از آشوب، نويسنده ای 
قلم می زند كه شبها راحت می خوابد تا داستانی خلق شود؛ 
هوشنگ مرادی كرمانی كه پيک نويسنده شدنش زير باران 
رسيد؛»شاملو يقهٔ بارانی را زده بود باال، رفت تو كوچه ای. 
تو تاريكِی شب گم شد. زيِر باران می دويدم.ده دقيقه بود 

كه نويسنده شده بودم«.

سادگی فضا در 
داستان های 

هوشنگ مرادی

هر چه سريع تر به میزان نیاز واکسن وارد کشور شود اعالم وصول طرح تعیین تکلیف 
مشموالن غایب خدمت وظیفه عمومی 

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از اعالم وصول طرح تعیین 
تکلیف مشموالن غایب خدمت وظیفه عمومی خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، محمد رشیدی  در جلسه 
علنی روز گذشته)سه شنبه( مجلس شورای اسالمی گفت: طرح تعیین تکلیف مشموالن 

غایب خدمت وظیفه عمومی را به صورت عادی اعالم وصول می شود.
صفحه 2

شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به قابلیت 
تولید ۵2 هزار مگاوتی برق نیروگاه ها و همچنین میزان 
برق همچنان  اعالم کرد که مصرف  آنها،  ذخیره صفر 

باالست و خواستار صرفه جویی هم وطنان شد.
شرکت  راهبری  مرکز  از  جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
شنبه۱۶  )سه  گذشته  روز  برق  ایران، مصرف  برق  شبکه  مدیریت 
شهریورماه( ۶۱هزار و۷۰۰ مگاوات گزارش شد، در حالی که پیک 

بار مصرف برق در مدت مشابه سال گذشته ۵3 هزار و ۱۷۹ مگاوات 
بوده است.

این آمارها حاکی از آن است که میزان مصرف نسبت به سال 
قبل حدود ۸هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش داشته است.

همچنین در همین روز میزان مصرف برق صنایع حدود  3هزار 
و 3۰۰ مگاوات گزارش شده است.

صفحه 3

مصرف برق همچنان نیازمند صرفه جويی است
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صفحه 2

معاون ارزی پیشین بانک مرکزی:
امکان استفاده ایران از مزایای نهادهای 

بین المللی مالی صفر است

مدیر عامل پیشین بانک ملی PLC لندن اظهار داشت: در نهادهایی مانند 
بانک جهانی و سایر بانک ها که اعضای آن هستیم، امکان استفاده از تسهیالت 
و مزایا نزدیک به صفر است، چنانکه اخیرا شاهد آن بودیم صندوق بین المللی 
برای کمک ۵ میلیارد دالری به ایران در شرایط کرونا اعالم آمادگی کرد اما 

امریکا اجازه نداد و جلوی آن را گرفت.
به گزارش دنیای جوانان، احمد عزیزی درباره عضویت ایران در بانک ها 
توسعه  بانک  عضو  حاضر  حال  در  ایران  داشت:  اظهار  بین المللی  نهادهای  و 
آسیایی، عضو بانک توسعه اسالمی، عضو بانک توسعه و ترمیم بین المللی یا 
بانک جهانی است که  از اعضای اولیه بانک جهانی هم محسوب می شود اما در 
شرایط کشورمان یا نتوانستیم از تسهیالت این بانک ها استفاده کنیم یا استفاده 

بسیار محدودی داشتیم. 
ایران بسیار  با  بانک ها و نهادها کار کردن  این  اینکه برای  بیان  با  وی 
اسالمی  توسعه  بانک  با  کار  امکان  تا حدودی  شاید  داد:  ادامه  است،  سخت 
امکان همکاری ها  بسیار سختی  اما در مجموع در شرایط  باشد  داشته  وجود 

وجود داشته است. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در نهادسازی مالی بین المللی تقریبا 
می توان گفت به هیچ وجه نمی توانیم شرکت کنیم، افزود: در نهادهایی مانند 
بانک جهانی و سایر بانک ها که اعضای آن هستیم، امکان استفاده از تسهیالت 
و مزایا نزدیک به صفر است، چنانکه اخیرا شاهد آن بودیم صندوق بین المللی 
برای کمک ۵ میلیارد دالری به ایران در شرایط کرونا اعالم آمادگی کرد اما 

امریکا اجازه نداد و جلوی آن را گرفت. 
استانداردهای  نهادها رعایت قواعد و مقررات و  این  برای  عزیزی گفت: 
بین المللی شرط اول است و ایران به این شرط ها مقید نیست که نمونه بارز 

آن هم عدم پذیرش fatf است. 
وی با تاکید بر اینکه موضوع تحریم ها و عدم پذیرش استانداردهای بین 
المللی از جمله اف ای تی اف جدای از هم نیستند و نمی توان تفکیکی بین آنها 
دید، ادامه داد: این موضوعات مسائلی نیستند که بتوان تاثیر آنها بر اقتصاد و 

چگونگی روابط ایران با نهادهای بین المللی را جدا از هم بررسی کرد. 
این کارشناس اقتصادی گفت: باید توجه داشت که در تمام نهادهایی که 
امریکا حضور دارد مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی محدودیت ها 

برای ایران بیشتر می شود.
عزیزی افزود: موضوع مهم این است که فقط پذیرش استانداردها کافی 
نیست و باید این استانداردها را بتوانیم رعایت کنیم که همین موضوع سال ها 
زمان می برد. در این شرایط در نهادهایی که امریکا حضور کمتری داشته باشد 
و سایر اعضا رعایت مقررات از سوی ایران را بپذیرند، می توان از حضور در این 

نهادها استفاده برد. 
وی تاکید کرد: عدم پذیرش مقررات و استانداردهای بین المللی و تحریم ها 
تقریبا استفاده از فرصت ها با حضور در نهادهای بین المللی را غیر ممکن می کند 
از جمله تسهیالت  المللی  بانک های بین  از تسهیالت نظام  ایران نمی تواند  و 

بانک های توسعه ای استفاده کند.

با امضای تفاهم نامه مشترک فراهم شد:

پرداخت تسهیالت بانک آینده به متقاضیان 
بیمه زندگی باران

تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک  آینده و شرکت بیمه زندگی باران، توسط 
آینده و علیرضا هادی،  بانک  بازاریابی  امور شعب و  نادرخواجه حق وردی، معاون 
مدیرعامل و بابک جهان آرا عضو هیات مدیره شرکت بیمه زندگی باران به امضاء رسید.
این تفاهم نامه با هدف ارتقای سطح همکاری مشترک و ارائه انواع خدمات  و 
تسهیل ارتباط میان طرفین در حوزه ارائه خدمات بانکی و مالی بانک  آینده به شرکت 

بیمه زندگی باران، منعقد شد.
مشارکت های مالی، ارائه تسهیالت ویژه در قالب طرح های آینده داران و کارگشا، 
عرضه سبدهای متنوع تسهیالت و خدمات نوین بانکداری الکترونیکی به تمامی 
کارکنان، نمایندگی ها، شبکه فروش و مشتریان حائز شرایط معرفی شده از سوی 

شرکت، از دیگر موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه است.
هم چنین، ارائه انواع خدمات بانکی در حوزه های مختلف از جمله: اعتباری، ارزی، 

بانکداری الکترونیکی و بانکداری شرکتی در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در مراسم 
گرامیداشت هفتادمین سالروز تأسیس بانک صادرات ایران:

بانک صادرات ایران در حمایت از تولید 
نوآوری کرد

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از اقدامات حمایتی و 
نوآورانه بانک صادرات ایران در پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی و کمک 
به کارآفرینان، قدردانی کرد و خواستار حضور جهادی نظام بانکی در میدان مشکالت 

اقتصادی کشور شد.
مراسم  در  اکبری  عزت اله  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
هفتادمین سالگرد تاسیس این بانک که با حضور حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک 
صادرات ایران، مشتریان و کارآفرینان برتر کشور، مدیران عامل اسبق و مدیران 
ارشد بانک صادرات ایران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به مشکل 
مراودات مالی بین المللی و رسالت بانک صادرات ایران در این زمینه، گفت: بانک 
صادرات ایران باید برای حل مشکالت مراودات مالی بین المللی به صورت جهادی 
وارد میدان شده و راه حل های خود را برای رفع این مشکل مطرح کند و ما هم در 
حد توان در مجلس شورای اسالمی از این طرح ها و برنامه ها در جهت منافع مردم 

و کشور، حمایت می کنیم.
وی ادامه داد: من به عنوان نماینده مردم باید انتظارات و خواست آنها را پیگیری 
با نظام بانکی در زمینه  از این رو برای رفع نیازهای مردم هر نوع همکاری  کنم 
قانون گذاری و حمایت های جانبی را انجام می دهیم. حجم نقدینگی منجر به تورم و 
رکود در کشور بسیار باالست اما واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی در تامین سرمایه 
ثابت و در گردش مواجه هستند. در شرایط موجود بانک ها باید طرح ها و ایده های خود 
را برای کاستن مشکالت و تامین منابع مالی واحدهای تولیدی فعال ارائه کرده و با 
قدرت اجرا کنند. انتظار از بانک های بزرگ این است که عالوه بر ایفای وظایف ذاتی، 

خدمات جدیدی به ویژه به فعاالن اقتصادی عرضه نمایند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مجاهدان عرصه مبادالت 
مالی، کارکنان بانک ها هستند، تصریح کرد: حال که آمریکا بر خالف قوانین بین المللی 
تحریم های ظالمانه علیه ایران وضع کرده  است باید از عقال، دانشمندان و شرکت های 
دانش بنیان کمک بگیریم تا بتوانیم این مشکالت را کاسته و یا از بین ببریم. با اسقرار 
تیم اقتصادی دولت جدید امیدواریم این عزیزان هم وارد میدان شوند و با پذیرش 
ریسک سرمایه گذاری توسط دولت، بانک ها را در ارائه خدمات هر چه بیشتر و گسترده تر 

به فعاالن اقتصادی یاری کنند .
رئیس کمیسیون صنایع و معادن با تشکر از فعالیت های نوآورانه بانک صادرات 
ایران تاکید کرد: سال ها پیش تاکید داشتیم که اقتصاد اروپا در حال پوست اندازی 
 است و امروز این تاکید را در مورد بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز دارم. برای بقا 
و توسعه اقتصادی باید با سازوکارهای نوین و به روز، تولیدکنندگان و صنعت گران را 
یاری کرده و خدمات را در راستای کاهش مشکالت آن ها ارائه دهیم. همین سازوکاری 
که با به کارگیری آن با کم ترین وقت و هزینه مشتریان از خدمات بانکداری نوین 
استفاده می کنند و اگر محاسبه دقیقی انجام شود، صرفه جویی گسترده ای در سطح 
ملی محسوب می شود. عزیزان در بانک صادرات ایران به خوبی این مسیر را شروع 

کرده اند و دعوت می کنیم که با روحیه انقالبی آن را ادامه دهند.

 مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: 
دالر  میلیارد   ۱۱ ایران  صادرات  انک  ب
تسهیالت پرداخت کرده که بالغ بر ۶2 درصد 

آن به چرخه تولید اختصاص یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، حجت اله صیدی در آیین بزرگداشت 
هفتادمین سالگرد تاسیس این بانک که با 
کمیسیون  رئیس  اکبری،  عزت اله  حضور 
اسالمی،  شورای  مجلس  معادن  و  نایع  ص
مشتریان و کارآفرینان برتر کشور، مدیران 
عامل اسبق و مدیران ارشد بانک صادرات 
ایران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
افزود: این تسهیالت به تامین مواد اولیه تا 
کاالی نهایی، حمل و نقل، پخش، تامین و 
تدارکات، صنایع غذایی، آبزیان، کشاورزی 
و بخش های مرتبط پرداخت شده است. 2۰ 
درصد تسهیالت به بنگاه ها و سازمان های 
از  بانک  طلب  که  یافته  اختصاص  ولتی  د
دولت به حساب می آید که به شکل خرید 
روستایی  مسکن  ساخت  گندم،  ضمینی  ت
و  یافته  این دست تخصیص  از  مواردی  و 
به نوعی موجب تحریک تقاضای کل شده 
شده  تعریف  مردم  به  خدمت  قالب  در  ه  ک
است. پرداخت جهت حمایت از سیل زدگان 
و زلزله زدگان و همچنین حمایت از کسب 
اجرای  کرونا،  از  آسیب دیده  کارهای  و 
طرح های عمرانی مانند سد سازی، بزرگراه ها 
و طرح های آب رسانی در استان های مختلف 
مشمول ماده ۵۶ قانون بودجه نیز از جمله 
این تسهیالت هستند که کار مردم را آسان 
می کند و در راستای خدمت به مردم توسط 

بانک صادرات ایران پرداخت شده است.
 ۱۰ ز  ا بیش  کرد:  اظهار  یدی  ص
از این تسهیالت تسهیالت تکلیفی  درصد 
بانک  برای  که سودی  است  قرض الحسنه 
وام  برای  و  نیست  مترتب  آنها  محل  ز  ا
نیازهای  سایر  و  مسکن  ودیعه  زدواج،  ا
ضروری پرداخت و همچنان موجب افزایش 
تسهیالت  توزیع  می شود.  کل  قاضای  ت
بانک صادرات ایران همه اقشار مردم را از 
وام های خرد تا صنایع بزرگ در برمی گیرد 
و در این میان نیازهای بازنشستگان نیز در 
بازنشستگی  با صندوق  که  همکاری  الب  ق
کشوری و تولیدکنندگان بزرگ ایجاد شده، 

دنبال می شود.
وی با بیان این که بانک صادرات ایران 
به بیش از 2۰ میلیون مشتری فعال با بیش از 
3۰ میلیون حساب بانکی فعال خدمت ارائه 
می دهد، گفت: بانک صادرات ایران افتخار 
دارد که از این طریق در خدمت اقتصاد و 
مردم کشور باشد و در خلق بخشی از تولید 

ناخالص داخلی کشور نقش موثر ایفا کند.
با  ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
یادآوری اینکه در ادبیات سازمانی و مدیریت 
استراتژیک، چهار گروه بزرگ از ذی نفعان 
برای هر سازمان اهمیت ویژه دارند، اظهار 
گروه  پنج  ایران  صادرات  بانک  در  رد:  ک
نهادهای  سهامداران،  کارکنان،  شتریان،  م

مدنی و بازنشستگان جایگاه ویژه دارند. 
فلسفه  مشتریان  بدون  افزود:  ی  و

وجودی سازمان زیر سوال خواهد رفت و در 
بانک صادرات ایران به عنوان یک شریک 
راهبردی کوشش شده تا کارکنان پر تالش 
در  که  کارآفرینان  و  مشتریان  به  انک  ب
می کنند،  مبارزه  و  تالش  اقتصادی  عرصه 
خدمات ارائه دهند. بانک صادرات ایران در 
سراسر کشور بیش از 2۰ هزار مشتری ۱۰ 
ستاره دارد. همچنین دغدغه تمامی مدیران 
با کیفیت و  ارائه خدمات  و کارکنان بانک 

سریع به مردم است. 
سهامداران  جایگاه  ادامه  در  صیدی 
بانک و حمایت های آنها را خاطرنشان کرد 
و افزود: بانک با تالش همه همکاران ۸.۵ 
هزار میلیارد تومان زیان انباشته را طی 3.۵ 
سال جبران کرد و موفق شد بعد از شش سال 

سود بین سهامداران تقسیم کند. 
استمرار  وی گفت: سود غیرعملیاتی 
و کیفیت ندارد اما موفقیت در کسب سود 
بانک  بقای  و  بالندگی  موجب  ملیاتی  ع

خواهد شد.
وی حمایت مجلس شورای اسالمی به 
عنوان عصاره فضایل ملت را مایه دلگرمی 
و  دانست  مردم  به  بیشتر  خدمت  رای  ب
بازنشستگان بانک صادرات ایران را ثروت 

اصلی بانک توصیف کرد. 
بانک  افتخار  اینکه  بیان  با  صیدی 
این  سال  هفتاد  این  در  ایران  ادرات  ص
ایران  صادرات  »بانک  شعار  به  که  ست  ا
در خدمت مردم«، پایبند بوده است، گفت: 
گاهی نوآوری در پایبندی به سنت است. ما 
به سنت ها وفادار مانده ایم اما سعی کرده ایم 

کارهای نوآورانه نیز  انجام دهیم.
وی افزود: برنامه بانک صادرات ایران 
ارائه  نوآورانه  طرح های  با  که  است  ین  ا
تسهیالت به چرخه تولید را بهبود ببخشیم 
کارآفرینان  و  تولیدکننده ها  وجود  با  و 
سمت  به  را  اعتبار  و  نقدینگی  باید  زرگ  ب
تولید هدایت کرده و در ادامه این مسیرف 
میلیارد   ۱۰۰۰ به  را  داخلی  ناخالص  ولید  ت

تومان برسانیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره 
به تسهیالت خرد پرداخت شده توسط بانک، 
افزود: تالش شده تا مردم برای دریافت این 
وام ها به شعب مراجعه نکنند. رشد زیادی در 
بانک صادرات  در  اطالعات  فناوری  زمینه 
ایران رقم خورده و کیف پول، همراه بانک 
در  مسیر  همین  در  نیز  اپلیکیشن صاپ  و 

اختیار مشتریان قرار گرفته است.
وی ارائه و ارتقای سامانه شمس )شعبه 
مجازی سپهر( و »صاپ« را مورد توجه قرار 
بهمن  تا  صاپ  ارتقای  روند  افزود:  و  اد  د

سوپر  تا  شد  خواهد  دنبال  جاری  سال  اه  م
متنوع  خدمات  ارائه  برای  پلیکیشن صاپ  ا
ارائه شود. همچنین همزمان با میالد مبارک 
امیرالمومنین علیه السالم، شعب جدید بانک 

با خدمات متفاوت راه اندازی خواهند شد.  
واال  از  رونمایی  به  اشاره  با  صیدی 
کارت بانک صادرات ایرا ن برای مشتریان 
طریق  از  امروز  کرد:  اظهار  بانک،  زرگ  ب
صاپ،  شده  بهینه  نسخه  و  شمس  امانه  س
فراهم  تسهیالت  دریافت  و  تقاضا  مکان  ا
شده که به دلیل الزام بانک مرکزی، مشتری 
باید حداقل یکبار برای احراز هویت به شعبه 
اقدامات صورت  به  توجه  با  و  کند  مراجعه 
 گرفته، پرداخت تسهیالت مختلف و احراز 

هویت در یک زمان انجام خواهد شد. 
مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید 
کرد: این مسیر برای نقش آفرینی در توسعه 
کشور و اشتغال با جدیت دنبال خواهد شد. 
چراکه نهایت همه تالش ها باید به اشتغال 
و  تولید  مسیر  از  نیز  اشتغال  و  شود  تم  خ

کارآفرینی تحقق می یابد.
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل   
مدیران  و  گرامیداشت مؤسس  با  همچنین 
پیشین  بانک صادرات ایران، شهدای بانک 
و  حرم  مدافع  شهدای  تحمیلی،  جنگ  ر  د
ایثارگران بانک، از زحمات همه کارکنان و 
مدیران گذشته و حال بانک طی هفتاد سال 

فعالیت قدردانی و تجلیل کرد.
نائب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات 
ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه مردم 
انتظار  ایران  صادرات  ساله  هفتاد  بانک  ز  ا
تبعات  به  دارند،  ویژه  و  متفاوت  خدمات 
بین  از  و  بین المللی  تنگناهای  تورم،  اثیر  ت
کشور  اقتصاد  در  اعتباری  فروش  فتن  ر
ایران  صادرات  بانک  کرد:  اظهار  و  شاره  ا
اقتصادی کشور طرح ها  ا توجه به شرایط  ب
و راهکارهای نوینی ارائه داده تا به رفع این 

مشکالت کمک کند.
طرح  کردن  عملیاتی  یوسفیان  میر  ا
اعتبار در حساب جاری بعد از ٤۰ سال در 
خرید  عقد  قالب  در  ایران  صادرات  انک  ب
دین را مورد اشاره قرار داد و افزود: بانک 
صادرات ایران در قالب عقد خرید دین بیش 
از 3۶2 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 

کرده است.
اشتغال  اینکه ۷۰ درصد  بیان  با  وی 
ایجاد شده در کشور توسط بنگاه های کوچک 
و متوسط ایجاد شده، از ارائه طرح کارا توسط 
بانک صادرات ایران برای پرداخت تسهیالت 
2۰ میلیارد ریالی با نرخ کارمزد ۷ درصد به 
این بنگاه ها خبر داد و گفت: بازپرداخت این 

تامین  برای  که  است  ماهه   2٤ سهیالت  ت
سرمایه در گردش و سرمایه  ثابت این بنگاه ها 

در نظر گرفته شده است.
ت  ما خد ئه  ا ر ا لت  سهو ن  و عا م
مورد  را  بانک  مشتریان  به  یرحضوری  غ
از ۹۶ درصد  بیش  افزود:  و  داد  قرار  اکید  ت
صورت  به  ایران  صادرات  بانک  خدمات 
الکترونیکی و خارج از شعبه انجام می شود.

برخی  برای  افزود:  گودرزی  ضا  ر
شمس  سامانه  قالب  در  نیز  مالی  خدمات 
که  است  شده  گرفته  نظر  در  مهیداتی  ت
قرض  تسهیالت  اعطای  و  رخواست  د
الحسنه ازدواج، وام اقشار ویژه، وام مشاغل 
خانگی کمیته امداد و بهزیستی، وام مسکن 
سپهر،  همیاران  اعتباری  کارت  وستایی،  ر
سپهر،  اعتباری  طرح   ،۶۷ طرح  سهیالت  ت
طرح نسیم، مرابحه اقساطی و مرابحه بدون 
واریز قسط، از جمله قابلیت های جدید این 

سامانه است. 
حضوری  غیر  صدور  همچنین  ی  و
بستن  سپهرکارت،  فعال سازی  ارت،  ک
حساب های مازاد، درخواست درگاه پرداخت 
اینترنتی و بازپرداخت اقساط تسهیالت را از 
این سامانه عنوان  قابلیت های جدید  دیگر 
خدمات  درخواست   تعداد  افزود:  و  رد  ک
مشتریان این سامانه از ۱3 هزار تقاضا در مهر 
سال ۹۹ به 22۸ هزار درخواست در شهریور 

سال ۱٤۰۰ افزایش یافته است.
فناوری  هلدینگ  شرکت  دیرعامل  م
صاد نیز در این مراسم گفت: برای عملیاتی 
شدن طرح تحول دیجیتال در بانک صادرات 
ایران، مجموعه ای از 3۷ پروژه مهم و جدی 
قرار گرفته که طی ٤ سال  کار  در دستور 
آینده با همکاری بانک و شرکت های گروه 
هلدینگ عملیاتی و اهداف بانک دیجیتال 
محقق شده و برنامه های تدوین شده برای 
جدیت  با  دیجیتال  تمام  بانک  یک  یجاد  ا

دنبال خواهد شد. 
صادق فرامرزی گفت: صاپ پالس در 
مسیر سوپر اپلیکیشن شدن نرم افزار صاپ 
در دست اجرا است. احراز هویت و امضای 
دیجیتال به صورت کامل به این نرم افزار 
اضافه شده و هدف این است که بانکداری 
صادرات  بانک  در  زودی  به  را  اده محور  د

ایران ایجاد کنیم.
در این مراسم همچنین سید بهاءالدین 
بانک  اسبق  مدیرعامل  هاشمی،  حسینی 
سالگی   ۷۰ تبریک  ضمن  ایران  ادرات  ص
بانک بزرگ، موفق و مردمی صادرات ایران، 
بازنشستگان  و  همکاران  همه  برای  گفت: 
جا  دارم.  موفقیت  و  آرزوی سالمتی  انک  ب
مرحوم  زحمات  از  عزیز  روز  این  در  ارد  د
زیادی  زحمات  بانک  برای  واقعا  که  فرح  م
کشیدند تشکر کنم. از تالش همه همکاران 
از گذشته تاکنون قدردانی می کنم شعار در 
خدمت مردم بودن را تحقق بخشیدند. جمله 
با مشتری است هم همیشه پشت سر  حق 
کارکنان بانک از گذشته تا امروز درخشیده 
و عامل اصلی موفقیت این بانک در سال های 

متمادی بوده  است.

حجت اله صیدی در مراسم گرامیداشت هفتادمین سالگرد تأسیس بانک عنوان کرد

٦۲ درصد تسهیالت 11 میلیارد دالری بانک صادرات ایران در چرخه تولید
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نماینده مردم مهاباد:
هر چه سریع تر به میزان نیاز واکسن وارد کشور شود

محمودزاده با بیان اینکه میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا 
در کشور بسیار باالتر از متوسط جهانی است، تصریح کرد: ضرورت دارد 
هر چه سریعتر به میزان نیاز واکسن وارد کشور شود و بدون محدودیت 

سنی، تمامی آحاد جامعه واکسینه شوند.
جالل محمودزاده در صحن علنی روز سه شنبه ۱۶ شهریورماه مجلس 
در تذکر شفاهی گفت: قرار بود تسهیالت بانک کشاورزی برای کشاورزان 
خسارت دیده به دلیل خشکسالی به مدت دو سال تمدید شود و سود جرایم 

آن توسط بانک مرکزی به بانک های عامل پرداخت شود. 
از  ماه  شش  شدن  سپری  رغم  علی  اینکه  به  اشاره  ضمن  ی  و
شده  سررسید  تسهیالت  دریافت  جهت  عامل  بانک های  کماکان  ال  س
با وضعیت  گفت:  رئیس جمهور  به  می آورد، خطاب  فشار  کشاورزان  ه  ب
می توانند  چگونه  دامی،  و  کشاورزی  محصوالت  نابودی  و  شکسالی  خ
توسط  آن  اعتبار  سریعاً  دارد  کنند؟ ضرورت  پرداخت  را  خود  تسهیالت 

بانک مرکزی تامین گردد. 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس در زمینه تامین 
واکسن کرونا خطاب به رئیس جمهور عنوان کرد: چه میزان مردم باید به 
دلیل بیماری کرونا شاهد فوت عزیزان خود باشند؟ متاسفانه میزان مرگ 
و میر ناشی از بیماری کرونا در کشور بسیار باالتر از متوسط جهانی است، 
ضرورت دارد هر چه سریعتر به میزان نیاز واکسن وارد کشور شود و بدون 

محدودیت سنی، تمامی آحاد جامعه واکسینه شوند. 
به  نیز خطاب  فرهنگیان  مطالبات  پرداخت  محمودزاده درخصوص 
رئیس جمهور بیان کرد: چرا سازمان برنامه و بودجه کشور باید نسبت به 
مطالبات و وضعیت معیشت معلمان تا این میزان بی تفاوت باشد و حقوق 
معلمان شاغل و بازنشسته را به موقع پرداخت نکند؟ دستور دهید مطالبات 
مالی و معیشتی معلمان در اولویت قرار بگیرد و سازمان برنامه و بودجه 

اعتبار الزم را تخصیص دهد

وظیفه  خدمت  غایب  مشموالن  تکلیف  تعیین  طرح  وصول  عالم  ا
عمومی 

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از اعالم وصول طرح تعیین 
تکلیف مشموالن غایب خدمت وظیفه عمومی خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، محمد رشیدی  در جلسه 
تعیین  طرح  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  گذشته)سه شنبه(  روز  لنی  ع
تکلیف مشموالن غایب خدمت وظیفه عمومی را به صورت عادی اعالم 

وصول می شود.
اداره  رییس  رحیمی پور«  جوانان، امیر »غالمرضا  دنیای  گزارش  ه  ب
امسال  مردادماه  پنجم  مسلح  نیروهای  ستادکل  سرباز  انسانی  سرمایه 
پرداخت  با  سربازی  از  معافیت  درخواست  به  اقدام  که  مشموالنی  ه  ب
قسطی جریمه ریالی در سال ۱3۹۷ کرده و تاکنون بدهی خود را تسویه 
نکرده اند، هشدار داد که اگر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکنند، باید 

سربازی بروند.
وی با بیان اینکه در سال آخر اجرای این طرح امکان پرداخت اقساطی 
جرائم برای مشموالن غایب فراهم شده بود، گفت: تعدادی از مشموالن 
که بخشی از اقساط را در سال ۹۷ و بخشی دیگر از آن را در سال ۹۹ 
پرداخت کرده بودند، باید هرچه سریعتر نسبت به تسویه بدهی و تکمیل 
پرونده خود اقدام کنند تا بتوانند کارت معافیت از سربازی را دریافت کنند 
در غیر اینصورت این افراد به عنوان مشمول غایب محسوب شده و باید 

به سربازی اعزام شوند.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران خبر داد؛
کاهش چشمگیر بستری و مرگ در افراد واکسینه شده

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران ضمن اعالم تلقیح بیش از ۵میلیون 
و ۶۱۱هزار دوز واکسن کرونا در تهران، در عین حال از برنامه ریزی های انجام شده 

جهت معرفی مراکز 2٤ ساعته واکسیناسیون خبر داد.
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  ستاد  فرمانده  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
کالنشهر تهران در حاشیه مراسم افتتاح مرکز واکسیناسیون بیمارستان نیکان سپید، 
از نهادهای حقیقی و حقوقی به منظور تسریع در فرآیند واکسیناسیون درخواست 

همکاری اعالم کرد.
مرکز واکسیناسیون تجمیعی بیمارستان نیکان سپید واقع در شرق پایتخت با 
حضور دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 

تهران افتتاح شد.
به همت  مرکز  این  افتتاح  با  کرد:  عنوان  مراسم  این  حاشیه  در  زالی  کتر  د
بخش خصوصی که در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی صورت گرفت، ظرفیت 
واکسیناسیون روزانه شهروندان تهران افزایش یافت. مرکز واکسیناسیون تجمیعی 
بیمارستان نیکان سپید صد و چهارمین مرکز در کالنشهر تهران و ۱32 امین مرکز 

در استان تهران است که امکان تزریق سه هزار دز واکسن در روز را دارد.
وی با اشاره به اینکه امروز شاهد مشارکت فعاالنه بخش خصوصی در امر 
پیشگیری، و مقابله با بحران کرونا در پایتخت هستیم، افزود: بنابر تاکید دکتر عین 
الهی، وزیر بهداشت مبنی بر افزایش مشارکت مردمی و شتاب دهی جهادی به روند 
واکسیناسیون، باید فرآیند مردمی سازی این موضوع در تهران به اوج خود برسد. در 
همین راستا ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران از اعالم آمادگی 
ارگان ها و سازمان ها برای همکاری در زمینه  تمام نهادهای حقیقی و حقوقی، 
افزایش ظرفیت فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تامین لجستیک مطلوب استقبال می 
کند. داوطلبان می توانند به همین منظور با روابط عمومی ستاد تماس حاصل کنند.

ادامه  در  تهران،  کالنشهر  در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  ستاد  رمانده  ف
گفت: خبرهای خوبی از واردات واکسن با حجم باال رسانه ای شده و تعدادی از 
واکسن های تولید داخل نیز برای آغاز فاز سوم آزمایشات، مجوزهای الزم را اخذ 
کرده است. تحقیقات از انجام فاز سوم آزمایشات برخی واکسن های تولید داخل نیز 

نشان از اثربخشی و عوارض کم جانبی این واکسن ها دارد.
دکتر زالی از تلقیح پنج میلیون و ۶۱۱ هزار دز واکسن در استان تهران خبر 
داد و گفت: از این تعداد یک میلیون و ۶3۰ هزار نفر دز دوم را هم دریافت کرده اند.
دکتر زالی ادامه داد: در نشست مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در 
استان تهران با حضور وزیر بهداشت مقرر شد به منظور افزایش ظرفیت واکسیناسیون 
هر دانشگاه، سه مرکز را به عنوان مراکز 2٤ ساعته معرفی کند که اسامی این مراکز 

در روزهای آتی اعالم عمومی می شود.
وی با تاکید بر لزوم حفظ کرامت شهروندی در تکمیل فرآیند ایمنی زایی، 
گفت: مقرر شد افراد واجد شرایط با ثبت نام در سامانه، زمان تزریق نوبت اول و دوم 

را همزمان دریافت کنند تا از ازدحام و اتالف وقت جلوگیری شود.
 زالی توجه به اظهار نظرهای مبتنی بر شواهد در خصوص تزریق واکسن را 
با  بنابر اعالم سازمان بهداشت جهانی، تمام واکسن ها  افزود:  ضروری دانست و 
میزان اثربخشی بیش از ۵۰ درصد مورد قبول است که خوشبختانه تمام واکسن 

های وارداتی و تولید داخل این معیار را دارند.
وی با اشاره به اینکه بهترین واکسن، در دسترس ترین واکسن است، تصریح 
کرد: بر اساس گزارشات متعدد علمی، میزان ابتالی شدید، بستری در بخش های 
ویژه و مرگ و میر در بین افراد واکسینه شده، به طور چشمگیری کاهش داشته است.

وی در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا در تهران، اظهار کرد: طی 2٤ 
ساعت گذشته بالغ بر 2۰ هزار بیمار به مراکز بهداشتی و درمان پایتخت مراجعه 
کردند. همچنین هزار و ۹۰۰ بیمار در بیمارستان بستری شدند که از این تعداد 22۶ 
نفر نیاز به دریافت مراقبت های ویژه داشتند. آمار کل بیماران بستری در تهران 
به ۸ هزار و ۵3۵ بیمار رسیده است. از طرفی روز گذشته بالغ بر هزار و ۶۰۰ بیمار 

کرونایی از مراکز درمانی پایتخت ترخیص شدند.

معاون اجتماعی قوه قضاییه:

فضای جامعه در مورد »طرح صیانت« مسموم شده است
و  عی  جتما ا ن  و عا م
قوه  جرم  وقوع  از  یشگیری  پ
طرح  اینکه  بیان  با  ضاییه  ق
مجازی،  فضای  در  کاربران  از  صیانت 
کرده  ایجاد  مردم  در  عجیبی  گرانی  ن
از مطرح کردن  باید قبل  است، گفت: 

آن، مردم را اقناع می کردند.
علی  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
غالمی معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به این 
سوال که نظر شما درباره طرح صیانت 
در  که  مجازی  فضای  در  کاربران  ز  ا
مجلس شورای اسالمی در حال بررسی 
است، چیست؟ گفت: یک موضوع وجود 
دارد؛ اول اینکه یک مطلب را باید چه 
زمانی بگوییم و دوم اینکه آن مطلب را 
مطلب  این  اینکه  بگوییم سوم  چگونه 
را به چه کسی بگوییم و چهارم اینکه 

چقدر بگوییم.
از  پیشگیری  و  اجتماعی  عاون  م
وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در 
اتفاقی  معتقدم  صیانت  طرح  خصوص 

اینکه  از  قبل  ما  است،  این  افتاد،  ه  ک
خوبی  گفتگوی  و  کنیم  مینه سازی  ز
در این زمینه داشته باشیم یک مطلبی 
تبلیغ  آن  علیه  شدت  به  و  شد  طرح  م
شد و در حال حاضر فضا آنقدر مسموم 
شده است که گفتگو در این خصوص 

را سخت کرده است.
ما  اگر  کرد:  خاطرنشان  غالمی 
مجازی  فضای  بستر  برای  گوییم  ب

دنیا  جای  هیچ  در  کنیم،  کاری  باید  ن
چنین اتفاقی نمی افتد و در همه جای 
کشور  کاربران  از  حمایت  برای  نیا  د
می شود  اندشیده  تدابیری  ودشان  خ
استفاده  اطالعات  ملی  شبکه  از  یا  و 
می کنند و یا سرورهای پر استفاده در 
فرض  شما  هستند.  مستقر  کشور  ن  آ
با  را  مطلبی  مجازی  فضای  در  نید  ک
صفحه فیک علیه شخصی منتشر کنم 

و هزاران اتهام را به آن شخص وارد 
پیگیری  قابل  این موضوع اصال  کنم، 
نیست و این یعنی اینکه شما به عنوان 
یک کاربر فضای مجازی هیچ حمایتی 

می شوید. ن
این که  در  تاکید کرد: عقاًل  وی 
ندارد،  شک  کسی  شود  حمایت  اید  ب
حمایت  باید  چگونه  اینکه  بحث  ما  ا
طرح  من  نظر  به  است.  مهم  نیم  ک
عمومی  افکار  جهت  به  موضوع  ین  ا
مردم  در  نگرانی عجیبی  و  نبود  خوب 
ایجاد شده است و هرچه اکنون دست 
اندرکاران، طراحان و موافقان این طرح 
می گویند بحث مسدودسازی ندارند، اما 
آن ها  از  مسموم کسی  فضای  این  ر  د
موضوع  این  من  گمان  به  می پذیرد.  ن
در  که  است  موضوعات  دست  آن  ز  ا
ابتدا بحث اقناعی آن باید آغاز شود، اما 
این زمینه سازی انجام نشده و به نظرم 
ارزیابی این طرح در این فضای مسموم 
کار طراحان، مجلس و شورای نگهبان 

را خیلی سخت خواهد کرد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم:
 امکان آموزش حضوری برای همه دانشجویان فعال وجود ندارد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: امکان آموزش حضوری برای همه 
آنها به صورت غیرحضوری پیگیری  ندارد و آموزش  دانشجویان فعال وجود 

می شود.
نشست  حاشیه  در  زلفی گل  محمدعلی  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص از سرگیری آموزش حضوری 
در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اظهار کرد: تابع تصمیمات ستاد ملی 

کرونا هستیم.
 وی با اشاره به بررسی این موضوع در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: برای همه گروه ها و مقاطع، بازگشایی نداریم و فقط دانشجویان 
دکترا و مقاطع کارشناسی ارشد که پروپوزال ها و طرح های پژوهشی و رساله 
دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد آنها به تصویب گروه و دانشکده رسیده باشد، 
می توانند برای انجام آزمایش ها، یا حضور در کارگاه ها و میدان های کشاورزی 

و تحقیقاتی حضور پیدا کنند.
وزیر علوم با بیان اینکه تا قبل از واکسینه شدن همه دانشجویان، امکان 
جز  به  مقاطع  همه  برای  آموزش  گفت:  ندارد،  وجود  فعال  موزش حضوری  آ
رسیده  نامه  پایان  انجام  مرحله  به  که  دکترا  و  ارشد  کارشناسی  انشجویان  د

باشند، به صورت غیرحضوری پیگیری می شود

وزارت بهداشت تمامی دانشجویان و خانواده های آنها را
 واکسینه می کند!

وزیر بهداشت با بیان اینکه بخش عمده واکسیناسیون اساتید انجام شده 
و مشکلی در این رابطه وجود ندارد، گفت: مقدار زیادی واکسن به کشور وارد 
شده و آمادگی داریم که تمامی دانشجویان و خانواده های آنها را واکسینه کرده 

و کالس های دانشگاه های علوم پزشکی را از اواسط مهرماه دایر کنیم.
به گزارش دنیا جوانان، بهرام عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی پس از حضور در نشست روز گذشته )سه شنبه، ۱۶ شهریورماه( کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از دغدغه های مهم 
در دوران کرونا مساله آموزش است که در دانشگاه ها با مشکالت جدی در این 
زمینه مواجه شدیم و باید هر چه سریع تر به وضعیت عادی خودمان برگردیم 
بنابراین در نشست امروز کمیسیون آموزش، موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه 

ها در شرایط کنونی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه مقدار زیادی واکسن به کشور وارد شده و آمادگی 
داریم که تمامی دانشجویان و خانواده های آنها را واکسینه کنیم؛ امروزه ثابت 
شده که انجام واکسیناسیون مهمترین گام در کنترل بیماری کرونا است بنابراین 
روز گذشته در دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت علوم این کار شروع شده و 

امیدواریم به سرعت پیش برود.
شده  انجام  اساتید  واکسیناسیون  عمده  بخش  اینکه  بیان  با  ین الهی  ع
کالس های  داریم  آمادگی  شد:  یادآور  ندارد،  وجود  رابطه  این  در  مشکلی  و 
دانشگاه های علوم پزشکی را از اواسط مهرماه دایر کنیم و کالس ها در مقاطع 
کارشناسی ارشد و PHD به راحتی دایر می شود؛ زیرا تعداد دانشجویان این مقاطع 
کم است و در کالس های پرازدحام و شلوغ حضور دانشجویان به صورت ترکیبی 
و مجازی خواهد بود. این موضوع به ویژه در مورد فعالیت های عملی دانشگاه ها 

در فضاهای آزمایشگاه ها، بیمارستان ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به سرعت  توجه  با  یادآور شد:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
واکسیناسیون طی روزهای اخیر امیدواریم شاهد موج ششم نباشیم و مشکالتی 

که امروز با آن مواجه هستیم کاهش یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه کرونا بیماری است که همچنان در دنیا وجود 
دارد و تمام نشده است، گفت: اگر کسی واکسن بزند شاید کرونا بگیرد اما مرگ 

و میرها را کاهش می دهد و شدت بیماری را کنترل می کند.

مرگ جوان ۱۷ ساله به دلیل اصابت گلوله 
فرماندار زرندیه گفت: دوشنبه شب گذشته وقوع یک حادثه برآمده از اختالفات میان 
2 خانواده همسایه در شهر مامونیه )مرکز شهرستان( به درگیری منجر شد و در نهایت 

یک جوان ۱۷ ساله به دلیل اصابت گلوله جان خود را از دست داد.
به گزارش دنیای جوانان، سیامک سلیمانی، گفت: این حادثه شب گذشته پس از آن 
اتفاق افتاد که 2 خانواده در شهر مامونیه به دلیل اختالفات قبلی با هم درگیری پیدا کردند 
و یکی از طرفین با اسلحه شکاری به سمت پسر جوانی شلیک کرد و منجر به مرگ او شد.
وی اظهار کرد: نیروهای پلیس بالفاصله در محل حادثه که در سه راهی امامزاده 

منصور شهر مامونیه رخ داد، حضور یافتند.
به گفته رئیس شورای تامین شهرستان زرندیه در این حادثه و طبق اظهارات شاهدان 
عینی، ضارب با خودرو وارد صحنه شد و پس از شلیک به جوان موتورسیکلت سوار صحنه 
را ترک کرد.سلیمانی اظهار کرد: به دلیل اصابت گلوله به نقطه حیاتی بدن و شدت جراحت، 

جوان مذکور پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.
وی گفت: با توجه به مشخص بودن هویت ضارب، تحقیقات پلیس برای دستگیری 

او در جریان است.

باخت خودرو در بازی قمار سرمربی مشهور فوتبال!
شایعه ای مبنی بر انجام قمار توسط یکی از مربیان مطرح فوتبال ایران و در پی آن 

از دست رفتن مالکیت خودرو گرانقیمت وی منتشر شده که ظاهرا درست است.
به گزارش دنیای جوانان، طی روزهای اخیر خبری مبنی بر انجام قمار توسط یکی از 
مربیان معروف شاغل در فوتبال ایران توسط برخی از منابع خبری منتشر شد. با پیگیری 
خبرنگار ما از برخی منابع آگاه مشخص شد این خبر صحت دارد و این اقدام ناصحیح 

توسط این فرد انجام شده و خودرو گرانقیمت وی به دلیل باخت در قمار از تصاحبش 
خارج شده است.

نکته قابل تامل در این باره این است که این اقدام توسط یکی افرادی انجام شده که 
دارای هوادار و همچنین اعتبار در ورزش کشور است که این خود به عنوان یک معضل بد 
اجتماعی می تواند تلقی شود و عاملی برای ترغیب هواداران که بخشی از جامعه ما را تشکیل 
می دهند و عموما از قشر جوان و نوجوان هستند، نسبت به انجام اینگونه فعالیت ها باشد.
از آنجا که ارتکاب فعل قمار براساس قوانین جاری در کشور جرم محسوب می شود و 
هر دو طرف انجام این کار مجرم تلقی می شوند، باید نسبت به شفاف سازی در این زمینه 
اقدامات الزم برای برخورد با افراد قمارباز توسط مراجع رسمی و قضایی کشور صورت 

بگیرد تا درس عبرتی برای سایرین باشد.

دستگیری گردانندگان ۱۱ صفحه اینستاگرام با ۵ میلیون دنبال کننده
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری ۱۰ نفر در خصوص تبلیغ سایت های 

شرط بندی در اینستاگرام خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت 
گفت: به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی بر دعوت کاربران به سایت های قمار و شرط بندی 
توسط چندین صفحه اینستاگرامی با بیش از ۵ میلیون نفر دنبال کننده و بازتاب این اقدام 

هنجارشکنانه در فضای مجازی، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.
کارشناسان  ارسالی،  گزارش های  بررسی  از  پس  کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  ین  ا
پلیس فتا تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند یک شبکه مجازی متشکل 
از ۱۱ صفحه اینستاگرامی با بیش از ۵ میلیون نفر دنبال کننده شکل گرفته و به صورت 
شبانه روزی برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت سایت های 
شرط بندی هدایت کرده اند و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت می کنند.وی افزود: 
افسران سایبری پلیس فتا پایتخت پس از تحلیل مستندات جمع آوری شده و بررسی های 
اطالعاتی و تخصصی، موفق شدند هر ۱۰ نفر عضو اصلی این شبکه که گرداننده این 
صفحات نیز بودند را مورد شناسایی قرار دادند و پس از تشریفات قضایی مجرمان را در 

اقدامات پلیسی متعدد دستگیر کنند و در نهایت به پلیس فتا انتقال دادند.
انتقال به پلیس فتا هرگونه اقدام  از  سرهنگ گودرزی بیان داشت: مجرمان پس 
مجرمانه ای را رد کردند، اما پس از مشاهده ادله جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن 

پذیرش بزه انتسابی، انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کردند.
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تراشه ی دایمنسیتی ۲000 مدیاتک با 
لیتوگرافی 4 نانومتری تولید خواهد شد.

اخیرا شایعه ای در مورد مشخصات سخت افزاری دایمنسیتی 2۰۰۰ منتشر 
شده است که طبق آن، تراشه ی نسل بعدی مدیاتک بر مبنای لیتوگرافی ٤ 

نانومتری و معماری V۹ آرم تولید خواهد شد.
در حال حاضر بازار تراشه های مناسب برای گجت های قابل حمل مانند 
و  اختیار سه شرکت کوالکام، مدیاتک  در  اندرویدی  تبلت   و  گوشی  هوشمند 
سامسونگ قرار دارد. کوالکام توانسته است توانمندترین تراشه ها را تولید کند؛ 

اما مدیاتک سهم قابل توجهی از بازار تراشه  را به خود اختصاص داده است.
مدیاتک در حال حاضر دایمنسیتی ۱2۰۰ را به عنوان توانمندترین تراشه ی 
خود به شرکت های سازنده ی گجت  هوشمند ارائه داده است؛ اما در نظر دارد 
اساس  بر  مدیاتک که  تراشه ی  این  کند.  معرفی  آن  برای  ه زودی جانشینی  ب
گزارش GSMArena دایمنسیتی 2۰۰۰ نام دارد، محصولی توانمند خواهد 
بود که می تواند از نظر توان پردازشی قابل ارائه، فاصله ی مدیاتک را با کوالکام 

و سامسونگ کمتر سازد.
در متن گزارش آمده است که دایمنسیتی 2۰۰۰ مبتنی بر فرایند تولید 
یا لیتوگرافی ٤ نانومتری تولید و  در ساخت آن از معماری V۹ آرم استفاده 
خواهد شد. البته شایعه ی استفاده از فرایند تولید ٤ نانومتری در تراشه ی بعدی 
مدیاتک اتفاق تازه ای نیست و مدتی است چنین گزارش هایی در فضای مجازی 

مشاهده می کنیم.
در صورت به واقعیت پیوستن شایعات، مدیاتک می تواند اولین شرکتی 
اختیار شرکت های  نانومتری معرفی و در   ٤ لیتوگرافی  با  باشد که تراشه ای 
دایمنسیتی  تراشه ی  تولید  خبر  می دهد.  قرار  حمل  قابل  گجت   ازنده ی  س
2۰۰۰ با مشخصات ذکرشده توسط دو نفر از افشاگران سرشناس چینی در  

ویبو تأیید شده است.
مدیاتک  گذاشته اند،  اشتراک  به  افشاگران  که  پستی  متن  اساس  ر  ب
نمونه های آزمایشی تراشه ی دایمنسیتی 2۰۰۰ را در اختیار شرکت های سازنده 
از محصول جدید خود جلب کند.  استفاده  به  را  تا نظر آن ها  داده است  قرار 
همچنین ذکر شده است که اگر مشکلی در برنامه های مدیاتک پیش نیاید و 
دایمنسیتی 2۰۰۰ بتواند عملکرد مطلوبی ارائه بدهد، اولین محصوالت مجهز 

به این تراشه در اوایل سال 2۰22 روانه ی بازار خواهند شد.
چنین اتفاقی برای کاربران گجت های هوشمند بسیار خوشایند خواهد بود. 
نزدیک شدن توان پردازشی تراشه های مدیاتک به کوالکام می تواند به کاهش 
قیمت محصوالت در بازار ختم شود؛ زیرا مدیاتک تراشه های خود را ارزان تر 
ز کوالکام در اختیار شرکت های سازنده قرار می دهد و کوالکام برای ماندن  ا
در رقابت مجبور خواهد شد فکری برای کاهش قیمت تراشه های خود بکند. 

مدیاتک در نظر دارد همراه با استفاده از معماری V۹ آرم  در دایمنسیتی 
2۰۰۰، به سراغ استفاده از هسته های کورتکس ایکس 2 برود؛ هسته هایی که 
توان پردازشی قابل توجهی در اختیار دستگاه قرار می دهند و می توانند دایمنسیتی 

2۰۰۰ را نزدیک تر به تراشه های نسل بعدی کوالکام کنند. 
مرکزی  پردازنده ی  عملکرد  نظر  از   2۰۰۰ دایمنسیتی  می رود  انتظار   
تفاوت چندانی با تراشه های پرچم دار سال 2۰22 کوالکام نداشته باشد. مدیاتک 
طی سال های گذشته حضور خود در بازار تراشه های مناسب برای محصوالت 
پایین رده، میان رده و میان رده ی پریمیوم را پررنگ تر کرده و حتی توانسته است 

از نظر فروش و سهم از بازار، از سامسونگ و کوالکام پیشی بگیرد.
به نظر می رسد تراشه ی دایمنسیتی 2۰۰۰ برگ برنده ی مدیاتک برای 
از بازار تراشه های پرچم دار خواهد بود. در این بین جالب  کسب سهم بیشتر 
است بدانید که شیائومی در نظر دارد حداقل یکی از دو مدل سری شیائومی 
۱۱ تی را با تراشه ی دایمنسیتی ۱2۰۰ روانه ی بازار کند؛ اتفاقی که می تواند 
برای پرچم داران شرکت های دیگر نیز رخ دهد و حداقل یک مدل  با تراشه ی 

دایمنسیتی 2۰۰۰ و البته قیمت ارزان تر روانه ی بازار شود.

و  سـعه  تو ن  و عـا م
سـازمان  منابـع  دیریـت  م
نظـام پرسـتاری بـا اشـاره به 
مهم ترین مشـکالت پرسـتاران، کمبود 
نیـرو را معضلـی بسـیار جـدی خوانـد و 
گفـت: مهمترین مشـکل در پیک پنجم 
کرونـا موضوع کمبود نیـرو بود تا حدی 
کـه از برخـی اسـتان ها و شهرسـتان ها 
گزارشـاتی به دسـتمان می رسید که 2۵ 
بیمـار را یک پرسـتار مدیریت می کند و 

ایـن شـرایط اصـال خـوب نیسـت.
جوانـان،  دنیـای  گـزارش  ه  ـ ب
حمیدرضـا عزیـزی با اشـاره بـه معضل 
در کشـور،  پرسـتاری  نیـروی  ود  ـ ب کم
سـال   ٤ حـدود  در  متاسـفانه  ت:  ـ ف گ
گذشـته وزارت بهداشـت جـذب نیروی 
مناسـبی نداشته اسـت و تنها در مقاطع 
کوتـاه و تعداد کم جـذب صورت گرفته 
اسـت که در برابر میزان خروجی ناشـی 
از بازنشستگی، اسـتعالجی ها، مهاجرت 
و... بسـیار ناچیـز بـوده اسـت. در حـال 
حاضـر تعـداد پرسـتار نسـبت بـه تخت 
بیمارسـتانی در کشـور در بدترین حالت 
و حـدود ۰.۸ بـه ازای هـر تخت اسـت. 
ایـن عـدد در شـهرهای محـروم نظیـر 
زاهـدان و... بـه ۰.۵ رسـیده اسـت کـه 

یـک فاجعـه خواهـد بود.
وی گفـت: اسـتاندارد موجـودِ 
نسـبت پرسـتار بـه تخـت در برخـی 
نقـاط دنیا ٤ پرسـتار به ازای یک تخت 
اسـت. مـا در پایین ترین حد اسـتاندارد 
2.۵ پرسـتار بـه ازای هـر تخـت را در 
نظـر گرفتیـم کـه حتـی بـه ایـن عدد 

هم نرسـیدیم.
فـزود: اهمـال کاری کـه  ا وی 
مسـئولین وزارت بهداشت داشتند سبب 
شـد تا نسبت پرسـتار به تخت روزبروز 
کمتـر شـود و متاسـفانه موضوعـی که 
اخیـرا باعـث گالیـه پرسـتاران شـد و 
نامـه ای هـم بـه همـان دلیـل بـرای 
معاونت درمان وزارت بهداشـت ارسـال 
کردنـد این بود که وزارت بهداشـت به 
جـای آنکـه بیاید مشـکل کمبـود نیرو 
را اساسـی و ریشـه ای حـل کنـد آمدند 
بخـش نامـه ای اعـالم کردنـد کـه 
بکارگیـری دانشـجویان و گروه هایـی 
مثـل مامایـی، اتـاق عمـل و... به جای 
پرسـتار را مشـروعیت دادند کـه این از 
جهتـی مخالف مسـائل قانونی اسـت و 
از جهتـی دیگـر درحالـی می خواهنـد 
مشـکل کمبود نیروی پرسـتاری را حل 
کننـد کـه همکاران سـایر بخش ها هم 

بـه مقـدار نیاز نیسـت.
او بـا بیـان اینکـه عـدم جـذب 
پرسـتار در سـالیان گذشته آسیب زیادی 
بـه نظـام سـالمت وارد کـرده اسـت، 

اظهار کرد: یکی از مشـکالت اصلی که 
در پیـک پنجم کرونا با آن مواجه بودیم 
همیـن موضوع کمبـود نیرو بود تا حدی 
کـه از برخـی اسـتان ها و شهرسـتان ها 
گزارشـاتی به دسـتمان می رسید که 2۵ 
بیمـار را یـک پرسـتار مدیریـت می کند 
و ایـن شـرایط اصال خوب نیسـت. این 
موضـوع بـه کالنشـهرها هـم رسـیده 
اسـت و در همیـن تهـران در برخـی 
بخش هـا ۱۵ بیمـار بـد حـال توسـط 
یک پرسـتار رسـیدگی می شـدند و این 
فاجعـه اسـت. مسـئولین سـال گذشـته 
قول هایـی بـرای اسـتخدام دادنـد کـه 
وزارت بهداشـت در اوج بی تدبیـری 
علی رغـم برگـزاری آزمـون آن هـم در 
حالـی کـه در ۶ یـا ۷ مـاه اخیـر بدترین 
شـرایط جنگـی بـا کرونـا را داشـتیم و 
رکوردهـای ابتال و مرگ و میر شکسـته 
شـد، حتـی یـک نفـر را از آن تعـداد به 

سیسـتم تزریـق نکرده اسـت.
عزیـزی با بیـان اینکه پرسـتاری 
در کشـورمان بـه سـمت تخصصـی 
شـدن مـی رود، تصریـح کـرد: االن 
در مقطـع کارشناسـی ارشـد گرایـش 
مراقبت هـای ویـژه را داریـم کـه در 
بخش هـای ویـژه ICU و CCU فعال 
می شـوند. از طرفـی برخـی همـکاران 
نیـز بـه دلیـل سـابقه کار باال و کسـب 
مهـارت در بخـش ویـژه کار می کننـد 
امـا اینکه یک پرسـتاری کـه به تازگی 
 ICU فارغ التحصیـل شـده اسـت را در
کوویـد۱۹ بگذاریم کار معقولی نیسـت. 
از ایـن جهت نیاز اسـت سیسـتم جذب 
و اسـتخدام پرسـتاری تقویت شـود که 
بتوانیـم تعداد بیشـتری بـه بخش های 

مراقبـت ویـژه تزریـق کنیم.
وی افزود: درخواسـت اساسـی ما 
این اسـت که سـربازان خط مقدم دفاع 
از سـالمت مـردم مانند سـایر مدافعین 
کشـور شارژ روحی شـوند تا خستگی و 
فرسـودگی طوالنی مـدت آنها برطرف 
شـود. از بُعد مالی نیز حداقل کاری که 
می شـود انجـام داد این اسـت که مانند 
خیلـی از کشـورهای دنیـا بخشـودگی 

مالیـات بـر حقوق پرسـتاران حداقل در 
دوران کرونا اعمال شـود.

او با انتقـاد از بکارگیری نیروهای 
شـرکتی در قالـب قـرارداد ۸۹ روزه، 
بیـان کـرد: هنـوز در برخـی اسـتان ها 
در ایـن شـرایط بحرانـی پرسـتاران را 
۸۹ روز بـه کار دعـوت می کننـد و بعـد 
کـه پیـک فروکـش کرد عـذر آنهـا را 
می خواهنـد. ایـن غیرحرفه ای تریـن 

رفتـار با پرسـتاران اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم پرداخت به 
انـدازه و بـه موقـع مطالبـات پرسـتاران، 
تصریـح کـرد: دولـت قبـل بـرای اینکه 
فاصلـه زمانـی پرداختی هـای مطالبـات 
عقـب مانـده را جبـران کنـد، اقـدام بـه 
کاهـش مبلـغ کارانـه کرد؛ یعنـی اگر در 
بیمارسـتانی ۱۸ مـاه کارانـه و اضافه کار 
عقـب بـود آن را به 3 یا ٤ ماه رسـاند اما 
در عـوض مبلغ را کاهش داد که این هم 
ظلم مضاعف به پرسـتاران بود. از طرفی 
پرسـتاران شـبانه روزی در حـال خدمت 
هسـتند و یک لحظه سنگر دفاع را ترک 
نمی کننـد و تعطیلی رسـمی و دورکاری 
برایشـان معنـی ندارد ولی هیـچ مزایایی 
بـرای این عزیـزان در قالب اضافه کار رد 
نمی شـود و این سـبب گالیه منـدی آنها 
اسـت. مـا شـرمنده محبت مقـام معظم 
رهبـری و مـردم هسـتیم امـا امیدواریم 
مسـئولین وزارتی رفتار متناسـب با شان 

پرسـتاری را انجـام دهند.
معـاون توسـعه و مدیریـت منابع 
سـازمان نظـام پرسـتاری، گفـت: سـه 
اتفـاق خیلـی مهـم اخیـرا در حـوزه 
پرسـتاری رخ داده است. اول آنکه پس 
از فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در 
روز پرسـتار سـال قبـل، مقـرر شـد که 
قانـون تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری 
الزم االجرا باشـد که در پی آن شـورای 
عالـی بیمـه آییـن نامـه اجرایـی را 
تصویـب کـرد و بـه هیئـت دولـت 
ارجـاع داد که خوشـبختانه در روزهای 
آخـر دولـت دوازدهـم ایـن آییـن نامه 
تصویـب و ابـالغ شـد و اکنـون توقـع 
مـا ایـن اسـت کـه دولـت مردمـی و 

انقالبـی سـیزدهم در فاصلـه کوتاهـی 
ایـن مطالبـه اصلـی جامعـه پرسـتاری 

را اجرایـی کنـد. 
ز سـوم  ُد ـق  ی زر ت ه  ر ا ـ ب ر د وی 
واکسـن بـه پرسـتاران نیـز اظهـار کرد: 
صحبت هـای مفصلـی در ایـن مـورد 
داشـته ایم امـا نکتـه دیگـری کـه وجود 
دارد ایـن اسـت کـه در چند ماه گذشـته 
هرچقدر که آمار ابتالی جامعه پرسـتاری 
بـه کرونا یـا فوت آنهـا به دنبـال تزریق 
واکسـن کاهـش یافـت امـا متاسـفانه 
خانواده پرسـتارانی که مسـتقیما با بیمار 
کرونایـی در تمـاس بودنـد مورد آسـیب 
قـرار گرفتنـد و خیلـی از ایـن عزیـزان 
نزدیک تریـن اعضـای خانواده خـود را از 
دسـت دادند که ما پیگیر واکسیناسـیون 

خانـواده پرسـتاران هم هسـتیم.
عزیـزی دربـاره آخریـن آمـار 
ابتـالی پرسـتاران به کرونا و شـهدای 
پرسـتاری، بیـان کـرد: بیـش از ۱3۰ 
شـهید پرسـتاری و حـدود ۱2۰ هـزار 
مبتـال بـه کرونـا از جامعـه پرسـتاری 
داریـم . خوشـبختانه از اردیبهشـت ماه 
بـه بعـد کـه پرسـتاران واکسـن تزریق 
کردنـد تاکنون نسـبت شـهدای مدافع 
سـالمت نسـبت بـه سـال گذشـته و 
ماه هـای قبل از تزریق واکسـن بسـیار 
کاهـش یافتـه اسـت. افـرادی هـم که 
در ایـن مـدت از دسـت دادیم کسـانی 
بودنـد کـه یـا بـه هـر دلیلـی واکسـن 
نزدنـد یـا مشـکالت نقـص سیسـتم 
ایمنـی داشـتند امـا، بـا تزریـق دو ُدز 
واکسـن آمارهـا کاهـش یافتـه و هنوز 
در ایـن جمعیت کسـی را پیـدا نکردیم 
کـه 2 ُدز واکسـن تزریـق کـرده و بـه 

رحمـت ایـزدی پیوسـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پرونـده 
پرسـتاری  ۱3۰ شـهید  یـن  ا همـه 
در کمیتـه تعییـن مصـداق شـهدای 
سـالمت تعییـن تکلیف نشـده اسـت، 
افزود: این مشـکل را ما با دوسـتانمان 
در دولـت قبـل در مجموعـه وزارت 
بهداشـت، سـازمان امـور اسـتخدامی 
و بنیـاد شـهید داشـتیم و متاسـفانه 
نـوع رفتـار بـا خانـواده معظـم شـهدا 
از نـوع بروکراتیـک بـود کـه در شـان 
ایـن خانواده هـا نبـود. هنـوز بسـیاری 
از پرونده هـا بـا بهانه هـای واهـی در 

صـف تعییـن تکلیـف اسـت.
وی در پایان درباره تلقیح واکسـن 
کرونـا توسـط گـروه پرسـتاری، گفت: 
مـا به عنـوان بزرگترین سـازمان مردم 
نهـاد در حـوزه نظـام سـالمت آمادگی 
کامـل داریـم هر تعـداد واکسـیناتور در 
کشـور که نیاز اسـت در اختیار سیسـتم 
دولتـی یا ارگان هـای درگیر قرار دهیم.

یک مقام ارشد سازمان نظام پرستاری:

مدیریت ۲۵ بیمار با یک پرستار فاجعه است!
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نجمن  ا ی  خنگو س
خانگی  لوازم  ولیدکنندگان  ت
گفت: شنیده ها حاکی از این 
است که برخی از مغازه ها به ویژه در 
لوازم  گذشته  در  که  مشهد  و  هران  ت
و  می کردند  عرضه  کره ای  انگی  خ
مغازه های  اخیراً  ایرانی،  کاالی  حاال 
از  و  کردند  خالی  جنس  از  را  ود  خ
خود  کاالهای  عده ای  دیگر  طرف 
گمرک  به  سفارش  ثبت  بدون  ا  ر
مافیای  می دهد  نشان  که  ورده اند  آ
تمام  رد  دا ترتیبی  هر  به  ردات  ا و
زور خود را می زند که از این جریان 

استفاده کند و واردات آزاد شود.
به گزارش دنیا جوانان، در روزهای 
اخیر دوباره بحث واردات لوازم خانگی 
جای  به  سامسونگ  و  جی  ال  ره ای  ک
بدهی های کره به ایران در رسانه های 
مختلف مطرح شده است. برخی رسانه ها 
مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن 
و  کره  به  ایران  پول های  از  خشی  ب
شرکت های کره جنوبی مجوز داده که 
بدهی ایران را تنها از طریق واردات کاال 
به ایران پرداخت کنند، اما در این مجوز 
امکان  قید شده که شرکت های جدید 
را  ایران  به  خود  محصوالت  ادرات  ص
ندارند و همان شرکت های پیشین ال جی 
و سامسونگ باید محصوالت خود را به 

ایران صادر کنند.
سایت های  در  جست وجویی  ما  ا
مختلف انگلیسی زبان نشان می دهد که 
این خبر اواخر تیرماه در برخی سایت ها 
منتشر شده که البته در آن ها اشاره ای 
همان  است.  نشده  شرکت ها  نام  ه  ب
از  گمانه زنی هایی  بار  اولین  که  مانی  ز
از  بعد  کره ای  خانگی  لوازم  اردات  و
شد.  مطرح  غربی  کشورهای  با  وافق  ت
لبته چند روز بعد از آن ماجرا، وزارت  ا
صنعت، معدن و تجارت )صمت( مجوز 
ورود محصوالت لوازم خانگی خارجی 
هیچ  که  کرد  اعالم  و  رد  را  کشور  ه  ب
لوازم  ورود محصوالت  برای  تصمیمی 

خانگی خارجی به کشور ندارد.
عباس  هم  دوشنبهگذشته  وز  ر
لوازم  صنایع  انجمن  دبیر  اشمی،  ه
از  باید  که  کرد  تاکید  ایران،  انگی  خ
مورد  اقالم  واردات  برای  فرصت  ین  ا
ماشین  قطعات،  و  اجزا  ازجمله  یاز  ن
آالت و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، 

احتمال  به  نسبت  اما  شود،  ستفاده  ا
انحصار هم هشدار داد و گفت که به 
اهدافی  دنبال  به  برخی  می رسد  ظر  ن
هستند که از هر تکانی موج رسانه ای 
ایجاد می کنند و احتماال عده ای نگران 
مافیای  خودشان  قول  به  که  هستند 
واردات به بهانه کمبود و تامین سالیق 
اما  کند.  وارد  خانگی  لوازم  ختلف  م
لوازم  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی 
خانگی معتقد است که مافیای واردات 

وارد میدان شده است.
دالیل  درباره  غزنوی،  میدرضا  ح
مطرح شدن دوباره واردات لوازم خانگی 
کره ای، اظهار کرد: اتفاقاتی افتاده که 
پیش بینی می شود شرایط برای واردات 
مهیا می شود. اول اینکه آمریکایی ها به 
شرکت های کره و ژاپن که قباًل به ایران 
محل  از  دادند  مجوز  داشتند،  صادرات 
کره  در  نفت  از صادرات  که  ول هایی  پ
بلوکه شده به ایران محصول صادر کنند. 
نام  مجوز  این  در  وی  گفته  ه  ب
مشخصاتی  اما  نشده،  برده  شرکت ها 
که داده شده به لوازم خانگی و خودرو 

برمی گردد. 
تولیدکنندگان  انجمن  خنگوی  س
لوازم خانگی با بیان اینکه در این مجوز 
برابر کاالهای  ایران در  پول  ۹۰ روزه 
گرفته،  قرار  کشور  این  از  ادراتی  ص
ما  می دهد  نشان  این  کرد:  صریح  ت
تاکنون سر کار بودیم، چرا که امیدوار 
کره  از  پول  دالر  میلیارد  هفت  ودیم  ب
منتفی  مجوز  این  با  که  کنیم  ریافت  د

شده است. 
وی با بیان اینکه شرکت هایی که 
تاکنون به ایران صادرات داشتند در حوزه 

تصریح  بودند،  خانگی  لوازم  و  ودرو  خ
در مجوز  نشانه هایی که  بنابراین  کرد: 
اصلی  منظور  نشان می دهد  اده شده  د
همین شرکت های لوازم خانگی کره ای 
است. از طرف دیگر آمریکایی ها تاکید 
پول  ایران  به  وجه  هیچ  به  که  ردند  ک
پرداخت نشود که یعنی به نوعی برای 
ایران خط و نشان کشیدند. بنابراین ما 
و  دهیم  هشدار  وضعیت  این  در  اید  ب
نباید  دیگر  کشور  کنیم.  شفاف سازی 
تعیین کند که ما با پول نفت مان اجازه 

خرید چه چیزهایی را داریم. 
اینکه  بیان  با  همچنین  زنوی  غ
ممکن است این مجوز ابتدا خوب به نظر 
برسد، اما ما با توجه به پیش بینی هایی 
که داریم در این زمینه هشدار می دهیم، 
اظهار کرد: شنیده ها حاکی از این است 
که برخی از مغازه ها به ویژه در تهران 
خانگی  لوازم  گذشته  در  که  مشهد  و 
کره ای عرضه می کردند و حاال کاالی 
ایرانی، اخیراً مغازه های خود را از جنس 
عده ای  دیگر  طرف  از  و  کردند  الی  خ
کاالهای خود را بدون ثبت سفارش به 

گمرک آورده اند. 
گفته  به  که  است  حالی  در  ین  ا
تولید  نیز  دهم  و  نهم  دولت  در  ی  و
همین  که  بودند  شاهد  بارها  نندگان  ک
دو برنده ال جی و سامسونگ کاالهای 
گمرک  به  سفارش  ثبت  بدون  را  خود 
می آوردند، قبض انبار می گرفتند و بعد 
دولت مصوبه می داد افرادی که تا همان 
تاریخ قبض انبار دارند می تواند کاالی 
بارها  اتفاق  این  را ترخیص کنند.  خود 
براساس  بنابراین  شد.  تکرار  زمان  ر  د
شنیده ها و تجاربی که از قبل داشتیم، 

تحلیل ما این است مافیای واردات به 
هر ترتیبی دارد تمام زور خود را می زند 
که از این جریان استفاده کند و واردات 
آزاد شود. به عبارتی مافیای واردات زیر 

پوستی عمل می کنند. 
وی همچنین تاکید کرد که بهترین 
حالت استفاده از این مجوز تامین مواد 
داخل  در  که  است  قطعاتی  و  ولیه  ا
تولید نمی شود و نباید کاال و قطعاتی 
در  حتی  و  می کنیم  تولید  خودمان  که 
مواردی صادر کننده هستیم را به کشور 
به  کره  و  آمریکا  که  چرا  کنیم.  ارد  و
دنبال نابود کردن تولید ما هستند و این 
طراحی های  همان  راستای  در  مصوبه 

استعمارگرایانه تحریم است. 
که  کرد  تاکید  صنفی  مقام  ین  ا
در درجه اول باید درخواست کنیم پول 
کشور را پس بگیریم و در درجه دوم، 
اگر امکان آن نبود قطعات و مواد اولیه. 
نباید اجازه دهیم کشورهای دیگر برای 

ما تصمیم بگیرند.
تشدید  با  و  پیش  ل  سا و  د
کره ای  شرکت  دو  آمریکا  حریم های  ت
صنعت  در  که  سامسونگ  و  جی  ل  ا
کرده  گذاری  سرمایه  خانگی  وازم  ل
حال  در  کردند.  ترک  را  ایران  ودند،  ب
حاضر برند این دو شرکت در ایران به 
جی پالس و سام تغییر کرده و قطعات 
آنها از کشورهای دیگری به جز کره به 
کاالهای  بنابراین  می شود.  وارد  یران  ا
در  موجود  سامسونگ  و  جی  ال  رند  ب
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.

آخرین مهلت افتتاح حساب برای شرکت در پنجمین جشنواره 
حساب های قرض الحسنه بانک سینا

مشتریان، سپرده گذاران و خیرین تا پایان شهریور ماه 
سال جاری فرصت دارند تا با شرکت در پنجمین جشنواره 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا عالوه بر 
سود معنوی و اخروی، برنده خوش شانس جوایز ممتاز این 

دوره از جشنواره باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، به سنت سال 

های گذشته و در راستای قدردانی از نیت خیر هموطنان گرامی مشارکت کننده در 
امر ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه، قرعه کشی پنجمین جشنواره حساب های 

قرض الحسنه بانک سینا در مهر ماه سال جاری برگزار می شود.
تمامی نیک اندیشان و خیرین، جهت مشارکت در این امر خیر می توانند تا 3۱ 
شهریور ماه ۱٤۰۰ نسبت به افتتاح حساب و 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 یک روز یک امتیاز محاسبه خواهد شد.
برای این دوره از قرعه کشی جوایز نفیسی 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 ۱٤هزار جایزه ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی تعیین شده است.
بدیهی است همراهی سپرده گذاران و افتتاح حساب در این امر خداپسندانه باعث 
بهره مندی از سود معنوی و اخروی این سنت الهی است و یاریگر بانک سینا در راستای 

ایفای مسئولیت های اجتماعی خواهد بود.

افتتاح ساختمان جدید شعبه عباسی تبریز
به منظور  تبریز  در  ایران  مهر  بانک  عباسی  عبه  ش
گسترش  و  تسهیل  و  منطقه  ظرفیت های  از  هره مندی  ب
بستر استفاده متقاضیان از خدمات قرض الحسنه در مکان 

جدید افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
با حضور غالمی رئیس شورای هماهنگی بانک های استان 
آذربایجان شرقی، طوماری رئیس سازمان نظام مهندسی 

استان، ارشدی رئیس سازمان نظام پرستاری استان، منافی آذر مدیر شعب بانک مهر 
ایران در استان و جمعی از مشتریان بانک، به منظور بهره مندی از ظرفیت های منطقه 
و تسهیل و گسترش بستر استفاده متقاضیان از خدمات قرض الحسنه، شعبه عباسی 

تبریز )2۰2۱( در مکان جدید افتتاح شد.
در این مراسم مدیر شعب استان آذربایجان شرقی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته 
بانکداری اسالمی و آرزوی موفقیت برای بانک و همه همکاران، جایگاه فعلی بانک 
مهر ایران را از نتایج برکات قرض الحسنه بیان و بر لزوم ترویج فرهنگ قرض الحسنه 
در بین آحاد مردم و توانمندسازی نیازمندان واقعی جامعه و اعتالی روز افزون نام بانک 

در سیستم بانکی کشور تأکید کرد.

درخشش بانک دی در شاخص های عملکردی در بین بانک های 
خصوصی در سال ۹۹

سال  در  غیردولتی  بانک های  عملکرد  ررسی  ب
از  بسیاری  در  دی  بانک  موفق  عملکرد  از  نشان   ۹۹

شاخص های بانکی و سرمایه ای دارد
به گزارش روابط عمومی بانک دی، مؤسسه آموزش 
عالی بانکداری ایران همزمان با برگزاری سی ویکمین 
همایش بانکداری اسالمی، گزارش عملکرد سال ۱3۹۹ 

بانک های کشور را منتشر کرد.
در شاخص های  بانک دی  گزارش،  این  در  ارائه شده  آمارهای  اساس  ر  ب
عملکردی و بانکی عملکرد شایان توجهی در بین بانک های خصوصی کشور 

داشته است.
از منظر بازده دارایی ها، بانک دی در بین ۱۷ بانک خصوصی، با بازدهی 

۷٫۷ درصدی، در جایگاه دوم قرار گرفته است.
در مقایسه عملکرد بانک ها از منظر وضعیت باز ارزی نیز رتبه پنجم به بانک 
دی اختصاص یافته که معادل ریالی وضعیت باز ارزی این بانک در سال ۹۹ مبلغ 

۵۶٫٤ هزار میلیارد ریال بوده است.
بررسی عملکرد بانک های خصوصی از منظر بازده حقوق صاحبان سهام 

نیز جایگاه بانک دی را در رتبه دوم با بازدهی ۵۷٫2 درصدی نشان می دهد.
از منظر نسبت مالکانه نیز بانک دی با شاخص ۱3٫۵ درصدی در نسبت 
حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، در جایگاه دوم بانک های خصوصی و 

خصوصی شده کل کشور قرار گرفته است.

ارتقای شاخص های مالی و عملکردی بانک توسعه تعاون در 
استان مازندران مشهود است

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون ارتقای 
شاخص های مالی و عملکردی شعب استان مازندران 

را قابل توجه عنوان نمود.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون طی سفر دو روزه به استان مازندران اظهار داشت: 
شعب بانک عالوه بر انجام فعالیت توسعه ای در تالش 

هستند که شاخص های مالی و عملکردی را در سطحی ارتقا دهند تا امکان 
افزایش حجم توسعه ای فراهم گردد.

وی افزود: شعب استان مازندران طی دوره های اخیر، عملیات بانکداری 
و  اند  نموده  وری هدایت  بهره  ارتقای  و  کارآمدی  مسیر  در  را  ای  وسعه  ت
دستاوردهای مالی و عملکردی استان موجب شده ظرفیت های مساعدی 
برای پرداخت تسهیالت توسعه ای در استان ایجاد شود و بانک توسعه تعاون 
هم اکنون می تواند مازندران را به عنوان یکی از نقاط اتکا خود برای پیشبرد 
عملیات توسعه ای مد نظر داشته باشد. رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
تسهیالت پرداختی استان مازندران به معرفی شدگان بخش صنعت در قالب 
بند الف تبصره ۱۸ و ماده ۵2 قانون بودجه را ۱۱٤۰ میلیارد ریال و در بخش 
کشاورزی را ۸۸٤ میلیارد ریال عنوان نمود و گفت: معرفی شدگان بخش 
گردشگری استان نیز به میزان ۷۰ میلیارد ریال از تسهیالت بانک توسعه 

تعاون در اجرای مواد قانونی مذکور بهره مند گردیده اند.
فتاحی خاطر نشان کرد طی سال گذشته ۷22 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری در استان مازندران پرداخت گردیده است و 
در سال ۹۸ نیز 3۰۰ میلیارد ریال در اشتغال فراگیر استان پرداخت شده است.
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: طی دو سال گذشته به 
میزان ۷۵۰ میلیارد ریال در بحث معرفی شدگان پرونده های رونق تولید در 
استان مازندران تسهیالت پرداخت شده است و مددجویان کمیته امداد به میزان 
۱۶۶ میلیارد ریال و مدد جویان سازمان بهزیستی نیز به میزان ۶۵ میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی از شعب بانک توسعه تعاون استان 

مازندران دریافت نموده اند.
ازدواج جوانان در شعب  پرداختی جهت  الحسنه  میزان قرض  تاحی  ف
استان طی دو سال گذشته را 3۵۸ میلیارد ریال و تسهیالت پرداختی شعب 
استان به معرفی شدگان جهت اشتغال خانگی را ۵۷ میلیارد ریال اعالم نمود.

فتاحی در طی این سفر دو روزه به همراه معادی معاون مدیر عامل در 
امور استانها و بازاریابی، محمدی مدیر امور استانها و شعب، البرزی مدیر امور 
اعتباری و رئوف احمدی مدیر امور شعب استان مازندران به بازدید از شعبه 
مرکزی سازی، امیر مازندرانی ساری، امام خمینی قائمشهر، طالقانی بابل، 
امام رضا آمل، امام خمینی آمل، فریدونکنار پرداخت و همچنین از تعدادی 
واحدهای تعاونی و تولیدی از جمله شرکت تعاونی پایانه لجستیک میوه و 
تره بار و پروتئین روماک گستر پارس، شرکت کیان پن تولید کننده درب و 
پنجره upvc، مجموعه پرورش گاو شیری 2۰۰۰ راسی گودشا ، شرکت 
بازرگانی برنج مسعود فریدونکنار و نیز مجموعه تفریحی و گردشگری شیالت 
از مجموعه میزبان بازدید نمود و با مدیران و دست اندرکاران این واحدها در 
خصوص افزایش تعامل با بانک توسعه تعاون و راهکارهای بهره مندی بیشتر 

از خدمات بانک به گفتگو نشست.

یک مدیر در شرکت ملی گاز ایران:
پاالیشگاه های گاز کشور برای ورود به فصل سرد آماده هستند
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: در هفت 
ماهه سال ۱٤۰۰، برای ۱۸ پاالیشگاه گازی که در حال حاضر، عملیاتی هستند، 
یک برنامه فشرده  تعمیرات اساسی )اورهال( تجهیزات پاالیشگاهی تعریف 
و در زمان بندی خاص اجرا می شود تا با تأمین به موقع و کافی گاز، بتوانیم 

زمستانی گرم و بدون دغدغه را پشت سر بگذاریم.
این  انجام  با  اینکه  بیان  با  زردویان  دنیای جوانان، مسعود  ه گزارش  ب
عملیات که هدف از آن، حفظ و نگهداری سیستم در شرایط کارآمد است، قابلیت 
اطمینان ما در پاالیشگاه ها افزایش خواهد یافت و به این ترتیب، می توانیم 
میزان فرآورش را به حداکثر ممکن برسانیم و مطمئن باشیم که انتقال پاک، 
ایمن و بهره ور گاز انجام خواهد شد، ادامه داد: این در حالی است که طی این 
مدت، تمام بازدیدهای دوره ای برای اطمینان از عملکرد دستگاه ها با توجه به 
مسایل ایمنی صنعت گاز که لزوم آن به شدت توصیه می شود، انجام شده، 

ضمن آن که تعمیرات الزم هم در همین دوره انجام می شود.
وی با بیان این که تعمیرات اساسی پاالیشگاه های گاز از اواسط فروردین 
ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت، افزود: بدیهی 
است انجام به موقع تعمیرات، نویدبخش تولید پایدار گاز در فصل زمستان 

خواهد بود.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: با 
توجه به تمهیدات، ارزیابی های ریسکی و روش های انتخابی انجام این کار و 
بازرسی های فنی با بهره مندی از تجهیزات روز دنیا، زمان انجام اورهال طی 
این سال ها، به طور مداوم بهبود یافته و هم اکنون توانسته ایم کمترین زمان 
ممکن را به آن تخصیص دهیم تا بتوانیم بیشترین میزان تولید را داشته باشیم.
حدود  تاکنون  که  این  بیان  با  زردویان  گاز،  ملی  شرکت  اعالم  طبق 
اتمام  به  پاالیشگاه ها  اساسی  تعمیرات  به  مربوط  فعالیت های  از  درصد   ۶۵
رسیده، گفت: از مجموع ۱۸ پاالیشگاه گاز )۱2 پاالیشگاه گاز پارس جنوبی 
و ۶ شرکت پاالیش گاز(، تعمیرات ۱۰ پاالیشگاه به اتمام رسیده و تعمیرات 
۵ پاالیشگاه دیگر نیز در حال انجام است که تا شروع فصل سرما، این مهم 

نیز به پایان خواهد رسید.
پایان،  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  تولید  بر  نظارت  و  هماهنگی  دیر  م
زمان آغاز تعمیرات اساسی 3 پاالیشگاه باقیمانده را طی روزهای آتی ذکر و 
خاطرنشان کرد: طبیعتًا ما تمهیدات الزم را در این زمینه دیده و پیش بینی های 
الزم را انجام داده ایم؛ تمامی همکاران ما در بخش تولید و فرآورش همانند 
سایر بخش ها آماده اند تا این انرژی پاک، مطمئن، پایدار و مستمر را به تمامی 
مردم حتی تا روستاهای دوردست نیز برسانند تا خدای ناکرده شاهد افت فشار 

یا قطعی گاز در نقطه ای نباشیم.

مصرف برق همچنان نیازمند صرفه جویی است
شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به قابلیت تولید ۵2 هزار مگاوتی 
برق نیروگاه ها و همچنین میزان ذخیره صفر آنها، اعالم کرد که مصرف برق 

همچنان باالست و خواستار صرفه جویی هم وطنان شد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از مرکز راهبری شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران، مصرف برق روز گذشته )سه شنبه۱۶ شهریورماه( ۶۱هزار و۷۰۰ 
مگاوات گزارش شد، در حالی که پیک بار مصرف برق در مدت مشابه سال 

گذشته ۵3 هزار و ۱۷۹ مگاوات بوده است.
این آمارها حاکی از آن است که میزان مصرف نسبت به سال قبل حدود 

۸هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش داشته است.
همچنین در همین روز میزان مصرف برق صنایع حدود  3هزار و 3۰۰ 

مگاوات گزارش شده است.
و  مگاوات  هزار   ۵2 میزان  به  نیروگاه ها  تولید  قابلیت  به  توجه  با  لذا 
همچنین میزان ذخیره نیروگاه ها که صفر است، مصرف برق همچنان باالست.
بنابراین شرکت مدیریت شبکه برق ایران از هم وطنان درخواست کرده تا 
همچنان در ساعت اوج مصرف )از ساعت ۱2 تا ۱۸ و 2۰ تا 23( تنها با اندکی 
کاهش مصرف برق، به پایداری شبکه برق کشور کمک کنند.مصرف برق 
کشور روز دوشنبه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال با وجود آنکه دمای 

هوا اندکی کاهش یافته بیش از ۹ هزار مگاوات رشد داشته است.
این درحالی است که میزان مصرف در روز مشابه پارسال ۵2 هزار و ۷ 
مگاوات بوده که نشان می دهد امسال روند مصرف بیش از پارسال است و 

اختالف آن به ۹ هزار 2۵3 مگاوات رسیده است.

حاشیه های واردات از ال جی و سامسونگ؛

مافیای لوازم خانگی داخلی به دنبال سوءاستفاده از یک تصمیم خارجی
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زیر نظر: محمد امامی

کرونا دوباره نفت را ارزان کرد!
قیمت های نفت در معامالت روز سه شنبه که سرمایه گذاران نگران 

دورنمای تقاضا بودند، متزلزل شدند.
به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ماه 
نوامبر با چهار سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۷2 دالر و 2۶ سنت در هر 

بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه 3۹ سنت کاهش داشت.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه 
اکتبر با ٤۱ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش نسبت به قیمت روز جمعه، به ۶۸ 
دالر و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید. وست تگزاس اینترمدیت روز دوشنبه به 

دلیل تعطیلی روز کارگر در آمریکا، معامالت رسمی نداشت.
مشکالت تقاضا پس از این که آرامکو به مشتریان آسیایی خود اعالم 
کرد قیمت فروش همه گریدهای نفتی خود برای اکتبر را دستکم یک دالر 
در هر بشکه کاهش می دهد، دوباره بارز شده است. کاهش چشمگیر قیمت 
فروش نفت عربستان نشان می دهد مصرف در بزرگترین منطقه واردکننده 
نفت جهان در پی وضع قرنطینه در سراسر آسیا برای مبارزه با شیوع کرونای 

دلتا، ضعیف شده است.
بازارها همچنین به تصمیم اوپک پالس برای افزایش تولید ماهانه به 
میزان ٤۰۰ هزار بشکه در روز در فاصله اوت تا دسامبر واکنش نشان می دهند.

توشیکاتا تازاوا، تحلیلگر شرکت فوجیتومی سکیوریتیز گفت: در بحبوحه 
ابهام نسبت به مسیری که بازار پیش رو دارد، معامالت آسیا سوت و کور 
است. انتظار داریم قیمتهای نفت برای صعود به سطح باالتر تقال کنند زیرا 
فصل تعطیالت تابستانی آمریکا پس از تعطیلی آخر هفته روز کارگر تقریبا 
از حد مطلوب هم نشان دهنده  اشتغال ضعیفتر  آمار  پایان می رسد و  به 

کندی فعالیتهای اقتصادی بوده است.
اقتصاد آمریکا در اوت پایینترین میزان اشتغالزایی هفت ماه گذشته را 
داشت زیرا در پی شیوع کرونای دلتا، فعالیت بخش تفریح و مهمانپذیری 

از رونق افتاد.
با این حال قیمتهای نفت تحت تاثیر نگرانیها از محدود شدن عرضه 
آمریکا به مدت طوالنی پس از توفند آیدا حمایت شده است. با گذشت بیش 
از یک هفته از وقوع طوفان و آسیب دیدن زیرساختهای حیاتی، بیش از 
۸۰ درصد از تولید نفت خلیج مکزیکو پس از آیدا تا روز دوشنبه همچنان 

متوقف مانده بود.
بر اساس گزارش رویترز، آمار گمرکی چین نشان داد واردات روزانه نفت 
چین در اوت هشت درصد نسبت به ماه پیش از آن رشد کرده و این کشور 
٤٤.۵3 میلیون تن معادل ۱۰.٤۹ میلیون بشکه در روز نفت خریداری کرد. 
با این حال واردات نفت چین در هشت ماه نخست سال 2۰2۱ به 3٤۶.3۶ 
میلیون تن معادل حدود ۱۰.٤ میلیون بشکه در روز رسید که ۵.۷ درصد در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر راه و شهرسازی:

باید مدیران خلق ثروت باشیم
 نه مدیران ایجاد هزینه!

وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی با تأکید بر 
لزوم خلق ثروت و استفاده از توان بخش خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژه ها، 
راه اندازی صندوق توسعه مسکن بر اساس قانون جهش تولید، مکلف شدن بانک 
ها برای تأمین 3۶۰ هزار میلیاردتومان منابع برای بخش مسکن و توافق وزارت 
راه و شهرسازی با بنیاد مستضفعان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد برای 

تولید انبوه مسکن خبر داد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، رستم قاسمی در نشست ویدئوکنفرانسی 
با مدیران کل راه و شهرسازی استان های کشور به تبیین سیاست ها و برنامه های 

وزارتخانه در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی بر حل مشکالت مردم در حوزه مرتبط با وزارت راه 
و شهرسازی تاکید کرد و گفت: در حوزه راه و شهرسازی چند مسئولیت داریم و 
مهمترین آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است که باید مدیران مدیریت 

خلق ثروت و نه مدیران هزینه باشیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین خلق ثروت و استفاده از توان بخش 
خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژه های عمرانی را از سیاست های دولت سیزدهم 
در وزارتخانه راه و شهرسازی برشمرد و افزود: در حوزه حمل و نقل باید به دنبال 
راهکارهای جدید برویم و زیرساخت های مهم کشور را با راهکارهای جدید، احداث و 
تکمیل کنیم که یکی از روش ها تهاتر نفت با تکمیل پروژه های حمل و نقلی است.

قاسمی توضیح داد: باید شرایطی را در کشور ایجاد کنیم و مشوق هایی را برای 
سرمایه گذاران در نظر بگیریم. باید تالش کنیم به جای آنکه مردم سرمایه های 
خود را در بانک بگذارند و سود سپرده را دریاقت کنند برای مشارکت در پروژه های 

راه و شهرسازی، سرمایه خود را به این بخش وارد کنند.
وی یادآور شد: از معاونان خود در حوزه های مختلف خواسته ام تا پیشنهادهای 

خود را درباره روش های تکمیل انجام طرح ها و مگاپروژه ها ارایه بدهند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء در انجام 
پروژه های آزادراهی و بزرگراهی بخشی از سرمایه را توسط مردم تامین کرده است، 
افزود: در مگاپروژه ها نباید از منابع داخلی دولت استفاده کنیم بلکه باید از توان 

بخش خصوصی و مردم برای تکمیل آنها بهره مند شویم.
قاسمی گفت: در خصوص مناطق محروم و انجام پروژه ها در آن مناطق باید 

از روش های متفاوت استفاده کنیم.
لزوم حمایت ویژه دولت برای تأمین مسکن کم درآمد ها

وی در خصوص تولید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با اشاره به 
اینکه سه قشر با درآمد باال، میان درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن 
قرار دارند، افزود: ساالنه در کشور حدود 3۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار باالی 

درآمدی احداث می شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و 
تسهیالت دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیالت 
و سایر حمایت ها هستند. اقشار کم درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت های ویژه 
دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت 

با برنامه های حمایتی ویژه اقدام می کند.
وزیر راه و شهرسازی پنج مولفه زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و 
مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی را مولفه های پیش نیاز تولید مسکن در 
کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه در خصوص زمین در کشور کمبودی وجود 
ندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی در اراضی تحت اختیار توان تولید ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی در کشور را دارد. همچنین قانون جهش تولید مسکن نیز 

بخشی از مشکل زمین را برطرف می کند.
قاسمی در ادامه با یادآوری اینکه در خصوص تامین مواد و مصالح ساختمانی 
در کشور مشکل خاصی وجود ندارد، اعالم کرد: ایران چهارمین تولید کننده سیمان 
است و هم اکنون ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۰ میلیون تن و ظرفیت تولید فوالد 
در کشور 2۸ میلیون تن است. با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال 
نیازمند 3۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فوالد است، بنابراین مشکل مواد و 

مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.
براساس گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وی راه اندازی صندوق 
توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است اقدامی موثر 
برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری 
از درآمدها از جمله فروش امالک و مستغالت وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن 
بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه های 

حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.
عضو کابینه دولت سیزدهم تهاتر زمین با انبوه سازان به منظور احداث واحدهای 
مسکونی را از دیگر راهکارهای تولید انبوه مسکن برشمرد و گفت: بانک های کشور 
مکلف شدند 3۶۰ هزار میلیاردتومان منابع در اختیار مسکن قرار بدهند و این یک 

تکلیف برای آنهاست.
قاسمی یادآور شد: بر اساس قانون، مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و 
موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه 
ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه ها 
و سازمان ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و امالک کشور می تواند یک طرفه 

سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
وی گفت: مقرر شده تا احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در سطح 

دولت و  نه وزارت راه و شهرسازی تصمیم گیری شود.
قاسمی بر شناسایی اراضی توسط ادارات کل راه و شهرسازی برای احداث 
٤ میلیون واحد مسکونی در چهار سال تاکید کرد و توضیح داد: عقد تفاهم نامه 
با سازمان ها و وزارتخانه ها ونهادها و ارگان ها گامی موثر در تولید انبوه مسکن 
است و وزارت راه و شهرسازی بر انجام این تفاهم ها برای تولید مسکن در آینده 

نیز اهتمام خواهد داشت.
وی از موافقت وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضفعان برای در اختیار 
گذاشتن اراضی بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد و گفت: در تفاهم با وزارت 
صمت مقرر شده تا در تولید انبوه مسکن مصالح ساختمانی سیمان و فوالد به روشی 

متفاوت از روش موجود تامین شود.
سیاست  را  کشور  در  مسکونی  واحد  میلیون  یک  ساالنه  احداث  قاسمی 
پیش روی وزارتخانه و دولت برشمرد و بر همراهی تمامی ارکان وزارتخانه برای 

این مهم تاکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان نشست با مدیران استانی بر برگزاری به موقع و 
با کیفیت انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان تاکید 

کرد و گفت: در موضوع نظام مهندسی، نیازمند اصالحاتی هستیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰ هزار نفر مهندس عضو 
سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع مهندسان در کشور بود، 
ادامه داد: قانون نظام مهندسی ساختمان حتما اصالح می شود و هم اکنون اصالح 

قانون نظام مهندسی ساختمان در دستور کار است.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: نباید ازمنافع سازمان نظام مهندسی ساختمان 
تنها عده خاصی بهره مند شوند. بلکه همه اعضا و مهندسان باید از این تشکل صنفی 

و بستری که وجود دارد استفاده کنند و بهره مند شوند.
وی بر برگزاری به موقع و با نظم انتخابات نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد 
و توضیح داد: بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه 

دست اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان ها قرار بگیرد.
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سنندج- خبرنگارروزنامه 
شرکت  جوانان:مدیر  دنیای 
ملی پخش فرآورده های نفتی 
 ۵۰۸ فزایش  ا ز  ا کردستان  منطقه 
درصدی واریزی به خزانه دولت ازمحل 
کنترل فروش در باک و  فروش جایگاه 
هاي مرزی باشماق مریوان و سیرانبند 
جاري  سال  نخست  ماهه  پنج  در  بانه 

خبر داد.
این  بابیان  منش  گیتی  عبداهلل 
محل  از  مدت  این  گفت:در  مطلب 
و  استان  مرزی  هاي  جایگاه  فروش 
پایش و کنترل فروش در باک بیش از 
۵۸2 میلیارد ریال به خزانه دولت واریز 
شده است که این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با افزایش ۵۰۸ درصدی 

همراه بوده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
در  که   کردستان  منطقه  نفتی  های 
ریزي  برنامه  کمیسیون  جلسه  دومین 
استان  قاچاق   با  مباره  هماهنگي  و 
سخن مي گفت افزود:استان کردستان 
با  مشترک   مرز  کیلومتر   23۰ داراي 
که  باشد  مي  عراق  کردستان  اقلیم 
مرز  دردوسوي  فرآورده  قیمت  تفاوت 
این  در  جو   سود  افرد  استفاده  سو  و 

زمینه ، موجب کنترل و نظارت خاص 
استان  این شرکت درمرزهاي خروجي 
شده که اجرای طرح الکترونیکی پایش 
وکنترل موجودی باک کامیونها ، کاهش 
کامیونهای  باک  کنترل  زمان  مدت 
از  استفاده  با  ترانشیپی  و  ترانزیتی 
از  مندی  بهره  و  دیجیتال  ابزارهای 
معافیت  اعطای  مرزی،  فروش  سامانه 
به  وزیران  هیات  مصوبه  لیتری   3۰۰
 ، مرز  از  خروجی  ایرانی  کامیون های 

نیروهای متصدی  و کنترل  ساماندهی 
کنترل باک کامیونها ازجمله این اقدامات 

مي باشد.
افزایش  به  اشاره  با  منش  گیتي 
۱۱۹ درصدي تردد  کامیونهاي ترانزیتي 
در پنج ماهه نخست سال جاري از پایانه 
مرزي باشماق مریوان  نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزود: ماهیانه بیش از 
باشماق  مرزهاي  در  خودرو  هزار   ۱٤
هاي  سیستم  از  استفاده  با  سیرانبند  و 

الکترونیکي پایش و کنترل مي شوند. 
و  باتشکر  مسئول   مقام  ین  ا
قدرداني از زحمات همکاران شاغل در 
جایگاه هاي مرزي استان که  با توجه 
به شراط شیوع ویروس کرونا و افزایش 
ترانزیتي  خودروهاي  تردد  توجه  قابل 
استان  درمرزهاي خروجي  ترانشیپي  و 
الزم  های  زیرساخت  بودن  آماده  بر 
جهت ارائه خدمات مطلوب به رانندگان 

تاکید کرد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه:

 افزایش ۵08 درصدی واریزی به خزانه دولت 
ازمحل فروش جایگاه هاي مرزی استان کردستان

مدیرکل راه و شهرسازی:گره های ترافیکی محورهای 
منتهی به مرز بین المللی مهران رفع می شود

الزم  تدابیر  اتخاذ  از  ایالم  استان  شهرسازی  و  راه  ایالم_مدیرکل 
جهت رفع نقاط پرحادثه وگره های ترافیکی محورهای منتهی به مرز بین 

المللی مهران خبر داد.
عبداهلل بهادری ظهر امروز در جلسه ستاد اربعین استان اظهار داشت: 
با توجه به اجرای عملیات راهسازی در محورهای ارتباطی استان، تدابیر 
الزم برای رفع نقاط پرحادثه وگره های ترافیکی در شرایط اضطراری در 

نظر گرفته شده است.
وی افزود: عملیات راه سازی در چند نقطه محور کرمانشاه- ایالم- 
مهران در جریان است، اما به گونه ای برنامه ریزی صورت گرفته که در 
صورت افزایش حجم ترافیک این محور خللی در روند رفت و آمد خودروها 

وجود نداشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم گفت: ظرف دو هفته آینده واریانت 
آزادی آسفالت شده و  تونل  ایالم- سرابله در محدوده  چهار خطه محور 
ایالم به مهران  این که محور  بار ترافیک قرار خواهد گرفت، ضمن  زیر 

در محدوده تونل راه کربال مسیر جهت عبور اضطراری آماده خواهد شد.
بهادری بیان داشت: خوشبختانه اخیراً عملیات اجرایی تمام طرح های 
راهسازی استان علی الخصوص محور ایالم به مهران تسریع پیدا کرده و 

امیدواریم با تأمین اعتبارالزم این روند تداوم یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان عنوان کرد:
غیرحضوری  مهرماه  پر جمعیت،  آموزش درمدارس 

است
ایالم-  مدیرکل آموزش و پرورش ایالم گفت: آموزش دانش آموزان 
مدارس پر جمعیت این استان در مهرماه غیر حضوری خواهد بود. »امیر 
مهردادی« اظهار داشت: با توجه به وضعیت کرونا در استان، طی نخستین 
پرجمعیت  مناطق  مدارس  آموزش  وضعیت  جدید  تحصیلی  سال  ماه 

غیرحضوری تعیین شده است.
»مهردادی« اظهار داشت: وضعیت آموزش دانش آموزان در مدارس 
کم جمعیت زیر پنج نفر را که عمده در مناطق روستایی و عشایری هستند، 

بصورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی است.
وی افزود: در مناطقی که دانش آموزان به اینترنت و وسایل آموزشی 
مجازی دسترسی ندارند، دروس آنها بصورت درس نامه تهیه و توسط معلم 

در اختیار قرار خواهد گرفت.
آموزش  برای نحوه  استان تصریح کرد:  پرورش  آموزش و  مدیرکل 
دانش آموزان در آبان ماه بر اساس ستاد ملی کرونا عمل خواهد شد و بر 

اساس شرایط موجود آن زمان تصمیم گیری می شود.

حجت االسالم سعیدی رئیس کمیسیون فرهنگی،هنری،اجتماعی، 
ورزشی و جوانان شورای اسالمی شهر کرج:

تئاتر شهر در شأن فرهنگ و هنر کالنشهر کرج نیست
رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری، اجتماعی،ورزشی و جوانان شورای 
اسالمی شهر کرج گفت:تئاتر شهر در شأن فرهنگ و هنر کالنشهر کرج 
نیست و مجموعه تئاتر شهر در حال ساخت بالتکلیف رها شده که حتمًا 

باید در متمم بودجه تعیین تکلیف شود.
حجت االسالم علیرضا سعیدی در اولین نشست کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی ورزشی شهرداری کرج که با حضور اعضا این کمیسیون ، رئیس 
سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی و تعدادی از مدیران دستگاههای فرهنگی 
برگزار شد، عنوان کرد:متاسفانه در گذشته پراکندگی در حوزه فرهنگ و هنر 
نمایان بود لذا در دوره ششم شورای شهر تالش میکنیم تا در نحوه توزیع 

عادالنه امکانات و خدمات فرهنگی عدالت رعایت شود. 
رئیس کمیسیون فرهنگی،هنری، اجتماعی،ورزشی و جوانان شورای 
اسالمی شهر کرج اظهارداشت: برخی سئوال می کنند که شورای اسالمی 
دوره ششم با حوزه فرهنگ و هنر چه خواهد کرد و چه اتفاقاتی در این حوزه 

خواهد افتاد ؟چرا کمیته ویژه هنر در این دوره ادغام شده است؟  
حجت االسالم علیرضا سعیدی با بیان اینکه هنرمندان در این دوره 
جایگاه ویژه ای خواهند داشت، تصریح کرد:شاخصه های مختلفی برای شهر 
زیست پذیر وجود که مهمترین آن مسائل فرهنگی است و ارتقای شاخصه 
های فرهنگی باعث توسعه شهر بخصوص در مناطق کم برخوردار خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی،هنری، اجتماعی، ورزشی و جوانان شورای 
برخی  ایجاد شده که  تفکری  امروزه  اذعان کرد:  اسالمی کالنشهر کرج 
از مردم و مسئولین توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و عمرانی شهر را 
مقوله ای جداگانه از توسعه فرهنگی تلقی می کنند و این در حالی است 
که توسعه شهری در تمامی ابعاد نیازمند توسعه فرهنگ عمومی شهر است.  
سعیدی در پایان ارتقای فرهنگی شهر  را یکی از دغدغه های اصلی 
چنین  در  شهر  فرهنگی  مدیران  افزود: حضور  و  کرد  شهرعنوان  شورای 
کمیسیون ها و کارگروههای فرهنگی نشان از اهمیت موضوع و اهتمام ویژه 
مسئوالن برای ارتقای فرهنگ عمومی شهر است لذا شورای شهر دوره ششم  
مصمم است با بهره گیری از تجربیات مدیران و افراد صاحب نظر در این 
حوزه برنامه  ریزی های انجام شده در این خصوص را عملی و مشهود کند.

در بازدید سردار نوعی اقدم از فرماندهان ارشد دفاع مقدس 
از پروژه های بیمارستان سبالن عنوان شد

آنان  خدمتگزاری  میزان  مدیران،  شایستگی  مالک 
برای مردم است

به گزارش اداره روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان اردبیل روز دوشنبه ۱۵ شهریورماه ۱٤۰۰، سردار رحیم نوعی 
اقدم از افتخارات دفاع مقدس و از فرماندهان توانمند مدافعان حرم در کشور 
سوریه، به همراه دکتر برجی مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل از 

بخش های مختلف بیمارستان سبالن اردبیل بازدید کرد.
سردار نوعی اقدم در جریان بازدید از پروژه ها با اشاره به اقدام جهادی 
و ارزشمند مسئوالن مدیریت درمان استان برای پیشرفت و توسعه فضای 
درمانی که نقطه عطفی برای خدمتگزاری برای مردم است، عنوان کرد: در 
زمان بازدید این پروژه ها روح مطهر شهدای گرانقدر را در کنارم احساس 

می کردم که این همه پیشرفت و امنیت را مدیون خون شهدا هستیم.
 وی با بیان اینکه مالک شایستگی مدیران، میزان خدمتگزاری خالصانه 
آنان برای مردم است افزود بعنوان یک بسیجی برای کمک به توسعه و 
عمران مراکز درمانی استان در کنار نمایندگان مردم شریف استان و سایر 

مسئوالن از هیچ تالشی دریغ نخواهم کرد. 
سردار نوعی اقدم از آمادگی خود برای مذاکره حضوری با مسئوالن 
مراکز  ای  توسعه  و  عمرانی  اعتبارات  جذب  جهت  در  نظام  رتبه  عالی 
درمانی استان خبر داد. فرمانده قرارگاه حضرت زینب )س( از تالش های 
ارزشمند مدیر درمان تامین اجتماعی استان، رئیس بیمارستان سبالن و 
کلیه کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی به ویژه کادر درمان که در 
ارائه  درمانی  خدمات  ایثارگرانه  کرونا  بیماری  شیوع  سخت  شرایط  این 

می کنند قدردانی کرد.
 دکتر قادر برجی مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل نیز ضمن 
قدردانی از حضور ارزشمند سردار گرانقدر سالهای جبهه و جنگ، عنوان کرد 
: حضور یار دیرین سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بیمارستان 
سبالن باعث دلگرمی بیشتر و قوت قلب کارکنان مجموعه مدیریت درمان 
استان شده که در ادامه کار با روحیه ای مضاعف انجام وظیفه خواهیم کرد.

 وی با اشاره به مساعدت های همه جانبه مسئوالن از جمله نمایندگان 
مردم شریف استان در مجلس برای پیشبرد پروژه ها خاطرنشان کرد: برخی 
از پروژه ها از جمله افزایش تعداد طبقات درمانگاه عمومی و تخصصی سبالن 
به ۵ طبقه، خرید درمانگاه شماره 2 اردبیل، نهائی کردن درمانگاه گرمی، 
و اخذ اعتبار ویژه برای 2۵۰ تخت خوابی کردن بیمارستان سبالن و ۱۰۰ 
تختخوابی کردن بیمارستان ارس پارس آباد و ... به مساعدت و پیگیری 

های ویژه ای نیاز دارد.

۲۳هزار و ۱00 تن نهاده دامی وارد استان بوشهر شد
بوشهر- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
بوشهر گفت: 23هزار و ۱۰۰تن نهاده دامی با هدف تامین بخشی از نیاز بازار از 

بندر امام خمینی )ره( وارد این استان شده است.
مهدی شهابی افزود: این فراورده های دامی شامل هشت هزار و ۹۰۰ تن ذرت، 
۶هزار و 3۰۰ تن سویا، چهارهزار و ۱۰۰ تن جو و سه هزار و ۸۰۰ تن گندم است.

وی بیان کرد: این میزان نهاده دامی به وسیله یکهزار و ۵۹ دستگاه کامیون 
به استان بوشهر جابه جا شده است.

انتظار  دامی  نهاده  ورود کشتی های حامل  به  توجه  با  کرد:  اضافه  شهابی 
می رود کار جابه جایی نهاده های مورد نیاز استان بوشهر تا پایان سال همچنان 

ادامه داشته باشد.
وی اظهار کرد:  همچنین با توجه به نیاز دامداری ها  تمهیدات الزم برای تخلیه 
سریع این کشتی ها و انتقال به استان بوشهر با هدف جلوگیری از هرگونه کمبود در 
بخش ذخایر و نهاده های دامی مورد نیاز دامداری های این استان دستور کار است.
شهابی یادآور شد: در زمان حاضر تخلیه بنادر از نهاده های دامی مورد نیاز 
دامداران ضروری است به همین دلیل شرکت ها و موسسه های حمل و نقل جاده ای 
این استان موظف هستند با استفاده از همه ظرفیت خود نسبت به اعزام کامیون های 

زیرپوشش به مقصد بندر امام )ره( اقدام کنند.  
وی با اشاره به تخلیه یک کشتی 3۰ هزار تنی برنج در استان بوشهر ادامه 
داد: افزون براین در زمان حاضر نیز یک کشتی 2۷ هزار تنی برنج نیز در اسکله 
بندر بوشهر در حال تخلیه و به وسیله کامیون ها به سایر مناطق بارگیری می شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر 
گفت: هم اکنون 2هزار و ۸۱۰ دستگاه کامیون در قالب ۱۵۱ شرکت حمل و نقل 
در استان بوشهر فعال هستند و توان خودرویی اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان بوشهر نیز هشت دستگاه کامیون است.

رئیس سازمان صمت اردبیل خبر داد؛
توسعه تولید تایر با سرمایه گذاری بخش خصوصی در اردبیل

اردبیل- صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: 
استان اردبیل به عنوان قطب تولید رادیال های سیمی کشور،   3۵ درصد نیاز بازار 

را تأمین می کند.
رامین صادقی ، اظهار کرد: استان اردبیل قطب تولید الستیک خودروهای 
سبک و سنگین کشور است که با راه اندازی فاز دوم این مجموعه ظرفیت تولید 

محصوالت با کیفیت کارخانه آرتاویل تایر به سرعت افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته و امسال توسعه بخش های مختلف این 
کارخانه در اولویت سرمایه گذار بخش خصوصی و همچنین همراهی و پشتیبانی 
بانک های عامل و سازمان های مرتبط بوده است، تصریح کرد: با راه اندازی فاز 
دوم این کارخانه توان تولید آرتاویل تایر تا 2۵ هزار تن محصول با کیفیت در قالب 
رادیال سیمی سبک برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین فراهم آمده که همچنان 
این فرآیند ادامه دارد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: 
در این کارخانه سعی شده از ظرفیت مهندسان مجرب در خط تولید و بخش های 
مختلف استفاده شده و عمده این اشتغال ایجاد شده مربوط به جوانان بیکار منطقه 
بوده است.صادقی به تست های جاده ای این کارخانه و ارائه گارانتی مناسب اشاره 
کرد و افزود: با تولید رادیال های سیمی سبک و نرم سعی شده تا عمر الستیک 
افزایش یافته و به نوعی در کاهش مصرف سوخت و فرمان گیری مناسب رانندگان 

شرایط مطلوب تری فراهم آید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با سرمایه گذاری ۱۰۰ 
میلیون دالری و همچنین استفاده از توان نیروهای کار بلد و متخصص کارخانه 
آرتاویل تایر سعی دارد در رقابت با سایر مجموعه های تولیدی در این بخش اعم 
از داخلی و خارجی از قافله استانداردها و تولید کیفیت عقب نماند که با راه اندازی 

کامل این مجموعه فرصت اشتغال ۶۰۰ نفری نیز فراهم آمده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اضافه کرد: در حال حاضر 
این کارخانه با تولید محصوالت متنوع یک سوم نیاز داخل کشور را به رادیال های 
سیمی سبک و نرم با استانداردهای الزم فراهم کرده و همچنان طرح های جدید 

توسعه ای در این بخش در حال مطالعه و نهایی شدن است.

تقدیر استاندار سمنان از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در راستای اجرای  استاندار سمنان 

مصوبات ستاد تسهیل و رفع مشکالت واحدهای تولیدی تقدیر و تشکر کرد.
به  خطاب  سمنان  استاندار  آشناگر  علیرضا  نامه  تقدیر  متن  از  بخشی  در 
سیدمحمد موسوی زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
آمده است : »توجه به مقوله تسهیل گری در سرمایه گذاری و رفع موانع تولید برای 
دست یابی به اقتصادی پویا و بالنده، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. پیگیری 
و اجرای برنامه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، به عنوان یکی از مولفه های 
مهم و اساسی در تحقق امر مذکور می باشد. بدین وسیله از زحمات و تالش های 
ارزنده جناب عالی و همکاران محترم در راستای اجرای مصوبات ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید و رفع مشکالت واحدهای تولیدی استان تقدیر و تشکر می نمایم.«

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی؛
را  برتر  استان گلستان رتبه  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

کسب کرد
بیست و دومین جشنواره شهید رجایی و اعالم دستگاه های برتر استانی این 
جشنواره در روز دوشنبه ۱۵ شهریور در محل سالن جلسات استانداری گلستان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، 
سیدعلیرضا حسینی طلب مدیرکل استان گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی و در ارزیابی شاخص های عمومی 
و اختصاصی در سال ۱3۹۹ در گروه آموزش، پژوهش و فرهنگی به عنوان دستگاه 
برتر انتخاب شد.وی افزود: این جشنواره در ۵ گروه آموزش،پژوهش و فرهنگی، 
تولید و خدماتی، زیربنایی و توسعه ساخت، سالمت و رفاه اجتماعی و عمومی و 
قضایی دستگاه های اجرایی را مورد ارزیابی قرار دادند. شایان ذکر است در گروه 
آموزش،پژوهش و فرهنگی دستگاه های اجرایی آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، دانشگاه و موسسات آموزش عالی، مرکز تحقیقات 
کشاورزی ، پارک علم و فناوری، دانشگاه پیام نور، کتابخانه های عمومی،کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه، ورزش و 

جوانان و تبلیغات اسالمی حضور دارند.

کسب رتبه برتر عملکرد مدیریت منابع انسانی مخابرات منطقه 
گلستان

مدیریت منابع انسانی مخابرات منطقه گلستان ، بین مناطق مخابراتی رتبه 
برتر را کسب کرد .  به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، سید 
یعقوب مفیدی ضمن اعالم این خبر گفت : بر اساس طراحی و پیاده سازی نظام 
پایش و ممیزی منابع انسانی ، شاخصهای تعیین شده اندازه گیری و به همین 
لحاظ مخابرات منطقه گلستان  در بخشهای کارگزینی ، رفاه ، نظام پیشنهادات 
، مدیریت دانش و عملکرد آموزشی  عملکرد خوبی داشته و حائز رتبه برتر بین 
مناطق مخابراتی شده است . مدیر منابع انسانی مخابرات منطقه گلستان ، با تاکید 
بر اهمیت توسعه سرمایه انسانی در سطح سازمان ، سنجش اثر بخشی برنامه های 
منابع انسانی ، اولویت بندی مسائل، دستیابی به اهداف راهبردی و کاهش بین 
وضع موجود و وضع مطلوب را از شاخصه های مخابرات منطقه گلستان در کسب 
رتبه برتر دانست. وی کسب این موفقیت را مرهون تالش تمام کارکنان عنوان 
کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار تالشها بتوانیم موفقیتهای بیشتر کسب نماییم.

طرح کارشناس گلستانی کشوری شد
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان ، 
طرح کنترل موجودی انبارکهای دارویی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی 
ارائه شده  که توسط دکتر بهزاد گل فروش کارشناس پاراکلینیک این مدیریت 
است با موافقت و ابالغ مدیر کل درمان مستقیم سازمان کشوری شد.این طرح 
که موجب صرفه جویی ریالی و نیز افزایش دقت در انبارکهای دارویی را موجب 
می شود ، مقرر است در تمام کشور به مورد اجرا گذاشته شود.دکتر احمد نصرتی 
مدیر درمان گلستان ضمن تبریک به این همکار گرامی ، با ذاهداء لوح تقدیری از 

پیشنهاد این طرح قدردانی کرد.
در این لوح تقدیر آمده است:جای بسی خرسندی و افتخار است که طرح 
کنترل موجودی انبارکها که توسط جنابعالی ارائه شده است، با عنایت به نظر مدیر 
کل محترم درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی ، با توجه به استفاده حداکثری 
از امکانات تعبیه شده در  سیستم های الکترونیک سازمان که به موازات ساماندهی 
موجودی بخشهای مختلف و گردش موجودی دارو و لوازم مصرفی در مجموعه 
های درمانی، منجر به استفاده بهینه از منابع مالی سازمان و جلوگیری از هدر رفت 
اداره کل واقع گردیده و جهت اجرا در سطح  منابع می شود، مورد پذیرش آن 
ملی به تمامی مدیریتهای درمان استانها ابالغ شده است . لذا این موفقیت ملی 
را به جنابعالی تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال سالمتی و توفیق 

روزافزون شما را آرزومندم.

با  منطقه  مردم  درمانی  نیازهای 
بیله  اجتماعی  تامین  درمانگاه  احداث 

سوار به طور نسبی کم می شود 
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرهنگی مدیریت درمان تامین اجتماعی 
استان اردبیل جلسه فرآیند اهدای زمین 
خیر خواهانه و خداپسندانه خیر و نیکو 
با  سوار  بیله  شهرستان  خوشنام  کار 
برخی  و  جمعه  امام  فرماندار،  حضور 
دکتر  سوار،  بیله  شهرستان  مسئوالن 
قادر برجی مدیر درمان تامین اجتماعی 
آقای  و  همراه  هئیت  و  اردبیل  استان 
محمدآقا حامد خیر اهدا کننده زمین و 
برخی معتمدین این شهرستان در سالن 

اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
مهندس قبادی فرماندار بیله سوار 
خیرخواهانه  عمل  از  قدردانی  ضمن 

آقای حامد بیله سوار در اهدای زمین 
اجتماعی  تامین  درمان  بخش  برای 
شدگان  بیمه  دسترسی  سهولت  برای 
سازمان و سایرمردم به خدمات درمانی 
در این شهرستان افزود با وجود نزدیک 
تامین  شده  بیمه  نفر  ر  هزا  22 به 
اجتماعی و مطالبه مردم و بیمه شدگان 
توزیع  و  زدائی  در جهت محرومیت  و 
عادالنه  امکانات و خدمات درمانی که 
از برنامه های شاخص سازمان تامین 
اجتماعی است احداث درمانگاه تامین 
برنامه  از  شهرستان  این  در  اجتماعی 
که  است.  سازمان  این  محوری  های 
مساحت  به  زمینی  منظور  این  برای 
ر  نیکوکا و  خیر  توسط  متر   3۰۰۰
شهرستان بیله سوار در اختیار سازمان 

تامین اجتماعی قرار گرفت. 

شهرستان  این  مسئوالن  از  وی 
روند  در  تسهیل  برای  کرد  درخواست 
در  تسریع  و  الزم  مجوزهای  اعطای 
با  پروژه  این  احداث  عملیات  اجرای 
مدیریت درمان استان همکاری الزم را 
داشته باشند.در ادامه این جلسه حاج آقا 
عزیزی امام جمعه شهرستان بیله سوار 
با تقدیر از عمل خداپسندانه این خیر و 
ایثارگرانه  و  ارزشمند  کار  از  کار،  نیکو 
آقای حامد بعنوان الگو در بحث اهدا و 
انفاق اموال در راه خدا یاد کرد.وافزود 
در  اجتماعی  تامین  درمانگاه  احداث 
مردم  نیازهای  از  یکی  شهرستان  این 
منطقه است که بیمه شدگان از خدمات 
درمانی آن به صورت رایگان بهره مند 

خواهند شد. 
 دکتر برجی در این جلسه ضمن 

کننده  اهدا  خیر  از  تجلیل  و  قدردانی 
تامین  درمانگاه  احداث  برای  زمین 
اجتماعی در این شهرستان و همچنین 
قدردانی از تشکیل دهند گان این جلسه 
برای تعیین تکلیف و فرآیند اهدای زمین 
به سازمان تامین اجتماعی گفت. احداث 
این مرکز درمانی از سال های گذشته 
شدگان  بیمه  و  مردم  مطالبات  جزو 
محترم این شهرستان بود که در سال 
۱3۹۹ اخذ اعتبار و مجوزهای الزم از 
سازمان برای این منظور به نتیجه رسید. 
وی آغاز عملیات اجرائی این پروژه 
را در صورت فراهم بودن شرایط از جمله 
ادارات  برخی  از  الزم  مجوزهای  اخذ 
این شهرستان، را اوائل مهرماه ۱٤۰۰ 
با توجه به شرایط  افزود  عنوان کرد و 
آب و هوائی خوب این منطقه در کمتر 
از 2 سال ساخت این مرکز درمانی به 

اتمام می رسد. 
اینکه  بیان  با  استان  درمان  مدیر 
در شش ماهه دوم سالجاری و همزمان 
استان  در  اجتماعی  تامین  درمانگاه   ۵
ساخته می شود اظهار کرد از لحاظ خرید 
تجهیزات پزشکی و تجهیز مراکز درمانی 
به دستگاه های پیشرفته نیز جزو استان 
های پیشرو هستیم که در شش ماهه 
تومان  میلیارد  از ۵۰  بیش  امسال  اول 
برای این کار اختصاص دادیم. در پایان 
زمین  واگذاری  فرآیند چگونگی  جلسه 
حامد  محمدآقا  آقای  سوی  از  اهدائی 
اجتماعی  تامین  سازمان  به  سوار  بیله 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اهدای زمین ۳000 متری خیر و نیکوکار شهرستان بیله سوار آقای محمد آقا حامد بیله سوار برای احداث درمانگاه تامین اجتماعی

آغاز عملیات احداث درمانگاه تامین اجتماعی بیله سوار از اوائل مهرماه 1400

مرکزی- حامد نوروزی : مدیرکل 
ورزش و جوانان استان مرکزی، از دعوت 
3 ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم 

ملی ورزش های ناشنوایان خبر داد.
بر  کرد:  اظهار   ، حقدادی  عابد 
ورزش های  فدراسیون  اعالم  اساس 
ایران،  اسالمی  جمهوری  ناشنوایان 
حسین کریمی به پنجمین مرحله اردوی 
آماده سازی تیم ملی جودو جهت اعزام 
به مسابقات قهرمانی جودوی ناشنوایان 

فرانسه 2۰2۱ دعوت شده است.
و  سلیمانی  زهرا  داد:  ادامه  وی 

محدثه فالحی نیز به اولین مرحله اردوی 
تکواندوی  ملی  تیم  انتخابی  و  ارزیابی 
بانوان جهت اعزام به پیکارهای قهرمانی 
جهان تکواندو ناشنوایان 2۰2۱ تهران 

فراخوانده شدند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اعالم  اساس  بر  کرد:  بیان  مرکزی 
در  اردوها  ورزشی  فدراسیون  این 
برگزار می شود  قرنطینه  شرایط کاماًل 
و تردد تمامی مدعوین اعم از ورزشکار 
مربیان در زمان برگزاری اردو ممنوع 

است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خبر داد؛

دعوت ۳ ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی ناشنوایان

مرکزی -  حامد نوروزی : سرپرست شهرداری 
اراک گفت: ۱۵ پروژه شاخص عمرانی در این کالنشهر 
عملیات  و  دارند  فیزیکی  پیشرفت  درصد   3۰ تا   2۵
دنبال  زمان بندی  جدول  مطابق  طرح ها  این  اجرایی 

شده و مشکل خاصی در روند اجرایی آن ها نیست.
مصوب  بودجه  فزود:  ا جعفرپور«  محمد   «
شهرداری اراک امسال ۱3 هزار میلیارد ریال است و 
درآمدزایی در  این نهاد برابر پیش بینی صورت گرفته در 
پنج ماه اول امسال بر اساس بودجه محقق شده است.

ادامه داد: نگرانی در  اراک  سرپرست شهرداری 
نیمه  برای  اراک  شهرداری  درآمد  تحقق  خصوص  
دوم سال وجود دارد و امسال ساخت و سازها در اراک 
مانند سایر شهرهای کشور ٤۰ درصد کاهش داشته 

و این موضوع در بحث کاهش درآمدهای شهرداری 
اثرگذاری مستقیم خواهد داشت.

منطقه  طرح  تکمیل  داشت:  اظهار  جعفرپور 
گردشگری گردو اراک یکی از اولویت ها و برنامه های 

شورای شهر و شهرداری است.
با  گردو  گردشگری  منطقه  پیمانکار  گفت:  وی 
تغییر شهردار از ادامه کار انصراف داده و این فرد عالوه 
بر این طرح پیمانکار پیاده راه و باغ ایرانی نیز بوده که 

اجرای این 2 طرح عمرانی را نیز رها کرده است.
سرپرست شهرداری اراک اضافه کرد: پیمانکاران 
برای اجرای هر طرح تعهد دارند و باید وظایف خود را 
به خوبی انجام دهند و جای تاسف دارد که پیمانکاری 

با جابه جایی شهردار به تعهدات خود عمل نکند.

برای  جدیدی  پیمانکار  اینکه  بیان  با  جعفرپور 
منطقه گردشگری اراک انتخاب شده و ادامه کار در 
پیمانکار در 2 طرح  انتخاب  انجام است، گفت:  حال 

دیگر نیز در دستور کار است.
سرپرست شهرداری اراک افزود: یکی از مهمترین 
و  است  ماشین محور  که  است  این  اراک  چالش های 

انسان محور بودن آن مورد غفلت قرار گرفته است.
جعفرپور عنوان کرد: مشکالت در بخش حمل و 
نقل نیز در این شهر زیاد است و تقویت این بخش از 

برنامه های اولویت دار است.
 ۱۸۰ اراک  شهری  اتوبوس  ظرفیت  گفت:  وی 
تنها ۸۰ دستگاه  اما هم اکنون  است  دستگاه  تا 2۰۰ 

اتوبوس به مردم خدمت رسانی دارد.

سرپرست شهرداری اراک:

1۵ پروژه شاخص شهری اراک تا ۳0 درصد پیشرفت فیزیکی دارند

ایالم_مدیر فرودگاه شهدای ایالم از 
انجام بیش از یک هزار  نشست و برخاست 

در فرودگاه استان خبر داد.
محمد جواد یگانه در جمع خبرنگاران 
اولسالجاری  ماهه  پنج  داشت: طی  اظهار 
و  نشست   2۸ و  هزار  یک  مجموع  در 
هواپیمایی  شرکت  چهار  توسط  برخواست 
ماهان  و  زاگرس  یر،  ا یران  ا آسمان، 

انجام شد.
وی افزود: همچنین در این مدت ۵۹ 
هزار۱۷۱ مسافر از طریق فرودگاه شهدای 

ایالم پذیرش و اعزام شده است.

مدیر فرودگاه شهدای ایالم ادامه داد: 
از ابتدای سالجاری تا پایان مرداماه ٤3۰ هزار 
و ۹2۵ کیلوگرم بار )ورودی و خروجی( در 

این فرودگاه انجام شد.
 ۱٤ حاضر  حال  در  شد:  یادآور  وی 
فرودگاه  در  شبانه  و  روزانه  پرواز  سورتی 
و  مشهد  تهران  مقاصد  به  ایالم  شهدای 

کیش انجام می شود.
یگانه گفت: در صورت تقاضای سفر 
سراسر  از  مختلف  شهرهای  برای  هوایی 
جدید  هوایی  پرواز  راه اندازی  امکان  کشور 

وجود دارد.

مدیر فرودگاه خبر داد: 

انجام بیش از یک هزار نشست و برخاست در فرودگاه ایالم
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اصال انتقاد پذيری يعنی چه؟

اصال انتقاد پذیری یعنی چه؟
در دنیــای امــروز بــرای هــر مفهومــی بــه تعــداد آدم هایــی کــه 
روی کــره ی زمیــن هســتند تعریــف وجــود دارد ولــی شــاید نزدیک 
تریــن تعریــف بــه مفهــوم »انتقــاد پذیــر« را بتــوان اینگونــه بیــان 
کــرد کــه: »واکنــش مخاطــب و شــنونده ی مقابلمــان کــه منجــر 

بــه تغییــر رفتــار و رویــه ی مــا مــی شــود«
یــا » انعطــاف پذیــری در موقعیــت هــای متفاوت« یا »ســخنی 
کــه بــه منظــور اصــالح رفتــار و یــا عملکردی اســتفاده می شــود«

و یــا تعاریــف زیــادی کــه درایــن بــاره وجــود دارد امــا نکتــه 
ای کــه بــرای همــه ی مــا واضــح و روشــن اســت اینجاســت کــه 
انتقــاد کــردن یعنــی یــک موضــع گیــری مثبــت نســبت بــه فــردی 

کــه از او انتقــاد مــی شــود.
اینکــه مــا چقــدر این حــرف هــا و انتقــادات را بپذیریــم و به آن 

هــا جامــه ی عمــل بپوشــانیم انتقــاد پذیــر بودن مــا را می رســاند.
البتــه بایــد توجــه بســیار داشــته باشــیم کــه انتقادپذیــری را بــا 

توهیــن و بــی احترامــی اشــتباه نگیریــم.

اگــر ایــن انتقــاد بــه صــورت منفــی درآیــد در واقــع نمــی تــوان 
از اصطــالح انتقــاد کــردن اســتفاده کــرد شــاید تخریــب جایگزیــن 

مناســبی بــرای آن باشــد!! انتقــاد بایــد موثــر و ســازنده باشــد.

انتقاد کنیم نه توهین!
تمامــی انســان هــا در رفتــار و کردارشــان نقــص هــا و ایراداتی 
وجــود دارد کــه نســبت بــه آن آگاهــی دارنــد و درصــدد رفــع ایــن 

ــتند. ایرادات هس
امــا گاهــی مــی بینیــم کــه رفتــاری در شــخصی وجــود دارد 
ــار  ــن رفت ــده و شــنونده ای ــوان بینن ــه عن ــا ب کــه شــاید از نظــر م
مناســب نباشــد ولــی خــود آن فــرد نســبت بــه ایــن رفتــار آگاهــی 
نداشــته باشــد بــه عنــوان مثــال شــخصی بــرای بیــان موضوعــی 
کــه مــی توانــد تعریــف کــردن یــک خاطــره باشــد بســیار آهســته 
صحبــت مــی کنــد و همــه در حیــن صحبــت او خســته و کالفــه 
مــی شــوند و در اصــل مــی خواهنــد ایــن ماجــرا هرچــه ســریع تــر 

بــه انتهایــش برســد.

ــن  ــه ای ــد متوج ــی کن ــت م ــه آهســته صحب ــردی ک ــا ف قطع
ــش  ــنونده های ــه احســاس ش ــی نســبت ب موضــوع نیســت و علم

ــدارد. ن
در چنیــن شــرایطی بایــد او را نســبت بــه این رفتار و احساســات 
افــراد شــنونده آگاه کنیــم حــال چگونــه ایــن انتقــاد را از او داشــته 

باشــیم کــه هــم موثــر باشــد و هــم باعــث رنجــش نشــود؟

چگونه انتقاد کنیم؟
شــاید االن در ذهنتــان خاطــره ای ایــن چنینــی تداعــی شــده 
باشــد و بگوییــد بــه هــر شــکل کــه انتقــاد کنیــم طــرف مقابلمــان 
ناراحــت مــی شــود.این بخــش ماجــرا کــه او ناراحــت مــی شــود 
ــا نبــودن او مرتبــط اســت امــا  ــودن ی ــه انتقــاد پذیــر ب ــا خیــر ب ی
موضوعــی کــه االن بــه آن مــی پردازیــم نــوع انتقــاد کــردن مــا 

اســت.
در واقــع بایــد بدانیــم چگونــه انتقــاد کنیــم کــه بــا توهیــن و 

بــی احترامــی همــراه نباشــد و یــا اینگونــه تصــور نشــود.

فاطمه زاهد

در دنیــای امــروز بــرای هــر مفهومــی بــه 
ــن  ــره ی زمی ــه روی ک ــی ک ــداد آدم های تع
هســتند تعریــف وجــود دارد ولی شــاید نزدیک 
ــر«  ــاد پذی ــوم »انتق ــه مفه ــف ب ــن تعری تری

ــش  ــه: »واکن ــرد ک ــان ک ــه بی ــوان اینگون را بت
مخاطــب و شــنونده ی مقابلمــان کــه منجــر به 

تغییــر رفتــار و رویــه ی مــا مــی شــود«
ــا » انعطــاف پذیــری در موقعیــت هــای  ی
متفــاوت« یــا »ســخنی کــه بــه منظــور اصالح 

رفتــار و یــا عملکــردی اســتفاده مــی شــود«

آيا انتقادپذير هستیم؟

در اصــل انتقــاد مــا بایــد ســازنده باشــد و راهــکاری را بــرای 
بهبــود شــرایط پیشــنهاد بدهــد.

در مثــال بــاال بهتــر اســت ابتــدا حــرف مــان را بــا تعریفــی آغاز 
کنیــم مثــال: »چــه خاطــره زیبایــی تعریــف کــردی« و در ادامــه بــا 
لحنــی، مودبانــه بگوییــم: »احســاس میکنــم اگــر ایــن خاطــره را 
ســریع تــر بازگــو کنــی شــنونده بیشــتر مــی توانــد لــذت ببــرد و بــا 

ایــن خاطــره همــراه شــود«.
ــرد از  ــه نفــس ف ــه تنهــا اعتمــاد ب ــاد ن در ایــن شــیوه ی انتق
بیــن نمــی رود بلکــه بــا اشــتیاق بیشــتری در جهــت رفــع مشــکل 
خــود گام بــر مــی دارد و حتــی ممکــن اســت در ایــن بــاره بــا شــما 

مذاکــره و همفکــری کنــد.

اگر از ما انتقاد شد چگونه برخورد کنیم؟
ــم کــه  ــاال خــود را در شــرایطی تصــور کردی ــال ب در مث
ــا  ــت را جابج ــن موقعی ــال ای ــم ح ــاد کنی ــم انتق ــی خواهی م
ــخصی از  ــه ش ــم ک ــی کنی ــور م ــه تص ــم و اینگون ــی کنی م
ــی  ــال م ــوان مث ــه عن ــت و ب ــرده اس ــاد ک ــا انتق ــار م رفت
ــریع  ــره را س ــن خاط ــر ای ــم اگ ــی کن ــاس م ــد: »احس گوی
ــرد و  ــذت بب ــد ل ن ــی توا ــتر م ــنونده بیش ــی ش ــو کن ــر بازگ ت

ــود« ــراه ش ــره هم ــن خاط ــا ای ب
اینکــه مــا در چنیــن وضعیتــی چــه واکنشــی نشــان دهیــم مــی 
ــا نتیجــه عکــس  ــزد اطرافیانمــان عزیزتــر کنــد و ی ــد مــا را ن توان

داشــته باشــد.
شــاید بهتریــن روش در مقابــل فــردی کــه از مــا انتقــاد مــی 
ــه از مــا نقــد  ــد ایــن باشــد کــه جبهــه نگیریــم و اگــر صادقان کن
ــن نقــد عیــن واقعیــت اســت آن  ــم کــه ای مــی شــود و مــی دانی
را بپذیریــم و نشــان دهیــم کــه موافــق نظــر منتقدمــان هســتیم.
در نهایــت هــم مــی توانیــم بــه خاطــر نقــد ســازنده و راهــکار 

پیشــنهادی اش از او تشــکر کنیــم.
البتــه ایــن فقــط یکــی از مثــال هایــی اســت کــه بــرای نقــد 
مــی تــوان عنــوان کــرد چراکــه انتقــاد در موقعیــت هــای متفــاوت 
ــی  ــه ای را م ــای جداگان ــون پاســخ ه ــای گوناگ ــه شــکل ه و ب
طلبــد امــا اگــر بتوانیــم ماهیــت انتقــاد کــردن و انتقادپذیــری را 
ــه عقــل و شــعورمان پاســخ  ــا اتــکا ب درک کنیــم، مــی توانیــم ب

مناســب را در جــای مناســب بــه کار ببریــم.

انتقاد پذیر بودن یک موهبت از سوی خداست
شــاید در محــل کار، محــل زندگــی، کوچــه، خیابــان، متــرو، 
ــی آن  ــاد شــده ول ــه از کســی انتق ــده باشــید ک ــارک و …دی پ
ــد و  ــار تن ــا رفت ــرد و ب ــاد را بپذی ــن انتق ــته ای ــخص نتوانس ش
ــا  ــد ام ــد را داده باش ــن نق ــخ ای ــی پاس ــری فیزیک ــی درگی حت
ــه کمــک  ــه ســرعت ب ــن مواقعــی ب ــان در چنی ــن بی دانســتن ف
مــا مــی آیــد و عــالوه بــر اینکــه درگیــری رخ نمــی دهــد بلکــه 
ممکــن اســت رفتــار نادرســت یــک شــخص بــا انتقــاد صحیــح 

مــا اصــالح شــود.
ــاید در  ــر باشــند و ش ــاد پذی ــد انتق ــراد نمــی توانن ــه ی اف هم
بخــش هایــی از جامعــه کــه تعــداد ایــن افــراد بیشــتر اســت بــه 
آمــوزش بیشــتری نیــاز باشــد امــا افــراد بســیار زیــادی هــم هســتند 
کــه روز بــه روز در حــال تالشــند تــا کردارشــان را ارتقــا دهنــد و 

البتــه کــه انتقادپذیــری را هــم پذیرفتــه انــد.
انتقــاد پذیــر بــودن یــک موهبــت الهــی اســت کــه شــاید تــا 
بــه حــال متوجــه آن نبــوده ایــم ولــی بســیاری از مــا، بــا همیــن 
انتقادهــا رشــد کردیــم و باالتــر از جایگاهمــان در گذشــته ایســتاده 
ایــم اگــر ایــن خصوصیــت را داریــم، ایــن موهبــت الهــی را قــدر 
ــر  ــا هرچــه ســریع ت ــم ت ــم هــم، تــالش کنی ــم و اگــر نداری بدانی

شــاهد پذیــرش ایــن رفتــار در وجودمــان باشــیم.
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کنفدراسیون والیبال آسیا اعالم کرد؛
ایران و ژاپن شانس اصلی صعود به رقابت های جهانی 

کنفدراسیون والیبال آسیا معتقد است که تیم های ایران، ژاپن، کره و چین قدرت 
های آسیایی بوده که در رقابت های قهرمانی آسیا توان و قدرت خود را پررنگ تر از 

تیم های دیگر نشان خواهند داد.
به گزارش دنیای جوانان، بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان 
آسیا از 2۱ تا 2۸ شهریورماه به میزبانی ژاپن برگزار می شود که تیم ملی والیبال ایران 
به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، در صدر گروه B قرار دارد و با تیم های پاکستان، 

تایلند و هنگ کنگ هم گروه شده است.
کنفدراسیون والیبال آسیا در گزارشی به شرح این رقابت ها پرداخت و نوشت: 
به دلیل رتبه بندی حال حاضر در جهان، به نظر می رسد که تنها ژاپن و ایران در 
منطقه امن باقی خواهند ماند و فرصت هایی به هر دو داده می شود تا شانس صعود به 
رقابت های جهانی را کسب کنند. تیم های دیگر به سختی می توانند به رتبه بندی 
برای صعود به مسابقات قهرمانی جهان تکیه کنند و بنابراین، دیدار آسیایی در ژاپن در 
حال تبدیل شدن به یکی از رقابتی ترین بازی هایی است که همه تیم های شرکت 
کننده باید نهایت تالش خود را برای دستیابی به موفقیت انجام دهند. دو تیم برتر این 

رقابت ها در  مسابقات جهانی روسیه حضور پیدا خواهند کرد.
کنفدراسیون والیبال آسیا ادامه داد: بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی 
مردان بزرگسال آسیا در ژاپن و در چیبا پورت آرنا با گنجایش ۷۵۱2 نفر و در فوناباشی 
آرنا با گنچایش ٤۶3۶ نفر برگزار می شود. در 2۰ دوره گذشته قهرمانی آسیا تنها پنج 
تیم مختلف عنوان قهرمانی را کسب کرده اند. ژاپن ۹ قهرمانی، کره ٤ قهرمانی، چین 
و ایران 3 قهرمانی و استرالیا یک قهرمانی به دست آورده است.  در دوره قبلی و  در 
سال 2۰۱۹ این مسابقات در تهران برگزار شد زمانی که تیم میزبان )ایران(  پس از 
پیروزی قاطع  3 بر ۰ مقابل استرالیا در آخرین دیدار، قهرمان مسابقات شد. ژاپن پس از 
پیروزی 3 بر یک  مقابل کره در دیدار پلی آف، مقام سوم و مدال برنز را از آن خود کرد.

طبق اعالم کنفدراسیون آسیا همه چیز برای بیست و یکمین دوره مسابقات 
والیبال قهرمانی مردان آسیا در چیبا و فوناباشی ژاپن آماده شده است.

کنفدراسیون والیبال آسیا نوشت: انتظار می رود ایران، ژاپن، کره و چین قدرت 
های آسیایی خود را در مسابقات قهرمانی آسیا پررنگ تر نشان دهند اما تیم های 
قدرتمندی مانند قطر، هند، چین تایپه، استرالیا و قزاقستان آماده چالش های قوی علیه 
آنها هستند. ژاپن و ایران تنها دو تیم آسیایی بودند که امسال در توکیو 2۰2۰ با یکدیگر 
رقابت کردند. ژاپن در سال جاری با برتری 3 بر صفر در لیگ ملت های والیبال و 3 بر 
2 در بازی های مقدماتی المپیک 2۰2۰ توکیو، قهرمان آسیا یعنی ایران را شکست داد.  

شاید ویزا صادر نشود؛
ابهام در حضور دوچرخه سواران ایرانی در قهرمانی جهان 

فدراسیون دوچرخه سواری در فاصله ۱2 روز مانده تا آغاز مسابقات جاده قهرمانی 
جهان بلژیک، درخواست ویزا کرده و در نظر دارد اردویی هم برای رکابزنان برگزار کند.

به گزارش دنیای جوانان، مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان  ۱2 
روز دیگر در بلژیک آغاز می شود و فدراسیون قرار است از روز پنج شنبه هفته جاری 
اردویی را برای  رکابزنان برگزار کند. همچنین درخواست ویزا هم داده شده است اما 

با توجه به فاصله زمانی کم مشخص نیست فدراسیون می تواند ویزا بگیرد یا خیر.
البته  از مدت ها پیش زمان و مکان برگزاری قهرمانی جهان هم مشخص بود  
بنابراین این امکان وجود داشت که کارهای اخذ ویزا و برگزاری اردو برای رکابزنان 
سرفرصت انجام شود نه دقیقه ۹۰. رشته های مختلف از مدت ها پیش  اقدام به برگزاری 
اردو کرده اند حتی در شرایط روزهای سیاه کرونا. حضور در مسابقات قهرمانی جهان  
بسیار مهم است چون غیبت در این مسابقات بر روی امتیازات قهرمانی کشور سال 
آینده تاثیر دارد و این مسئله در نهایت بر روی کسب سهمیه المپیک 2۰2٤ پاریس 
هم تاثیر می گذارد.جمع کردن امتیاز برای کسب سهمیه المپیک 2۰2٤ از سال 2۰22 
آغاز می شود. امتیاز مسابقات قهرمانی کشورها بسیار اهمیت دارد و می تواند در کسب 
سهمیه بسیار کمک کند. نکته این است طبق قانون اتحادیه جهانی کشورهایی که 
در قهرمانی جهان شرکت نکنند، امتیاز قهرمانی کشور  هم برایشان نصف محاسبه 
می شود. یعنی باالترین امتیاز در قهرمانی کشور برای نفر اول ۱۰۰ امتیاز است که 

در صورت شرکت نکردن در قهرمان جهان ۵۰امتیاز برایش در نظر گرفته می شود.
اول  نفر  کنند،امتیاز ۱۵  قهرمانی جهان شرکت  در  که  از طرفی کشورهایی 
رکابزنانشان در قهرمانی کشور  برای رنکینگ  جهانی محاسبه می شود اما برای 

کشورهایی که حضور نداشته اند  امتیاز ۱۰ نفر محاسبه خواهد شد.
بنابراین  حضور در این مسابقات می تواند بر آینده دوچرخه سواری هم موثر باشد.

فرهنگ شادنیا دبیر فدراسیون دوچرخه سواری در مورد اینکه چرا برای اخذ ویزا 
و برگزاری اردو دیر اقدام شد، بیان کرد: موافقت شورای برون مرزی گرفته شده و 
درخواست ویزا را دادیم. اردو هم از روز پنج شنبه  خواهد می شود. ما سه مرتبه خواستیم 
اردو بگذاریم اما به  افزایش شیوع ویروس کرونا برخورد کردیم. از طرفی یکی از سهمیه 

های ما در تخصیص مجدد قرار داشت و فردا نهایی می شود.
او در پاسخ به این پرش که با توجه به مدت زمان کم امکان صدور ویزای شینگن 
وجود دارد، تصریح کرد: تقاضا دادیم وکمیته ملی المپیک هم نامه  ارسال کرده است 

امیدوارم ویزا صادر شود در نهایت ممکن است ویزای ملی صادر شود.

مرتضی مهرزاد:
اقتدار والیبال نشسته ایران برای جهان ثابت شده است

ملی پوش والیبال نشسته ایران با اشاره به ضرب هفتمین طالی ادوار پارالمپیک 
توسط این رشته، گفت: طالی والیبال نشسته در توکیو حسن ختام عملکرد خوب 

کاروان ایران بود.
مرتضی مهرزاد پس از بازگشت به ایران، اظهار داشت: والیبال نشسته در توکیو 
عملکرد فوق العاده ای داشت و تنها یک ست به حریفان واگذار کرد. اقتدار این تیم برای 
جهان ثابت شده است و امیدوارم روند موفقیت والیبال نشسته همچنان ادامه داشته باشد.

وی این را هم گفت: ضرب طالی هفتم در روز پایانی رقابت ها، ُحسن ختام 
عملکرد خوب کاروان سردار دل ها بود و خوشحالم من نیز سهمی در این موفقیت داشتم.
بلند قدترین مرد معلول پارالمپیک توکیو با اشاره به اشتیاق خبرنگاران برای 
مصاحبه با او عنوان کرد: من عضوی از تیم ایران بودم و شاید از لحاظ فنی پایین تر 
از بقیه باشم. یک دوازدهم تیمی بودم که قهرمان شد اما شاید قد بلند من برای 
خبرنگاران دیگر جذابیت داشت که برای مصاحبه مراجعه می کردند. کاروان ورزشی 
ایران در بازی های پارالمپیک توکیو با ۱2 طال، ۱۱ نقره و یک برنز با 2 پله صعود 
نسبت به پارالمپیک ریو در رده سیزدهم قرار گرفت تا بهترین نتیجه تاریخ ایران در 
بازیهای پارالمپیک به ثبت برسد.چین با  با ۹۶ طال، ۶۰ نقره و ۵۱ برنز در صدرجدول 
رده بندی پارالمپیک 2۰2۰ توکیو قرار گرفتٰ ٰانگلستان  با ٤۱ طال، 3۸ نقره و ٤۵ نقره 
دوم شد و  آمریکا با 3۷ طال، 3۶ نقره و 3۱ برنز در جای سوم قرار گرفت. شانزدهمین 
دوره بازی های پارالمپیک توکیو از دوم لغایت چهاردهم  شهریور ماه در توکیو برگزارشد 
و کاروان ایران که با نام سردار دل ها شرکت داشت ،  با ۶2 ورزشکار )۹ زن و ۵3 
مرد( در ۱۰ رشته جودو، قایقرانی، تکواندو، بسکتبال با ویلچر، دوچرخه سواری، والیبال 

نشسته، دوومیدانی، تیراندازی، تیروکمان و وزنه برداری در این رویداد حضور یافت.

مخالفت یوفا با برگزاری دو سال یک بار جام جهانی
رییس اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( 
باشگاه های  اتحادیه  رییس  همراه  به 
اروپایی، با ایده برگزاری دو سال یک بار 

جام جهانی مخالفت کردند.
به گزارش دنیای جوانان، »آرسن 
ونگر« سرمربی اسبق باشگاه آرسنال و 
رییس کمیته توسعه بین المللی فوتبال 
ریاست  جهانی)فیفا(  فدراسیون  در 
جلسه مشاوره ای برای بررسی این ایده 

را برعهده دارد.
وی هفته گذشته با اشاره به اینکه هیچ نیت مالی پشت این پیشنهاد وجود 
ندارد، گفته بود » آنچه مردم این روزها می خواهند، مسابقاتی پرریسک و بدون 

محاسبات پیچیده است.«
با این حال، »الکساندر چفرین« رییس یوفا به همراه »ناصر الخلیفی« رییس 
باشگاه پاری سن ژرمن، در جریان مجمع عمومی اتحادیه باشگاه های راوپایی در ژنو، 

با پیشنهاد ونگر مخالفت کردند. 
چفرین در این مجمع اظهار داشت: احتمال شنیده اید که فیفا در حال انجام 
مطالعه ای برای بررسی امکان پذیر بودن برگزاری دو سال یک بار جام جهانی است. 
در این مورد باید بگویم که به نظر ما، دلیل ارزش جواهر جام جهانی، کمیاب بودن 
آن است. برگزاری دو سال یک بار آن از مشروعیت آن کاسته و در نتیجه متاسفانه 

به تضعیف جام جهانی خواهد انجامید.
وی افزود: بازیکنان ما بیشتر از این نیاز ندارند که به جای استراحت و ریکاوری، 

تابستان های خود را در تورنمنت ها سپری کنند. 
الخلیفی نیز گفت که اصالحات احتمالی فیفا در تقویم بین المللی به »مشارکت 
صادقانه و تصمیمات غیر یک جانبه و منفعت طلبانه« نیار دارد؛ ضمن اینکه به گفته 
وی این تغییرات »سالمت بازیکنان را در معرض خطر قرار داده و باشگاه ها تمام 

این ریسک و خطر را متحمل خواهند شد.«
وی افزود: رقابت های بین المللی نمی تواند رابطه هواداران و بازیکنان با باشگاه ها 

را خفه کند؛ باشگاه هایی که بدون آنها، رقابت بین المللی نیز در کار نخواهد بود.
جام جهانی مردان و زنان هر چهار سال یک بار برگزار می شود؛ این تورنمنت 
بزرگ در بخش مردان از سال ۱۹3۰ و در بخش زنان از سال ۱۹۹۱ آغاز به کار 

کرده است.

»پله« غده سرطانی را شکست داد

اسطوره فوتبال برزیل که هفته گذشته به منظور خارج کردن تومور زیر تیغ 
جراحان رفت، حاال از موفقیت آمیز بودن این جراحی خبر داده است.

به گزارش دنیای جوانان، اخبار مربوط به جراحی پله بدنبال گزارش های هفته 
گذشته مبنی بر بیهوش شدن وی که البته با تکذیب وی همراه بود، منتشر شده است.
اسطوره ۸۰ ساله تیم ملی برزیل بدنبال خارج شدن غده سرطانی از روده بزرگ 

وی، در بخش مراقبت های ویژه دوران نقاهت را پشت سر می گذارد.
پزشکان در جریان یکی آزمایشات روی پله متوجه توده ای مشکوک در روده 

بزرگ وی شدند که بعدها مشخص شد یک تومور است.
پله در پستی در فضای مجازی نوشت: هفته گذشته برای خارج کردن توده ای 
مشکوک از روده بزرگم تحت عمل جراحی قرار گرفتم. این تومور در جریان آزمایشات 
هفته گذشته که به آن اشاره کرده بودم، شناسایی شد. خوشبختانه به جشن گرفتن 
پیروزی های بزرگ در کنار شما عادت دارم. من با لبخندی بر لب، خوش بینی وافر 
و اشتیاق به زندگی در حالی که عشق خانواده و دوستانم را در کنارم حس می کردم، 
پا به این مسابقه گذاشتم. دوستان من، بابت پیام های محبت آمیز شما بسیار ممنونم. 

از اینکه حالم بسیار خوب است خدا را شاکرم.
اسطوره برزیلی که در جام جهانی ۱۹۵۸ به عنوان یک نوجوان پا به عرصه 
بین المللی گذاشت، پس از بازنشستگی نیز به واسطه تبلیغ محصوالت بین المللی و 

همچنین صراحت بیان، همواره کانون توجه رسانه ها بوده است.
وی در سال 2۰۰۰ از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال)فیفا( عنوان بازیکن 
قرن را از آن خود کرد و ستاره سال های دور سلسائو این افتخار را با »دیگو مارادونا« 

فقید به اشتراک گذاشت.
سال گذشته در جریان دوران نقاهت وی از جراحی لگن، نگرانی ها بابت سالمتی 
وی شدت گرفته بود و وی بعدهد گزارشات را در مورد ابتالی خود به افسردگی رد کرد.

ناگلزمن: پیروزی بر بارسای بدون مسی راحت نیست

سرمربی بایرن معتقد است برابر بارسلونای بدون لئو مسی نیز کار دشواری 
خواهند داشت.

به گزارش دنیای جوانان، یولیان ناگلزمن تابستان امسال با رها کردن مربیگری 
الیپزیش جانشین هانسی فلیک در بایرن مونیخ شد. شروع او در بایرن مطابق انتظار 
نبود و در بازی های پیش فصل، شکست پشت شکست نصیب بایرن شد ولی به 
تدریج قهرمان آلمان در مسیر پیروزی قرار گرفت و با دو برد و یک تساوی در 
بوندسلیگا فعال در رده دوم قرار دارد و با شکست دورتموند فاتح سوپرکاپ نیز شد.

بایرن سه شنبه هفته بعد در نوکمپ به مصاف بارسلونا خواهد رفت. دیداری 
که برای بارسا حکم انتقام را دارد. تابستان 2۰2۰ بایرن توانسته بود بارسا را در یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان ۸-2 شکست دهد. خیلی ها معتقدند بارسا بدون لیونل 
مسی شانسی برای پیروزی بر بایرن ندارد ولی ناگلزمن با این عقیده مخالف است.

سرمربی آلمانی در این رابطه گفت:» از همان روز اول، استقبال همه در بایرن 
از من خوب و مثبت بود. شروع خوبی در بوندسلیگا داشتیم و حاال منتظر رویارویی 
با بارسلونا در هفته پیش رو هستیم. در یک شهر فوق العاده و یک ورزشگاه بزرگ 
میهمان بارسا خواهیم بود و این یک بازی سنتی بین دو تیم مطرح اروپاست. خوشحالم 

که بازی با حضور هواداران نیز برگزار خواهد شد.«
غیبت لیونل مسی:» بله؛ بازیکن بسیار بزرگی از بارسلونا جدا شد که در تمام 
سال های گذشته، چهره تاثیرگذار این تیم محسوب می شود. او در زمین و بیرون 
زمین برای بارسا تعیین کننده بود و قطعا در رختکن بارسلونا نیز یک وزنه سنگین 

محسوب می شد.
مسی با شخصیت و قدرت باالیش، بارسا را در سطحی دیگر قرار می داد 
ولی به شخصه معتقدم حاال با جدایی او، چند بازیکن دیگر، آزادی عمل بیشتری 
به دست آورده اند و به نوعی رها شده اند. با بودن مسی، این ستاره ها شاید نمی 
توانستند همه ارزش های شان را به نمایش بگذارند ولی حاال شرایط متفاوت شده 
است. این بازیکنان می توانند جای مسی را پر کنند. البته که لئو می توانست به 
تنهایی نتیجه یک بازی را تعیین کند ولی تصور اینکه بدون او شکست دادن بارسا 
کار راحتی خواهد بود نیز بیهوده است. هر تیمی با مسی قدرتمندتر می شود ولی 

بارسلونا در هر حالتی تیم بزرگی است.«

تصمیم جعفر سمیعی برای 
استعفا پس از نزدیک به یکسال 
را  آرامی  اوضاع  پرسپولیس  که 
تجربه کرد، این باشگاه را وارد فاز جدیدی 

کرده است.
به گزارش دنیای جوانان، در شرایطی 
ادامه  برای  مدیران  برخی  معموال  که 
گاها  و  متفاوت  روش های  به  حضورشان 
عجیبی متوسل می شوند، جعفر سمیعی نشان 
داد میز مدیریت وسوسه اش نکرده است و در 
حالی که طی دوران وزارت مسعود سلطانی فر 
قصد استعفا داشت و با مخالفت وزیر ورزش 
مواجه شد، روز دوشنبه گذشته مصاحبه ای با 
سایت رسمی باشگاه پرسپولیس انجام داد که 
به نوعی خداحافظی از پست مدیریت باشگاه 

است و استعفای رسمی او بود.
سمیعی در اوایل آبان ماه سال گذشته 
به  رسول پناه  حضور  که  حواشی ای  از  پس 
عضو  سپس  و  پرسپولیس  مدیریت  عنوان 
هیئت مدیره ایجاد کرده بود، سرانجام پس از 
چند ماه بالتکلیفی مدیریتی در پرسپولیس، 
به عنوان مدیر جدید باشگاه انتخاب شد و به 
عنوان یک فرد غیر ورزشی که از حراست 
وزارت ورزش می آمد، توانست مدیریتی آرام 
و به دور از حاشیه در باشگاه خبرساز و مورد 
توجه پرسپولیس داشته باشد و سرخپوشان 
تحت مدیریت او بود که به پنجمین قهرمانی 
پیاپی لیگ که سخت ترین قهرمانی آنها طی 

۵ سال اخیر بود نیز دست پیدا کردند.
مدیرعامل جدید پرسپولیس طی دوران 
حضورش با وجود مشکالت مالی همیشگی 
که در 2 باشگاه استقالل و پرسولیس وجود 

و  نداشت  آنچنانی  تنش  فنی  کادر  با  دارد، 
تمرکز خود را روی حل مشکالت اقتصادی 
و بدهی های سنگین پرسپولیس به بازیکنان 
که  موضوعی  گذاشت؛  سابقش  مربیان  و 
باشگاه  دو  مدیران  از  زیادی  انرژی  معموال 

بزرگ پایتخت نشین می گیرد.
حاال اگر استعفای سمیعی را پایان کار 
اصرار  با  او  و  کنیم  تلقی  پرسپولیس  در  او 
وزیر جدید بار دیگر به پست مدیریت باشگاه 
در  چهره  این  خود  که  همانطور  بازنگردد، 
آخرین مصاحبه خود به آن اشاره کرده، در 
راندمان کاری  با  دوران حضورش مدیریتی 
باال داشت و خیلی هم سعی نمی کرد تا در 
مرکز توجه باشد و عالقه چندانی به خودنمایی 
و انجام مصاحبه های بیجا و بدهنگام نداشت. 
او با این روش احترام زیادی نیز نزد رسانه های 
مختلف برای خود خرید و حاال بعید به نظر 
می رسد رسانه  ای علیه فعالیت ها و منش او در 

دوران مدیریتش باشد. ضمن اینکه در همین 
او برخالف برخی مدیران عامل سابق  بین 
میان  در  را  خوبی  بسیار  رابطه  پرسپولیس، 
هواداران پرسپولیس برای خود ایجاد کرد و 
به همین دالیل هم هست که هم بازیکنان 
و مربیان پرسپولیس و هم هواداران این تیم 
از استعفای سمیعی ناراحتند و دوست دارند که 

حضور او ادامه دار باشد.
همچنان  نیز  ریکی  تا نقاط  لبته  ا
باشگاه  در  سمیعی  استعفای  هنگام  در 
مهم ترین شان  که  دارد  وجود  پرسپولیس 
تیم  انتقاالتی  و  نقل  پنجره  شدن  بسته 
به  نزدیک  بدهی  دلیل  به  آینده  یکماه  در 
و  خوآکین  کالدرون،  به  دالری  هزار   ۸۰۰
اینکه  دیگر  مورد  و  بود  خواهد  اوساگوآنا 
علی رغم اعالم باشگاه پرسپولیس مبنی بر 
تسویه با تمامی طلبکاران داخلی، مصاحبه 
میثاق معمارزاده نشان داد که این موضوع 

حداقل به طور کامل و صد در صدی صحت 
ندارد. ضمن اینکه سمیعی یک کار نیمه تمام 
دیگر داشت و آن هم قول های او برای تعیین 
هیئت  حضور  با  پرسپولیس  باشگاه  ارزش 
سه نفره ای از قوه قضائیه برای عقد قرارداد 
موضوع  این  که  بود  اسپانسر  با  استاندارد 
این ها  بر  عالوه  نرسید.  سرانجام  به  هم 
پرسپولیس فصل را در شرایطی آغاز خواهد 
کرد که هیچ پیش پرداختی به بازیکنانش در 

آستانه شروع مسابقات نداشته است!
به  که  شرایطی  در  و  حال  این  با 
شده،  منتشر  اخبار  برخالف  می رسد  نظر 
دلیل  به  شاید  استعفا  به  سمیعی  اصرار 
ادامه حضورش  به  جدید  وزیر  تمایل  عدم 
چرا  که  است  طرح  قابل  سوال  این  باشد، 
حمید سجادی در مالقاتی که با مدیرعامل 
را  او  نتوانسته  داشته،  مستعفی سرخپوشان 
یکی  برای  حداقل  حضور  ادامه  به  متقاعد 
دو ماه  آینده کند تا تکلیف ابهاماتی که در 
خصوص بدهی های داخلی و خارجی و تعیین 
ارزش باشگاه پرسپولیس برای عقد قرارداد با 

اسپانسر دارد، از بین برود.
تایید  با  رفتن سمیعی  در صورتی که 
استعفای او توسط وزیر قطعی شود، صدری 
سرپرستی  مدیره،  هیئت  رئیس  عنوان  به 
هیئت  دیگر  عضو  سه  کنار  در  را  باشگاه 
مدیره که مسجدی، علیپور و صیاد هستند، 
برعهده خواهد گرفت و باید دید تصمیم وزیر 
جدید برای سر و سامان بخشیدن به باشگاه 
پرسپولیس چه خواهد بود و چه کسی به عنوان 
جانشین سمیعی که مقبولیت زیادی در دوران 
حضورش برای خود خرید، معرفی خواهد شد.

نگاهی به عملکرد مدیرعامل مستعفی پرسپولیس؛

سمیعی، مدیری با راندمان کاری باال و بدون حاشیه

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید وزارت ورزش 
نباید اجازه می داد سمیعی از پرسپولیس برود.

از  سمیعی  جعفر  کناره گیری  درباره  حاللی،  اسماعیل 
خاطر  به  سمیعی  آقای  کرد:  اظهار  پرسپولیس  مدیرعاملی 
نیست.  خوب  اصال  این  که  دادند  استعفا  مالی  مشکالت 
پرسپولیس  یا استقالل چون اختیاری از خود ندارند، عمال 
درآمدی هم ندارند. بحث حق پخش هم وجود ندارد، بحث 
بلیت فروشی هم به خاطر کرونا لغو شده و باشگاه را با مشکالت 
زیادی روبه رو کرده است. در این شرایط باشگاه باید مخارج 

خود را از کجا تامین کند؟
وی افزود: متاسفانه پرسپولیس و استقالل با این همه 
هوادار بی پول مانده اند اما تیم های صنعتی به راحتی بازیکن 
می خرند و اصال به این فکر نمی کنند که پول از کجا می آید. 
متاسفانه مسائلی که وجود دارد باعث شده آقای سمیعی استعفا 
بدهد. او دلش می خواست با تیم ما ادامه بدهد اما هر کسی جای 
او بود کم می آورد. او در مدتی که کار کرد عملکرد مطلوبی 

داشت و حاشیه ها را از پرسپولیس جمع کرد باعث شد تیم با 
آرامش کار کند. برخی بدهی  بازیکنان قدیمی را دادند و از 
طرف دیگر برخی پرونده های خارجی را حل کردند و بدهی 
آن را پرداخت کردند. انگار چاهی وجود دارد که هرچه پول 

میریزند باز تمام نمی شود.
او تصریح کرد: وزیر ورزش آقای سجادی باید فکری 
به حال تیم های استقالل و پرسپولیس کند. یا تیم را به مردم 
بدهند و یا اگر خصوصی نمی کنند، صفر تا صد هزنیه ها را 
پرداخت کنند. االن سوال من این است که آقای سمیعی چرا 
باید برود؟ او که انقدر خوب کار کرده چرا باید برود؟ چرا وزیر 
ورزش حمایت نکرد که سمیعی بماند؟ آقای سجادی خودش 
ورزشی است، باید ببیند  چه کسی کار خوبی انجام می دهد و 
او را نگه دارد. با حضور سمیعی کارهای بسیار خوبی در باشگاه 
ما درحال انجام بود. از آقای سجادی خواهش می کنم ورود  
کنند ببینند چه کسانی خوب کار می کنند؟ از زمانی که آقای 
گرشاسبی جدا شد و تا زمانی که آقای سمیعی آمد، باشگاه 

ما به بی راهه رفت. افرادی که کار مدیریتی بلد نبودند آمدند 
باشگاه را به بی راهه بردند. االن با رفتن آقای سمیعی، فرد 
جدید مثل او را از کجا پیدا کنیم؟ وضعیت استقالل هم اصال 
خوب نیست، هر دو باشگاه روی هوا هستند. ۸۵ درصد مردم 
ایران یا هوادار پرسپولیس و یا هوادار استقالل هستند. باید 

هرچه زودتر تکلیف این  دو تیم مشخص شود.
پیش  دیدار  درباره  پرسپولیس  امیدهای  تیم  سرمربی 
برابر استقالل تاجیکستان  روی تیم بزرگساالن پرسپولیس 
هم گفت: ما یک بازی دوستانه برابر تیم بزرگساالن داشتیم 
و آقای گل محمدی از من خواستند تیم استقالل تاجیکستان 
را برایشان شبیه سازی کنیم. من هم سعی کردم تیمم را با 
آرایش 2-۵-3 به زمین بفرستم تا به نوعی شبیه به سیستم 
تیم استقالل تاجیکستان بازی کنیم. آنها بسیار قدرتی بازی 
می کنند و سعی دارند با ارسال های بلند به گل برسند. البته 
نکته مهم بازی روی چمن مصنوعی است که کار را برای 

پرسپولیس سخت می کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مققودی
سمند  ری  ا سو و  ر د خو نی   کمپا برگ  و لکیت  ما د  سنا ا
شاسی شماره  و   ۱۵3H۰۰۰٤۵۰٤ موتور   ۱3۹۶ مدل  سورین  

NAACY۱YE3HF2۹۷۰۱۸و شماره پالک ۶۱- ۷33 ص ۵2 
به رنگ سفید – روغنی وشناسه IRFC۹۶۱V2N۰2۹۷۰۱۸ مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
مریوان

مفقودی
کارت دانشجویی به شماره ۹۶۱۶۰2۵۱۰۹ بنام بهنام ساعدی با 
کد ملی 3۷2۰۷۶۱۵۰۹ در رشته علوم مهندسی محیط زیست صادره از 

دانشگاه کردستان مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است. 
سنندج

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
3۹۶۰ فرعی از ۶ اصلی واقع در قریه بورسر بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس 
مربوط به حبیب یوسفی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 33۵/3۰ 

متر مربع خریداری مع الواسطه از محمود قاسمی مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 

اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبت و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی :۱۱۸٤۶۶٤
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱٤۰۰/۰۶/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱٤۰۰/۰۶/3۱

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 
علیرضا براری 

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
۹3 فرعی از 32 اصلی واقع در قریه نجاکال بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس 
مربوط به اسرافیل ارونتن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت ۱۸۹ 

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

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی:۱۱۱۸3٤۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱٤۰۰/۰۶/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱٤۰۰/۰۶/3۱

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 
علیرضا براری 

باشگاه را به بی راهه بردند؛ 

حاللی: پرسپولیس و استقالل با این همه هوادار نباید بی پول باشند

برای  می گوید  ایران  سرعتی  دونده 
شکستن رکورد ٤۷ ساله دوومیدانی زنان ایران 
برنامه داشته اند و تالش می کنند تا در مراحل 

دیگر لیگ باز هم این رکورد را ارتقاء بدهند.
دوومیدانی  رقابت های  اول  مرحله 
زنان  بخش  در  کشور  باشگاه های  قهرمانی 
شد  برگزار  شهریور  و ۱۵  روزهای ۱٤  طی 
و با معرفی نفرات برتر ماده های مختلف به 

پایان رسید.
در جریان این مرحله از مسابقات تیم 
فائزه  کاکلی،  الهام  ترکیب  با  آزاد  دانشگاه 
آشورپور، فائزه نسایی و ساناز امیری پور، موفق 
شد با ثبت زمان ٤۶.۹۱ ثانیه رکورد ٤۷ ساله 
ماده دوی ٤ در ۱۰۰ متر امدادی ایران را بشکند.
این رکورد با حد نصاب ٤۷.۵۰ ثانیه در 
اختیار تیم ملی دو و میدانی ایرانی  قرار داشت 
شادپور،  توران  حسینی،  زری  ترکیب  با  که 
سهیال لمبانی و ناهید آچاک در سال ۱3۵3 

به ثبت رسیده بود.
الهام کاکلی، دونده تیم دانشگاه آزاد به 
برگزاری مرحله اول مسابقات باشگاه ها اشاره 
و بیان کرد: مسابقات چند بار به دلیل شیوع 
کرونا لغو شد که تا حدودی برای ورزشکاران 
سخت بود چون بدن خود را آماده می کردند 
و بعد کنسل می شد. در افت و خیز بودیم و 
حتی عده ای دلسرد شدند، اما در نهایت با فشار 
ورزشکاران و کاهش شیوع بیماری برگزار شد. 

او در مورد شکستن رکورد ٤۷ ساله ٤ در 
۱۰۰ متر امدادی گفت: این تنها رکورد قدیمی 
باقی مانده بود که آن را شکستیم. مسابقات 
سطح باالیی داشت و ورزشکاران آمادگی خود 
را حفظ کرده بودند. در حال حاضر هم اختالف 
تیم دانشگاه آزاد با پلیمرخلیج فارس کم است. 
امیدوارم بتوانیم این اختالف را جبران کنیم و 

قهرمان شویم. 
کاکلی ادامه داد: قرار بود سال گذشته این 
رکورد را بزنیم اما متاسفانه من در حین مسابقه 
آسیب دیدم و فقط اول شدیم اما امسال تمام 
هم و غم خود را برای این رکوردشکنی گذاشته 
بودیم. از قبل هم تمرین کرده بودیم و جا دارد 
از آقای ایمان روغنی که در آماده سازی تیم 
تالش کرد، تشکر کنم. در جریان مسابقه هم 

با تالشی که هم تیمی هایم داشتند، رکورد را 
جابه جا کردیم.

او که معتقد است این رکود تا مدت ها 
باقی خواهد ماند، بیان کرد: بعید می دانم زود 
شکسته شود. مگر اینکه در تیمی چهار ورزشکار 
سرعتی خوب جمع شوند و یکسری تکنیک ها 
را رعایت کنند تا این رکورد را بزنند یا اینکه 
خودمان دوباره بزنیم. در برنامه هایمان هست که 
در لیگ بعدی باز هم این رکورد را ارتقاء بدهیم. 
این دونده  در مورد رکوردشکنی زنان در 
سال های اخیر گفت: با تالش های فدراسیون و 
اعزام هایی که به مسابقات برون مرزی انجام 
می شود، تمام ورزشکاران تالش می کنند در 
اعزام ها جایی داشته باشند تا تجربه کسب کنند، 
کنار ورزشکاران بزرگ مسابقه بدهند و جایگاه 

خود را باال ببرند. بنابراین تالش ورزشکاران با 
وجود کرونا بیشتر شده است. همچنین تعداد 
مربیان هم افزایش پیدا کرده است. تعدادی از 
ورزشکاران از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده  
و در سمت مربی حاضر شده اند و با ورزشکارن 
کار می کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند در 
سال های آینده شاهد رشد خوبی خواهیم بود.

او در این مورد افزود: آقای صیامی هم 
از بدنه دوومیدانی است و تمام تالش خود را 
می کند تا به ورزشکاران انگیزه بدهد. قرار است 
تعداد زیادی به مسابقات آسیای میانه اعزام 
شوند و این به ورزشکاران مخصوصا نوجوانان 
و جوانان انگیزه می دهد تا تالش کنند و پابه 
پای بزرگساالن پیش بروند و رکوردها را جابه 
جا کنند. آینده خوبی را برای دوومیدانی می بینم. 
کاکلی در پاسخ به این سوال که وضعیت 
جوانان و نوجوانان دوومیدانی چگونه است و  
می توانیم به آینده آنها امیدوار باشیم؟ گفت: 
همه چیز بستگی به خود ورزشکار دارد. برخی 
همیشه دنبال نتیجه هستند در صورتی که همه 
افت و خیز دارند. من سال گذشته آسیب دیدم  
و نتوانستم در مسابقات شرکت کنم، اما برخی 
از  ورزشکاران اگر یک بار رکوردشان به رکورد 
قبلی نرسد یا مقام کسب نکنند، ممکن است 
دلسرد شوند و دوومیدانی را کنار بگذارند. این به 
شخصیت ورزشکار بستگی دارد. اگر شخصیت 

قهرمانی داشته باشد، پیشرفت می کند.

دونده سرعتی ایران:
تنها یک رکورد قدیمی باقی مانده بود که آن را شکستیم
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 هیأت انتخاب آثار دو بخش صحنه ای 
و تئاتر خیابانی یازدهمین دوره تئاتر صاحبدالن 

معرفی شدند.
به گزارش دنیای جوانان از احمد جوالیی، 
یداله وفاداری و محمد حمزه زاده  انتخاب آثار 
بخش صحنه ای و مهدی کاموس، مجید 
اشتیاقی و یداله وفاداری  انتخاب آثار بخش 

تئاتر خیابانی این رویداد را بر عهده دارند.
از  تئاتر صاحبدالن  یازدهمین دوره 
شهریور تا مهر ۱٤۰۰ به همت کانون تئاتر 
دینی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با همکاری ادارات کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان های کشور و انجمن 

هنرهای نمایشی برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، یازدهمین دوره تئاتر 
صاحبدالن با هدف ایجاد انگیزه و فرصت 

برای تولید نمایشنامه با محتوای دینی، تولید 
نمایش های فاخر دینی برای اجرا و تولید تله 
تئاتر، تقویت بنیان های تئاتر دینی و استمرار 
بخشیدن به آن در پیکره تئاتر کشور، بهره گیری 

از شیوه های خالقانه در ارتقای نمایش های 
بین المللی  و  ملی  تجارب  تبادل  و  دینی 
دینی  نمایش های  هنرمندان درخصوص 
میزبان عالقه مندان در سراسر کشور خواهد بود.

معرفی هیأت انتخاب آثار یازدهمین دوره تئاتر صاحبدالن 

دنیایی  آسمان  زیر سقف   
که پر شده از آشوب، نویسنده ای 
راحت  شبها  که  می زند  قلم 
هوشنگ  شود؛  خلق  داستانی  تا  می خوابد 
شدنش  نویسنده  پیک  که  کرمانی  مرادی 
زده  را  بارانی  یقٔه  رسید؛»شاملو  باران  زیر 
بود باال، رفت تو کوچه ای. تو تاریکِی شب 
گم شد. زیِر باران می دویدم.ده دقیقه بود که 

نویسنده شده بودم«.
امروز ۱۶ شهریور سالروز تولد هوشنگ 
و  مجید  های  قصه  خالق  کرمانی  مرادی 
که  است  اثری  ها  ده  و  خیار  ته  و  خمره 
و  قبل  ها  به دهه  زندگی  برای  را  خواننده 
زندگی های رنگ نباخته از مدرنی مهمان 
های  داستان  در  فضا  سادگی  کنند.  می 
هوشنگ مرادی کرمانی رمز موفقیتی است 

که معموال به هر ذائقه ای می خورد.
او در شهریور ماه ۱323 در روستای 
بدون  زندگی اش  شد.  زاده  کرمان  سیرج 
پدر و مادر و در تنگدستی و سختی پیش 
مادربزرگش گذشت درست مثل مجید قصه 
هایش، از هشت سالگی به کارهای مختلف 
زادگاهش  در  را  دبستان  دوره  و  پرداخت 
گذراند. پس از تحصیالت ابتدایی به کرمان 
رفت و تا ۱۵ سالگی در آنجا زندگی کرد و 
در این دوره بود که شیفته سینما هم شد. 
مرادی کرمانی شرح این دوره از زندگی اش 
را در کتاب شما که غریبه نیستید با سادگی 

و زیبایی هرچه تمامتر نوشته است.
تحصیل  به  و  آمد  تهران  به  سپس 
پرداخت.  دراماتیک  هنرهای  دانشکده   در 
انگلیسی  زبان  ترجمه   رشته   از  هم زمان، 
سال  از  را  نویسندگی  شد.  آموخته  دانش 
کرد.  آغاز  کرمان  رادیو  همکاری  با   ۱33۹
در سال ۱3٤۷، نخستین داستانش با عنوان 
کوچه  ما خوشبخت ها که طنز آمیز بود، در 

مجله  »خوشه« منتشر شد.
خودش در مورد آغاز این وادی چنین 

می نویسد:
لق ولوقی  صندلِی  روی  روبه رویش، 
نشسته بودم. نگاهش می کردم. دست هایش 
را، که می نوشت و خط می زد و کاغذها را 
کار  تند  قیچی می برید، و چسب می زد.  با 
زیِر چاپ رفتِن  می کرد، آخرین لحظه های 
بودم.  دماغش شده  موی  من  و  بود  مجله 
بودم  زده  زل  و  بودم  نشسته  همین جور 
گفت:  و  کرد  بلند  را  عاقبت سرش  به اش. 

»اسِم داستانت چی بود؟«
گفتم: »کوچه، خوشبخت ها، دو دفعه 
آوردم میاِن کاغذهاتان گمش کردید. حاال 

باز نوشتم و آوردمش.«
بلند شد از اتاق رفت بیرون. چیزهایی 
که نوشته بود و قیچی کرده بود با خودش 
برد. باألخره آمد. مردم تا آمد، از بس درودیوار 
را نگاه کردم و هی داستانم را خواندم و چشم 

به در دوختم.
پشِت  نشست  گرفت.  را  نم  داستا
بود  میزش. دلم بدجوری می زد. چند سال 
دوستانم.  برای  دلم،  برای  می نوشتم،  که 
جایی  آن ها  از  یکی  می خواست  دلم  حاال 
آدمی  که  جایی  حسابی،  جاِی  شود.  چاپ 

مثِل احمد شاملو، بخواند و بپسندد.
شاملو که داشت داستان مرا می خواند 
از قطره چکانی که  ناراحت بود.  چشم هاش 
جلوش بود، توِی چشمش قطره ریخت. و 
من هر وقت سرش را باال می گرفت ترس 
»خسته  می گفتم:  دلم  تو  می داشت.  ورم 
شده، خوشش نیامده«. دندان هایش هم درد 
می کرد؛ دندان های جلوش. هی لب های باال 
و پایین اش را جمع می کرد و با دست فشار 
می داد به عقب، به دندان ها که درد می کرد 

تا آرام شان کند.
چشم هاش  می کرد،  درد  دندان هاش 
داستان  اولین  و  بود  خسته  می سوخت، 
جواِن شهرستانِی آرزومند و سمجی را هم 
از  کندم.  جان  شدم.  دق مرگ  می خواند. 
حالتی  چه  ببینم  که  می کشیدم  گردن  دور 
دارد. گاهی چهره اش را کلمه های داستانم 
باال  کاغذ  کِف  از  حباب  عیِن  که  می دیدم 
به چشم هایش می رسند، می مانند  می آیند، 
تا جمله شوند بروند تو مغزش و اثِر جمله و 
جمله ها را روی پیشانی و جمع وجور کردِن 
لب هایش ببینم. همراِه چشم هاش داستانم 
ولی  نمی دیدم،  را  داستان  می خواندم.  را 
می دانستم االن به خِط چندم رسیده است و 

کدام جمله را می خواند.
کوتاه  کرد،  تمام  را  داستان  عاقبت 
بود، همه اش پنج صفحه. تو چشمش قطره 
به  را به هم زد، دستی  چکاند. پلک هایش 
موهاِی بلند و فرفری و جوگندمی اش کشید. 
حرف  می کردم.  نگاهش  همین جور  من 
گیراند  سیگاری  و  کرد  نگاه  مرا  نمی زدم. 
و گفت: »خوب است. موضوِع خوبی دارد. 
چاپ می شود. اما من باید روش کار کنم.«

با هم از دفتِر مجله خوشه توی خیابان 
نم نم  باران  آمدیم.  بیرون  علیشاه  صفی 
می بارید. من دیدمش که پیاده رفت. بارانِی 
شیرِی نیمداری تنش بود. یقٔه بارانی را زده 
بود باال، رفت تو کوچه ای. تو تاریکِی شب 

گم شد. زیِر باران می دویدم.
اولین مجموعه داستان مرادی کرمانی 

با عنوان معصومه و کتاب من غزال ترسیده 
به چاپ  در سال ۱3۵۰-۱3٤۹  ای هستم 
را  مجید  قصه های   ۱3۵3 سال  در  رسید. 

آفرید که بازتاب زندگی خود نویسنده بود.
داستان  خاطر  به   ،۱3۶۰ سال  در 
بچه های قالیباف خانه از سوی شورای کتاب 
کتاب  این  کرد.  دریافت  تقدیر  لوح  کودک 
سرگذشت کودکان قالیباف کرمان است که 
از روی ناچاری و به سبب تنگدستی خانواده، 
زندگی خود را با بافتن قالی در پشت دارها 
کتاب  این  درباره ی  او  خود  می گذراندند. 
می گوید: »برای نوشتن این داستان، ماه ها به 
کرمان رفتم و در کنار بافندگان قالی نشستم 

تا احساس آن ها را به خوبی درک کنم«.
چکمه،  از  عبارتند  وی  آثار  دیگر 
خمره، مهمان مامان، نخل، کوزه، مثل ته 
خیار، مشت بر پوست، تنور، هوشنگ دوم، 
نازبالش، نه تر و نه خشک، مثل ماه شب 

چهارده، لبخند انار. 
زبان های  به  کرمانی  مرادی  آثار 
انگلیسی،  اسپرانتو،  آلمانی،  مانند  مختلفی 
فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی 
و هندی ترجمه شده اند. از روی بسیاری از 
داستان های او فیلم های جالبی ساخته شده 
است. قصه های مجید، مهمان مامان و مثل 

ماه شب چهارده از معروف ترین ها هستند.
آثار هوشنگ مرادی کرمانی تا به  حال 
جوایز و افتخارات زیادی برای او به همراه 
 ،IBBY داشته اند. لوح افتخار دفتر جهانی
و  لیندگرن  آسترید  جهانی  جایزه   نامزدی 
دریافت جایزه ی هانس کریستین اندرسن که 
از مشهورترین جوایز ادبیات کودک است و 
به نوبل کوچک شهرت دارد، تنها بخشی از 

این افتخارات است. 
مرادی کرمانی در سال ۱۹۹2 میالدی 
نامزد  ایران  کتاب کودک  از طرف شورای 
دریافت جایزه ی هانس کریستین آندرسن 
شد و به سبب پرداختن به زندگی کودکان 
او  شد.  تشویق  داوران  سوی  از  محروم 
کشور  برگزیده   نویسنده   عنوان  همچنین 
و  نویسنده  مارتینی  جایزه    – کاستاریکا 
سال  در  را  التین  آمریکای  ملی  قهرمان 
در  او  نام  کرد.  خود  آن  از  میالدی   ۱۹۹۵
است  ثبت شده  ماندگار  چهره های  شمار 
سوی  از   2۰۰۸ و    2۰۰۷ سال های  در  و 
روان  »قلم  به سبب  کودک  کتاب  شورای 
و توانایی های منحصربه فرد« نامزد دریافت 
جایزه آسترید لیندگرن بوده است. در سال 
2۰۱۹ نیز از سوی موسسه پژوهشی تاریخ 
فکری  پرورش  کانون  و  کودکان  ادبیات 
جایزه  دریافت  برای  نوجوانان  و  کودکان 

آسترید لیندگرن معرفی شد.
از مهمترین ویژگی   های آثار مرادی 
کرمانی استفاده از ضرب  المثل   ها، آداب و 
محاوره   ای،  واژگان  کاربرد  عامیانه،  رسوم 
لمس  است.  آنها  در  نثر  و  نظم  آمیختگی 
آنچه که می   نویسد از خصوصیات نثر وی 
است که در تمام داستان های او به خوبی 
به گونه  ای که می توان  قابل درک است، 
گفت مرادی کرمانی با تمام وجود می  نویسد.
او نویسنده ای است که معتقد است 
برای نوشتن خلق شده است و به همین دلیل 
می   نویسد و از آن و بازتاب دردهایش لذت 
می   برد. او با مرور خاطرات خود برای نوشتن 
رنج و عذاب زیادی را تحمل می  کند اما می 
گوید: »برای من رنج نوشتن زیباترین رنج   ها 
است. من به دنیا نیامده   ام که برج بسازم یا 
رئیس  جمهوری شوم. من به دنیا آمده  ام که 
نویسنده شوم. بهترین دوست من قلم و کاغذ 
است. زمانی که می   نوشتم هیچ وقت فکر 
نمی  کردم آن قدر بزرگ شوم که دیگران 
برای من دست بزنند یا برای گفت  و گو به 
دانشگاه دعوت شوم. مهم آن بود که خود 
را با نوشتن خالی می  کردم و لذت می  بردم.«

تأثیرگذار  و  برجسته  عناصر  از  یکی 
است.  طنز  کرمانی،  مرادی  هوشنگ  آثار 
نوجوانان  و  کودکان  دنیای  به  را  طنز  او 
روان،  و  بیانی ساده  با  مرادی  است.  آورده 
بزرگ  مانند  شیوه  هایی  از  بهره  گیری  با 
طنز  موقعیت،  طنز  نمایی،  کوچک  نمایی، 
در گفتار، مبالغه و اغراق، تضاد و بازی  های 
زبانی- بیانی، مقایسه و تشبیه و دیگر شیوه 
 ها، توانسته آثاری را نه تنها برای نوجوانان 
دنیای  به  هایش،  قصه   که  بیافریند،  ایران 
کودکان و نوجوانان، خانه  ها، مدرسه  ها و 
کتابخانه  های بسیاری از کشورهای جهان 
راه یافته  اند. طنز مالیم و نسبتًا تلخ مرادی 

کرمانی، خواننده را به تفکر واداشته و خنده 
را بر لبان او می  نشاند.

در آثاری مانند قصه  های مجید، بچه  
های قالیباف خانه، داستان آن خمره، لبخند 
تنور،  و  شیرین  مربای  مامان،  مهمان  انار، 
بیش از سایر آثار از زبان طنز استفاده شده 
تنوع  با  در قصه  های مجید  اما طنز  است 
توانسته  و  رفته  کار  به  بیشتری  فراوانی  و 
آن را از نامالیمات تلخ کودکی و نوجوانی 
»هوشنگ مرادی کرمانی« به شکلی شیرین 

و جذاب جلوه دهد.
اما با تمام این حرف ها طنز در زبان 
مرادی کرمانی گزنده، تلخ، عصبی و همراه 
با نفرت و بدبینی نیست، بلکه مالیم و نسبتا 
تلخ است. خنده  حاصل از طنز موجود در آثار 
مرادی، بیشتر از روی دلسوزی و ترحم است 
تا تحقیر و تمسخر. هوشنگ مرادی کرمانی 
با تمام رنج  هایی که هنگام یادآوری گذشته 
عاشق  شود،  می   متحمل  آنها  نگارش  و 

نویسندگی است.
او در آثار خود دردها و رنج  های زندگی 
 خود را با رگه   هایی طنزآمیز به داستان تبدیل 
می  کند و این باره می گوید: »این داستان   ها، 
حاصل چنگ زدن و تالش من در زندگی 
است؛ یعنی من به زندگی خودم چنگ زدم 
داستان   هایم  و  به تصویر کشیدم  را  آن  و 
که  زمانی  دارد.  من  زندگی  در  ریشه  همه 
دیدم مردم دردهای مرا گوش نمی   دهند، 

سعی کردم آنها را به زبان طنز بگویم«.
ایدئولوژی های  او معتقد است: تمام 
جهان در این سه واژه خالصه شده است. 
گفتار نیک ، کردار نیک ، پندار نیک ؛ ما االن 
نیاز داریم که دنیا ما را دوست داشته باشد...
کارولین کراسکری مترجم آمریکایی 
می  ترجمه  را  ایرانی  نویسندگان  آثار  که 
کند و هوشنگ مرادی کرمانی از پایه های 
سخن  با  گفتگو  در  است  مساله  این  ثابت 
کرمانی می  مرادی  مورد هوشنگ  در  تازه 
با هم سفر  را داشتم که  این  افتخار  گوید: 
داشته باشیم با هم نشست داشته باشیم و 
اختیارم  را در  ایشان لطف میکند و وقتش 
من  به  ترجمه  در  دارم  گیر  وقتی  میگذارد 

کمک می کند.
وی در پاسخ به این سوال که کتاب 
انتخاب می  ترجمه چگونه  برای  را  هایش 
کند گفت: کتاب های آقای مرادی کرمانی 
که پر از فولکلور و شعرهای محلی است و 

این برای من بسیار جذاب است.
کتاب  ترجمه  گوید:  می  مترجم  این 
می  انجام  آخر  تا  را  کرمانی  مرادی  های 
باشند  ترجمه شده  دارم  دهم چون دوست 

و به دست من هم ترجمه شوند.
گذری در گزیده ای از آثار:

شما که غریبه نیستید
.بیشتر  شوم  عاشق  میخواهد  دلم 
های  نامه  برایشان  اند.  عاشق  دوستانم 
عاشقانه پر سوز و گداز مینویسم که بیاندازند 
سر راه معشوقه شان یا بگذارند الی ترک 
دیوار یا توی شاخه درختی که آن ها بردارند.
من  عاشق  هم  کسی  میخواهد  دلم 

بشود..اما هیچکس عاشقم نمیشود.
نه  عاشقا نامه  خودم  برای  گاهی 
مینویسم و همین را داستان می کنم داستان 
مردی را که برای خودش نامه های عاشقانه 

مینویسد...
دلنگ  دارم.صدای  دوست  را  چوپانی 
توی  که  را  گوسفندها  ی  زنگوله  دولنگ 
کوه و دشت می پیچد دوست دارم.دلنشین 
کاری  و  نداشتم  مدرسه  وقت  است.هر 
عموابرام،برادر  قشنگو،پسر  نداشتم،همراه 
شیری ام،می رفتم به چوپانی.قشنگو چوپانی 
می کند.چندتا گوسفند مال خودشان است 
آن.صبح  و  این  مال  هم  گوسفند  چندتا  و 
های زود،تاریک و روشن،گوسفندها را هی 
می کند سینه ی کوه.من هم که شب توی 
روم. می  ام،همراهش  خوابیده  شان  خانه 
توبره  ی کوچولویی پشتم می اندازم و دنبال 

گوسفندها می دوم.چوبی هم دارم.
می  را  گوسفندها  آید  می  که  باران 
سیل  اگر  که  کوه   باالی  به  نیم  کشا
آمد،نبردشان.خودمان زیر سنگ بزرگی می 
باران خیس  را که زیر  نشنیم و گوسفندها 
می شوند و بی اعتنا به باران از پشت و پناه 
بیابانی می خورند،نگاه می  سنگ ها علف 
کنیم.آتش درست می کنیم .کتری سیاه و 
دودزده ی مان را روی آتش می گذاریم و 
با چوپان های دیگر چای می خوریم.باران 

که بند می آید مه نازکی دره ها را می گیرد.
بوی گیاهان کوهی را نسیم می اورد.بزغاله 
ها و بره های کوچک دنبال مادرشان می 
دوند.کیسه های کوچکی داریم.پستان مادرها 
را توی کیسه می کنیم و بند پستان ها ا به 
پشت گوسفند می بندیم تا بچه ها شیرشان  
و  علف  تازه،بوی  پشکل  نخورند.بوی  را 
گیاهان کوهی،بوی باران ،بوی صخره های 
پیچد  باران،توی کوه می  از  براق  و  خیس 

بینی و تنم  را پرمی کند.
را  ها  زنگوله  دولُنگ  دلنگ  صدای 
زند. می  لبک  نی  خوب  شنوم.قشنگو  می 
نی هم می زند.اما نی لبک  را بیشتر دوست 
است.دلم  غمگین  زند.نی  می  دارم،بهتر 
و  بابام،مادرم  ،پدرم،ننه  بابام  میگیرد.یادآغ 
تنهایی ام می افتم.نمی خواهم به آنها فکر 
شاد  چیز  همه  زند  می  که   لبک  کنم.ی 
است.بزغاله ها و بره های کوچولو شیطان 
و بازیگوش اند،از روی این سنگ روی آن 
سنگ می پرند.بی خودی بع بع  و مع مع 
می کنند،با صدای نی لبک می رقصند.روی 
سر و گردن مادرشان می پرند،به کیسه ای 
که تویش پستان مادر است کله می زنند و 
من نگاهشان می کنم.یکی از بزغاله ها که 
مادرش مرده است،غمگین دنبال گله می دود 
و نمی داند به کدام کیسه کله  بزند،مواظبم 

که عقب نماند و گرگ نخوردش.
خمره

ـ چرا نشستی و عزا گرفتی؟ اگر درس 
و مشق نداری برو یک خرده علف بریز جلوی 

گاو، زبان بسته دارد ناله می کند.
خمره  می خواهد  غالمحسین  بابا،  ـ 
و  تخم مرغ  گفت  آقا  بچسباند.  را  مدرسه 
می خواهم  من  بیاورید.  خاکستر  و  آهک 

تخم مرغ ببرم.
خودمان  بود.  کجا  تخم مرغ مان  ـ 
ییم  بیا حاال  بخوریم.  ریم  ندا تخم مرغ 
خمره  مدرسه  ببری  که  بدهیم  تخم مرغ 

بچسبانی!
من  می آورند،  چیزی  بچه ها  همه  ـ 

خجالت می کشم که چیزی نبرم.
ـ خاکستر ببر، خاکستر خوب داریم. ما 

بهترین خاکستر را داریم!
لبخند انار

 نقاشی را جلوی بابا گرفت. بابا دست 
پیش برد، دست دخترک را گرفت. باد می 

آمد، کاغذ را تکان می داد.
دخترک گفت:
-قشنگه، نه؟

+بله، قشنگه. آفرین دختر خوبم. حاال 
چی دوست داری برات بگیرم؟

-پروانه
بابا خندید.

نمی  که  پروانه  بخرم.  یعنی  +بگیرم 
فروشند، خریدنی نیست.

-پس برام اون پروانه رو بگیر که اونجا 
روی گل نشسته.

+من که نمی بینم.
-نمی بینی؟ پروانه به این بزرگی را 

نمی بینی؟
داره  نشسته  گل  روی  بینم،  +می 

بالهاش رو به هم می زنه.
روی  بود،  ننشسته  گل  روی  پروانه 

زمین بود و بالهایش را به هم نمی زد.
مینا برگشت و این بار خوب بابا را نگاه 
کرد، توی چشم هایش نگاه کرد. دید سیاهی 

چشم هایش تکان نمی خورد.
کنارشان  نیمکت  روی  و  آمد  مردی 
نگاه  را  مرد  های  چشم  دخترک  نشست. 
چشم  خورد،  می  تکان  هایش  پلک  کرد، 

ها زنده بود.
بابا را نگاه کرد. هیچ  باز چشم های 
نگاه  بابا  های  چشم  به  جوری  این  وقت 

نکرده بود.
بابا یواش زیر گوش مینا گفت:

کنار ما کسی نشسته؟
-بله، یه آقایی.

بابا سرش را برگرداند و گفت:
آقا می تونید برای دختر من یه پروانه 

بگیرید؟
مینا گفت:

بریم  شو  بلند  خوام.  نمی  پروانه  من 
میاد  مامان  االن  میشه.  دیر  نمازت  خونه، 

می بینه نیستیم، ناراحت و نگران میشه.
دست بابا را گرفت، بابا بلند شد، یواش 

یواش رفتند خانه...
ته خیار

ته اش  ماند،  می  خیار  به  »زندگی 
تلخ است«

دوستش گفته بود:
_از قضا سرش تلخ است. مردم اشتباه 
اشتباه می گیرند.  را  خیار  ته  و  میکنند. سر 
آغاز  خیار  زندگی  که  آنجایی ست  خیار  سر 
از میان ُگلی که به ساقه و  می شود. یعنی 
ریشه چسبیده به دنیا می   آید و لبخند نمی زند. 
رشد می کند پیش می رود تا جایی که دیگر 
دیگر  و  ندارد. می ایستد  قد کشیدن  قدرت 

هیچ،یعنی تمام. پایان زندگی خیار.
_این طور درست نیست،جانم. یعنی 
می گویی همه مردم اشتباه می کنند و فقط 

تو درست می گویی.

سادگی فضا در داستان های هوشنگ مرادی

اسناد اشغال ایران در شهریور ۱۳۲0 توسط متفقین
آرشیو ملی ایران )سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی( در هشتادمین سالگرد 
اشغال ایران توسط نیروهای متفقین 
در شهریور ۱32۰، اسنادی از حضور 
قوای روس و انگلیس و استعفا و اخراج 
و جانشینی  ایران  از  پهلوی  رضاشاه 

پسرش منتشر کرده است.
از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی در این 
مجموعه اسنادی برای اولین بار منتشر 
شده؛ از جمله جمع آوری عکس های 
هیتلر از عکاسخانه های تهران و نامه 
محرمانه وزارت کشور درباره رواج مرام 

کمونیستی در رشت و تلگراف های وزارت خارجه به سفارت ایران در لندن 
برای دریافت کمک اقتصادی در دوره اشغال تا انتشار اوراق علیه نیروهای 

متفقین در شهرهای مختلف.
در بخشی از این اسناد آمده است: در سال ۱۹٤۱ میالدی مطابق با 
۱32۰ هجری شمسی وضع متفقین در جنگ جهانی دوم یاس آوربود و تنها 
راهی که برای رسانیدن کمک به شوروی به روی آنها باز بود راه های ایران 
بود. متفقین برای نقض بی طرفی ایران به استفاده مجانی از این راه ها و دیگر 
منابع ایران درصدد بهانه جویی برآمدند در 2۸ تیرماه سال ۱32۰ هر یک از 
دولت های شوروی و انگلستان یادداشتی تسلیمی وزارت خارجه ایران کردند. 
در این یادداشت به خطرهای ستون پنجم و آلمانی های مقیم ایران و اخراج 
آنها از ایران اشاره شده بود. دومین یادداشت در همین باره در 2۵ مرداد تسلیم 
شد با اینکه ایران بی طرفی خود را تایید کرد در ساعت چهار بعد از نیمه شب 
سوم شهریور نمایندگان شوروی و  انگلستان سوم یادداشت خود را تسلیم 

کردند و دولت به ایران نیرو فرستادند.
در بخش دیگر اسناد منتشر شده آمده است: ناوگان بریتانیا کشتی های 
ایران را در بندر شاپور بمباران و جمعی را به قتل رساندن و در بندر شاپور اهواز 
و آبادان نیرو پیاده کردند از راه خانقین و قصر شیرین نیز شروع به تعرض در 
داخل خاک ایران کردند. نیروهای شوروی نیز از راه جلفا و ماکو و نقاط دیگر 

مرزی و سواحل خزر به داخل ایران هجوم آوردند ...

و  اطالعات  فناوری  به  مربوط  اخالقی  مسائل  تحلیل  در  کتابی 
فضای مجازی

فضای  و  اطالعات  »اخالق  کتاب   
مجازی« با ترجمه محمد خندان مجموعه 
مقاالتی است که هر یک جنبه ای از فضای 
در  مفاهیم مطرح  از  استفاده  با  را  مجازی 

اخالق اطالعات بررسی کرده اند.
و  اطالعات  تکنولوژی  بین  رابطه 
از   . است  دوجانبه  اخالقی  کردارهای 
بر  اطالعات  تکنولوژی  تأثیر  به  سو،  یک 
کردارهای نیک و اصول آنها می پردازد ، 
درباره  اخالقی  تأمل  به  دیگر  از سوی  اما 
تکنولوژی اطالعات اهتمام دارد که با توجه 

به چالش های اجتماعی جدید ناشی از تکنولوژی های جدید اطالعات و ارتباطات، 
می تواند کمتر کنش پذیر )منفعل( و بیشتر کنشگر )فعال( باشد. در هر دو حالت، اخالق 
اطالعات وظیفه دارد درباره کردارهای نیک و اصول آنها با توجه به تکنولوژی اطالعات 

دیجیتال یا سایر رسانه ها بحث کند. )ص. 2۵(
کتاب اخالق اطالعات و فضای مجازی مشتمل بر مقاالتی است که توسط 
فلوریدی، هرمان  لوچانو  کاپورو،  رافائل  مانند  اطالعات  اخالق  چهره های شاخص 
به  مربوط  اخالقی  مسائل  تحلیل  به  و  نوشته شده اند  هونگالداروم  سوراج  تاوانی، 
فناوری اطالعات و فضای مجازی می پردازند. گرچه همۀ این مقاالت به  لحاظ زاویۀ 
دید و عمق تحلیل هایشان در یک سطح نیستند، مکمل و متمم یکدیگر محسوب 
می شوند و هر یک جنبه ای از فضای مجازی را با استفاده از مفاهیم مطرح در اخالق 
اطالعات بررسی می کند. به این ترتیب کتاب با دو مقالۀ دائرةالمعارفی از رافائل کاپورو 
آغاز می شود که به  ترتیب »کلیات اخالق اطالعات« و »اخالق دیجیتال« را معرفی 
می کنند، سپس با مقاالتی که صبغۀ نظری و فلسفی پررنگ تری دارند ادامه و در نهایت 
با مقاالت کوتاهی که به بررسی برخی از مسائل انضمامی می پردازند خاتمه پیدا می یابد.

اخالق  کاپورو(،  )رافائل  اطالعات  اخالق  از؛  عبارتند  این مجموعه  مقاله   ۱٤
دیجیتال )رافائل کاپورو(، تکنولوژی اطالعات و تکنولوژی های خود )رافائل کاپورو(، 
اخالق و سیاستگذاری عمومی در محیط دیجیتال )رافائل کاپورو(، هرگز داده های 
واقعی ات را وارد نکن! )رافائل کاپورو(، رویکرد هرمنوتیکی کاپورو به اخالق اطالعات: 
اتوس در جامعه اطالعاتی و تکوین انجلتیک )تاداشی تاکنوچی(، اخالق در فضای 
مجازی )توماس زیگموند(، اخالق در سپهراطالعات )لوچانوفلوریدی(، تأسیس اخالق 
شبکه های اجتماعی فراسوی »حریم خصوصی«: دیدگاهی جامعه شناختی )سامی 
الیویه گلسی، کلر بله(، شکاف اطالعاتی، جریان اطالعات و عدالت جهانی  کول، 
)سوراج  جهانی  عدالت  و  شناسی  معرفت  دیجیتال،  شکاف  هونگالداروم(،  )سوراج 
هونگالداروم(، اطالعات تراکنشی، کوکی های اینترنتی و داده کاوی )هرمان تاوانی(، 
)ناکادا  است  اینترنت  معانی  بر  مشتمل  که  ژاپن  فرهنگ  از  جنبهای کهن  ِسِکن؛ 
ماکوتو( و آخرین مقاله: نواقص اخالق اطالعات )جان آرالندو(. این کتاب با واژه نامه 

انگلیسی- فارسی به پایان می رسد.
محمد خندان عضو هیات علمی دنشگاه تهران که گزینش و ترجمه مقاالت 
این اثر را برعهده دارد در پیشگفتاری مفصل شرح کوتاهی از هریک از مقاالت این 
اثر ارائه می دهد.  وی در پایان این پیشگفتار نتیجه گیری خود را چنین ارائه می دهد.
علی رغم تنوع و تکثری که در مضامین مقاالت این مجموعه به چشم می خورد، 
می توان مضمونی اساسی را مشاهده کرد که کم وبیش در اکثر قریب به اتفاق آنها 
به نحوی تکرار شده است و آن، تأکید بر نسبت اخالق با سیاق فرهنگی-اجتماعی 
زندگی مردم و به عبارتی با زیست جهاِن آن هاست. بیشتر نویسندگان این مجموعه به 
اخالق اطالعات نگاه فردانگارانه ندارند، بلکه می کوشند بین اخالق و جهاِن زندگی 
مردمان نسبت برقرار کنند. به عبارت دیگر، بیشتر مقاالت این مجموعه رویکردی 
اکولوژیک )مأخوذ از ایکوس یونانی به معنای »خانه« و »مسکن«( به اخالق اطالعات 
دارند. ورای نحوة رفتار درسِت فردی، اخالق به نحوة سکناگزیدِن جمعِی ما در جهان 
راجع است و اکنون بخش قابل توجهی از زیست جهاِن مردم به قلمرو فضای مجازی 
تعلق دارد. ما به نحوی از انحاء در جهان مجازی سکنا می گزینیم و اخالق اطالعات 
می خواهد طریقۀ درست و نیکوی این سکناگزینِی مجازی را به ما بیاموزد. )ص. ۱۷(
انتشارات سوره مهر در ۱۹۶ صفحه و  را  اخالق اطالعات و فضای مجازی 

شمارگان ۱2۵۰ نسخه منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

دارد  سعی  که  زنی  با  سریالی  قاتل  یک  کشمکش   هیوال؛  شکار 
مقابلش بایستد

جنایی  تریلری  هیوال«  »شکار   
است؛ ماجرای کشمکش های یک قاتل 
به  و  خود  خانواده  با  سریالی خطرناک 
هر  حاال  که  سابقش  همسر  خصوص 
داستانی  را کرده اند.  دو قصد جان هم 
تنهایی  به  دارد  سعی  که  مستقل  زنی 
و با توانایی های خود در برابر هیوالیی 
انسان نما بایستد و از دختر و پسر خود تا 

جان دارد حفاظت کند.
شکار هیوال رمانی در ژانر وحشت 
و جنایی در ادامه رمان دریاچه متروک 
وارد بازار نشر شد. این رمان از آنجایی 
شروع می شود که گوئن با دو فرزندش 
لنی و کانر تحت حمایت پلیس در یک 
مسافرخانه زندگی می کنند. اما چون به 

آنها خبر رسیده که ملوین رویال از زندان فرار کرده، نگران زندگی خود هستند. در 
همین گیر و دار گوئن باید مهم ترین تصمیم زندگی اش را بگیرد؛ تصمیمی که یک 

سوی آن مرگ است و سوی دیگر آن زندگی.
حسین مسعودی آشتیانی، مترجم آثار ژانر وحشت است و درباره این که آیا 
این کتاب هم مانند دریاچه متروک اعتبار و شهرت جهانی دارد یا خیر، می گوید:  
)دریاچه  متروک  دریاچه  کتاب های  مجموعه  از  دوم  جلد  هیوال  شکار  »رمان 
در  اصلی اش  از شخصیت های  فرجام و سرانجام یکی  است که  استیل هاوس( 

آن مشخص می شود.
وی افزود: جلد اول کتاب با درایت و طرح درست ریچل کین، نویسنده موفق 
آن دقیقا در جایی به پایان رسید که تقریبا تمام خوانندگان در انتظار جلد بعدی 
باقی بمانند. نکته جالب اینجاست که امتیاز جلد دوم این کتاب در سایت گودریدز، 
که بازتاب دهنده نظر خوانندگان کتاب هاست، به مراتب باالتر از جلد قبلی است 
و بسیار مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته است. این را هم باید اضافه کنم که 
حتی کسانی که جلد اول را نخوانده اند نیز می توانند با خواندن فصل اول شکار 
هیوال به راحتی با داستان ارتباط برقرار کنند و مشتاقانه به خیل عالقه مندان این 

مجموعه کتاب بپیوندند.
آشتیانی درباره عواملی که باعث جذاب شدن این اثر می شود، بر این باور است 
که:  شکار هیوال تریلری جنایی ترسناک است. ماجرای کشمکش های یک قاتل سریالی 
خطرناک با خانواده خود و به خصوص همسر سابقش که حاال هر دو قصد جان هم 
را کرده اند. داستانی زنی مستقل که سعی دارد به تنهایی و با توانایی های خود در 
برابر هیوالیی انسان نما بایستد و از دختر و پسر خود تا جان دارد حفاظت کند. همین 
تقابل دو قطبی، موقعیت هایی را در داستان ایجاد می کند که نفس خواننده را می گیرد 
و کاری با او می کند که کتاب را تا انتهای داستان زمین نگذارد. فضای ترسناک و 
دلهره آور داستان با شخصیت های واقعی و قابل لمسی که نویسنده خلق کرده است 
مرحله به مرحله بیشتر می شود و مخاطب خود را در موقعیتی قرار می دهد که اصال 
دوست ندارد در زندگی شخصی آن را تجربه کند. این کتاب تحلیل های جامعه شناختی 

و روان شناختانه عمیقی هم دارد.
رمان اینگونه آغاز می شود:

تاریک است و در رختخواب هستم. بیست شب از فرار شوهر سابقم از زندان 
گذشته است. خوابم نمی برد و تماشاگر رقص نور و سایه ها روی پرده اتاق شده ام. روی 
تشکی با ملحفه ای بسیار نازک دراز کشیده ام و با هر تکانی که به خودم می دهم، 
صدای فنرهای آن بلند می شود. بچه هایم لنی و کانر روی بزرگ ترین تخت های اتاقی 
که در متلی نسبتا گران قیمت کرایه کرده ایم، خوابیده اند. جایی را اجاره کرده ایم که 

توانایی پرداخت کرایه اش را داشته باشم...
ریچل کین نویسنده ای آمریکایی است که در سال ۱۹۶2 در تگزاس به دنیا 
آمده است و بیش از همه به خاطر رمان هایی که در ژانر فانتزی، وحشت و جنایی 
نوشته، شهرت جهانی دارد. خصوصا که بسیاری از آثار او مانند »کتابخانه بزرگ«، 
»خون آشامان مورگان ویل« و... در لیست پرفروش های سایت آمازون و گودریدز 
قرار گرفته اند. گرچه این نویسنده در سال 2۰2۰ به علت ابتال به سرطان از دنیا 
رفت اما همچنان آثار او مخاطبان خود را دارد و نظر عالقمندان به ژانر وحشت را 

به خود جلب می کند.
شکار هیوال با ترجمه حسین مسعودی آشتیانی در ٤۶۰ صفحه توسط انتشارات 

کتاب کوچه به چاپ رسیده است.

شماره آگهی: ۱٤۰۰۰3۹۱۶۰٤۵۰۰۰۱۵۰ 
شماره پرونده: ۱3۹۸۰٤۰۱۶۰٤۵۰۰۱2۵٤ 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی مزایده اتومبیل

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱3۶۵ ۹۸۰یک دستگاه اتومبیل سمند سواری 
واقع در پارکینگ سلیمانی متعلق به آقای وحید عزتی که طبق نظر کارشناس رسمی 
سواری سمند ۷LXXUبا شماره پالک 332ط ۹۸- ایران ۱۹ رنگ قرمز آجری، مدل 
۱3۸۵ عنوع سوخت دوگانه سوز کارگاهی ، ظرفیت جمعا پنج نفر، تعداد سیلندر چهار 
سیلندر، تعداد محور 2 محور ، تعداد چرخ ٤ ، شماره موتور ۱2٤۸۵۱۹۷2۹۸، شماره 
شاسی ۱۷۶٤2۹۹۷، اتاق وبدنه سالم ولی دور رنگ مجدد دارد، موتور سالم نیاز به 
بررسی در تعمیر گاه ،گیربکس سالم نیاز به بررسی در تعمیرگاه ، شیشه ها سالم ، سپرها 
سالم ، دیفرانسیل سالم نیاز به بررسی در تعمیرگاه، صندلی جلو داشبورد سالم ،باطری 
فرسوده ، جلو پنجره سالم ، الستیک های جلو و عقب ۵۰ درصد چراغها سالم، آئینه 
و برف پاکن سالم ،زاپاس فاقد زاپاس وآچار  چرخ بخاری و کولر نیاز به بررسی پرچ 
های پالکت مشخصات وحک شاسی داخل محفظه موتور فابریک ولی حک موتور 
وحک شاسی زیر صندلی بایستی مورد تایید مرکز تعویض پالک باشد الزم به ذکر 
است شبی چهل هزار ریال هزینه پارکینگداری دارد ، به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون 
ریال )مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱2 مورخ۱٤۰۰/۶/3۱

در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در فرهنگیان فاز یک بلوار شهید 
مطاعی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
است و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول خواهد شد 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 ما به التفاوت 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 میگرددضمنًا به استناد اعالم بستانکار خودرو بیمه 
نمیباشد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.           شماره:۱23۸/م الف/۱2
تاریخ انتشار: ۱٤۰۰/۶/۱۷ 

عبدالقادر قادری رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه 
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از راست اسداهلل امرایی، محمدرضا کودرزی و لیدا طرزی
اختصاصی دنیای جوانان

ببین ! تقسیم کردم
آسمان را با پرستوها

اسماعیل فرزانه

تو می خندی و جاری می شوم با عطر شب بوها
از این جا می روم تا بی کران ها، تا فراسوها

تو می خوانی برایم عشق را با لهجه باران
صدای تو رهایم می کند از این هیاهوها

نسیمی مهربان می آید از دریا به آرامی
دلم را می بری آهسته بر امواج گیسوها

چگونه مست و از خود بی خود و حیران نباشم من ؟
که در چشم تو حیرانند نرگس ها و آهوها

پس از این سهم من عشق است، پرواز است، آواز است
ببین ! تقسیم کردم آسمان را با پرستوها...



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

چهار شنبه  17  شهریور 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1828

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲7۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: ٦٦917۳1۲-٦٦۵٦۲801 -٦٦91۵۲٦8      
فکس:٦٦1۲٦1۳9

فرهاد آئیش و داوري جشنواره تئاتر

نعیمی  حمیدرضا  آئیش،  فرهاد 
نخستین  ن  ا ر و ا د زی  نا ز  بهنا و 
مهِر  مونولوگ  سراسری  جشنواره 
روابط  اعالم  طبق  می باشند.  واله 
فرهاد  واله،  مهر  جشنواره  عمومی 
آئیش، حمیدرضا نعیمی و بهناز نازی 

از اساتید و هنرمندان برجسته تئاتر داوران 
نمایش مهرگان  نخستین جشنواره سراسری مونولوگ می باشند. خانه 
مهرگان،  مناسبت جشن  به  واله  آموزشی  فرهنگی  موسسه  حمایت  با 
جشنواره ای را به جهت پشتیبانی از اقشار مختلف تئاتر و با هدف ایجاد 
جریان مولد در هنر های نمایشی، کشف و معرفی استعداد های پنهان 
پرورشی  و  تعلیمی  ابعاد مختلف  و تصریح  اشاعه  و  نمایش  نوظهور  و 
خود در سراسر کشور با عنوان جشنواره تک گویی )مونولوگ( مهِر واله 

برگزار خواهد کرد.

مواجهه با رحیم نوروزي در تلویزیون

به  مواجهه،  فیلم  فیلمبرداری 
کارگردانی رضا دادویی و تهیه کنندگی 
این  شد.  آغاز  تهران  در  الهی  سعید 
کشف  و  گره گشایی  حکایت  فیلم 
قتل  و  کالهبرداری  پرونده  یک  راز 

مامور  یک  شخصی  زندگی  با  که  است 
نیروی انتظامی گره می خورد. این پروژه با 
حضور سردار حاجیان سخنگو و معاون اجتماعی ناجا، رشوند مدیر عامل 
موسسه ناجی هنر و سرهنگ جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک 

راهور کار خود را آغاز کرد.
 از جمله بازیگران اصلی این فیلم می توان به رحیم نوروزی، حمید 
سام  درویشان پور،  میثم  حسینی،  الهه  جاللی تبار،  علیرضا  ابراهیمی، 
حوزه  جوان  چهره های  برخی  و  رستگار  هومن  افشاری،  الهه  دانشور، 

سینما و تئاتر اشاره کرد.

حسین پاکدل وارد نوار زرد شد

فصل دوم سریال نوار زرد، مانند 
فصل اول به غیر از داستان دنباله دار، 
در هر قسمت نیز قصه ای پلیسی جنایی 
را راویت می کند ولي نکته قابل توجه 
تیم  که  است  این  سریال  این  درباره 

بازیگران این پروژه به صورت کامل تغییر 
بازیگران  از  هیچ کدام  نیست  قرار  و  کرده 

فصل اول در فصل دوم حضور داشته باشند. 
و  محمدزاده  سروش  کارگردانی  به  زرد2،  نوار  تصویربرداری 
تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی به مدت 3 ماه است در سکوت خبری در 
استان های تهران، گیالن و البرز آغاز شده است و بانیپال شومون، حسین 
پاکدل، محمود پاک نیت، پورانداخت مهیمن، حسام محمودی، امیرحسین 
بازیگران فصل  از  احرامی  آذین  آقاخانی، ستاره قطبی و  ایوب  صدیق، 

دوم این سریال 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

وضعیت تاسف بار اهالي تئاتر در دوران کرونا
جواد موالنیا: برخي از اهالي تئاتر به 

مسافرکشي و فروشندگي روي آورده اند!
کرونا به شدت به عرصه هنر خصوصا تئاتر ضربه وارد کرده و این 
روزها شاهد آن هستیم که بسیاري از اهالي تئاتر اصال اوضاع خوبي به 
لحاظ مالي ندارند و متاسفانه اخبار عجیب و نگران کننده اي درباره آنها 
این موارد به صحبت هاي  از  مي شنویم که اصال خوشایند نیست. یکي 
جواد موالنیا، بازیگر و کارگردان تئاتر برمي گردد که مدعي است این روزها 
برخي از اهالي تئاتر به کارهایي چون مسافرکشي، فروشندگي و کار در 

کافه مي پردازند که در میان آنها چهره هاي شاخصي هم دیده مي شود!
جواد موالنیا روز گذشته در گفتگویي پیرامون فعالیت های اخیر خود 
گفت: چند مدتی کم کار بودم و پیش از آن هم در تئاتر فعالیت داشتم. 
مدتی است در شبکه چهار صدا و سیما فعالیت دارم و سال گذشته 3 شب 
در هفته برنامه زنده و با موضوع هنر با نام شب های هنر اجرا می کردم 
که بیننده های فرهیخته، فرهنگی و هنرمندی هم داشت. برنامه شب های 
هنر، یک شب راجع به موسیقی، یک شب راجع به هنر های تجسمی و یک 
شب هم راجع به سینما و تئاتر و کتاب بود. آن برنامه تمام شد و برنامه 
جدیدی را که به حواشی و متن اتفاقات سینما، تئاتر و هنر های تجسمی 
می پردازد را آغاز کرده ایم. این برنامه مطالبه گر، جدی و پرسش گر است. 
کمی هم جنبه تند و تیز نقد و شوخی چاشنی برنامه است. اکنون در هم 
سریال شرق بهشت، به کارگردانی محمدحسین غضنفری بازی می کنم.

این کارگردان تئاتر که چندي پیش نمایش موفق آمادئوس را روي 
صحنه داشت، پیرامون فعالیت خود در عرصه تئاتر توضیح داد: در حال 
حاضر مشغول تمرین تئاتری هستم که اگر شرایط مهیا باشد اواخر مهرماه 
روی صحنه عمارت نوفل لوشاتو می رود. متاسفانه تئاتر شرایط اسفباری 
دارد از این جهت که هنوز متولی تئاتر در پی دگرگونی مسئولین و مدیران 
ادامه  نمایش  نیست. هنوز بالتکلیفی سالن های  نمایش مشخص  حوزه 
دارد و معلوم نیست با باز شدن کی بسته می شوند. بازیگران تئاتر که تنها 
همین کار را دارند از زمان شیوع کرونا در شرایط بدی زیست می کنند. 
خیلی از بازیگران شریف به کارهایی، چون مسافرکشی، فروشندگی، کار 
در کافه و... روی آورده اند. حتی نویسندگانی که چندین کتاب معتبر هم 
نوشته اند به اجبار به این کار ها روی آورده اند. بازیگران، نویسندگان و... 
تنها تخصص شان تئاتر است و با تعطیلی ها و عدم حمایت مجبور هستند 
به کار هایی روی بیاورند تا نیاز های اولیه آنها برای گذران زندگی تامین 
شود. بزرگترین انتظاری که از مدیران فرهنگی جدید دارم و فکر می کنم 
این انتظار نجات دهنده است این است که شخصی که متولی کار می شود 
آگاهی و شناخت الزم و کافی از عرصه نمایش داشته باشد. این شخص 
باید بداند تئاتر چطور به وجود می آید و فرآیند تولید تئاتر چگونه است. تا 
زمانی که مدیر فرهنگی این موضوع را نداند و تئاتر ندیده باشد، نمی تواند 

برای حل مشکالت گامی بردارد و نظر درستی بدهد.
این بازیگر جوان و شاخص با تاکید بر ضرورت شناخت مدیر فرهنگی 
از تئاتر عنوان کرد: ما شخصیت های زیادی داریم که به اندازه کافی شناخت 
باال و دید بسیار درستی نسبت به تئاتر دارند، تحصیالت شان در این زمینه 
است و باتجربه اند. از این پتانسیل باال باید برای رفع مشکالت ریز و درشتی 
که گریبان هنرمندان عرصه نمایش را گرفته استفاده کرد. متاسفانه این 
بزرگ ترین مشکل ما است که برخی مدیران فرهنگی نه تئاتر می روند و 
نه تحصیالت مرتبطی دارند و نه شناختی از این عرصه دارند. بسیاری از 
مدیران فرهنگی فکر می کنند تئاتر تفنن است و بچه ها کار اصلی دیگری 
دارند و برای سرگرمی دور هم جمع می شوند و نمایشی اجرا می کنند. 
به همین دلیل با کوچکترین اتفاقی دستور به بستن درب های سالن های 
نمایش می دهند. هیچ درکی از این موضوع وجود ندارد که سالن های تئاتر 
تعدادی خدمات، افراد فنی و مهندس، نورپرداز، روابط عمومی، مدیر، کافه، 
صندوق دار و... دارد و حداقل 2۰ نفر از این راه ارتزاق می کنند. با بسته شدن 
سالن های نمایش 2۰ نفر در یک سالن که تعدادی متاهل هستند و زن و 
بچه دارند، از کار بیکار می شوند و هیچ راهی برای زندگی کردن هم ندارند.
جواد موالنیا در پایان صحبت هایش درباره وضعیت گروه هاي نمایش 
صحبت کرد و گفت: وضعیت گروه های نمایشی غم انگیز است. امیدوارم 
این عرصه به عنوان  باتجربه در  افراد  از  مدیران فرهنگی در کنار خود 
مشاور بهره ببرند. نجات هنر های نمایشی ضرورتی انکارنشدنی است که 

تنها با عزم و اراده مدیران آشنا به این عرصه قابل حل است.

مهدي هاشمي و یک کمدي اجتماعي

فیلم سینمایي طبقه یک و نیم، 
به کارگردانی نوید اسماعیلی پس از 
اکران  برای  نمایش  پروانه  دریافت 
فیلم  این  آماده می شود.  در سینماها 
آزادی  غالمرضا  تهیه کنندگی  به 
پروانه  نمازی  حسین  نویسندگی  و 

براي  تصمیمي  هنوز  ولي  گرفته  نمایش 
زمان اکران آن اتخاذ نشده است.  طبقه یک و نیم، یک کمدی اجتماعی 
با فضایی خاص است که اولین اثر سینمایی اسماعیلی در مقام کارگردان 
محسوب می شود. داستان فیلم در یک کارخانه می گذرد که مدیرعامل 
اتفاقاتي غیرمنتظره می شود.  با ورود به محل کار، متوجه  آن یک روز 
مهدی هاشمی، صحرا اسدالهی، سیروس همتی، خسرو احمدی، قاسم 
زارع، شهره سلطانی، بهروز پناهنده، مهران رجبی، رامتین پورقاسمیان و 

امیرمحمد متقیان بازیگران این فیلم هستند.
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محمد حسین زاده

ــال هاي  ــودی در س ــا بهب رض
ــیار  ــر بس ــه تصوی ــر در عرص اخی
ــرکار شــده اســت. او کــه یکــي  پ
از چهره هــاي شــاخص عرصــه 
تئاتــر بــه شــمار مــي رود ایــن 
ــن  ــینمایي گورک ــم س ــا فیل روزه
ــن در پخــش  ــه صــورت آنالی را ب
ــي  ــه تازگ ــال ب ــن ح دارد و در عی
ــازي  ــا ب ــان ب ــه گدای ــریال ملک س
ــان  ــه پای ــاوت ب ــي متف او در نقش
ــا  ــودی ب رســیده اســت. رضــا بهب
پشــتوانه ای تئاتــری، در زمینــه 
ــوزش  ــی و آم ــری، کارگردان بازیگ
ــه کار اســت  بازیگــری مشــغول ب
ــه  ــر، بلک ــه تئات ــا درصحن و نه تنه
در مدیــوم تصویــر نیــز حضــور 
تأثیرگــذاری دارد. او عضــو انجمــن 
ایــران  تئاتــر  خانــه  بازیگــران 
و گــروه تئاتــر لیــو و یکــی از 
مهمتریــن اســاتید بازیگــری ایــران 
ــای  ــی از چهره ه ــه برخ ــت ک اس
امــروز،  سرشــناس  و  مســتعد 
ــدرام  ــیدی و پ ــن س ــه هوم ازجمل
ــد. ــاگردانش بوده ان ــریفی از ش ش

-در ابتــدا دربــاره نقــش شــبیر 
بگوییــد…  گدایــان  ملکــه  در 
ــن نقــش رســیدید؟ ــه ای چطــور ب

ــازی  ــرای ب ــه ب ــد از آنک *بع
نســخه های   ، شــدم دعــوت 
ســریال  موجــود  قســمت های 
بــه  توجــه  بــا  و  خوانــدم  را 
ر  د ن  گا یســند نو ت  توضیحــا
ــف اولیــه ظاهــر کاراکتــر  توصی
ــه  ــات مخصوصــی ک شــبیر و ادبی
ایــن  از  دریافت هایــی  داشــت، 
کاراکتــر داشــتم کــه این هــا را بــا 
ــرح  ــردان مط ــندگان و کارگ نویس
ــم در  ــواالت و ابهامات ــردم و س ک
ایــن بــاره برطــرف شــد. در نهایــت 
بــه ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه 
بایــد شــبیر را در مــرز بیــن تیــپ 
و کاراکتــر بــازی کنــم، یعنــی 
ــار، حــال  ــی در رفت هــم اغراق های

و هــوا و طــرز حــرف زدنــش 
وجــوه  هــم  و  می شــود  دیــده 
دیگــری از او در جدیتــی کــه دارد 
بــرای  برنامه ریزی هایــی کــه  و 
زندگــی اش دارد تــا بــه مقصــد 
برســد، شــاهد باشــیم. خوشــبختانه 
ــی  ــریال، فضــای تعامل ــن س در ای
ــردان،  ــان کارگ ــی می ــیار خوب بس
بازیگــر و نویســنده وجــود داشــت 
ــم  ــی ه ــای تعامل ــن فض و در ای
ــه  ــکلی ک ــه ش ــبیر ب ــر ش کاراکت
دلخــواه همــه بــود، شــکل گرفــت.

-بازخوردهایــی کــه از ایفــای 
ــبیر در ملکــه گدایــان  ــش ش نق

ــود؟ ــور ب ــتید، چط داش
بازخوردهــای  مجمــوع  *در 
ــردم.  ــت ک ــی دریاف ــت و خوب مثب
را  همــه کســانی کــه ســریال 
ــتان و  ــم از دوس ــد، اع ــده بودن دی
شــاگردانم، ایــن کاراکتــر برایشــان 
جــذاب بود و او را دوســت داشــتند. 
ــه  ــم متوج ــه ه ــا ک ــن معن ــه ای ب
بعــد منفــی کاراکتــر بودنــد و هــم 
ــه از  ــه آنچ ــرا و ارائ ــوه اج از نح
ــی  ــه و کارگردان ــن فیلمنام دل مت
بیــرون آمــده بــود، راضــی بودنــد.

-شــما ازجملــه بازیگرانــی 
ــری  ــا پشــتوانه تئات هســتید کــه ب
جلــوی  بازیگــری  تدریــس  و 

دوربیــن حضــور داشــته اید... فکــر 
می کنیــد پشــتوانه تئاتــری الزمــه 
بــازی خــوب بازیگران در ســینما و 
تلویزیــون و جلــوی دوربیــن اســت 
ــه  ــک تجرب ــا ی ــه صرف ــا اینک ی
خــوب بــرای بــازی در فضــای 

ــت؟ ــری اس تصوی
بگویــم  می خواهــد  *دلــم 
یــک  بــرای  تئاتــری  پشــتوانه 
ــده  ــزام دارد و کمک کنن ــر ال بازیگ
اســت. در روش هــای کلی مرســوم 
در فضــای تئاتــر، بازیگــر در زمــان 
ــن  ــا مت ــه ب ــوزد ک ــن می آم تمری
درگیــر شــود و ایــن به صــورت 
ناخــودآگاه، روش بازیگــر تئاتــر 
ــر  ــی را ب ــر دیالوگ ــه ه ــت ک اس
زبــان نیــاورد و خــرج نکنــد و ایــن 
از آموزه هــای پیــدا و پنهــان کار 
تئاتــر اســت کــه در  جــان بازیگــر 
ــم  ــه مه ــود. نکت ــین می ش ته نش
بعــدی، مســئله بــدن بازیگر اســت. 
ــه  ــد روی صحن ــر بای ــر تئات بازیگ
بدنــی  بیــان  و  بدنــی  حضــور 
موفقــی داشــته باشــد و زبــان بــدن 
ازجملــه نــکات مهــم در بازیگــری 
تئاتــر اســت و بازیگــری کــه ایــن 
ــدازه  ــا را در ان ــته ها و تجربه ه داش
مقتضــی و نیــاز هــر نقــش جلــوی 
ــق  ــا در عم ــاورد، حتم ــن بی دوربی
بخشــیدن بــه کاراکتــر کمــک 
ــن  ــن ای ــه منظــور م ــد. البت می کن

نیســت کــه اگــر کســی تئاتــر کار 
نکــرده باشــد، بازیگــر نیســت بلکه 
ــر  ــر تئات ــک بازیگ ــه ی ــدم ک معتق
می توانــد از ایــن دســتاوردهای 
ســال ها کار و تجربــه روی صحنــه 
تئاتــر بــه نحو شایســته ای اســتفاده 
ــد در  ــد و نتیجــه آن را می توانی کن
نــوع بــازی بازیگرانــی کــه عقبــه 
و پشــتوانه تئاتــری دارند، مشــاهده 
ــر  ــه خاط ــر ب ــر تئات ــد. بازیگ کنی
ــات آن در  ــر و الزام شــیوه کار تئات
ــی را  ــی متن ــا وقت ــل نقش ه تحلی
به دســت  را  فهمــی  می خوانــد، 
ــه  ــرای کســانی ک ــه ب ــی آورد ک م
ــر  ــد، کمت ــر کردن ــر کار تئات کمت
ــر  ــن نظ ــه ای ــد. البت ــاق می افت اتف
مــن اســت و ممکــن اســت اشــتباه 
باشــد امــا در زمینــه آمادگــی بدنی 
ــر  ــر جلوت ــران تئات ــی، بازیگ و بیان
ــن  ــد از ای ــه بای ــه البت ــتند ک هس
داشــته ها به انــدازه نیــاز بــرای 
جهــان یــک نقــش در فضــای 

ــر اســتفاده شــود. تصوی

نقش هــا  پذیــرش  -بــرای 
خــرج  بــه  وســواس  چقــدر 

؟ هیــد می د
ــه  ــی ک ــود نقش ــدا از خ *ج
پیشــنهاد می شــود، اگــر کلیــت 
قصــه را در نمایشــنامه و فیلمنامــه 
ــا شــیوه  دوســت نداشــته باشــم ی

روایــت آن را نپســندم و یــا فضــای 
غیرواقعــی را در روایــت قصه حس 
کنــم، حتــی اگر نقــش اول یک اثر 
باشــد، چنین پیشــنهادی را نخواهم 
پذیرفــت. در ابتــدا کلیــت یک متن 
و اینکــه چطــور حرفــش را می زند، 
بــرای مــن بســیار مهــم اســت بعد 
ــای  ــه ویژگی ه ــه، ب ــن مرحل از ای
کــه  می پــردازم  نقــش  خــود 
ــه  ــز اســت، چ ــدر چالش برانگی چق
در  جایگاهــی  چــه  و  جذابیــت 

ــن دارد. مت

ســریال های  و  -فیلم هــا 
ــش  ــبکه نمای ــرای ش ــیاری ب بس
ــال  ــده و در ح ــد ش ــی تولی خانگ
تولیــد اســت، بــه نظرتــان کیفیــت 
ــون  ــار تاکن ــن آث ــای ای فیلمنامه ه

ــوده؟ ــور ب چط
 ، مه هــا فیلمنا کیفیــت  *
و  بــاال  میــان،  در  خــط  یــک 
پاییــن اســت. از عزیزانــی کــه 
انتخــاب  شــورای  پلتفرم هــا  در 
ــی  ــم کم ــش می کن ــد، خواه دارن
و  باشــند  و جســتجوگر  نتــرس 
و  جوانــان  بــرای  هــم  کمــی 
کســانی کــه معــروف نیســتند وقت 
بگذارنــد و آثارشــان را بخواننــد. ما 
نویســندگان مهجــوری داریــم کــه 
معــروف نیســتند و راه ارتباطــی 
ســرمایه گذاران  و  پلتفرم هــا  بــا 
ــیار  ــندگان بس ــا نویس ــد، ام ندارن
مســتعدی هســتند کــه ســوژه های 
بــه  ننــد  می توا ا  ر زه تــری  تا
فیلم هــا و ســریال ها تزریــق کننــد 
سریال ســازی  و  فیلمســازی  و 
مــا را غنــا ببخشــند. می تــوان 
از ایــن نویســندگان خــالق بــا 
نــه  ا نظر بلند و  ســتی  ه د د گشا
ــا  ــرد ت ــکاری ک ــه هم ــوت ب دع
ــن کشــور، دســت  ــق قوانی ــر طب ب
ــد.  ــری بزنن ــار تازه ت ــق آث ــه خل ب
ــنهاد  ــن پیش ــه م ــی ب ــی نقش وقت
طرح هــا  از  بســیاری  می شــود، 
و  تکــراری  ســوژه های  کــه  را 
سفارشــی دارنــد، رد می کنــم چــون 
ــت  ــت و حقیق ــب نیس ــم جال برای

ــروز  ــکالت ام ــا و مش ــی م زندگ
ــد. ــاب نمی ده ــا را بازت ــردم م م

-بازیگــر مقابــل تــا چــه اندازه 
برایتــان اهمیت دارد؟

ــرای مــن،  *موضــوع مهــم ب
بده بســتان میــان بازیگــران اســت 
ــی  ــرای نقش ــی ب ــوال وقت و معم
دعــوت می شــوم، چــاره ای نیســت 
و بایــد بــا بازیگــر مقابــل کار کــرد 
ــوارد  ــه نظــرم در برخــی م ــی ب ول
وســواس  انتخاب هــا  در  بایــد 
بدهنــد،  خــرج  بــه  بیشــتری 
می شــود  دیــده  گاهــی  چــون 
کــه بازیگــران جلــوی دوربیــن 
ضعــف بدنــی دارنــد یــا بیــان آنهــا 
نقــش ضعیــف  از  ادراکشــان  و 
اســت و اینهــا بــه دلیــل نداشــتن 
تجربــه اســت. بایــد برخــی از ایــن 
بازیگــران کم تجربــه را توجیــه 
کــرد کــه بــا 2 مــاه و ۶ مــاه 
ــع  ــد متوق ــوزش بازیگــری نبای آم
ــش پررنگــی را در  ــه نق ــید ک باش
یــک اثــر نمایشــی داشــته باشــید، 
اشــتباهی  فرهنــگ  ایــن  امــا 
ــدام  ــاده و هرک ــه جاافت ــت ک اس
ــن  ــه ای ــم و ب ــه نحــوی مقصری ب
ــن  ــان دام ــع جوان ــرص و طم ح
ــن  ــا کالس رفت ــه ب ــم ک می زنی
یــا بــدون کالس رفتــن و بــا 
ــه  ــد درحالی ک ــش بگیرن ــول، نق پ
هــم مــا و هــم خــودش می دانیــم 
ــد در  ــن روش نمی توان ــه ای کــه ب
بازیگــری  پرپیچ وخــم  عرصــه 

دوام بیــاورد.

و  سریال ســازی  ینــده  -آ
فیلمســازی بــرای شــبکه نمایــش 

می بینیــد؟ چطــور  را  خانگــی 
*آثــاری کــه از شــبکه نمایش 
خانگــی پخــش می شــود، بــا اقبال 
ــد  ــا بای ــده، ام ــراه ش ــردم هم م
بدانیــم کــه اگــر کیفیــت ایــن آثــار 
نمایشــی شــامل قصــه و داســتان و 
دیگــر ویژگی هــای تولیــد رعایــت 
نشــود، ایــن مخاطــب را از دســت 
حاضــر  حــال  در  داد.  خواهیــم 
ــی،  ــای جهان ــبکه ها و پلتفرم ه ش
ســریال هایی را بــا بهتریــن کیفیت 
پخــش می کننــد کــه در دســترس 
ــن  ــرار دارد و ای ــان ق ــه جهانی هم
ــت اندرکاران  ــرای دس ــه را ب وظیف
خطیرتــر  ایرانــی  پلتفرم هــای 
تاکنــون  اگرچــه  کــه  می کنــد 
ایــن  آثــار  از  خوبــی  اســتقبال 
پلتفرم هــا صــورت گرفتــه، امــا 
ــر  ــه ب ــز آنک ــت ج ــاره ای نیس چ
کیفیــت بیشــتر اصــرار کنیــم و بــا 
صبــر و حوصلــه، تولیــد بیشــتر در 
سریال ســازی را بــا کیفیــت بیشــتر 
ــری  ــل، خط ــم. تعجی ــراه کنی هم
اســت کــه سریال ســازی در شــبکه 
نمایــش خانگــی را تهدیــد می کند. 
ســاخت  دســت اندرکاران  همــه 
نویســندگان،  شــامل  ســریال ها 
کارگردانــان، بازیگــران و دیگــر 
ــه  ــط ب ــد فق ــد نبای ــل تولی عوام
ــام  ــه تم ــند ک ــرف باش ــر مص فک
ــریالی  ــمتی از س ــد قس ــود، بای ش
ــه  ــط در منطق ــه فق ــه ن ــیم ک باش
خاورمیانــه، بلکــه در ابعــاد جهانــی 

ــده شــود. دی
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