
ادعای دوباره کارشناسان اقتصادی؛

بازار سرمایه، عامل گرانی قیمت کاالها 

به گزارش دنیای جوانان، دکتر محمدرضا شانه ساز 
درباره ادعای وجود واکسن کرونای فایزر در بازار ایران، 
گفت: ما به همه منابع معتبر واکسن از جمله فایزر اروپا 
که برای شرکت بایون تک است، معرفی نامه و مجوز برای واردات 
داده ایم؛ با این حال، این که اعالم می کنند در بازار ناصرخسرو فایزر 
وجود دارد، واقعاً درست نیست. مردم مطمئن باشند اگر کسی واکسنی 

به عنوان فایزر به دست مصرف کننده می دهد، آن واکسن تقلبی است.
وی افزود: حتی روابط عمومی فایزر آمریکا در اطالعیه ای اعالم کرد 
که فایزر صرفاً از سوی دولت ها خرید و فروش می شود و تاکنون ما 
به هیچ بخش خصوصی فایزر نداده ایم. حتی در این اطالعیه اعالم 

کردند آنچه در بازار ایران به عنوان فایزر اعالم شده، تقلبی است.
صفحه 2

یک روان پزشک مطرح کرد؛ 

افزایش خودکشی و بیماری های اعصاب
 و روان در ایام کرونا

کروناعاملکمتحرکیوکاهشمهارتدانشآموزان
شیوع کرونا، حوزه های مختلف را با مشکالت 
با  جمله  از  است  کرده  رو  روبه  جدی  آسیب های  و 
غیرحضوری شدن کالس های درسی، نظام آموزشی 
را دچار  آینده سازان جامعه  به عنوان  دانش آموزان  و 

آسیب هایی اعم از جسمی و روانی کرده است.
شهریور که به نیمه می رسد بوی مهر و بازگشایی مدارس 
و همهمه برای خرید نوشت افزار و کیف و کتاب دو چندان می 
شود و دانش آموزان به ذوق دیدار دوستان قدیمی، لباس های فرم 
مدرسه را پرو می کنند تا برای روز اول مرتب و منظم به دیدار 

دوستان و معلمان بروند.
و  کرونا  ویروس  گیری  همه  با  که  است  سالی  دو  اما 
تعطیلی اجباری آموزش ها و سوق دادن مدارس به سمت آموزش 
غیرحضوری این شور و شوق رنگ باخته و جای خود را به کالفگی، 
بی حوصلگی و تنبلی در دانش آموزان داده است زیرا شیوع ناگهانی 
کرونا مهلتی برای آماده سازی خانواده ها و دانش آموزان به آموزش 
مجازی و آنالین نداد و این ضرورت در سایه مشکالت ناشی از 

کرونا مغفول ماند.
صفحه 2

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه:

بیش از ۱۲ هزار ُتن گاز مایع در کردستان 
توزیع شد

4
بازگشت خارجی ها در صنعت لوازم خانگی شایعه است

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1830-  شنبه 20  شهریور  ۱400- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سامدرخشاني:هر

اثريباسانسور
ومميزينابود

ميشود!

6ورزش
یوسينبولت:
وسوسهشدم

بهدووميدانی
بازگردم!

هنگ 7فر

سام درخشاني روزگاري يكي از بازيگران شاخص در نقش هاي 
منفي يا اصطالحا خاكستري بود ولي رفته رفته تغيير مسير داد و 
وارد وادي كمدي شد و اتفاقا در اين ژانر نيز بسيار موفق ظاهر 
شد تا جايي كه شايد خيلي ها فراموش كردند كه او روزگاري 
نقش هاي منفي هم بازي كرده است. اما حاال شاهد يك شكل 

جديد از بازيگري در اثر جديد وي هستيم. 

سريع ترين مرد جهان عنوان كرد بازگشت كريستيانو رونالدو او را 
وسوسه كرده است تا به دووميدانی بازگردد. به گزارش تلگراف، 
يوسين بولت، سريع ترين انسان تاريخ، اعتراف كرد بازگشت 
كريستيانو رونالدو به منچستريونايتد او را احساساتی كرده است 
و باعث شده وسوسه شود بار ديگر به دنيای دووميدانی بازگردد.

»و من هيچ شبی چنان بيدار نبوده ام و چنان هشيار به هيچی. 
زير سقف آن آسمان و آن ابديت، هرچه شعر كه ازبر داشتم 
خواندم به زمزمه ای برای خويش و هرچه دقيق تر كه توانستم 
در خود نگريستم تا سپيده دميد و ديدم كه تنها »خسی« 
است و به »ميقات« آمده است و نه »كسی« و به »ميعاد«ی.«

از
»دیدوبازدید«
تا»سنگیبر

گوری«

آنچهبهاسمفایزرفروختهمیشود،تقلبیاست! هشدار پلیس درباره حفاظت از حریم خصوصی 
در فضای مجازی

با توجه به افزایش روزافزون خطرات امنیتی در فضای مجازی، پلیس 
فتا هشدارهایی در راستای حریم خصوصی کاربران، نکات امنیتی در هنگام 
خرید و نگهداری از رمز ارزها و کالهبرداری با صفحات جعلی افراد مشهور 
را اعالم کرده است.به گزارش دنیای جوانان به نقل از سایت پلیس فتا، در راستای حفظ 
حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی نکاتی پلیس فتا هشدار ها و توصیه هایی را 

منتشر کرده است.
صفحه 2

وزیر نفت با بیان اینکه مقدار کنونی ذخیره سازی های 
سوخت نیروگاهی نسبت به دوره مشابه پارسال ۳۰ درصد 
کمتر است، گفت: همه تالشمان این است ظرفیت سوخت 
مایع نیروگاه ها را باال ببریم. به گزارش دنیای جوانان، جواد اوجی، 
روز گذشته )جمعه( پس از بازدید از پاالیشگاه نفت تهران در جمع 
خبرنگاران گفت: توفیق شد از یکی از قدیمی ترین پاالیشگاه های 
کشور که نزدیک به ۱۳.۵ درصد ظرفیت پاالیشی کشور را در اختیار 

دارد بازدید کنیم.وی افزود: این پاالیشگاه آخرین مراحل تعمیرات 
اساسی و تأمین سوخت کشور و تولید فرآورده ها از جمله بنزین و 
گازوئیل را در دستور کار دارد، همچنین افزایش کمی و کیفی برای 
ظرفیت پاالیشی کشور دیده شده است، در دولت سیزدهم، وزارت 
نفت افزایش ظرفیت پاالیشگاه های موجود و  ایجاد ظرفیت پاالیشی 

جدید را دنبال می کند.
صفحه ۳

ظرفيتپاالیشنفتکشور۱.۵برابرمیشود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

 فراخوان 
ارزیابی کیفی )65 -1400(

) موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایي نظام مستند سازي(
  اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد   فراخوان ارزیابی کیفی  تکمیل کتابخانه مرکزی بندرعباس بشرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فني منضم به اسناد 

ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( برگزار نماید. 

مدت اجراي پروژهبرآورد اولیه بر اساس فهرست ابنیه سال 1400 )ریال(شهرستاننام پروزه

18  ماه220میلیارد ریالبندرعباستکمیل کتابخانه مرکزی بندرعباس

نوع فراخوان: فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه
نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

۲- موضوع فراخوان : اجراي عملیات تکمیل کتابخانه مرکزی بندرعباس شامل : اجراي عملیات ابنیه وتاسیسات و سایر آیتم هاي مورد نیاز بر اساس نقشه ها و مشخصات فني اجرایي.
 زمان و محل توزیع/فروش

 زمان شروع توزیع اسناد ارزیابی : روز    یکشنبه     مورخ    2۱ / ۰6  /۱4۰۰  ساعت ۱4
 زمان پایان توزیع اسناد ارزیابی : روز  یکشنبه   مورخ  28    / ۱4۰۰/۰6  ساعت ۱4

محل دریافت اسناد : کلیه مراحل فروش و تحویل و بازگشایی اسناد از طریق سایت تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ایران ( انجام می گردد.

 مهلت تحویل اسناد از سوي مناقصه گران : سایت تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران ( 
 مهلت و زمان تسلیم اسناد ارزیابی:  روز    دوشنبه    مورخ    ۱2/  ۰7 /۱4۰۰  ساعت ۱4

 موارد الزامی و مهم:
الف-   ارائه حسابرسی بروز شده و گواهی صالحیت ایمنی الزامی است.

شرایط مناقصهگران:
 الف( - داشتن شخصیت حقوقي ب(- داشتن توانایي ارائه ضمانتنامه بانکي شرکت در مناقصه و ضمانتنامه انجام تعهدات پ(- داشتن ظرفیت خالي د( 

داشتن  حداقل رتبه 4 ابنیه-و(توانایی انجام کار بدون پیش پرداخت  
تاریخ بازگشایي پاکت ها :ساعت ۱۰ روز    سه شنبه    مورخ  ۱۳ /  ۰7  /۱4۰۰

جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید به سایت هاي زیر مراجعه نمایید : 
ir.mporg.iets//:http ,ir.Setadiran

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان
شناسه آگهی: ۱۱870۲۱  

مدیرعامل بانک مسکن از افزایش 
سقف وام مسکن جوانان به یک میلیارد 
این  داد و گفت:  تهران خبر  تومان در 
رقم در شهرهای بزرگ 8۵۰ میلیون و 
در سایر شهرها 7۰۰میلیون تومان است.

به گزارش دنیای جوانان، محمود 
شایان در نشست خبری که آخر هفته 
بانک  مرکزی  ساختمان  در  و  گذشته 
به  توجه  با  افزود:  شد،  برگزار  مسکن 
شرایط تورمی و افزایش قیمت مسکن 
از سال گذشته برای افزایش وام مسکن 
درخواست  مرکزی  بانک  به  جوانان 
در  که  داشتیم  اعتبار  سقف  افزایش 
گام نخست وام مسکن جوانان به 4۰۰ 
میلیون تومان در تهران افزایش یافت.

اضافه  مسکن  بانک  مدیرعامل 
کرد: با توجه به رشد مجدد قیمت ها در 
بخش مسکن، مجددا به بانک مرکزی 
دادیم  را  جوانان  وام  افزایش  پیشنهاد 
که نهایتا با مصوبه شورای عالی پول و 
اعتبار موفق به اخذ مجوز برای افزایش 
یک میلیاردی وام مسکن جوانان شدیم.

وی گفت: بر این اساس به تمام 
حساب  افتتاح  که  شد  ابالغ  ها  بانک 
مسکن جوانان نزد شعبات بانک مسکن 

با سقف یک میلیاردی انجام شود
درباره  مسکن  بانک  مدیرعامل 
جزییات دریافتی این وام اضافه کرد:  بر 

این اساس مبلغ یک میلیارد در تهران، 
8۵۰ میلیون تومان در مراکز استان ها و 
شهرهای بزرگ و 7۰۰ میلیون تومان در 

سایر استانها تخصیص می یابد.
مشهد،  کرج،  شایان،  گفته  به 
تبریز اصفهان، اهواز، شیراز و کرمانشاه 
جزو شهرهای بزرگ محسوب می شود 
میلیونی   8۵۰ وام  دریاف  مشمول  که 

می شود.
گفت:  مسکن  بانک  مدیرعامل 
حساب  افتتاح  با  توانند  می  متقاضیان 
مسکن جوانان و واریز ماهانه 2۰۰ هزار 

تومان، ۱۵ سال بعد وام یک میلیاردی 
را دریافت کنند.

درباره  ایرنا  به  پاسخ  در  شایان 
اینکه آیا امکان دریافت این وام زودتر از 
موعد۱۵ ساله است، گفت: متقاضیان در 
تهران می توانند بعد از ۵ سال از افتتاح 
این حساب، با تغییر ضرایب مبلغ 4۰۰ 
استان ها۳۵۰  مراکز  در  تومان،  میلیون 
تومان و در سایر شهرها ۳۰۰  میلیون 

میلیون تومان برداشت داشته باشند.
این  تامین  منابع  شایان  گفته  به 
به  و  است  جوانان  سپرده  حساب  وام 

زیر ۵  آن  برداشت  امکان  دلیل  همین 
سال وجود ندارد.

بانک  واحدی  ر  هزا  2۱۰ سهم
مسکن از طرح یک میلیونی مسکن 

مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ 
به ایرنا در خصوص سهم این بانک در 
تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی 
گفت: دولت سیزدهم با تاکید بر ساخت 
یک میلیونی مسکن در هر سال، تالش 
سیستم  کردن  هماهنگ  برای  زیادی 

بانکی برای تخصیص تسهیالت دارد.
مجلس  تکلیف  داد:  ادامه  وی 
این است که ۳6۰ هزار میلیارد تومان 
توسط سیستم بانکی به بخش مسکن 
بانک   ۱۹ به  رقم  این  یابد.  اختصاص 
خصوصی و دولتی تقسیم شده که مکلف 

به پرداخت آن هستند.
به گفته شایان سهم بانک مسکن 
واحد  میلیون  یک  از  واحد  هزار   2۱۰
تامین  به  موظف  که  است  مسکونی 

مالی آن است.
گفت:  مسکن  بانک  مدیرعامل 
مسکن،  بانک  به  متقاضیان  معرفی  با 
هستند  تسهیالت  ارایه  آماده  شعبات 
ضمن اینکه بانک مسکن آمادگی دارد 
بیش از سهمیه اعالم شده برای ساخت 
سال  در  مسکن  واحدی  میلیون  یک 

مشارکت کند.

پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
خارجی  بازیکن  جذب  قوانین  می گوید 
که فدراسیون فوتبال تدوین کرده صرفا 
برای این است که پرسپولیس بازیکن 

خارجی جذب نکند.
ه  ر با ر د ی  گل محمد یحیی 
آخرین وضعیت تیمش قبل از سفر به 
تاجیکستان اظهار کرد: اتفاقات غیرقابل 
پیش بینی رخ داد و در شرایطی که  باید 
شوک  یک  بشویم،  تاجیکستان  عازم 
دوست  ما  شد.  وارد  تیم  به   مدیریتی 
داشتیم آقای سمیعی حضور داشته باشند 
آقای  که  حاال  نداد.  رخ  اتفاق  این  اما 
صدری آمده اند کار را پیش می بریم و 

مشکل خاصی وجود ندارد.
او درباره نقل  و انتقاالت پرسپولیس 
بازیکن  کردیم  تالش  ما  گفت:  هم 
خارجی جذب کنیم اما متاسفانه مجوز 
از سوی فدراسیون برای ما صادر نشد. 
در  که  حساسی  بازی های  به  توجه  با 
به  حداقل  داشتیم  انتظار  داریم،  پیش 
اجازه می دادند که  بدهکار  باشگاه های 
اتفاق  این  کنند.  جذب  بازیکن  یک 
ادامه  شرایط  همین  با  باید  و  نداد  رخ 
جذب  برای  که  قوانین  این  بدهیم. 

فقط  شده،  تدوین  خارجی  بازیکن 
اول  همان  از  است.  پرسپولیس  برای 

خارجی  بازیکن  پرسپولیس  می گفتند 
تیم ها جذب کنند،  نکند و سایر  جذب 

بنویسند  قوانینی  که  این  تا  بود  بهتر 
بازیکن  ند  نتوا پرسپولیس  فقط  که 
رای  باشگاه ها  برخی  بگیرد.  خارجی 
هستند،  شدن  محروم  درحال  و  دارند 
بازیکن  می توانند  گفتند  آن ها  به  اما 
جذب کنند. در صحبت های مسووالن 
فدراسیون هم تناقض وجود دارد و این 
قوانین شفاف نیست. این که پرسپولیس 
نمی تواند بازیکن خارجی بگیرد اما سایر 
تیم ها می توانند بازیکن خارجی بگیرند، 
چند  در  پرسپولیس  است.  بی انصافی 
سال اخیر آبروی فوتبال ایران را خریده 
است و اعتبار فوتبال ایران بوده است. 
این سهمیه هایی که هر سال می گیریم 
در  پرسپولیس  موفق  حضور  خاطر  به 

آسیا بوده است.
او ادامه داد: در بحث تیم ملی هم 
بیش ترین بازیکنان را پرسپولیس به تیم 
ملی داده و حتی مربیانش را هم به تیم 
دارم  بحث  هنوز  البته  است.  داده  ملی 
که با مربی تحت قرارداد باشگاه چطور 
برای تیم ملی قرارداد امضا می کنند. با 
این حال همه چیز یک طرفه است و 
فقط پرسپولیس به فدراسیون سرویس 

می دهد.

گل محمدی:

با قوانین خاص، نگذاشتند بازیکن خارجی بگیریم
مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛

افزایش واِم مسکن جوانان به یک میلیارد تومان 

صفحه۳

خبـری  ه  یـگا پا گـزارش  بـه 
بانـک مسـکن- هیبنـا، عیسـی کاظم 
 28۰۰ پـروژه  افتتـاح  آییـن  در  نـژاد 
واحـدی آسـمان البـرز، اظهار داشـت: 
بانـک مسـکن بـا قدمتـی بیـش از 8۰ 
سـال فعالیـت، بـه عنـوان یـک بانک 
بخـش  در  ای  توسـعه  و  تخصصـی 

مسـکن فعالیـت مـی کنـد.
از  یکـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ماموریـت هـای اصلـی بانک مسـکن، 
تامیـن مالـی ایـن بخش اسـت، افزود: 
بـدون شـک مسـکن دغدغـه اصلـی 
کشـورها اسـت. وقتی خانواری مسکن 
نداشـته باشـد همیشـه ایـن دغدغـه و 
اضطـراب به آنها غالب اسـت اما وقتی 
خانـواده ای صاحب مسـکن می شـود 
بخـش زیـادی از دغدغـه هـای ذهنی 
آنهـا هـم از بیـن می رود و بـه آرامش 

رسـد. می 
بانـک  مدیـره  هیـأت  رئیـس 
مسـکن، گفـت: رسـالت بانک مسـکن 
تخصصـی  بانـک  یـک  عنـوان  بـه 

تامین مالی واحدهای مسـکونی اسـت 
کـه ویژه اقشـار میـان درآمـدی جامعه 
سـاخته مـی شـود، بنابراین ایـن بانک 
تولیـد خانه های لوکـس را تامین مالی 

کند. نمـی 
هـای  ظرفیـت  بـه  نـژاد  کاظـم 
اشـتغال صنعـت سـاختمان اشـاره کرد 
ظرفیـت  مسـکن  سـاخت  گفـت:  و 
بـه  دارد  باالیـی  بسـیار  اشـتغالزایی 
طوریکـه بـا احتسـاب صنایـع وابسـته 
حدود ۱۳ درصد از اشـتغال کل کشـور 

بـه ایـن بخـش اختصـاص دارد.
وی بـا بیـان اینکـه مـا در بانـک 
مسـکن ۹۳ درصـد منابع خـود را صرفا 
در حـوزه تامین مالی بخش سـاختمان 
بـه ویژه مسـکن اختصاص مـی دهیم، 
گفـت: پـروژه هـای بزرگـی بـا تامیـن 
مالی بانک مسـکن اجرا شـده که یکی 
از نمونـه هـای آن مسـکن مهر اسـت. 
هـر چنـد شـاید در بـازه زمانـی خاصی 
انتقاداتـی بـه ایـن طرح شـد امـا امروز 
مشـاهده مـی کنیـم بسـیاری خانوارها 

به واسـطه همین طرح صاحب مسـکن 
و سـرپناه شدند

رئیس هیأت مدیره بانک مسـکن 
بـرای  بانـک  آمادگـی  بـه  اشـاره  بـا 
مشـارکت در پـروژه هـای ملـی افزود: 
عـالوه بر این، بانک مسـکن در برنامه 
اقدام ملی مسـکن نیز مشـارکت داشته 
و بـا توجـه بـه تاکیـد رئیـس جمهـور 
واحـد  میلیـون  یـک  سـاخت  بـرای 
مسـکونی در سـال، مسـوولیت بزرگی 
بر دوش بانک مسـکن و شـرکت های 
وابسـته قـرار دارد. بانـک مسـکن باید 
خـود را بـرای مشـارکت در ایـن پروژه 

ملـی آمـاده کند.
کاظـم نـژاد بـا تاکیـد بـر اینکـه 
بانـک مسـکن عـالوه بـر تامیـن مالی 
سـاخت مسـکن، رسـالت دیگری برای 
متقاضیـان  بـه  تسـهیالت  پرداخـت 
خریـد را هـم دارد گفـت: بحـث هایی 
در خصوص افزایش سـقف تسـهیالت 
ایـن  بـه  بایـد  امـا  مـی شـود  خریـد 
نکتـه اشـاره کنـم کـه افزایش سـقف 

تسـهیالت باید با مجـوز بانک مرکزی 
و شـورای پـول و اعتبار باشـد بنابراین 
بانـک مسـکن به تنهایـی در این حوزه 
داد:  ادامـه  نیسـت.وی  گیـر  تصمیـم 
بانک مسـکن در سـال ۱4۰۰ اختیارات 
ویـژه ای دارد کـه نمونـه آن افزایـش 
 4۵۰ بـه  سـاخت  تسـهیالت  سـقف 
میلیـون تومان ویژه سـاخت واحدهای 
مسـکونی با فنـاوری های نوین اسـت 
که اگر شـرکت سـازنده بورسـی باشـد 
امـکان افزایش این سـقف تسـهیالت 

تـا ۵۰ درصـد هـم وجـود دارد.
رئیس هیأت مدیره بانک مسـکن 
بـا بیـان اینکـه امیدواریـم بـا تالش و 
کوشـش بتوانیـم خواسـته هـای مردم 
تامیـن مسـکن مطلـوب  در حـوزه  را 
پوشـش دهیـم، گفـت: انتظـار می رود 
شـرکت سـرمایه گـذاری مسـکن بـه 
انبـوه سـاز کشـور  عنـوان بزرگتریـن 
بـا تسـریع در اجـرای پروژه هـا، بتواند 
نقـش قابـل توجهـی در تحقـق وعـده 

سـاخت مسـکن دولت داشـته باشـد.

بانک مسکن باید خود را برای طرح مسکن میلیونی آماده کند
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بررسی مشکالت پرستاران در دستور کار مجلس
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی هفته آینده میزبان وزرای نفت، راه 

و شهرسازی، ارتباطات، نیرو، فرهنگ و جهادکشاورزی خواهند بود.
به گزارش دنیای جوانان، جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی 

از امروز شنبه تا چهارشنبه برگزار خواهد شد و دستور کار این جلسات به شرح زیر است:
کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

رسیدگی به طرح های اصالح آئین نامه داخلی مرتبط با فرایند رسیدگی به الیحه 
بودجه در مجلس

کمیسیون اصل نود
نشست با رئیس سازمان انرژی اتمی در باره نحوه اجرای قانون راهبردی برای لغو 

تحریم و صیانت از منافع ملت ایران
های  گوشی  قاچاق  و  واردات  درباره  ربط  ذی  های  دستگاه  مسئوالن  با  نشست 

لوکس تلفن همراه
نشست با وزیر نفت برای بحث و تبادل نظر درباره نحوه رسیدگی به پرونده ها و 

شکایات واصله در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
وزارت  نمایندگان  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  حضور  با  کمیسیون  عمومی  نشست 
سامانه  درباره  ها  پژوهش  مرکز  و  کشور  بازرسی کل  سازمان  سپاه،  اطالعات  اطالعات، 

ملی امالک و اسکان
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی

بررسی طرح الحاق سه تبصره به ماده ۹2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی با حضور وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی، دیوان 

محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
بررسی و ارائه گزارش نظارتی در خصوص نحوه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی با حضور وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت، امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، 

سازمان تامین اجتماعی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
انتخاب دو نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق 

کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
بررسی چارچوب تدوین بسته قانونی ارتقاء نظام تامین مالی و جهش تولید با حضور 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، سازمان 
برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی، اتاق های ایران و تعاون، 

دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

و  آموزشی  مراکز  و  مدارس  اداره  و  تأسیس  قانون  از  موادی  اصالح  طرح  بررسی 
پرورشی غیردولتی

سربازان  آموزش  روند  بررسی  جهت  نزاجا  وظیفه  شهدای  آموزش  مرکز  از  بازدید 
وظیفه و نخبگان

بررسی الیحه نظام رتبه بندی معلمان با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
و سایر مسئوالن دستگاه های اجرایی ذی ربط

کمیسیون اجتماعی
بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور سازمان اداری و استخدامی 
دستگاه  سایر  و  کشور  محاسبات  دیوان  ها،  پژوهش  مرکز  اداری،  عدالت  دیوان  کشور، 

های مرتبط
بازدید از نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر ناجا و جلسه با رئیس پلیس مواد مخدر ناجا 

و تشکیل جلسه با مسئوالن مربوطه
بررسی طرح تاسیس شرکت های تعاونی و توسعه و عمران شهرستانی یا استانی با 

حضور مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های
بررسی الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

بررسی طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی با حضور دستگاه 
های مربوطه

کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها
بررسی الیحه یک فوریتی تمدید مهلت های مقرر در تبصره های ۱ و2 ماده )2(

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
چند  های  حوزه  در  تناسبی  به  اکثریتی  انتخابات  نظام  تبدیل  طرح  کلیات  بررسی 

نماینده ای مجلس شورای اسالمی
بررسی اعمال ماده )2۳4( قانون آیین نامه داخلی مجلس با موضوع فرمانداری گرمسار 

و استانداری سمنان با حضور نماینده متقاضی و دستگاه ذی ربط
بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور

کمیسیون بهداشت و درمان
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مسئوالن  حضور  با  پرستاران  مشکالت  بررسی 
پزشکی، سازمان نظام پرستاری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور 

و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

واردات فایزر نداشته ایم؛
آنچه به اسم فایزر فروخته می شود، تقلبی است!

رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: تاکنون سابقه واردات رسمی واکسن 
فایزر به کشور نداشته ایم؛ بنابراین شک نکنید آنچه به عنوان فایزر در بازار آزاد و 

ناصرخسرو فروخته می شود، تقلبی است.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر محمدرضا شانه ساز درباره ادعای وجود واکسن 
کرونای فایزر در بازار ایران، گفت: ما به همه منابع معتبر واکسن از جمله فایزر 
اروپا که برای شرکت بایون تک است، معرفی نامه و مجوز برای واردات داده ایم؛ با 
این حال، این که اعالم می کنند در بازار ناصرخسرو فایزر وجود دارد، واقعاً درست 
نیست. مردم مطمئن باشند اگر کسی واکسنی به عنوان فایزر به دست مصرف کننده 
می دهد، آن واکسن تقلبی است.وی افزود: حتی روابط عمومی فایزر آمریکا در 
اطالعیه ای اعالم کرد که فایزر صرفاً از سوی دولت ها خرید و فروش می شود 
و تاکنون ما به هیچ بخش خصوصی فایزر نداده ایم. حتی در این اطالعیه اعالم 

کردند آنچه در بازار ایران به عنوان فایزر اعالم شده، تقلبی است.
فایزر منفی 7۰ درجه  باید توجه کرد که دمای نگهداری  شانه ساز گفت: 
سانتی گراد است و شرایط خاصی برای حمل و نقل دارد؛ بنابراین خواهش می کنم 
مردم این فریب را باور نکنند.بنابر اعالم کانال تلگرامی وبدا، شانه ساز تاکید کرد: 
تاکنون سابقه واردات رسمی فایزر به کشور را نداشته ایم؛ بنابراین شک نکنید چیزی 

که به عنوان فایزر فروخته می شود، تقلبی است.

هشدار پلیس درباره حفاظت از حریم خصوصی در فضای مجازی
با توجه به افزایش روزافزون خطرات امنیتی در فضای مجازی، پلیس فتا 
هشدارهایی در راستای حریم خصوصی کاربران، نکات امنیتی در هنگام خرید 
و نگهداری از رمز ارزها و کالهبرداری با صفحات جعلی افراد مشهور را اعالم 

کرده است.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از سایت پلیس فتا، در راستای حفظ حریم 
خصوصی کاربران در فضای مجازی نکاتی پلیس فتا هشدار ها و توصیه هایی را 

منتشر کرده است.
عدم استفاده ازاینترنت بی سیم )وای فای( رایگان همگانی، پرهیز از دانلود 
و نصب اپلیکیشن های ناشناس و نامعتبر، استفاده از گذرواژه های امن و سیستم 
ورود دو مرحله ای، باز نکردن لینک های ناشناس و تبلیغات وب سایت های نامعتبر 
و عدم ارائه اطالعات شخصی و مالی به افراد ناشناس از جمله این هشدارهاست.

نکات امنیتی در هنگام خرید و نگهداری از رمز ارزها
پلیس فتا همچنین با تأکید بر اینکه امروزه خرید و نگهداری از رمزارزها 
محبوبیت بیش از پیشی یافته و کاربران زیادی را به خود جذب کرده است، دانستن 
نکات امنیتی استفاده از رمز ارزها برای کاربران که قصد ورود به این فضا را دارند 

الزم و ضروری دانسته و چند نکته امنیتی مهم را بیان کرده است.   
قرار ندادن کلید خصوصی کیف پول دیجیتالی خود را در اختیار دیگران، چک 
کردن آدرس کیف پول مقصد قبل از انتقال پول، اطمینان از امنیت و اعتبار صرافی 
که قصد استفاده از آن را دارید، استفاده از کیف پول های سخت افزاری و آفالین 
برای ذخیره سازی رمز ارزها، تهیه کیف پول سخت افزاری خود را از وب سایت ها 
و مراکز معتبر و استفاده از احراز هویت دو مرحله ای از نکات ایمنی اعالم شده است.

مراقب کالهبرداری با صفحات جعلی افراد مشهور باشید!
پلیس فتا نسبت به کالهبرداری با صفحات جعلی افراد مشهور هم هشدار 
داده و اعالم کرده که افراد کالهبردار در فضای مجازی با ایجاد صفحات جعلی 
شبیه به افراد مطرح جامعه مانند ورزشکاران، بازیگران، خوانندگان و…، و  با خرید 
فالوورهای فیک، مدتی مشابه اکانت اصلی فعالیت می کند و بعد با گرفتن تبلیغات، 
درخواست پول، فروش پیج و راه های دیگر از اعتماد افراد سوءاستفاده کرده و اقدام 

به کالهبرداری می کنند.

یک روان پزشک مطرح کرد؛ 

افزایش خودکشی و بیماری های اعصاب و روان در ایام کرونا
کشوری  کمیته  عضو 
کشی  د خو ز  ا ی  پیشگیر
گفت: ابتال به هشت بیماری 
افزایش  کرونا  یام  ا در  نپزشکی  روا

داشته است.
به گزارش دنیای جوانان؛ مهدی 
کریمی، عضو کمیته کشوری پیشگیری 
پزشکان  روان  انجمن  و  خودکشی  از 
ایران گفت: شاید بین 8۰ تا ۹۰ درصد 
مسمومیت هایی که به بیمارستان لقمان 
ارجاع می شود، تعمدی است و با هدفی 

خودشان را مسموم می کنند. 
او در ادامه گفت: بیشتر افرادی که 
مشکلشان  می زنند،  کار  این  به  دست 
انطباقی است؛ یعنی استرسی به آن ها 
نمی توانند  که  زمانی  و  می شود  وارد 
منطبق  استرس  این  با  را  خودشان 
اگر  می کنند.  خودکشی  اقدام  کنند، 
نوع  این  بگوییم،  ترتیب  به  بخواهیم 
مراجعان به ترتیب درگیر استرس های 
اخیر زندگی شان، افسردگی و پس از آن 

سوءمصرف مواد هستند. 
او درارتباط با تاثیر شیوع کرونا بر 
آمار افرادی که خودکشی می کنند، گفت: 
ابتال به هشت بیماری روانپزشکی در ایام 
افسردگی،  است،  داشته  افزایش  کرونا 
هراس، اضطراب، حمالت پنیک اتک، 
وسواس ها، مشکالت خواب، سوءمصرف 
همگی  خودکشی  و  موادمخدر  و  دارو 
از  وسیعی  طیف  داشته اند.  افزایش 
جامعه ما متاسفانه دچار مشکالت خلقی 
و اضطرابی و مشکالت خواب هستند 
که سوءمصرف مواد هم جزو این موارد 
است و خیلی از این افراد به سمت اقدام 

به خودکشی می روند.
مساوی  درشرایط  افزود:  کریمی 
می دهند  انجام  مردان  که  اقداماتی 
خشن تر است و بیشتر منجر به مرگ 
انجام  خانم ها  که  اقداماتی  می شود. 
از  رد.  دا کمتری  خشونت  می دهند 
کلی  طور  به  مواد  سوءمصرف  طرفی 
اقدام  است،  زنان  از  بیشتر  مردان  در 
به خودکشی با موادهای اپیوم، تریاک، 
و  هروئین  شیشه،  ترامادول،  متادون، 
بیشتری  شیوع  مردان  سوی  از  الکل 

ما مبتال  متاسفانه جامعه  دارد.  زنان  از 
زنان  در  البته  است.  اعتیاد  مساله  به 
در  اما  می شوند،  مواد مصرف  این  هم 
خواب  قرص های  از  استفاده  خانم ها 
آور، داروهای آرام بخش و مسکن هایی 
که در منزل است، مانند آنتی بیوتیک، 
داروهای خواب آور، مسکن های مختلف 
و داروهای روانپزشکی، به این دلیل که 
بیماری های روانی در جامعه ما بیشتر 
شده است، شیوع بیشتری دارد که هم 
برای  این داروها  از  زنان و هم مردان 

خودکشی شان استفاده می کنند. 
سنی  میانگین  با  رتباط  درا و  ا
خودکشی  در بین افراد گفت: متاسفانه 
تا  سال   ۱4 یعنی  نوجوانی  سنین  در 
ابتدای جوانی یعنی 24 سال به این علت 
که ما تا سنین 4۰ سال را هم جوانی 
خودکشی  با  بیشتر  می کنیم  محسوب 
مواجه هستیم. کرونا خانواده ها را درگیر 
می کند. پدر و مادرها خانه نشین هستند 
مدارس  تعطیلی  و  بیکاری  مساله  و 
وجود دارد و همه این مسائل اقتصادی 
و اجتماعی بر کودکان تاثیر می گذارد. 
از  نمی روند،  مدرسه  وقتی  خودشان 
اختالفات  می گیرند.  تاثیر  مساله  این 
خانوادگی زیاد شده و همه اینها باعث 
می شود تاثیر مشکالت فقط محدود به 

تاثیر  خانواده  کل  بر  و  نباشد  نفر  یک 
به خودکشی  اقدام  افراد  این  و  بگذارد 
به  را  خانواده  کل  باید  ما  یعنی  کنند. 
عنوان یک گروه درنظر بگیریم که در 

معرض این مساله هستند.
کلی  طور  به  گفت:  ادامه  در  او 
کشور  غربی  استان های  در  خودکشی 
عالوه  به  و  کرمانشاه  ایالم،  مانند  ما 
درحال  اما  است  بوده  زیاد  آذربایجان 
حاضر آمار خودکشی از استان های غرب 
به سمت مرکز و حتی به سمت استان 
های شرقی کشور نیز کشیده می شود.

به  اقدام  باید  ما  گفت:  کریمی 
به  منجر  که  خودکشی  و  خودکشی 
مرگ می شود را تفکیک کنیم. مواردی 
که گفته شد بیشتر اقدام به خودکشی 
است که تقریبا می شود گفت ده تا بیست 
برابر بیش از موارد خودکشی منجر به 
جامعه  معیشتی  است. مشکالت  مرگ 
به هرحال در تمام صنوف تاثیر گذاشته 
تمام  در  خودکشی  به  اقدام  و  است 
از  یکی  است.  باال  متاسفانه  مشاغل 
این اقشار پزشکان هستند که اقدام به 
خودکشی در آنان به دلیل استرس های 
شغلی، چشم انداز ناامید کننده، دریافت 
حقوق ناکافی و فشارهای کاری بسیار 
باال، زیاد شده است. البته هیچ صنفی از 

چنین مسائلی مستثنی نیست. 
مسائلی  چنین  گفت:  ادامه  در  او 
بررسی  جامعه  کالن  سطح  در  باید 
متخصصان  با  نشست هایی  و  شود 
شود  گذاشته  مساله  این  درباره  امر 
جزو  می توانند  روانپزشک ها  حتما  که 
هرحال  به  باشند.  مجالس  این  رئوس 
گرفته  عالی  سطح  در  که  تصمیماتی 
تاثیرگذاراست. نوجوانان  می شود بسیار 
در  پذیر  آسیب  گروه های  از  جوانان  و 
برابر خودکشی هستند، باید امیدواری و 
چشم اندازهایی در جامعه وجود داشته 
نوجوان  های  توانمندی  از  باید  باشد. 
فارغ  و  می خواند  درس  که  جوانی  و 
التحصیل می شود، استفاده شود. وقتی 
چشم انداز روشنی از بازار کار و درآمدها 
ندارد، بالتبع جنبه های دیگری از زندگی 
هم تحت تاثیر قرار می گیرد. تمام این 
موارد فرد را ناامید می کند. به او احساس 
پوچی می دهد و احساس می کند زندگی 
ارزشمند نیست. بنابراین سیاست گذاران 
جامعه باید درصدد این باشند که برای 
که  باشند  داشته  کاری  برنامه  جوانان 
می شود  تمام  تحصیالتشان  که  زمانی 
وارد بازار شوند، معیشتشان سالم باشد 

و  مخارجشان را تامین کند. 
کالن  سطح  در  گفت:  کریمی 
سیاست گذاران باید تصمیماتی بگیرند 
که آینده شغلی، تحصیلی و کاری بهتری 
را برای افراد ایجاد کند و سطح درآمدی 
دیگر،  در سطح  باشند.  داشته  باالتری 
روانپزشکان  انجمن  و  بهداشت  وزارت 
باید سیاستگذاری هایی را داشته باشند. 
افرادی که افسرده یا دیگر به مشکالت 
نیازمند  می شوند،  مبتال  روانی  دیگر 
که مشکالت  همانطور  درمان هستند، 
جسمانی نیازمند درمان است و باید از 
بیمه های همگانی، تامین اجتماعی  و 
تکمیلی برای درمان آن استفاده کنند. 
تمام بیمارانی که از مسائل اجتماعی و 
اقتصادی متاثر و دچار مشکالت روحی 
استفاده  بیمه  مواهب  از  باید  می شوند، 
کنند و بیمه باید برای بیماران اعصاب و 
روان که متاسفانه شیوع باالیی در جامعه 

دارد مورد استفاده قرار بگیرد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

تداوم آموزش مجازی از مهر ماه در دانشگاه آزاد
سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: تداوم آموزش مجازی تصمیمی است 
که تا کنون برای بازگشایی دانشگاه در مهر ماه گرفته شده است، دانشگاه در این 

خصوص تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کروناست.
آزاد  دانشگاه  افزود:  زمینه  این  در  حیدری  احمد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
آمادگی بازگشایی مدارس به صورت حضوری و مجازی را دارد، تصمیم گیرنده در 

این خصوص ستاد ملی مقابله با کرونا است.
وی ادامه داد: تصمیمات ستاد مقابله با کرونا برای بازگشایی دانشگاه در دستور 

کار قرار می گیرد؛ چرا که دانشگاه در این زمینه تصمیم گیرنده نیست.
ماه  اسفند  از  کرونا  ویروس  شیوع  از  پس  ها  دانشگاه  آموزشی  مراکز 
سال ۹8 تا کنون تعطیل شده اند و آموزش ها از این زمان به صورت مجازی 

دنبال شده است. 
واکسیناسیون اعضای هیات علمی در حال انجام است

اظهار  دانشجویان  واکسیناسیون  درباره  همچنین  آزاد  دانشگاه  سخنگوی 
واکسیناسیون  و  کرده  آماده  واکسیناسیون  برای  مرکز   ۳۰۰ آزاد  دانشگاه  داشت: 

هیات علمی درحال انجام است.
وی ادامه داد: در حال حاضر منتظر واکسن هستیم تا واکسیناسیون دانشجویان 
هم آغاز شود، وزارت بهداشت در جریان مطالبه ما برای واکسیناسیون دانشجویان 

هست و این وزارتخانه همکاری خوبی هم با دانشگاه داشته است.
کند،  اعالم  بهداشت  وزارت  زمان  هر  یادآورشد:  آزاد  دانشگاه  سخنگوی 

واکسیناسیون دانشجویان آغاز می شود.
حیدری خاطرنشان کرد: شیب تهیه واکسن در کشور رو به بهبود است و امید 
است به زودی واکسیناسیون دانشجویان هم آغاز شود. نیروهای دانشگاه در این 
مراکز توانایی واکسیناسیون کارکنان و اعضای هیات علمی، دانشجویان و بخشی 

هم ظرفیت مردمی را دارند.
واکسیناسیون جامعه دانشگاهی با اولویت دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد 

از هفتم مرداد ماه آغاز شد.
محمد مهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد گفت: با هماهنگی صورت گرفته 
با اولویت استادان،  در هر استان مقرر شد بین پنج تا ۱۵ ایستگاه واکسیناسیون 
 کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد دایر شود و خدمات ارائه دهد؛ چرا که افزایش 

سرعت واکسیناسیون برای کشور مسئله ای بسیار مهم است.
وی یاد آور شد: مقرر شده تا ۱۵ آبان  واکسیناسیون کل مجموعه یک میلیون 
و 4۰۰ هزار نفری دانشگاه آزاد تمام شود. این بنای اولیه است، اما اگر در بحث تهیه 

واکسن کمک شود، ما هم سرعت کار را افزایش می دهیم.

آغاز ثبت نام واکسیناسیون دانشجویان و طالب
مرکز مدیریت آمار وزارت بهداشت از آغاز ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای 
طالب  و  آزاد  دانشگاه  بهداشت،  وزارت  علوم،  وزارت  زیرمجموعه  دانشجویان 

حوزه های  علمیه سراسر کشور خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، دانشجویان زیرمجموعه وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه 
salamat.gov. آزاد و طالب حوزه های  علمیه سراسر کشور می توانند به سایت
ir مراجعه و با وارد کردن کد ملی، تاریخ تولد و شماره همراه، ثبت نام و بالفاصله 

زمان و مکان تزریق واکسن را انتخاب کنند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: تا روز پنجشنبه ۱8 
بیمار   82۱ و  26 هزار  معیارهای قطعی تشخیصی،  اساس  بر  و   ۱4۰۰ شهریور 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و 6۳8 نفر از آنها 

بستری شدند.
تا کنون 2۱ میلیون و ۱28 هزار و ۹2۹ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۱۱ میلیون 
و 28۰ هزار و 6۹8 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 

شده در کشور به ۳2 میلیون و 4۰۹ هزار و 627 ُدز رسید.
ایران اکنون در خیز پنجم کرونا که از ابتدای تیر ماه از جنوب آغاز شد و به 

مرکز کشور رسید، به سر می برد

دستگیری اخالل گر نظام اقتصادی در مهاباد
از  سواستفاده  با  که  اقتصادی  نظام  اخالل گر  یک  گفت:  مهاباد  انتظامی  فرمانده 
حساب شخصی دیگران اقدام به پولشویی و فرار مالیاتی می کرد را در این شهرستان 

شناسایی و دستگیر کنند.
این  انتظامی  اقتصادی  امنیت  پلیس  کاراگاهان  افزود:  توحیدی  محمد  سرهنگ 
شهرستان با اشراف اطالعاتی و اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی سرشاخه و عنصر 
اصلی اخالل در نظام اقتصادی و پولشویی با تراکنش های بانکی باال، به ظن اخالل در 

نظام اقتصادی مشکوک شدند و رسیدگی به آن را در دستور کار خود قرار دادند.
وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده، متوجه 
شدند که شخصی به هویت معلوم نسبت به پولشویی و اخالل در نظام ارزی با استفاده 
از کارت و حساب های مختلف دارای تراکنش های بانکی در حجم بسیار زیادی در طی 

چندین سال اخیر است.
فرمانده انتظامی مهاباد اضافه کرد: با بررسی های فنی پلیسی و با استعالم از بانک 
ها در نهایت  مشخص شد متهم، مبلغی بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال گردش مالی با 

حساب های مختلف داشته است.
سرهنگ توحیدی با اشاره به اینکه ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از کسب مجوز 
قضایی، نسبت به دستگیری متهم اقدام کردند، اضافه کرد: این فرد در تحقیقات پلیسی به 

پولشویی با همکاری فردی دیگر و عدم پرداخت مطالبات معترف شد.
وی با اشاره به اینکه در این رابطه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع 
از شهروندان خواست  زندان شد،  روانه  بازداشت موقت  قرار  با صدور  و  معرفی  قضایی 

هرگونه اخبار امنیتی را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

مرگ دختربچه ایذه ای در درگیری مسلحانه اوباش 
رئیس بیمارستان شهدای ایذه با اشاره به درگیری مسلحانه بین اراذل و 
اوباش در مجاورت بیمارستان شهدای ایذه گفت: این درگیری پنجشنبه شب در 
خیابان منتهی به این بیمارستان رخ داد و در پی آن گلوله ای به ناحیه سر این 

دختربچه اصابت کرد.
شهدای  بیمارستان  رییس  جمعه،  اورکی  جوانان،امراهلل  دنیای  گزارش  به 
ایذه گفت: اصابت گلوله به دختربچه ای ۱2 ساله در ایذه به مرگ وی منجر شد.

 اورکی جمعه با اشاره به درگیری مسلحانه بین اراذل و اوباش در مجاورت 
بیمارستان شهدای ایذه افزود: این درگیری پنجشنبه شب در خیابان منتهی به این 
بیمارستان رخ داد و در پی آن گلوله ای به ناحیه سر این دختربچه اصابت کرد.

وی افزود: طبق گفته شاهدان این دختربچه به همراه پدرش در حال عبور 
از خیابان بود که گلوله شلیک شده از اسلحه کالشینکف اراذل و اوباش مسلح 

به وی اصابت کرد.
رییس بیمارستان شهدای ایذه خاطر نشان کرد: گلوله به ناحیه پیشانی دختر 

بچه اصابت کرده و موجب مرگ مغزی وی شد.
وی ادامه داد:این دختربچه پس از انتقال به بیمارستان بالفاصله زیر نظر جراح 
مغز و اعصاب تحت درمان قرار گرفت اما باوجود انجام اقدامات درمانی جان باخت.

اورکی در خاتمه گفت: اصابت گلوله به ناحیه  سر معموال به برگشت به 
زندگی منتهی نمی شود.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

پوست اندازی در پروژه تایتان؛ کوین لینچ 
هدایت پروژه اپل کار را برعهده گرفت

به گفته بلومبرگ، کوین لینچ مدیریت پروژه اپل کار را پس از عزیمت 
داگ فیلد به شرکت فورد، بر عهده گرفته است.

اگر به خاطر داشته باشید، چندی پیش مشخص شد که کوین لینچ، 
مدیر فناوری  اپل با کناره گیری از بخش سالمت، به تیم های پروژه تایتان 
) )Project Titan ، به منظور کار روی وسایل نقلیه الکتریکی/خودران 
پیوسته است. در آن مقطع ِسَمت جدید لینچ در هاله ای از ابهام بود؛ اما 
اکنون اپل اینساید با استناد به بلومبرگ گزارشی تدوین کرده است که نشان 
می دهد لینچ جایگزین داگ فیلد، ِسَمت مدیر مسئول پروژه خودروهای 
خودران اپل شده است. در حقیقت، این اقدام تنها چند روز پس از انتشار 
اخباری مبنی بر استخدام داگ فیلد توسط شرکت فورد صورت می گیرد.

در  همواره  که  است  اپل  مدیران  مشهورترین  از  یکی  لینچ  کوین 
به دلیل  بیشتر  پررنگی داشته. وی  این شرکت حضور  اخیر  رویدادهای 
فناوری  های مرتبط با اپل واچ و ابتکارات بهداشتی در این شرکت شناخته 
می شود. جالب است بدانید که لینچ قبل از تصدی ِسَمت جدید، توسعه 
بر  را   ResearchKit و   iOS Health برنامه  مانند  ویژگی هایی 
تأثیر  نیز  اواس  عهده داشت. وی همچنین در توسعه سیستم عامل واچ 

انکارناپذیری داشته است.
تاکنون، جاه طلبی و ابتکار خودروهای خودران اپل با تغییرات بسیاری 
همراه بوده است و این مورد تنها یکی از آن ها محسوب می شود. این پروژه 
از بدو تأسیس در سال 2۰۱4، استخدام، اخراج و خروج پرسنل کلیدی 
اما گمان می رود که به طور مستمر در حال پیشرفت و  را تجربه کرده؛ 

توسعه بوده است.
احتماال  که  می دهد  نشان  پروژه  سرپرست  به عنوان  لینچ  انتصاب 
کانون توجه اپل به جای طراحی فیزیکی یک وسیله نقلیه، بر سیستم های 
خودران و نرم افزارهای خودروهای خودران متمرکز است. شواهدی وجود 
دارد که ُمهر تأییدی بر این ادعا می زنند. برای مثال، در سال 2۰۱۹ اپل 
شاتل خودران و کیت اتومبیل استارتاپ Drive.a را خریداری کرد و 
تبع آن، َده ها کارمند، ماشین و دارایی دیگر به دست آورد تا به صفوف 
تیم توسعه وسایل نقلیه مستقل پروژه ی تیتان اضافه کند. پیش از آن، 
گزارشی در سال 2۰۱8 ادعا می کرد که اپل قراردادی با فولکس واگن 
برای تبدیل تعدادی وانت Transporter T6 به شاتل های خودران 

برای برنامه آزمایشی PAIL امضا کرده است.
بااین حال، اغلب ناظران و صاحب نظران صنعت انتظار دارند نخستین 
وسیله نقلیه اپل یک محصول مصرفی در امتداد خودروهای برقی محبوب 
تسال باشد و بسیاری از گزارش ها در نشان می دهند که که هدف نهایی 
اپل توسعه یک خودروی فیزیکی تمام عیار خواهد بود. ابتدای سال جاری 
بود که هیوندای رسما تأیید کرد که غول دنیای فناوری مذاکرات اولیه را 

با این شرکت به  منظور تولید اپل کار آغاز کرده است.
مذاکرات مذکور پس از مدتی به دالیل نامعلومی به اتمام رسید و 
اپل در تالش های بعدی اش برای قرارداد برون سپاری اپل کار به نیسان 
مستقل  به صورت  اپل  می رسد  نظر  به   بااین حال،  ماند.  ناکام  نیز  رنو  و 
توسعه وسایل نقلیه اش را برعهده گرفته و ظاهرا برای ورود به صنعت 
خودرو بسیار مصمم است. از قرار معلوم، اپل در حال مذاکره با سازندگان 
قطعات خودروهای برقی کره ای و آزمایش خودروهای خودران در جاده 

های عمومی کالیفرنیا است.

را  مختلف  حوزه های  کرونا،  شیوع 
روبه  جدی  آسیب های  و  مشکالت  با 
غیرحضوری  با  جمله  از  است  کرده  رو 
و  آموزشی  نظام  درسی،  شدن کالس های 
جامعه  آینده سازان  عنوان  به  دانش آموزان 
را دچار آسیب هایی اعم از جسمی و روانی 

کرده است.
شهریور که به نیمه می رسد بوی مهر 
برای خرید  و همهمه  مدارس  بازگشایی  و 
نوشت افزار و کیف و کتاب دو چندان می 
شود و دانش آموزان به ذوق دیدار دوستان 
قدیمی، لباس های فرم مدرسه را پرو می 
کنند تا برای روز اول مرتب و منظم به دیدار 

دوستان و معلمان بروند.
با همه گیری  است که  دو سالی  اما 
ویروس کرونا و تعطیلی اجباری آموزش ها 
آموزش  سمت  به  مدارس  دادن  سوق  و 
باخته  رنگ  و شوق  شور  این  غیرحضوری 
بی حوصلگی  به کالفگی،  را  و جای خود 
زیرا  است  داده  آموزان  دانش  در  تنبلی  و 
آماده  برای  مهلتی  کرونا  ناگهانی  شیوع 
سازی خانواده ها و دانش آموزان به آموزش 
مجازی و آنالین نداد و این ضرورت در سایه 

مشکالت ناشی از کرونا مغفول ماند.
تا آنجا که اغلب شواهد نشان می دهد 
دانش آموزان نه تنها در فراگیری دروس با 
مشکل و کندی رو به شده اند بلکه با محروم 
ماندن از زندگی دسته جمعی و اجتماعات، از 
یادگیری مهارت های زندگی هم دور مانده 
اند و از سوی دیگر به دلیل خانه نشینی دچار 
رخت و سستی شده و گاه دچار اضافه وزن 
شده اند در حالی که نوجوانان بمبی از انرژی 
هستند و باید این انرژی در حیاط مدرسه و 
ورزش های صبحگاهی تخلیه شود تا هم 
شرایط  در  جسمانی  هم  و  روانی  لحاظ  به 

مطلوبی قرار گیرند.
مشاور  دوقانلو  رشید  که  موضوعی 
شد:  یادآور  و  کرد  تاکید  آن  بر  تحصیلی 
کالس  آموز  دانش  پیش  روز  چند  همین 

خود  مادر  پشت  که  دیدم  را  دبستان  سوم 
باید  دانست چطور  نمی  و  بود  شده  پنهان 
با مدیر و کادر آموزشی مدرسه برخورد کند! 
دانش آموزی که تمام دوران تحصیل خود 
را به صورت مجازی و در خانه گذرانده بود.
وی ادامه داد: بی حوصلگی، کم انگیزه 
کم  دلیل  به  جسمانی  های  آسیب  شدن، 
تحرکی، افسردگی که آثار آن را به راحتی 
در سیمای خیلی از دانش آموزان می توان 
از همه مهمتر ترک تحصیل عملی  دید و 
غیرحضوری  مخرب  آثار  جمله  از  واقعی  و 

شدن مدارس است.
واسطه  به  اینکه  بر  تاکید  با  دوقانلو 
های  مهارت  مدارس،  شدن  غیرحضوری 
اجتماعی این دانش آموزان به حداقل رسیده 
ها  مهارت  اجتماعی  تعامل  در  زیرا  است 
آموخته می شود، در مورد تبعات این موضوع 
خاطرنشان کرد: مهارت ارتباطی و اجتماعی 
همانگونه که از اسم آن برداشت می شود در 
تعامل و در جمع بودن آموخته می شود که 
در سایه غیرحضوری شدن مدارس، نه تنها 

احترام والدین و فرزندان کمرنگ شده بلکه 
در آینده با دانش آموزانی رو به رو هستیم 

که مهارت زندگی را بلد نیستند.
این روانشناس و مشاور تحصیل یادآور 
که  زندگی  مهارت  کسی  اگر  طبیعتا  شد: 
اقتضای زندگی جمعی و اجتماعی است را 
بلد نباشد نه فقط در محیط مدرسه بلکه در 
محیط زندگی خود دچار مشکل خواهد شد؛ 
فردای روزگار رفت و آمد با اعضای فامیل 
زندگی  محیط  در  رساند،  می  حداقل  به  را 
با همسایگان دچار مشکل می  آپارتمان  و 
شود. ضمن در مهارت همسرداری و فرزند 
پروری با مساله و مشکل روبه رو خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این اثر مخرب 
شود،  می  منتقل  هم  بعد  های  نسل  به 
مورد  در  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان 
یک  با  درس  های  حضوری شدن کالس 
این  به  هستیم  مواجه  پارادوکس  تعارض 
از  هایی  پروتکل  و  قواعد  قوانین،  که  معنا 
مبنی  شود  می  بیان  پزشکی  نظام  سوی 
دورهمی  و  تجمع  هرگونه  از  خودداری  بر 

و در کنار آن، آسیب هایی همچون افزایش 
افسردگی و اضطراب در اثر خانه نشینی را 
از  راحتی  به  توان  نمی  که  هستیم  شاهد 

کنار آن گذشت.
ماندن  از  ناشی  تحرکی  کم  دوقانلو، 
وسایل  از  حد  از  بیش  استفاده  و  خانه  در 
ارتباط جمعی توسط دانش آموزان را از دیگر 
عوارض غیرحضوری شدن مدارس عنوان و 
تصریح کرد: سالمت جسمی در کنار سالمت 
مهیا  شرایطی  اگر  پس  است  مهم  روانی 
محدود  صورت  به  آموزان  دانش  که  شود 
اندکی  اوضاع  کنند  پیدا  مدارس حضور  در 

بهبود می یابد.
آسیب  درباره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جسمی و عوارض کم تحرکی تصریح کرد: 
زمانی دانش آموزان به عشق بازی فوتبال و 
والیبال در کنار همکالسی ها از خانه بیرون 
وسایل  بازار  یافتن  رونق  با  اما  آمدند  می 
ارتباطی، بی تحرکی به سراغ آن ها آمد که 
در اوضاع کرونا شدیدتر هم شده تا آنجا که 
بر اساس پژوهش ها، داشتن کبد چرب به 

دوره متوسطه اول کشیده شده است.
عضو گروه آموزشی مشاوران دبیرخانه 
عبارت  روانشناسی  در  شد:  یادآور  کشوری 
عمل یا تحرک را داریم به این معنا که هر 
چقدر تحرک جسمی پایین بیاید اثر مخربی 
تحرک  و  گذارد  می  مغز  فعالیت  روی  بر 
جسمانی وقتی زیاد می شود ناخودآگاه دستور 
را  این حرکت  مغز هم  صادر می شود که 
انجام دهد. در حقیقت حرکت بدن به مغز و 

مغز به بدن یک چرخه است.
آمار  اساس  بر  که  حال  افزود:  وی 
درصد  هفت  از  آموزان  دانش  وزن  اضافه 
از  بعد  درصد   ۳۱ حدود  به  کرونا  از  قبل 
میانگین  صورت  به  و  است  رسیده  کرونا 
هر دانش آموز در روز پنج هزار قدم کمتر 
راه می رود باید بیش از همیشه به تحرک 
دانش آموزان توجه و راه را برای بازگشایی 

مدارس هموار کرد.

یک مشاور تحصیلی خبر داد؛

کرونا عامل کم تحرکی و کاهش مهارت  دانش آموزان
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حدود یکسال پیش 2۵ 
اقتصاددان در نامه ای به رئیس 
را  سرمایه  بازار  جمهوری، 
عنوان  کاالها  از  بسیاری  گرانی  عامل 
بازار  این  این که  وجود  با  اما  کردند 
شدیدی  ریزش  گذشته  یکسال  طی 
را تجربه کرد، همچنان شاهد افزایش 
این  با  قیمت ها هستیم.  افسارگسیخته 
حال هنوز برخی از افراد انگشت اتهام 
گرانی را به سمت بازار سرمایه می گیرند 
و بورس را به عنوان متهم ردیف اول 

گرانی معرفی می کنند.
به گزارش دنیای جوانان، تیرماه سال 
گذشته و در روزهایی که بازار سرمایه برای 
فتح قله دو میلیون واحد خیز برداشته بود 
2۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه ای 
بازار  مرکزی،  بانک  و  دولت  به  خطاب 
سرمایه را عامل گرانی ها دانستند و خواهان 
انجام چند اقدام فوری چند کنترل بازار 

سرمایه شدند.
درست یک ماه بعد از نامه  مذکور 
روند حرکت بازار سرمایه معکوس شد 
و نخستین جرقه ریزش بازار در اواسط 
مرداد سال ۱۳۹۹ زده شد. این ریزش 
دو  شاخص  که  یافت  ادامه  جایی  تا 
میلیون  یک  حدود  تا  بورس  میلیونی 
واحد هم کاهش پیدا کرد اما با کاهش 
از  کدام  هیچ  قیمت  تنها  نه  شاخص 
همچنان  بلکه  نیافت  کاهش  کاالها 
قیمت  افسارگسیخته  افزایش  شاهد 
کاالها طی یکسال اخیر و مخصوصا در 

چند ماه اخیر بودیم.
ز  ا برخی  هنوز  وجود  ین  ا با 
دولت  وزرای  از  برخی  از  صاحبنظران 
نمایندگان  ز  ا برخی  تا  گرفته  قبل 
کارشناسان  و  اسالمی  مجلس شورای 
گرانی  عامل  را  سرمایه  بازار  همچنان 
که  موضوعی  می دانند،  کاالها  قیمت 
در جریان عرضه سیمان در بورس کاال 

نمود بیشتری پیدا کرد.
براین اساس یک کارشناس بازار 
سرمایه براین باور است که افرادی که 
بورس را عامل گرانی می دانند طرفدار 
قیمت ها  دوگانگی  از  و  هستند  رانت 

سود می برند.
سعید جعفری با بیان این که بورس 
که  است  مکانیزمی  بازار  معنای  به 
یکدیگر  با  متقاضی  و  عرضه کننده 
کرد:  اظهار  می کنند،  توافق  سرقیمت 
در این بازار دو طرف با رضایت معامله 
که  معامله ای  این  و  می دهند  انجام  را 
بنابراین  است،  شفاف  می دهند  انجام 
این متهم  بازار سرمایه را به  نمی توان 
کرد که کاالیی که در آن معامله می شود 

گران است.
وی با تاکید بر این که واژه گرانی 
توسط سیاستمداران بین مردم جاانداخته 
را  واژه  این  داد:  توضیح  است،  شده 
را  تورم  تا  جاانداخته اند  سیاستمداران 
پوشش دهند در حالی که تورم ناشی از 
است.  افراد  همین  اشتباه  سیاست های 
در حال حاضر نیز تورم در همه کاالها 
سرمایه  بازار  داخل  که  کاالهایی  چه 
معامله می شوند چه کاالهایی که خارج 
از این بازار معامله می شوند وجود دارند. 
نمی خواهند  افراد  برخی  که  آنجایی  از 
خود  اشتباهات  تصمیمات  مسئولیت 
عنوان  به  را  باید چیزی  کنند  قبول  را 

متهم معرفی کنند.
ادامه  بازار سرمایه  این کارشناس 
داد: افرادی که طرفدار این هستند که 
محصوالت خارج از بورس معامله شود 
و قیمت گذاری دستوری صورت بگیرد 
به دنبال رانت هستند. قطعا پشت چنین 
عقیده ای منافع اقتصادی است، چرا که 
دوگانگی قیمت طی این همه سال وجود 
داشته و شاهد تبعات آن هستیم اما منبع 
درآمد برخی افراد این است که قیمت 

دوگانه ایجاد کنند.
مزیت های معامله کاال در بورس

این که  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
بخش تولید موتور محرکه اقتصاد است، 
اظهار کرد: زمانی که تولید کننده اجازه 
داشته باشد که محصول خود را به قیمت 
واقعی به فروش برساند چند مزیت را در 
پی دارد نخست سودآوری شرکت، دوم 
اشتغال بیشتر و سوم توسعه کار تولیدی 
است. همه این موارد ارزش افزوده دارند.
که  زمانی  اما  داد:  ادامه  جعفری 
مزیت هایی  چنین  از  را  کننده  تولید 
محروم می کنیم و اجازه نمی دهیم برخی 
از محصوالت در بازارهای مختلف بازار 

سرمایه از جمله بورس کاال معامله شوند 
تولید سودآوری و اشتغالزایی را سرکوب 
می کنیم و همه این موارد اثرات سو در 
اقتصاد دارد، چرا که در چنین شرایطی 
همین  و  می رود  بین  از  تولید  انگیزه 
موضوع منجر به کاهش کاال و افزایش 

تورم می شود.
با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
تاکید بر این که قیمت مساله ی مهمی 
در اقتصاد است، گفت: اگر قیمت کاالیی 
اشتباه باشد تعادل از بین می رود. دقیقا 
مثل اتفاقی که در بخش برق افتاد چرا 
که قیمت برق واقعی نبود و نیروگاه ها 
صنعت  در  که  اتفاقی  یا  شدند  زیانده 
خودرو در حال رخ دادن است چرا که 
بوده  دستوری  کشور  در  خودرو  قیمت 
بزرگ  دو خودروساز  دلیل  به همین  و 
کشور صورت های مالی زیاندهی دارند 
در حالی که مصرف کننده خودرو را با 
قیمت واقعی می خرد اما این پول به جای 
این که به جیب خودروسازان برود نصیب 
اگر  که  حالی  در  می شود،  رانت خوارها 
خودرو هم در بورس معامله شود چنین 

مشکالتی از بین خواهد رفت.

 ETC چرا عوارض تردد آزادراهی به صورت خودکار از طریق برچسب
کسر نمی شود؟

طی روزهای اخیر برخی کاربران سامانه پرداخت عوارض 
 ،)ETC( آزادراهی بانک مسکن با وجود شارژ حساب برچسب
بودن شان  بدهکار  بر  مبنی  پیامک هایی  مسکن  بانک  از 

دریافت کرده اند.
در همین راستا، طبق پیگیری های انجام شده توسط راه 
ناواکو به عنوان مجری  پرداخت از شرکت فناوری اطالعات 
طرح ETC بیان شد: »افرادی که در آزادراه های تحت پوشش 

بانک مسکن و آنی رو ، تردد کرده و با عدم کسر خودکار مواجه شده اند، الزم است با ورود 
به پنل کاربری خود نسبت به تأیید کسر خودکار از اعتبار و پرداخت ریز ترددها اقدام 
کنند.« بانک مسکن نیز اعالم کرده که در برنامه توسعه ای خود امکان کسر خودکار با 

یک  بار تأیید را فراهم خواهد کرد.
برای تأیید پرداخت بدهی افراد باید ابتدا وارد سایت سامانه پرداخت الکترونیک 

عوارض شوند و از منو باالی سایت گزینه ورود به سامانه را انتخاب کنند.
در این میان به دو روش می توان وارد سامانه شد:

ورود بانام کاربری )از طریق نام کاربری و رمز عبور در اختیار (؛
ورود با شماره برچسب/تیکت: )از طریق شماره برچسب یا تیکت و شماره موبایلی 
که در سامانه ثبت  شده است(. افراد در صورت در اختیار نداشتن شماره برچسب یا تیکت 
باید، پیامک های ارسالی بابت هر تردد خود را بررسی کنند یا با واحد خدمات مشتریان 

به شماره 6۱۰88 تماس بگیرند.
پس از انتخاب هر کدام از روش های فوق یک پیامک تأییدیه حاوی کد ورود به 

سامانه، ارسال می شود که باید در قسمت کد تأیید وارد شود.
پس از ورود به سامانه، روبه روی پالک خودرو، گزینه استعالم بدهی مشاهده می شود 
که با کلیک روی آن، بدهی حاصل تردد از عوارضی هایی به  غیر از تهران – پردیس و 

اهواز – بندر امام نمایش داده می شود.
ریز  مشاهده  و  بدهی  پرداخت  نام  به  گزینه  دو  بدهی  جدول  پایین  قسمت  در 

ترددها مشاهده می شود.
نشده،  پرداخت   هنوز  که  ترددهایی  تمام  ترددها،  ریز  مشاهده  روی  کلیک  با 

نمایش داده می شود.
با کلیک روی پرداخت بدهی، پنجره ای جهت اطمینان از پرداخت نمایش داده 

می شود.
تیکت کاربر کسر خواهد شد و  یا  از شارژ برچسب  پرداخت، مبلغ  تأیید  از  پس 
پیغام ذیل به معنی پرداخت موفق ظاهر شده و یک پیامک پرداخت موفق برای فرد 

ارسال می شود.

تفاهمنامه بانک تجارت و سازمان اتکا تمدید شد
تکا  ا زمان  سا و  تجارت  بانک  مه  تفاهمنا تمدید 
عامل  ن  مدیرا حشمتی پور  و  بادی  دولت آ مضای  ا به 

رسید. دومجموعه 
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در مراسمی 
آبادی  دولت  رضا  حضور  با  و  اتکا  سازمان  میزبانی  به 
مدیرعامل  حشمتی پور  سردار  تجارت،  بانک  مدیرعامل 

تجارت،  سیمرغ  مدیرعامل  آقابابایی  و  کیش  ایران  مدیرعامل  طبری  اتکا،  سازمان 
امضای  به  اتکا  سازمان  و  تجارت  بانک  مجموعه  همکاری  تفاهمنامه  تمدید  سند 

مدیران عامل دو طرف رسید.
از  مجموعه  دو  همکاری  به  اشاره  با  مراسم  این  در  تجارت  بانک  مدیرعامل 
سال گذشته تا کنون اظهار داشت: در این مدت تجربه تعامل سازنده موفق، سازگار 
با منافع بانک و سازمان اتکا به نحو مطلوب دنبال شد و امیدواریم با امضای تمدید 
و  اتکا و ذینفعان  با جایگاه سازمان  بلندتری متناسب  تفاهمنامه همکاری، گام های 

برداشته شود. آن  زیرمجموعه ی  شرکت های 
دولت آبادی با بیان اینکه بانک تجارت در کنار ارائه خدمات بانکداری سنتی 
خود  زیرمجموعه ی  شرکت های  طریق  از  را  خدمت رسانی  سامانه های  جدیدترین 
طراحی و آماده ارائه به سازمان اتکا کرده است افزود: همکاری مستمر بانک تجارت 
با فروشگاه های زنجیره ای تجربه ی ارزشمندی را برای ما به ارمغان آورده و همکاران 
من در بانک تجارت و شرکت های ایران کیش و سیمرغ تجارت آماده ارائه خدمات 
گوناگون و شخصی سازی شده ویژه سازمان اتکا در چارچوب مفاد تفاهمنامه هستند.

سردار حشمتی پور مدیرعامل سازمان اتکا نیز با ابراز رضایتمندی از همکاری 
بانک تجارت و این مجموعه در یکسال اخیر گفت: با توجه به تفاهم خوبی که بین 
امروز  سرگذاشته ایم،  پشت  که  خوبی  همکاری  تجربه  و  گرفته  شکل  مجموعه  دو 
میان  این  در  البته  و  شود  همکاری ها  بیشتر  توسعه  نقطه عطف  به  تبدیل  می تواند 
معرفی و تبلیغ مناسب خدمات نوین بانک تجارت از اهمیت بسیار باالیی در جهت 

دستیابی به اهداف دوطرف برخوردار خواهد بود.
مدیرعامل سازمان اتکا با اشاره به زمینه های فعالیت و جمعیت تحت پوشش 
این سازمان گفت: تعامل موفق سازمان اتکا و بانک تجارت می تواند تبدیل به الگویی 
مدیرعامل  به  و  کرده  استفاده  فرصت  این  از  و  شود  ها  حوزه  سایر  برای  مناسب 
این  در  شاغل  توانمند  و  حرفه ای  همکاران  به سبب  تجارت  بانک  ارشد  مدیران  و 

کنم. تبریک عرض  مجموعه 
از این جلسه  ایران کیش در بخشی  طبری مدیرعامل شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش«،  از جمله »کیف پول  به رونمایی و معرفی خدمات جدید این شرکت 

»پرداخت غیرتماسی« و »محصول آسان خرید« پرداخت.
آقابابایی مدیرعامل شرکت سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت نیز به تشریح 
خدمت »کیف پول آفالین سیمرغ« و امکان ارائه آن به مشتریان و ذینفعان سازمان 

پرداخت. اتکا 
شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت در راهبری بازار و توسعه کسب و کار 
با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در روند همکاری بانک تجارت و سازمان اتکا 
تاکید کرد: در کنار ارائه خدمات نوین و تسهیل در فروش کاال از طریق فروشگاه های 
اتکا امکانات مختلفی همچون اعطای تسهیالت با توثیق سهام عدالت برای مشتریان 

و ذینفعان سازمان اتکا فراهم است.
به روند  این مراسم  از  نیز در بخشی  بانک تجارت  آموزش مشاور مدیرعامل 
تفاهمنامه  در  شده  بینی  پیش  اهداف  و  اخیر  یکسال  در  مجموعه  دو  همکاری 

پرداخت. جدید 

نایب رئیس هیئت مدیره بانک دی:
مهم ترین رسالت بانکداری اسالمی، هدایت منابع مالی به سمت تولید 

و اشتغال است
مهم ترین رکن در قانون بانکداری بدون ربا، نظارت بر 
نحوه مصرف وجوه است که این نظارت دقیق، منجر به هدایت 

منابع مالی به سمت تولید و اشتغال می شود.
فریدون رشیدی،  بانک دی،  روابط عمومی  به گزارش 
همایش  نخستین  در  دی  بانک  هیئت مدیره  نایب رئیس 
سراسری برخط »بانکداری اسالمی، بانک دی؛ فرصت ها و 

چالش ها«، به تبیین جایگاه بانکداری اسالمی در رونق تولید و اشتغال پرداخت و گفت: 
علی رغم تأکید مکرر رهبر معظم انقالب بر حمایت از تولید و اشتغال، همچنان شاهد 
مشکل تأمین مالی بنگاه های تولیدی کشور هستیم که این مسأله ناشی از عدم اجرای 

صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور است.
وی افزود: مهم ترین رکن در قانون بانکداری بدون ربا، نظارت بر نحوه مصرف 
وجوه است که متأسفانه در کشور ما در سایه عدم نظارت های کنترلی شاهد آن هستیم 
که منابع مالی بانک ها گاهی به جای حرکت به سمت تولید و اشتغال به سمت معامالت 
بر  مؤثر  نظارت  برای  کافی  ساختارهای  اگر  افزود:  است.وی  شده  هدایت  سوداگرانه 
به  منجر  تولیدی  صنایع  در  منابع  تخصیص  باشد،  داشته  وجود  تسهیالت گیرندگان 

شکوفایی اقتصاد کشور و تولید اشتغال خواهد شد.
اهداف  از  یکی  گفت:  جاری  سال  در  دی  بانک  استراتژی  به  اشاره  با  رشیدی 
استراتژیک بانک دی در سال جاری، تخصیص منابع در بخش تولید و اشتغال با تأکید 
بر تأمین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط و طرح های مربوط به ایثارگران است 

که زمینه تولید شغل برای جامعه هدف بنیادشهید و امور ایثارگران را فراهم می کند.

اعالم اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بانک تجارت
بانک تجارت اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 

این بانک در تیرماه سالجاری را اعالم کرد.
شرکت  تجارت،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
پایگاه  به  مراجعه  با  توانند  می  آزمون  این  در  کنندگان 
 www.tejaratbank.ir نشانی  به  بانک  این  اینترنتی 
https://www.tejaratbank.ir/ یا از طریق لینک

web_directory/۱۹۱2 از نتایج آزمون مطلع شوند.
آزمون استخدامی بانک تجارت در تیرماه سالجاری برای تکمیل کادر اجرائی شعب 
و ادارات این بانک در سمت های مختلف ازجمله بانکدار )متصدی دریافت و پرداخت    -

تحویلدار( و متصدی امور اداری و… با حضور بیش از 26 هزار داوطلب و با رعایت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی در 47حوزه آزمونی تهران و مراکز استانها برگزار شد.

پذیرفته شدگان در این آزمون بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه استخدامی 
انعقاد  با  استخدامی،  های  مصاحبه  و  علمی  کتبی  آزمون  در  موفقیت  کسب  از  پس 
بازنشستگی تأمین اجتماعی« به استخدام  با مدت معین و بیمه درمان و  »قراردادکار 

بانک تجارت درمی آیند.

وزیر نفت:
ظرفیت پاالیش نفت کشور 1.5 برابر می شود

نیروگاهی  ذخیره سازی های سوخت  کنونی  مقدار  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
این  پارسال ۳۰ درصد کمتر است، گفت: همه تالشمان  به دوره مشابه  نسبت 

است ظرفیت سوخت مایع نیروگاه ها را باال ببریم.
به گزارش دنیای جوانان، جواد اوجی، روز گذشته )جمعه( پس از بازدید از 
پاالیشگاه نفت تهران در جمع خبرنگاران گفت: توفیق شد از یکی از قدیمی ترین 
در  را  پاالیشی کشور  به ۱۳.۵ درصد ظرفیت  نزدیک  که  پاالیشگاه های کشور 

اختیار دارد بازدید کنیم.
وی افزود: این پاالیشگاه آخرین مراحل تعمیرات اساسی و تأمین سوخت 
کشور و تولید فرآورده ها از جمله بنزین و گازوئیل را در دستور کار دارد، همچنین 
پاالیشی کشور دیده شده است، در دولت  برای ظرفیت  افزایش کمی و کیفی 
ظرفیت  ایجاد  و   موجود  پاالیشگاه های  ظرفیت  افزایش  نفت  وزارت  سیزدهم، 

پاالیشی جدید را دنبال می کند.
وزیر نفت تصریح کرد: وزارت نفت در دولت سیزدهم دو دستور کار در بحث 
پاالیشگاه ها دارد، مورد نخست ارتقای کمی و کیفی پاالیشگاه های کنونی و دوم 

ایجاد ظرفیت پاالیشگاه های جدید یا همان پتروپاالیشگاه ها خواهد بود.
اوجی گفت: خوشبختانه سرمایه گذاران در بحث ایجاد و توسعه ظرفیت های 
پاالیشی مشخص شدند و توافق هایی هم با وزارت نفت شده است و طبق برنامه 
برای  و  می شود  طی  پاالیشگاه ها  کیفی  و  کمی  توسعه  مسیر  شده،  زمانبندی 
پاالیشگاه های جدید هم مطابق برنامه ای که سرمایه گذاران متعهد شده اند، دولت 

هم بحث مجوز تنفس خوراک را برای آنها در نظر گرفته است.
ادامه داد: ان شاءاهلل طبق زمانبندی تعریف شده برای پاالیشگاه های  وی 
موجود و پاالیشگاه های جدید در چهار تا پنج سال آینده ظرفیت پاالیشگاه های 

کشور یک و نیم برابر می شود.
به  طبیعی  گاز  مترمکعب  میلیون   26۰ روزانه  تحویل  از  همچنین  اوجی 
نیروگاه ها خبرداد و گفت: امیدواریم با برنامه ریزی و تدابیر اندیشیده شده کمترین 

چالش را در تأمین سوخت زمستانی گاز بخش خانگی داشته باشیم.

ظرفیت ۳ میلیارد لیتری ذخیره سازی بنزین در کشور
ایران در حال حاضر با هدف تامین و پایداری سوخت مورد نیاز کشور، ظرفیت 

ذخیره سازی ۳ میلیارد لیتر بنزین را دارا است.
به گزارش دنیای جوانان، تامین سوخت مورد نیاز هر کشوری از اولویت های 
اصلی به شمار می رود تا آنجا که اهمیت تامین پایدار سوخت در کنار کاالهای 

اساسی قرار دارد.
بنابراین کشورهای مختلف در تالشند تا یا در تولید سوخت به خودکفای 

برسند یا منابعی مطمئن برای واردات به دست آورند.
ایران نیز اگرچه بیش از ۱۰۰ سال است که وارد پاالیشگاه سازی شده اما 
تا چند سال گذشته بخشی از نیاز سوخت و به ویژه بنزین خود را از کشورهای 

دیگر وارد می کرد.
تولید بنزین ایران در سال ۵7، حدود 2۵ میلیون لیتر در روز بود. تا سال های 
ابتدایی دهه ۹۰ شمسی نیز میزان تولید بنزین به ۵2 میلیون لیتر در روز رسید و 

در همان زمان حدود ۱۰ میلیون لیتر بزین به کشور وارد می شد.
آنها  همه  راس  در  و  پاالیشگاهی  مختلف  طرح های  از  بهره برداری  با 
بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین در سال گذشته 
به ۱2۰ میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرد تا ایران نه تنها در تامین بنزین مورد 

نیاز خود خودکفا شود بلکه صادرات را نیز در دستور کار قرار دهد.
با این حال اگرچه خودکفایی در تولید بنزین ایران تثبیت شده اما نوسانات 
مصرف بنزین در روزهای مختلف سال باعث شده تا برای مدیریت تامین وتوزیع 

پایدار بنزین، مخازن ذخیره سازی نیز ایجاد شود.
این مخازن کمک می کند تا اگر در روزهایی از سال، مصرف بنزین کاهش 
پیدا کرد )مانند تعطیالت عید سال ۹۹ که مصرف بنزین به 4۰ میلیون لیتر در 
روز رسیده بود(، روند تولید در پاالیشگاه ها متوقف نشود و در روزهایی نیز که 
مصرف بیش از تولید بود )مانند اردیبهشت سال ۹8 و بعد از شایعه سهمیه بندی 
بنزین که مصرف بنزین در کشور رکورد شکست(، وقفه ای در تامین بنزین مورد 

نیاز به وجود نیاید.
در واقع، وجود مخازن ذخیره سازی برای فرآورده های نفتی این اطمینان را 

ایجاد می کند که سوخت مورد نیاز کشور همواره در دسترس است.
از همین رو ساخت مخازن ذخیره سازی بنزین در سال های اخیر بیشتر شده تا 
آنجا که براساس اعالم شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، حجم 
ذخیره سازی بنزین از ۱.8 میلیارد لیتر به بیش از ۳ میلیارد لیتر افزایش داشته است.

با توجه به میانگین مصرف بنزین در ماه های اخیر در کشور که حدود 8۳.4 
میلیون لیتر در روز بوده، این ذخایر قادر خواهد بود تا به میزان مصرف ۳6 روز 

بنزین کشور را در خود ذخیره کند.
اهمیت پر بودن ذخایر فرآورده های نفتی در کشور به قدری است که در ماه 
گذشته با هدف تکمیل ظرفیت این مخازن، صادرات فرآورده های نفتی متوقف شد تا 
در زمستان مشکلی برای تامین سوخت بخش های مختلف کشور وجود نداشته باشد.

ادعای دوباره کارشناسان اقتصادی؛

بازار سرمایه، عامل گرانی قیمت کاالها 

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

طی ۵ ماهه نخست ۱400 صورت گرفت؛
تداوم جهش تولید و صادرات

 در پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی امیرکبیر در ۵ ماهه نخست سال ۱4۰۰ همانطور که در سامانه کدال 
به اطالع عموم سهامداران رسید توانست در شاخص های کلیدی عملکرد از جمله تولید 
کل، تولید پلیمری و تولید اتیلن، افزایش فروش و نیز کاهش توقفات، رکوردهای 

ده ساله را جا به جا کرده و به رکوردهای بی نظیری در این رابطه دست پیدا کند.
ارزشمند  تولیدات  افزایش  امیرکبیر،  پتروشیمی  از  به گزارش دنیای جوانان   
از  اتیلن  تولید  افزایش  و  این محصوالت  مقدار فروش صادراتی  افزایش  پلیمری، 
جمله تحوالت مثبت در ۵ ماهه ابتدای سال ۱4۰۰ در مجموعه امیرکبیر بوده است.

در این راستا،این مجتمع تولیدی با تولید کل به میزان 678٫828 تن انواع 
محصوالت هیدروکربنی در پایان مردادماه۱4۰۰ ضمن تحقق کامل برنامه تولید، 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد 2۰ درصدی، رکورد تولید در دوره مشابه 

و طی ۱۰ سال گذشته را به ثبت رسانده است.
ثبت رکورد بیشترین میزان تولید محصوالت پلیمری به میزان ۳۰۳٫۱۰8تن 
انواع پلی اتیلن، تحقق کامل برنامه و رشد 28 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته  از دیگر رکوردهای ثبت شده طی دوره ۱۰ ساله این مجتمع تولیدی است.

تولید بیشترین میزان اتیلن در واحد الفین از ابتدای راه اندازی تا کنون به میزان 
2۰8،۳۱4 تن و رشد 46 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته از دیگر تحوالت 

مهم و ارزش آفرین این مجتمع تولیدی است.
پتروشیمی امیرکبیر همچنین با کسب درآمد ۹۵،2۳4،۹88میلیون ریال، رشد 
۱6۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را شاهد بوده است.این مجتمع 
تولیدی همچنین در مقدار فروش صادراتی پلیمری نیز با رشد 26 درصدی و تحقق 
فروش ۱88،۵4۳تن نسبت به مدت مشابه دوره گذشته توانست رکورد دیگری در 

دوره ۱۰ ساله را به ثبت رساند.
کاهش ضایعات خوراک به میزان 4۰ درصد نسبت به سال گذشته و نیز کاهش 
توقفات به میزان ۵۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته از دیگر دستاوردهای 
این شرکت در دوره ۵ ماهه ۱4۰۰ است و از این منظر نیز امیرکبیر رکورد کم نظیری 

را در دوره ده ساله خود به جا گذاشته است.
مجموعه آمار چشم گیر این مجتمع تولیدی نتیجه

سازمانی،  بین  تعامالت  بهبود  کارکنان،  و  مدیران  همت  و  همدلی،انگیزه 
مدیریت صحیح منابع) خوراک و مواد اولیه(، رفع موانع تولید، انجام اورهال، کاهش 
توقفات ناخواسته و افزایش ضریب دسترسی فنی واحدهای مجتمع ، مدیریت عرضه 
و تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی و ریل گذاری درست مجموعه بوده است.
نگاهی به صورت های مالی شرکت، از شروع تحوالت بی نظیر شرکت از سال ۹۹ 

به این سو حکایت دارد.
۵2 درصد سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر متعلق به هلدینگ توسعه سرمایه 

رفاه زیر مجموعه بانک رفاه کارگران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزارت صمت:
بازگشت خارجی ها 

در صنعت لوازم خانگی شایعه است
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( با اشاره به بدعهدی برخی برندهای خارجی در داخل کشور، بازگشت 
آن ها را تکذیب و تاکید کرد که وزارت صنعت برنامه برای حضور برندهای 

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

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

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

خارجی به کشور ندارد.
واکنش  ر  با ین  ا لبته  ا
مختلف  ی  طیف ها
موج  این  به  تولیدکنندگان 
تفاوت هایی  جدید  رسانه ای 

داشت، اما در نهایت وزارت صمت تاکید کرد که در این زمینه برنامه ای ندارد.
در این رابطه کیوان گردان، اظهار کرد: در موضوع واردات لوازم خانگی 
وزارت صمت برنامه ای ندارد و این موضوع مطرح نیست. همچنین با توجه به 
بدعهدی برخی برندهای خارجی لوازم خانگی در داخل کشور، برنامه ای برای 

بازگشت آن ها نداریم و این موضوع تکذیب می شود.
تاکیدات آقای دکتر  برنامه وزارتخانه در سال جاری براساس  افزود:  وی 
فاطمی امین وزیر صمت، به معاونت امور صنایع وزارتخانه افزایش تولید، تامین 
و تنظیم بازار، رفع موانع تولید، توسعه صادرات،  تکمیل حلقه های زنجیره ارزش 
کاالهای  کیفیت  بهبود  و  داخلی  ساخت  عمق  تعمیق  خانگی،   لوازم  صنعت 

تولیدی این صنعت است
واکنش ها به بازگشت ال جی و سامسونگ چه بود؟

گفتنی است که در واکنش به خبر بازگشت ال جی و سامسونگ، عباس 
هاشمی،  دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تاکید کرده بود که باید از این 
فرصت برای واردات اقالم مورد نیاز ازجمله اجزا و قطعات، ماشین آالت و مواد 
انحصار هم  احتمال  به  نسبت  اما  استفاده شود،  ندارد،   داخلی  تولید  اولیه که 
هشدار داده و گفته بود که به نظر می رسد احتماال عده ای نگران هستند که 
به قول خودشان مافیای واردات به بهانه کمبود و تامین سالیق مختلف لوازم 

خانگی وارد کند.
اما حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، گفته 
بود که شنیده ها حاکی از این است که 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 
و  کند  استفاده  جریان  این  از  که  می زند  را  زور خود  تمام  دارد  ترتیبی  هر  به 

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

دومین  و  بیست  خودرو  ایران  صنعتی  گروه 
مرحله فروش فوق العاده محصوالت خود را با عرضه 
سه محصول پرمتقاضی از یکشنبه 2۱ شهریوماه به 

مدت سه روز اجرا می کند.
صنعتی  گروه  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
از فروش  این مرحله  )ایکوپرس( در  ایران خودرو 
سقف  دستی   2۰7 پژو  محصول  سه  فوق العاده، 
عرضه  بنزینی  پارس  و   TU۵ پارس  شیشه ای، 

می شود.
مشتریان نهایی نیز چهارشنبه 24 شهریورماه 
از طریق قرعه کشی با حضور نمایندگان نهادهای 

نظارتی انتخاب خواهند شد.
روز  صبح   ۱۰ ساعت  کشی،  قرعه  مراسم 
چهارشنبه به صورت مستقیم از پایگاه اینترنتی ایران 
خودرو به نشانی ikco.ir و نیز صفحه ایران خودرو 

در آپارات به نشانی ikco_ir پخش خواهد شد.
روز  پایان  تا  یکشنبه  از  می توانند  متقاضیان 
فروش  سایت  به  مراجعه  با  آینده  هفته  سه شنبه 
esale. اینترنتی محصوالت ایران خودرو به نشانی

ikco.ir نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

 فروش فوق العاده ۳ محصول ایران خودرو از فردا



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1830- شنبه 20 شهریور 41400 زمین ایران 

ه  د ا ز قر با سمیه 
مشهد  مشهدمقدس-شهردار 
تصمیمات  اینکه  بر  تاکید  با 
عالمانه  شهرداری  در  ها  فعالیت  و 
جوانان  گفت:  بود،  خواهد  جهادی  و 
همت  کمر  و  شوند  آماده  شهرداری 
جهادی  و  عالمانه  خدمت  برای  را 

محکمتر ببندند.
روز  اولین  ارجائی  عبداهلل  سید 
شورای  با  نشستی  به  را  خود  کاری 
و  رییس  و  مناطق  معاونان، شهرداران 
جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر 
افزود:  داد،  اختصاص  مقدس  مشهد 
شورای ششم ثابت کرد که به ظرفیت 
و  الرضا)ع(  مشهد  از  برخاسته  های 
خادمان مردم که در شهرداری این شهر 
سابقه فعالیت دارند توجه و اعتماد دارد.

ولی  عنایت  از  کرد:  اضافه  وی 
موسی  بن  علی  حضرت  نعمتمان 
الرضا)ع( سپاسگزارم و از اعتماد اعضای 
محترم شورای ششم به بدنه شهرداری و 

همچنین تمامی همکاران سابقم در بدنه 
تشکر  استان  و سطح  مدیریت شهری 
اینکه  بیان  با  کنم.شهردارمشهد  می 
امیدواریم دوران شورای ششم در عرصه 
مدیریت شهری، دوره مدیریت عالمانه و 
جهادی باشد، اظهارکرد: برهمین اساس 
تاکید داریم تمام کارها و تصمیمات در 
شهرداری مشهد برمبنای کار کارشناسی 
ساحت  تکریم  و  باشد  علمی  دقیق  و 

مقدس علم و کار فنی سرلوحه فعالیت 
ها قرار خواهد گرفت.

خادم  ما  براینکه  تاکید  با  ارجائی 
و  زائرینشان  خادم  رضا)ع(،  حضرت 
خادم مجاورینشان هستیم، خاطرنشان 
و  متخصص  بصیر،  فهیم،  بدنه  کرد: 
نکته  این  به  مشهد  انقالبی شهرداری 
دوره  رویکرد  که  باشند  داشته  توجه 
ششم رویکرد نگاه به درون خواهد بود، 

لذا جوانان شایسته شهرداری و همکاران 
عزیزم در معاونت ها، مناطق و سازمانها 
و  عالمانه  خدمت  برای  را  همت  کمر 

جهادی محکمتر ببندند.
جناب  برادرعزیزم  داد:  ادامه  وی 
زحمات  سابق  شهردار  کالئی،  دکتر 
برای توسعه شهر کشیدند و  را  زیادی 
این تالشها با قدرت و شدت بیشتری 

ادامه پیدا خواهد کرد.
شهردارمشهد افزود: با حضور آقای 
شناسی  آسیب  و  بررسی  کالیی  دکتر 
فعالیت ها  خصوص  در  کاملی  نسبتا 
انجام شده، لذا در این دوره برای رفع 
کمبودها تالش و نقاط قوت گذشته با 

قدرت تقویت خواهد شد.
ارجائی با تقدیر از تالشهای رضا 
و  شهرداری  سرپرست  نائینی،  خواجه 
معاونت مالی و پشتیبانی گفت: بخش 
عمده ای از زحمات شهرداری در دوره 
قبل بر دوش ایشان بود که در دوران 

سرپرستی به اوج خود رسید.

شهردارمشهد در اولین نشست خود با شورای معاونان و شهرداران مناطق؛

جوانان شایسته شهرداری آماده و کمر همت را برای خدمت عالمانه 
و جهادی محکمتر ببندند

آفت  درگیر  ایالم  جنگل های  از  هکتار  هزار   150
“لورانتوس” شده اند

ایالم_  آذر یعقوبیان :  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم گفت: 
۱۵۰هزار هکتار از جنگل های استان ایالم با آفت “لورانتوس” درگیر هستند.

دکتر رضا احمدی در  جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر۱۵۰ 
هزار هکتار از حنگل های ایالم الوده به آفت “لورانتوس” است که ساالنه با 
کمک مردم و مشارکت دولت از شیوع این آفت در ده هزار هکتار از این اراضی 

جلوگیری می شود.
وی بهترین راه مبارزه با آفت لورانتوس را قطع و حذف عوامل آلودگی عنوان 
کرد و افزود: شیوه مبارزه با آفت لورانتوس به این شکل است که قبل از ورود 
درختان به فرآیند بذردهی نسبت به قطع و امحای عوامل آلودگی اقدام می شود.

وی یادآور شد: مساحت استان ایالم بیش از دو میلیون هکتار می باشد که 
بخش و سهم عمده ای ان منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم اضافه کرد: بر اساس امار اسناد 
و مدارک 8۹ درصد یعنی حدود یک میلیون و 76۰ هزار هکتار از سطح استان 
ملی است که بخش عمده از آن جنگل ها به میزان64۰ هزار هکتار و مراتع و 

بیابانها نیز یک میلیون و ۱46 هزار هکتار می باشد.
وی ادامه داد: مهمترین برنامه های سازمان منابع طبیعی در حوزه آبخیزداری 
مدیریت منابع آب، پیشگیری از سیل، کنترل رسوبات، پیشگیری از تصرفات 

اراضی، ساخت و سازهای غیر مجاز و حفاظت از منابع طبیعی… است.
2۰۰ نیرو حفاظت از منابع طبیعی ایالم را بر عهده دارند

دکتر احمدی با بیان اینکه 2۰۰ نیرو حفاظت از منابع طبیعی استان را بر 
عهده دارند، عنوان کرد: جهت مراقبت، کشیک و گشت های شبانه 2۵ دستگاه 

خودرو و ۱2 دستگاه موتور سیکلت در اختیار این افراد قرار دارد.
وی افزود: همچنین در راستای حفاظت از مناطق بحرانی 8۹ نقطه به 
مساحت 4۱8 هزار هکتار در سطح استان شناسایی که نیروها به صورت شبانه 
روزی در این مکان ها مستقر و تمهیدات الزم در این راستا اندیشیده شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم گفت: شیب دار بودن، توپوگرافی 
سخت منطقه، کوهستانی بودن راه های استان سبب به وجود امدن کاستی هایی 
در ارائه خدماترسانی در عرصه های طبیعی استان شده اما این موضوع سبب 

تعطیلی کارها و اهداف نیروهای حفاظت نشده است.
وی خاطرنشان ساخت: در طول بیست سال گذشته بیش از دو هزار فقره 
حریق در عرصه های منابع طبیعی ایالم رخ داده است که عوامل انسانی مهمترین 

علت وقوع حریق در مراتع و جنگل های استان می باشد.
دکتر احمدی افزود: خوشبختانه در سالجاری با فرهنگ سازی حریقی  در 

سطح استان ثبت یا گزارش نشده است.
وی گفت: حفاظت از جنگل ها از بعد تخریب های انسانی و تهدید های 
اقلیمی جنگل ها  از اهمیت باالیی برخوردار بوده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

۱4 گونه داروی گیاهی در نهالستان های ایالم تولید می شود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم گفت: در حال حاضر ۱4 گونه 

داروی گیاهی در نهالستان ایوان تولید و مورد استفاده مردم استان است.
وی ادامه داد: همچنین 6۵ گونه نهال در نهالستان های ایالم تولید و شامل 
بنه و بلوط، داغداغان، کیکم، بادام و ارغوان و گونه های خاص نواحی رویشی 
خلیجی و گرمسیری و چوبده مثل کنار، انواع آکاسیا، گز، استبرق و اوکالیپتوس 
که با توجه به شرایط اقلیمی سازگاری فراوانی با شرایط آب و هوای استان 

قابلیت کشت دارند، است.
دکتر احمدی اظهار داشت: ایالم دارای  ۱2 نهالستان است که دو نهالستان 

مهران و ایوان به عنوان مادر و مابقی محلی هستند.
غفاری چراتی معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
در  به  زودی  تنفس  جایگزین  طرح  اجرای  کرد:  مطرح  ساری  مازندران- 

جنگل های مازندران
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- 
ساری، فتح اله غفاری چراتی معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران _ ساری گفت: فاز نخست طرح جایگزین تنفس جنگل تهیه شده است 
و نحوه و زمان اجرا باید مشخص شود که از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.

 فتح اهلل غفاری در ارتباط با اجرای طرح جایگزین طرح تنفس جنگل های 
شمال اظهار کرد: طرح فنی حفاظتی جنگل های مازندران- ساری مشتمل بر 
27 حوزه و ۱۹7 سری کتابچه آماده شده و به زودی برای اجرا در دستور کار 
قرار می گیرد. وی با بیان اینکه فاز نخست طرح جایگزین تنفس جنگل در ساری 
آغاز خواهد شد، افزود: تهیه این طرح باتوجه به حجم باالی کار از اهمیت باالیی 

برخوردار بود و نیروها وقت زیادی برای تهیه طرح ها گذاشتند.
 معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران _ ساری 
با اشاره به اینکه طرح تنفس، یک ایده و تفکر بود، تصریح کرد: ولی طرح 
فنی و حفاظتی طرح است که گام مثبتی در راستای حفظ و احیای جنگل های 

شمال خواهد بود. 
غفاری با اشاره به بارش های خوب در جنگل های شمال، اضافه کرد: تنش 
خشکی موجب تغییر رنگ برخی درختان شده است. معاون امور جنگل اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران _ منطقه ساری در بخش دیگری از 
سخنان خود با بیان اینکه سیالب ماه گذشته موجب انتقال درختان به پایین دست 
شده است، یادآور شد: در شهرهای بابل، آمل و سوادکوه شمالی درختان سیل 
آورده بخشی انتقال داده شده و بخشی  نشانه گذاری و درحال آگهی بوده تا 

به فروش برسد.

افزایش 5 شهرستان به ظرفیت های استان خراسان رضوی
محمد یوسف امینی سرپرست اداره کل ارشاد اسالمی خراسان رضوی و 
هیئت همراه، علیرضا سیدآبادی ریاست اداره ارشاد اسالمی نیشابور با فرماندار 

شهرستان زبرخان دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار روزنامه کشوری جوانان  سید موسی الرضا حسینی 
در شهر ستان های نیشابور ،فیروزه،زبرخان ،در ابتدای این دیدار مدیرکل اداره 
ارشاد اسالمی خراسان ضمن تشکر بابت هماهنگی این جلسه با اشاره به در 
پیش بودن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره آن گفت: با توجه به 
اینکه در یکسال اخیر ۵ شهرستان به مجموعه استان اضافه شده است باید توجه 
داشت که همزمان با تشکیل ساختار جدید در یک شهرستان، مردم هم توقع 

رشد ظرفیت های جدید را دارند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت باالی شهرستان زبرخان در حوزه های 
اشاره کرد و گفت: در  این خطه  از  افرادی  به درخشش  فرهنگی و تمدنی 
فعالیت های حوزه کتاب و کتابخوانی، نیشابور با توجه به پیشینه فرهنگی و 
تاریخی همواره حضور داشته و در طرحهای ملی کتاب هم اخیرا دو باشگاه 

برگزیده حوزه کتاب از زبرخان بودند.
سید یحیی سلیمانی فرماندار شهرستان زبرخان نیز در این دیدار ضمن 
تشکر از حضور مدیرکل اداره ارشاد اسالمی با انتقاد از ب خی مدیران که بیشتر 
تمرکزشان را روی مرکز استان گذاشته اند خاطرنشان کرد: در این مدت کوتاه ما 
توانستیم ۱2 اداره رامستقل کنیم. اکنون هم آمادگی و ظرفیت این را داریم که 

اداره مستقل ارشاد زبرخان را با کمک اداره کل استان راه اندازی کنیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه در شهرستان زبرخان با وجود 4 شهر، خأل 
کار فرهنگی بیشتر از کارهای عمرانی به نظر می رسد گفت: نه تنها نیشابور که 
مختصات فرهنگی یک استان را دارد، زبرخان هم از بسیاری از شهرستان های 
تازه تأسیس و حتی بسیاری از شهرهای درجه اول ظرفیت بیشتری برای کار 

فرهنگی دارد.

رئیس پلیس راه ایالم: کاهش سرعت وسیله نقلیه، زمینه ساز 
نجات بسیاری از افراد جامعه است 

کاهش  با  رانندگان  ایالم گفت:  استان  انتظامی  راه  پلیس  ایالم_رئیس 
به  توجه  و  مطمئنه  به سرعت  خودرو  رساندن سرعت  و  نقلیه  وسیله  سرعت 
محدودیت های سرعتی می توانند زمینه ساز نجات بسیاری از افراد جامعه در 

حوادث ترافیکی خواهد شد.
اینکه سرعت داشتن و نداشتن وسیله  با بیان  سرهنگ رضا همتی زاده 
نقلیه می تواند نقطه تمایز بین مرگ و زندگی باشد،اظهار داشت : رانندگی با 
سرعت مطمئنه و پرهیز از هیجان و شتاب بی مورد می تواند نقش به سزایی 

در ایجاد حوادث و سوانح ترافیکی داشته باشد.
وی افزود: کاهش خطر ناشی از وقوع تصادف رانندگی ، تسلط و کنترل 
 ، احتمالی  رو  پیش  حوادث  و  خطرات  روئیت  و  بینی  پیش   ، نقلیه  وسیله  بر 
کمتر شدن مسافت توقف در مواجه با خطر و جلوگیری از برخورد وسیله نقلیه 
با خطر ایجاد شده و مهم تر از اینها کاهش شدت خسارات و صدمات جانی 
وارده به وسایل نقلیه و افراد از مهمترین مزایای کاهش سرعت وسیله نقلیه در 

محورهای مواصالتی است.
رئیس پلیس راه انتظامی استان ایالم یادآور شد: در بررسی ها و تجزیه و 
تحلیل بعمل آمده از علل وقوع تصادفات جاده ای ، ۵۳ درصد از وقوع تصادفات 
ناشی از تخطی از سرعت توسط رانندگان وسایل نقلیه بوده است که با کاهش 
سرعت وسیله نقلیه ، حوادث رانندگی برای گروهای آسیب پذیر همچون عابران ، 
دوچرخه سواران و سرنشینان وسایل نقلیه مانند سرنشینان موتور سیکلت سواران 

نیز به طور محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.
سرهنگ همتی زاده خاطرنشان کرد : از آنجایی که محدوده ۳۰ کیلومتری 
شهرهای مبداء و مقصد سفر، اغلب محل وقوع تصادفات جاده می باشند رانندگان 
محترم وسایل نقلیه باید قبل از سفر و اقدام به رانندگی نسبت به برنامه ریزی به 
منظور تردد، ساعت حرکت ، مسیرهای حرکت و سایر موارد مرتبط اقدام کرده 
تا از عجله و شتاب بی مورد و افزایش سرعت وسیله نقلیه جهت رسیدن سریع 
به مقصد پیشگیری نموده و خطر حوادث رانندگی را برای خود ، همراهان، سایر 

وسایل نقلیه و استفاده کنندگان از راه را کاهش دهند.

  استاندار در جلسه شورای آموزش و پرورش گیالن اظهار داشت؛
آماده سازی مدارس با در نظر داشتن تدابیر و توصیه های بهداشتی 
استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش گیالن آماده سازی مدارس با 
در نظر داشتن تدابیر و توصیه های بهداشتی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به 
گزارش ارائه شده مبنی بر انجام واکسیناسیون فرهنگیان و نیز تزریق واکسن 
به 8۰ درصد فرهنگیان، گفت که الزمست این فرآیند، با جدیت شتاب گیرد تا 

همه افراد مشمول، واکسینه شوند.
زارع  ارسالن  دکتر  گیالن,  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
امروز )سه شنبه( در جلسسه شورای آموزش و  پروورش استان اظهار  غروب 
داشت: تجارب نظام های آموزشی مختلف نشان می دهد تعطیلی طوالنی مدت 
مدارس به دلیل عدم دسترسی دانش آموزان به فعالیت های آموزشی و پرورشی 
دانش آموزان  برای  را  آموزشی، جسمی و روحی متعددی  مطلوب، آسیب های 

در بر داشته است.
وی ادامه داد: از این رو جوامع برای سال تحصیلی پیش رو، تصمیم گیری 
و سیاست گذاری آموزشی خود را بر حضور دانش آموزان در کالس های درس و 

آموزش حضوری بنا نهاده اند.
رئیس شورای آموزش و پرورش گیالن افزود: به طور قطع حفظ سالمت 
اولویت های اصلی کشورمان بوده و اجرای تصمیم  از  دانش آموزان و معلمان 
از  اعم  واکسیناسیون  فرایند  تکمیل  نیازمند  دانش آموزان  حضوری  آموزش 
فرهنگیان و خانواده های دانش آموزان، آماده سازی فضای مدرسه با ملحوظ 
داشتن تدابیر و پروتکل های بهداشتی، امنیت خاطر خانواده ها و تأمین تجهیزات 

وامکانات الزم مدارس است.
دکتر زارع راه اندازی سامانه »شاد« را نشان دهنده آن دانست که که نظام 
آموزشی کشور در مسیری رو به رشد با استفاده از فنآوری های آموزشی  روز، 
گام برداشته و در گذر زمان با بهره گیری از فرصت های مغتنم برای ارتقای 

کاربردهای آموزشی و پرورشی خود اقدام کرده است.
وی بیان داشت: در شرایط کنونی اگرچه آموزش مجازی به والدین این 
به آموزش فرزند خود،  با عدم حضور در مدرسه نسبت  را می دهد که  امکان 
احساس امنیت بیشتری کنند؛ اما دانش آموزان به اجتماعی شدن نیاز دارند و 
این مهم با آموزش حضوری فراهم می شود ضمن آنکه کیفیت آموزش حضوری 

به مراتب از آموزش غیرحضوری باالتر است.
استاندار گیالن خاطرنشان کرد: رویکرد بازگشایی مدارس به جز فعالیت های 
آموزشی و یادگیری که دارند؛ با برگزاری مسابقات و جشنواره ها در زمینه های 
مختلف دینی، فرهنگی، هنری و ورزشی؛ دارای نقشی بسزا در رشد همه جانبه 

آینده سازان جامعه است.
وی با بیان اینکه معتقدم تا بازگشایی حضوری مدارس، مشارکت والدین، 
نقش مؤثری در به ثمر رسیدن اهداف و برنامه های آموزشی و پرورشی خواهد 
برای  یادگیری  راه  سختی های  شدن  کمتر  موجب  را  آنان   همراهی  داشت؛ 

فرزندانشان عنوان کرد.
دکتر زارع ادامه داد: ایجاد آرامش درآغاز سال تحصیلی جدید از انتظارات 
معقول جامعه فرهنگیان و دانش آموزان است و براین مبنا از مجموعه آموزش 
و پرورش انتظار دارم بدون وقفه کارها را با جدیت در کنار هم دنبال کنند تا 
بتوانیم در این فرصت باقی مانده ، همه فرآیندهای پروژه مهر را بدون دغدغه 

اجرایی کنیم.
وی گزارش ارائه شده در این جلسه از میزان آمادگی مدارس استان برای 
برگزاری آموزش حضوری را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که این میزان 

آمادگی، با پیگیری های مجدانه، به ۱۰۰ درصد برسد.
انجام  برای  تجمیعی  آماده شده  مدرسه   2۵ به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
طبق  فرهنگیان  درصد   8۰ به  واکسن  تزریق  نیز  و  فرهنگیان  واکسیناسیون 

آمارهای ارائه شده، تسریع این روند را مورد تأکید قرار داد.
وی همچنین در بخشی از سخنانش با پاسداشت هفدهم شهریور، این روز 
را یکی از نقاط عطف تاریخ انقالب اسالمی خواند و یاد و خاطره همه شهدای 
گلگون کفن که برای پیروزی انقالب، جانشان را ایثار کرده اند و نیز فرهنگیان 

درگذشته، گرامی داشت.
در ابتدای این جلسه دبیرخانه شورای آموزش و پرورش استان، گزارش 
مصوبات جلسه قبل شورا را بیان کرد و همچنین گزارشی از وضعیت آموزش، 
نام و روند واکسیناسیون  پروژه مهر، ستاد ثبت  برتر کنکور،  نفرات  از  تجلیل 

فرهنگیان ارائه شد.
۱۰۰ درصد طلب گندمکاران استان مرکزی پرداخت شد

مرکزی - حامد نوروزی : مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی 
گفت: ۱۰۰ درصد طلب گندمکاران این استان پرداخت شد و چهار هزار و 4۱4 
بانک  توسط  کشاورزان  گندم  تضمینی  خرید  برای  مالی  منابع  ریال  میلیارد 

کشاورزی استان مرکزی به گندمکاران استان در سال جاری اعطا شده است.
»مسعود رضایی« افزود: 8۹ هزار و 84 تن گندم از ابتدای خرید تضمینی 
این محصول در استان مرکزی با عاملیت دولت از کشاورزان استان مرکزی 
خریداری و ذخیره سازی شد.وی ادامه داد:طلب گندمکاران استان با پرداخت 

این منابع مالی تا تاریخ ۱7 شهریورماه جاری تسویه شده است.
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: محصول 
گندمکاران استان مرکزی در قالب ۱7 هزار و 76۰ محموله از کشاورزان خریداری 

و انبارهای و سیلوهای استان ذخیره سازی شد.
استان مرکزی با یک میلیون و 4۱4 هزار نفر جمعیت و ۱2 شهرستان در 
قلب کشور قرار دارد. استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، 
چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی 

رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
در  نخست کشور  استان   ۱۰ زمره  در  بودن  وجود صنعتی  با  استان  این 
بخش کشاورزی است که ۹۰ هزار بهره بردار شامل 2۰ درصد شاغالن استان 

در این حوزه فعال هستند.
67۰ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد 
که یک و 2 دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق 

ارسال می شود.
این استان رتبه چهارم تولید بچه ماهی قزل آال، رتبه اول در تنوع تولید 
گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم تولید گل ها شاخه بریده، رتبه سوم در تولید گل 
و گیاهان زینتی، رتبه دوم سطح زیر کشت و تولید انار کشور، رتبه ششم تولید 
پسته، مقام هشتم تولید گل محمدی، مقام نهم در تولید انگور، رتبه سوم در 

تولید لوبیا و رتبه پنجم در تولید جو را به خود اختصاص داده است.

دنیای  سنندج-خبرنگارروزنامه 
پخش  ملی  شرکت  یر  مد ن: نا ا جو
کردستان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱2 هزار 
توزیع  استان  در  مایع  گاز  ُتن   66۹ و 

شده است
عبداهلل گیتی منش در گفت و گو با 
خبرنگارما با اشاره به اینکه 2۵ درصد از 
گاز مایع توزیع شده در استان در بخش 
خانگی مصرف می شود، اظهار داشت: 
نسبت  توزیع شده  مایع  گاز  مقدار  این 
به مدت مشابه در سال گذشته 2 درصد 

کاهش نشان می دهد.
 ۱۳۰ فعالیت  به  اشاره  با  وی 
کردستان،  در  توزیع سوخت  نمایندگی 
هزار   22 حاضر  حال  در  کرد:  اضافه 
خانوار در مناطق مختلف استان از گاز 

مایع برای سوخت استفاده می کنند.
سهمیه  اینکه  بیان  با  گیتی منش 
طرح  این  مشمول  خانوارهای  ماهیانه 
کیلوگرمی(   ۱۱( خانگی  سیلندر  چهار 

شبکه  به  متصل  بانکی  کارت های  در 
شتاب شارژ شده است، افزود: شناسایی 
مصرف کنندگان واقعی، فروش گاز مایع 
از  جلوگیری  دولتی،  مصوب  قیمت  با 

عرضه خارج ازشبکه و مدیریت مصرف 
توزیع  طرح  اجرای  مزایای  از  سوخت 

الکترونیکی گاز مایع است.
وی یادآور شد: در قالب این طرح، 
سهمیه هر خانوار با قیمت هر کپسول 
کارت  در  مصوب  ریال  هزار   ۱2۵
مشکل  که  می شود  شارژ  الکترونیکی 

گرانفروشی هم بوجود نخواهد آمد.
پخش  ملی  کت  شر یر  مد
کردستان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
توپوگرافی  شرایط  به  توجه  با  گفت: 
استان،  بودن  کوهستانی  و  منطقه 
نسبت  باید  کننده  توزیع  شرکت های 
به جذب سهمیه تخصیصی گاز مایع از 
مبادی تامین و توزیع به صورت مناسب 
اقدام کنند تا خللی در سوخت رسانی به 

مردم در فصل سرد سال ایجاد نشود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه:

بیش از ۱۲ هزار ُتن گاز مایع در کردستان توزیع شد

باقرزادهمشهدمقدس- سمیه   
شهید  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
هاشمی نژاد گفت: با هدف قطع زنجیره 
انتشار بیماری کرونا، پیشگیری و حفظ 
هرچه بیشتر سالمتی کارکنان، مرحله 
مجتمع  این  در  واکسیناسیون  نخست 

گازی انجام شد.

 مهندس سید مجید منبتی با اعالم 
این خبر افزود: با پیگیری های مدیریت 
عامل این مجتمع گازی و با هماهنگی 
صنعت  درمان  و  بهداشت  سازمان  
از  کارکنان  واکسیناسیون  مجوز  نفت، 
اواسط  از  و  اخذ  استان  کرونای  ستاد 
مرداد ماه تزریق » دوز اول واکسن » 

کارکنان آغاز شد.
اول  مرحله  در  اظهارداشت:  وی 
این طرح تاکنون یک هزار و 6۰۰ نفر 
دریافت  را  واکسن  اول  دز  کارکنان  از 
کرده اند و پس از طی دوره زمانی مورد 
نیز  واکسن  دوز دوم  تزریق  نیاز، طرح 

انجام خواهد شد.

مهندس منبتی تاکید کرد: اجرای 
طرح واکسیناسیون کارکنان پاالیشگاه، 
افزون بر حفظ و صیانت از نیروی انسانی 
به  عنوان با ارزش ترین سرمایه صنعت 
نفت، به ارائه خدمت برای توسعه پایدار 
و تولید صیانتی اطمینان خاطر بیشتری 

خواهد داد.

با هدف حفظ و ارتقا سطح ایمنی و سالمتی کارکنان صورت گرفت:
تزریق ۱600 دز واکسن و پایان مرحله اول واکسیناسیون

 کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

مهم  مسائل  از  پروری  جانشین 
توجه  بدان  اگر  توجه است که  قابل  و 
نشود در آینده به مشکل خواهیم خورد

شهریورماه  اداری  شورای  جلسه 
اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر 
حضور  با  کنفرانسی  ویدئو  صورت  به 
اداره  کارشناسان  و  معاونین  مدیرکل، 
استان  سراسر  شعب  روسای  و  کل 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
جلسه  بوشهر؛  استان  جتماعی  تامین 
شورای اداری شهریورماه اداره کل تامین 
اجتماعی استان بوشهر به صورت ویدئو 
کنفرانسی با حضور مدیرکل، معاونین و 
شعب  روسای  و  کل  اداره  کارشناسان 

سراسر استان برگزار گردید.
تامین  مدیرکل  جلسه  این  در 
به  اشاره  با  بوشهر  استان  اجتماعی 
استان  سطح  در  همکاران  عملکرد 
و کوشش  با تالش  گفت: خوشبختانه 
ارزیابی  در  استان  سراسر  در  همکاران 
صورت گرفته توسط ستاد در دوره سه 
ماهه اول سال جاری، اداره کل تامین 
اجتماعی بوشهر رتبه ششم کشوری را 

کسب کرده است.
دیری افزود: در خصوص وصول 
به  نسبت  خوبی  عملکرد  نیز  مطالبات 
تا  البته  که  داشتیم  قبل  های  سال 
فاصله  کشوری  آل  ایده  به  رسیدن 

داریم ولی با این وجود جا دارد بخاطر 
این ارتقا عملکرد از تالش و کوشش 
داشته  را  تشکر  کمال  همکاران  همه 

باشم.
بازنشستگی  به  اشاره  با  دیری 
نیروهای  پرورش  به  نیاز  و  همکاران 
جوان در همه سطوح ستادی و شعبات 
گفت: جانشین پروری از مسائل مهم و 
قابل توجه است که اگر  بدان توجه نشود 
در آینده به مشکل خواهیم خورد و همه 

روسا و معاونان باید با نگاه به آینده، از 
هم اکنون جهت جانشین پروری در کلیه 
سطوح برنامه ریزی داشته باشند که در 
زمان مقرر با کمبود نیروهای متخصص 
که ستون هر سازمانی محسوب می شود 

مواجه نگردیم.
طرح  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
۳۰7۰ را یکی از بزرگترین و مهمترین 
و  دانست  سازمان  اجراشده  طرح های 
اقدامات   ۳۰7۰ طرح  زمینه  در  گفت: 

خوبی صورت گرفته است و برای اجرای 
هرچه بهتر و رفع نواقص باید مشکالت 
این طرح توسط شعب اداره کل استان 

به ستاد انعکاس داده شود.
دیری در قسمت دیگری از سخنان 
همچون  همکاران  تمامی  گفت:  خود 
یک  داشتن  برای  باید  خانواده  یک 
باطرح  و  کنیم  تالش  پویا  سازمان 
هرچه  استان  برای  استراتژیک  برنامه 
پویا  و  چابک  سازمانی  سوی  به  بهتر 

حرکت کنیم.
عباس دیری با اشاره به وضعیت 
کرونا در استان گفت: باید همکاران و 
از  برنامه ریزی دقیق  با  روسای شعب 
انباشته شدن کارها جلوگیری نمایند و 
اجرای  جهت  الزم  تمهیدات  همچنین 
بهداشتی  های  پروتکل  بهتر  هرچه 

اندیشیده شود.
استان  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
بوشهر در پایان سخنان خود با اشاره به 
امر مهم نظارت گفت: کارشناسان اداره 
کل باید نظارت بیشتری بر شعب تابعه 
داشته باشند تا مشکالت موجود برطرف 
و در نهایت رضایت ارباب رجوع که از 
مهمترین دغدغه های ما می باشد به 
خوبی کسب شود.در پایان شورای اداری 
معاونین و روسای شعب به ایراد گزارش 
عملکرد و بیان مشکالت و مسایل حوزه 

خود پرداختند.

مدیر کل تامین اجتماعی در جلسه شورای اداری شهریورماه:

اداره کل تامین اجتماعی بوشهر رتبه ششم کشوری را کسب کرد

به همت کادر فنی و پیمانکاران داخلی 
شرکت  اصالح سازه ریلی فوالد خراسان با 
هدف کاهش استهالک خطوط و بهبود فرایند 

توزین  انجام شد.
کشوری  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
های   ستان  شهر  در  نان  ا جو نیای  د
سرپرست  نیشابور،فیروزه،زبرخان،خورشید، 
حمل و نقل ریلی مجتمع فوالد خراسان گفت: 
در حالی که موضوع حمل ونقل همواره یکی 
از چالش های مهم صنعت فوالد کشور است 
تولید  هزینه های  از  قابل توجهی  بخش  که 
محصوالت فوالدی را به خود اختصاص داده 
به عنوان  خراسان«  فوالد  »مجتمع  شرکت 
کشور،  شرق  فوالد  تولید  قطب  بزرگترین 
با بهره گیری بیش از 27 کیلومتر خط آهن 
زیرساخت های  به کارگیری  و  اختصاصی 
مناسب برای تخلیه و بارگیری مکانیزه ریلی، 
از ظرفیت های خوبی در زمینه حمل ونقل ریلی 

مواد اولیه و محصوالت برخوردار است.  
ریلی  مسیر  اصالح  پروژه  افزود:  وی 

در  شده  ایجاد  های  کاستی  رفع  و  مجتمع 
فرایند باسکول واگن ها، توسط کارکنان فنی 
و پیمانکاران داخلی فوالد خراسان، با موفقیت 

اجرا شد. 
در  ریلی شرکت  نقل  سرپرست حمل 

تشریح این خبر افزود: فو
الد خراسان با بهره مندی از 27 کیلومتر 
خط ریلی اختصاصی و 2 دیزل مانوری، از امکان 
تخلیه مکانیزه مواد اولیه )کنسانتره و گندله( 
از طریق واگن برگردان و دو سکوی تخلیه 
برخوردار است. در سال گذشته، قریب به یک 
میلیون تن مواد اولیه و یا محصوالت شرکت 
به واسطه بیش از ۱۳ هزار واگن، از این طریق 

ترابری شده است.  
خورشید در ادامه افزود: اجرای این پروژه 
اصالحی که یکی از برنامه های پیش بینی 
شده ی فوالد خراسان در تابستان امسال بود، 
با هدف رفع مشکالتی از قبیل نشست نامتقارن 
از  خطوط راه آهن در »سطح آرامشِ« قبل 
باسکول دینامیک، که طی سال های گذشته 

ایجاد شده بود، اصالح مسیر و جلوگیری از بروز 
سانحه در حین حرکت لکوموتیو و واگن ها در 
مسیر باسکول و همچنین رفع خطای باسکول 

دینامیک اجرا شد. 
مشکل  این  که  این  بیان  با  خورشید 
از  پس  ورودی  های  واگن  بود  شده  باعث 
مشاهده خطای باسکول، ناگزیر از برگشت به 
باسکول باشند که این امر، افزایش مانورها و 
استهالک خطوط را در بر داشت، گفت: برای 
ایجاد کمترین مشکل در فرایند توزین واگن 
ها، برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات در زمان 
کمترین ترافیک واگنها انجام شود. این درحالی 
بود که از طریق خطوط ریلی در سال ۹۹ تعداد 
۱۱۵8۵ واگن در حدود 7۵۰ هزار تن مواد اولیه 
به فوالد خراسان وارد و در قالب 2۰۱2 واگن 
در حدود ۱۳۰ هزار تن محصوالت از فوالد 

خراسان از طریق ریلی حمل شده بود . 
تعمیرات  واحد  سرپرست  محروقی 
نیز درباره  ساختمان و ماشین آالت مجتمع 
پروژه اصالح خط ریلی شرکت، گفت: جمع 

آوری  ریل های نصب شده بر روی سازه بتنی، 
تخریب سازه بتنی، حفر ۵ حلقه چاه به منظور 
آرماتور  همچنین  و  اصطکاکی  اجرای شمع 
بندی و نصب شاخک فلزی روی تراورس بتنی 
جهت ثابت شدن تراورس داخل بتن، از مراحل 
اصلی این تعمیر بود که با عملیات بتن ریزی 
و سپس نصب ریل بر روی سازه و تنظیمات 

نهایی انجام شد. 
رضا قربانی مدیر پشتیبانی فنی، انرِژی 
تست  عملیات  که  این  بیان  با  سیاالت  و 
دوره  در  و  موفقیت  با  مجدد  اندازی  راه  و 
انجام  تاخیر  بدون  شده  مشخص  زمانی 
در  که  همکارانی  تمام  از  افزود:  گرفت، 
جمله  از  نمودند  همکاری  پروژه  این  انجام 
مدیر و همکاران واحد حراست و مدیر دفتر 
فنی و برنامه ریزی، همکاران واحد خدمات 
فنی و پشتیبانی، مدیریت و همکاران واحد 
تعمیرات  و  نگهداری  پیمانکار  اتوماسیون، 
نقشه  توزین،  واحدهای  آهن،  راه  خطوط 
برداری و... بایستی تشکر و قدردانی نماییم. 

اصالح سازه ریلی فوالد خراسان با هدف کاهش استهالک خطوط و بهبود فرایند توزین 



5 سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1830- شنبه 20 شهریور 1400

دنیای جوانان : دکتر فرهاد ابول نژادیان رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز از امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان به پاس حمایت های این مجموعه از کادر 

درمانی تقدیر کرد.
به گزارش دنیای جوانان ، دکتر فرهاد ابول نژادیان فرمانده عملیات بهداشت و درمان 
استان خوزستان در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی اظهار داشت: همکاری و مساعدت 
شرکت فوالد خوزستان در حوزه بهداشت و درمان از جمله تامین اکسیژن و لوازم و تجهیزات 

مورد نیاز بیمارستان های استان خوزستان، ستودنی است.
وی گفت: شرکت فوالد خوزستان در طول سالیان گذشته همراه با فعالیت های اقتصادی، 
در مسیر عمل به مسئولیت اجتماعی در حوزه سالمت، همکاری قابل تحسینی داشته است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: دوران اپیدمی و مبارزه با کرونا 
با وجود تمام سختی ها و مشکالت، تجلی گر تجربه های ارزشمند از همکاری های بین بخشی 

سازمان ها و نهادهای مختلف برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا است.

ابول نژادیان در ادامه افزود: یکی از مهم ترین عناصری که بازوی توانمند حوزه سالمت 
به شمار می آید، ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها و نهادها نسبت به حوزه بهداشت و 
درمان کشور است. شرکت فوالد خوزستان در این دوران در راستای عمل به مسئولیت های 

اجتماعی خود در حوزه سالمت، همکاری موثری با این دانشگاه داشت.
وی ادامه داد: زحمات شبانه روزی مدیرعامل و همکاران آن شرکت به منظور تجهیز 
زیرساخت ها و کمک های مشارکتی در حوزه بهداشت و درمان از جمله تامین اکسیژن و 
لوازم و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان های استان خوزستان در زمان شیوع ویروس کرونا 

قابل تقدیر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان گفت: خرسندیم از وجود چنین 
شرکت هایی در استان که برای ارائه خدمات بهتر به مردم شریف استان مساعدت و یاری 
می رسانند. توفیق روزافزون کارکنان و مدیران مجموعه  فوالد خوزستان را در مسیر خدمت به 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

تشریح دالیل افزایش بازده حقوق سهامداران چادرملو
توسعه  د  یکر و ر  : ن  نا ا جو نیای  د
و  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  محور 
چشم انداز آن موجب رشد درآمد و سودآوری 

این شرکت شده است.
معاون   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
مالی و سرمایه انسانی چادرملو در گفت و 
گویی با استناد به صورت های مالی شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو در سال های اخیر 
که موجب افزایش قابل توجه بازده حقوق 
است  گردیده  شرکت  این  سهام  صاحبان 

و  مدیره  هیات  اصلی  اولویت  بعنوان  اکتشافی  برنامه های جدید  اجرای   : گفت 
برنامه  تداوم  عمیق،  اکتشاف  جدید جهت  حفاری  دستگاه   ۱۰ تأمین  آن  پی  در 
های افزایش تولید باالتر از ظرفیت اسمی از جمله تولید ۱۱میلیون و 468 هزار 
اسمی  ظرفیت  از  فراتر  درصد   ۵۳ حدود  که  مرطوب،  آهن  سنگ  کنسانتره  تن 
گندله،  تن  هزار   7۳۱ و  میلیون   ۳ تولید  است.  بوده  کنسانتره  تولید  خط  پنج 
26هزار تن شمش فوالد  ۱میلیون و  اسفنجی و  6۰۳ هزار تن آهن  ۱میلیون و 
اخذ  و  است.  بوده  بینی شده  پیش  برنامۀ  از  فراتر  که همگی   . گذشته  در سال 
مجوز ساخت دهها طرح پائین دستی فوالد نقش مثبتی در افزایش بازده حقوق 

سهامداران داشته است .
مهندس آذرین فر در خصوص رویکرد توسعه محور شرکت معدنی و صنعتی 
به  نگاه  با   : نیز گفت  این شرکت  و سودآوری  درآمد  و چشم انداز رشد  چادرملو 
روند تغییرات ارزش بازاری شرکت از سال ۱۳۹۵ تا تاریخ )۱4۰۰/۰۳/22( می 

توان دریافت که چادرملو از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
وی همچنین با اشاره به مزیت استفاده از سنگ آهن داخلی برای مجتمع 
های فوالد سازی کشورگفت: برخورداری فوالد سازان از مواد اولیه داخلی نقش 
تولید  در  ارزی  و هم چنین صرفه جویی  تمام شده  قیمت  در کاهش  ای  عمده 

فوالد را به دنبال دارد.
از طرفی با توجه به حجم زیاد مصرف سنگ آهن در صنایع فوالد ، عدم 
اتکاء به واردات این مادۀ اولیۀ معدنی همواره کشور را از بروز بحرانهای جهانی 
در عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت ها، مشکالت حمل و نقل دریائی، توقف فروش 
آن توسط کشورهای صادر کننده و در نهایت حربه تحریم، مصون نگه می دارد.
معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو افزود: امروزه صنایع فوالد در ردیف 
صنایع بزرگ با تکنولوژی عظیم و پیشرفته محسوب و به علت تأثیر زیادی که 
و  نامیده می شـود  نیز  مادر  دارد، صنعت  توسعه سایر صنایع کشورها  در جهت 
هر کشـور که مـراحل اولیـه توسعـه و ایجاد زیربناها را سپری می نماید، لزوما 
می بایست اقدام به ایجاد صنایع مادر نماید، زیرا محصـوالت این صنعـت یا به 
یا به صورت محصول  صورت کاالهای مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند و 
واسطه ای در صنایع دیگر به کاالهای نهایی مصرفی تبدیل خواهد شد.آذرین فر 
تصریح کرد: اگر چه تکنولوژی امروزی، موادی ساخته است که می توان از آن به 
عنوان جایگزین آهن و فوالد نام برد، اما در عمـل هیچ یک از مـواد به انـدازۀ 
این مـاده کاربـرد نداشته است. از طرفی علیرغم بحران هایی که در زمان هایی 
منجـر بـه کاهش میزان مصرف سنگ آهـن و تـولید فـوالد و قیمت های آن در 
بـازارهای جهانی شد، لیکن تولید و مصرف فوالد در جهان همچنان سیر صعودی 
را طی نموده و آمارها مبین این امر می باشد، زیرا میزان تولید و مصرف فوالد 
در جهان  را  و کشوری  بوده  اقتصادی کشورها  توسعه  مهم  از شاخصهای  یکی 
گرفته  قرار  زمره کشورهای صنعتی  در  فوالد  بدون صنعت  یافت که  توان  نمی 
66 کشور جهان که در ردیف کشورهای توسعه  اکنون  به نحوی که هم  باشد. 

یافته و در حال توسعه می باشند مبادرت به تولید فوالد می نمایند.

تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور از مدیر عامل فوالد خوزستان

مدیر عامل فوالد هرمزگان:

فوالد هرمزگان باعث افتخار منطقه ویژه و ویترین صنعت استان هرمزگان است

ورزِش مس خوش درخشید
موفقیت  پی  در  مس  شرکت  مدیرعامل  تبریک  پیام 

ورزشکاِر مسی در رقابت های پارالمپیکی توکیو
دنیای جوانان : دکتر »اردشیر 
شرکت  مدیرعامل  سعدمحمدی«، 
ملی صنایع مس ایران در پی کسب 
مدال نقره توسط منصور پورمیرزایی 
ورزشکار باشگاه مس رفسنجان در 
رقابت های پارالمپیکی توکیو 2۰2۱ 

پیام تبریکی صادر کرد.
به گزارش مس پرس متن پیام 

به شرح زیر است:
بسمه تعالی

مسابقات  نقره  مدال  »کسب 
منصور  سوی  از  توکیو  پارالمپیک 
پورمیرزایی قهرمان و پهلوان شرکت 
باشگاه  و  ایران  مس  صنایع  ملی 
فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، موجب شادی و غرور مردم عزیز شهرستان 
رفسنجان و سخت کوشان صنعت مس شد. بدون شک، این افتخار ورزشی بی نظیر و 
به یادماندنی در تاریخ این خطه ثبت خواهد شد و فصل جدیدی برای درخشش جوانان 
پر انگیزه و بانشاط رفسنجان و استان کرمان در عرصه رقابت های بین المللی ورزش 
باز خواهد کرد.خرسندیم که به یمن بسترسازی های صورت گرفته از سوی صنعت 
بزرگ مس ایران در ورزش و فرهنگ استان کرمان و آذربایجان شرقی ورزشکاران 
این دو خطه نام ایران و ایرانیان را در جای جای جهان با افتخار زنده نگه می دارند 

و پرچم نظام مقدس جمهوری اسالمی را بر بام ورزش دنیا به اهتزار در می آورند.
اینجانب کسب این مدال ارزشمند و غرورآفرین را به جناب آقای پور میرزایی 
و خانواده محترم شان و مردم عزیز شهرستان رفسنجان و خانواده بزرگ و پرافتخار 
موفقیت های  تداوم  بزرگ  خداوند  از  و  می گویم  تبریک  مس  صنعت  زحمتکش  و 
ایشان و دیگر ورزشکاران صنعت مس را در عرصه های ملی و بین المللی خواستارم.«

اردشیر سعدمحمدی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

عامل  مدیر   : نان  جوا دنیای 
منطقه  مدیرعامل  و  هرمزگان  فوالد 
مشکالت  بررسی  به  اقتصادی  ویژه 
موجود در راه توسعه فوالد هرمزگان 
انرژی  و  زمین  تامین  بر  و  پرداخته 
طرح  در  هرمزگان  فوالد  نیاز  مورد 

های توسعه ای تاکید کردند.
 ، نان  ا جو نیای  د گزارش  به 
فوالد  مدیرعامل  معروفخانی  عطاهلل 
نگاه  به  نشست  این  در  هرمزگان 
و  ها  همکاری  و  انقالبی  و  ارزشی 
حمایت های همه جانبه مدیران ارشد 
فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه 
همکاری  این  نتیجه  و  کرد  اشاره 
نهایت  در  و  مشکالت  رفع  را  ها 
با  .معروفخانی  دانست  کشور  انتفاع 

اینکه نگاه دولت به طرح های  بیان 
توسعه، ویژه می باشد و نهایی شدن 
طرح های توسعه ای به اقتصاد کشور 
کمک خواهد کرد ، به بیان مشکالت 
هرمزگان  فوالد  توسعه  در  رو  پیش 
پرداخت و اظهار امیدواری کرد: این 

توسعه  موانع  رفع  در  ها  همکاری 
یابد. ادامه  فوالد هرمزگان 

مدیرعامل  نی  تهرا خلج  دکتر 
فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه 
افتخار  باعث  را  هرمزگان  فوالد  نیز 
استان  ویترین صنعت  و  ویژه  منطقه 

هرمزگان دانست و اظهار داشت :
فع  ر و  نی  پشتیبا ما  وظیفه  .
با  وی  است.  تولید  بخش  از  دغدغه 
بیان اینکه در بحث انرژی و بازسازی 
تمام  بایستی  اعتمادآفرینی  و  اعتماد 
تاکید  انجام دهیم  را  تالش خودمان 
به  نیاز  کشور  حاضر  حال  در   : کرد 
فعالیت  بایستی  و  دارد  جهادی  کار 

ها را سرعت بخشید.
خلج تهرانی با استقبال از اجرای 
طرح های توسعه ای فوالد هرمزگان 
را در  آمادگی داریم زمین  : ما  گفت 

اختیار فوالد هرمزگان قرار دهیم .
وی همچنین حمایت خود را از 
بخش خصوصی در در خصوص تامین 

انرژی اعالم کرد

شرکت  مدیرعامل   : جوانان  دنیای 
پی  در  گفت:  خوزستان  اکسین  فوالد 
واردات  امکان  عدم  و  ظالمانه  تحریم های 
ورق های فوالدی، با اعتماد به توان داخلی، 
را  تحریم  تهدید  شرکت  این  متخصصان 
پروژه های  در  و  کرده  تبدیل  فرصت  به 
شرکت  این  اصلی  رسالت  مطابق  و  ملی 
 api و  آلیاژی  فوالدی  ورق های  تولید 

صورت گرفت.
امین   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
اکسین  فوالد  شرکت  مدیرعامل  آسیابان 
خوزستان در اهواز به تشریح حوزه فعالیت 
پرداخت  خوزستان  اکسین  فوالد  شرکت 
راستای  در  اکسین  فوالد  کرد:  اظهار  و 
صنایع  تامین  زنجیره  گمشده  حلقه  تامین 
فوالدی  عریض  ورق های  به  زمند  نیا
گاز،  نفت،  همچون  حرارتی  عملیات  و 
از  و ساختمانی  دریایی  پتروشیمی، صنایع 
سال 88 آغاز بکار کرد.  وی افزود: مشابه 

سالهای  در  اکسین  تولیدی  محصوالت 
گذشته عمدتا وارداتی بودند و بدلیل عدم 
این  احداث  رسالت  و  توانمندی  به  توجه 
کارخانه جهت رفع نیازهای صنعت نفت و 
گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع تا قبل از 
انجام پروژه خط لوله گوره جاسک، نقش 
خاص  محصوالت  تولید  در  توجهی  قابل 

پی  در  رو  این  از  نداشتیم،  اشاره  مورد  و 
امکان واردات  تحریم های ظالمانه و عدم 
ورق های فوالدی، با اعتماد به توان داخلی، 
متخصصان این شرکت تهدید تحریم را به 
ملی  پروژه های  در  و  کرده  تبدیل  فرصت 
خود عمل  رسالت  به  استراتژیک کشور  و 
و  کردند  آفرینی  نقش  خوبی  به  و  کرده 

این  محصوالت  تولید  سبد  آن  با  همگام 
این شرکت  اصلی  شرکت، مطابق رسالت 
به ورق های فوالدی آلیاژی و api)خطوط 
یافت.   اختصاص  گاز(  و  نفت  انتقال  لوله 
گفت:  خوزستان  اکسین  فوالد  مدیرعامل 
بسیار  سودآوری  بر  عالوه  دستاورد  این 
زنجیره  تکمیل  موجب  اکسین  برای  باال 
فوالد و جلوگیری خروج ارز از کشور شد.

آخرین  تشریح  در  بان  آسیا مین  ا
اقدامات صورت گرفته در این شرکت تصریح 
کرد: با توجه به الزام کاهش مصرف و قطعی 
برق که در نیمه دوم تیر ماه تا نیمه اول مرداد 
ماه بوده است، برنامه ریزی انجام اورهال و 
تعمیرات اساسی خط تولید توسط متخصصان 
این شرکت انجام گرفت و در همین راستا 
جهت  در  تاثیرگذاری  اقدامات  و  فعالیت ها 
صورت  تولید  خط  بکاری  آماده  افزایش 
گرفت که برخی آن اقدامات طی ده سال 

گذشته انجام نشده بود.

تبدیل تحریم به فرصت تولید داخلی در شرکت فوالد اکسین خوزستان

خبر ...خبر

کوتاه از صنعت

زیر نظر: بهنام مومنی

زیر نظر: زهره محمد سعیدی

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
به شرح ذیل آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن 
آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به 
این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آیین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
۱ـ پرونده کالسه ۳۰۰۰۰246 رای شماره ۱۳۹۹6۰۳2۵۰۰۳۰۰۰8۱۱ مورخ ۱4۰۰/۰۵/27 
به تقاضای آقای خداداد چراغی عسگرآبادی فرزند نورمحمد نسبت به  ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت ۳۳/78 متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۵۵ اصلی دربخش ۱2 لرستان شهرستان 
نورآباد دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای احمد بگ میرزایی رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر 
این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال 

صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف ۱6۳
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۰6/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۰/۰7/۰4
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اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
به شرح ذیل آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن 
آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به 
این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آیین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
ـ پرونده کالسه ۳۰۰۰۰۱27 رای شماره ۱۳۹۹6۰۳2۵۰۰۳۰۰۰8۱۰ مورخ ۱4۰۰/۰۵/27 به  ۱
تقاضای آقای خدایار نورعلی فرزند خداکرم نسبت به  ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 248/6۹ 
متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۳ فرعی از پالک ۱۵6 اصلی دربخش ۱2 لرستان شهرستان 

نورآباد دلفان خروجی از مالکیت مالکین عرفی رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر 
این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال 

صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف ۱72
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۰6/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۰/۰7/۰4
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آگهي حصروراثت
خانم شهال چمنی به شماره شناسنامه 874 فرزند محمدعلی از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همای نوری گوکه  فرزند نعمت اله در تاریخ 
۹۹/۱۰/24 در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
اند:۱-اسمعیل چمنی  چلکدانی به ش ش ۵۹۹ فرزند محمدعلی نسبت پسر2-احمد چمنی چلکدانی 
به ش ش ۹ فرزند محمدعلی نسبت پسر۳-اقدس چمنی چلکدانی به ش ش ۵۹8 فرزند محمدعلی 
نسبت دختر4-شهال چمنی چلیکدانی به ش ش 874 فرزند محمدعلی نسبت دختر۵-منیر چمنی 
چلکدانی به ش ش ۵۵7 فرزند محمدعلی نسبت دختر6-احترام چمنی چلکدانی به ش ش ۵۵6 
فرزند محمدعلی نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی  شورای حل اختالف شعبه اول لشت نشا-محمد قربانی

آگهي حصروراثت
خانم سمیه شفیعی ثابت لسکوکالیه به شماره شناسنامه ۳67۹ فرزند محمد از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسعود یعقوبی چافوچائی 
فرزند صفرعلی در تاریخ ۱4۰۰/4/27  در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-مهیاد یعقوبی چافوچائی به ش ش 6۹4۰۰۰۵6۰۹ فرزند مسعود-سمیه 
نسبت پسر2-سمیه شفیعی ثابت لسکوکالیه به ش ش ۳67۹  فرزند محمد-رعنا نسبت همسر۳-

صفرعلی یعقوبی چافوچائی به ش ش 287 فرزند درویش-کوچک نسبت پدر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 
۰۰۰۰۵7۳ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه اول شوراي حل 
اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول لشت نشا

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم طاهره رحیمی شورابی به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضا شده دفتر 
اسناد رسمی ۳۳7 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با 
بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد 
آپارتمان به مساحت ۹۹/۱7 متر مربع به شماره پالک ۳642۳ فرعی از ۱76- اصلی واقع در بخش 
۱۰ مشهد به نام خانم حاجیه فاطمه علیدادی ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند 
شماره ۱۰۳7۱4 مورخ ۱۳۹6/۱۱/24 دفتر اسناد رسمی ۳۰ مشهد در رهن بانک مسکن قرار گرفته 
در ادامه برابر سند صلح شماره ۱۰۵۱۱۱ مورخ ۱۳۹7/۰۳/2۹ دفتر اسناد رسمی ۳۰ مشهد ششدانگ 
مورد ثبت با حفظ حقوق سند رهنی مذکور به نام خانم طاهره رحیمی شورابی و آقای محمد قلی 
پور هر کدام نسبت به سه دانگ منتقل که سهم خانم طاهره رحیمی شورابی با شماره دفتر امالک 
الکترونیکی ۱۳۹72۰۳۰6267۰۱۱۱2۱ ثبت و سند مالکیت 22۰۹۵4/ب ۹6 به نام صادر و تسلیم 
گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

محمد مقدسی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 

م / الف ۳۳7

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی۹2۰۰۰22
شماره  قطعه۳2تفکیکی  بمساحت2۱8/۵۰مترمربع  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
پالک۱8۰8۰فرعی ازیک اصلی مفروز ازپالک ۱۵۵۳فرعی واقع درهفت جوی شهریارمحدود به 
حدود شماال بطول۹/۵متر پی اشتراکی به قطعه۱۹شرقا بطول 2مترپی اشتراکی به قطعه۱8 دوم 
بطول 2۱مترپی به قطعه۳۳جنوبا بطول۹/۵متربه خیابان ۱2متری غربا بطول 2۳مترپی اشتراکی به 
قطعه ۳۱تفکیکی ذیل ثبت ۱7۹۱۳۱صفحه۱24دفترامالک ۱۱۹۹بنام مینا یوسفی ثبت وسندمالکیت 
صادروتسلیم شده است وسپس مع الواسطه برابرسند انتقال 272۵6مورخ۹۰/8/۳به آقای علیرضا 
واعظی انتقال یافته است وبرابرسند رهنی 272۵۹مورخ۹۰/8/۳دفترخانه۳68تهران دررهن بانک 
پارسیان قرارگرفته وبه علت عدم ایفای تعهد منجربه صدوراجراییه تحت شماره۹2۰۰۰22شده 
است وبرابرنظریه مورخ۹۹/۱2/۵هیات۳نفره کارشناسان رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد 
وثیقه عبارت است از:ملک فوق واقع درشهریارفاز۳اندیشه خیابان بوستان خیابان ۱7شهریورخیابان 
پگاه پالک۱۵ ومورد ارزیابی طبق بازدید بعمل آمده ملک مورد نظرساختمانی در۱/۵طبقه وزیرزمین 
پایانکارشماره۵4۰۰مورخه۹۰/۵/2صادره  موجب  به  است  احداث شده  قدمت حدود۱۱ساله  با 
ازشهرداری اندیشه که بنای احداثی مشتمل برزیرزمین به عنوان یک واحد مسکونی وتاسیسات 
بمساحت۱۳8مترمربع وهمکف یکواحد مسکونی بمساحت۱28مترمربع ونیم طبقه بعنوان خرپشته 
مسکونی به مساحت ۱۹مترمربع مجموعا بمساحت 28۵مترمربع وسازه ساختمان اسکلت بتنی با 
سقف تیرچه بلوک ونماسنگ وکف سرامیک ودیوارها اندود گچ و رنگ وکاشی سیستم گرمایش 
شوفاژوسیستم سرمایش کولرآبی وپنجره ها فلزی وکابینت ام دی اف ودربهای داخلی اچ دی اف 
کف حیاط موزاییک ودیوارسنگ وهمچنین محل دارای دو رشته برق وانشعابات گاز وآب اشتراکی 
می باشد که به مبلغ4۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)معادل چهل وپنج میلیارد ریال(ارزیابی شده وجهت 
وصول طلب بانک وحقوق دولتی کالسه فوق الذکردرروزسه شنبه مورخ۱4۰۰/7/6ازساعت۹الی۱
2ظهردرمحل اداره ثبت شهریارواحد اجرا به نشانی شهریارشهرک اداری ازطریق مزایده حضوری 
بفروش میرسد ومزایده ازمبلغ 4۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)چهل وپنج میلیارد ریال(شروع وبه باالترین 
قیمت که خریدارداشته باشد فروخته خواهد شد شرکت درجلسه مزایده منوط به پرداخت ۱۰درصد 
ازمبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وپس ازاخذ شناسه واریزاعالمی وحضورخریداریا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدارویا خریداران می بایست تا قبل ازشروع وقت مزایده اصل 

فیش واریزی مبلغ ودیعه۱۰درصد بنام خود وتحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود 
به واحد اجرا تسلیم وثبت نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روزازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودرصورتی که ظرف مهلت مقررمانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریزنکند مبلغ مذکورقابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واریزخواهد 
شد دراین صورت عملیات فروش ازدرجه اعتبارساقط ومزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط 
به آب/برق/گازاعم ازحق انشعاب واشتراک ومصرف ونیز بدهی مالیاتی عوارض شهرداری وغیره که 
رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزایده است وتنظیم سندانتقال موکول 
به ارائه مفاصا حسابهای دارایی وشهرداری و...خواهد بود مورد مزایده با توجه به اعالم بستانکاربیمه 

می باشد.م.الف:۹۰۱۱تاریخ انتشارآگهی مزایده:۱4۰۰/6/2۰
                                            ریاست اداره ثبت اسناد وامالک شهریار-بشیرنعیم زاده

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
به شرح ذیل آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن 
آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به 
این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آیین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
۱ـ پرونده کالسه ۳۰۰۰۰۵۰ رای شماره ۱۳۹۹6۰۳2۵۰۰۳۰۰۰7۹۹ مورخ ۱4۰۰/۰۵/24 به 
تقاضای خانم سیم طال سیف  فرزند عبداهلل نسبت به  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 
۱۵6/۰۹ متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۵۵اصلی دربخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی 

از مالکیت مالک اولیه آقای یوسفعلی کرمی  رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه 

متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف ۱7۵
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۰6/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۰/۰7/۰4

رضا پوالدوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی مفقودی نورآباد
مالک خودرو پژوه پارس  مدل ۱۳۹۳به شماره شهربانی  ۱۰ایران  7۹۳س 67وشماره بدنه

NAAN۰۱CA8EH۱۰۵4۰8 شماره موتور۱24K۰۳۵4۳48بعلت فقدان برگ سبز بنام 
فرهاد مرادپور و سند کمپانی بنام علی مرادپور تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و۳  قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳۹۰/۹/2۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پالک ۵۹ اصلی بخش ۱6

۱2۰26 فرعی به نام آقای سید کمال الدین ساداتی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ده سیر مشاع از کل عرصه وقف می باشد مساحت 

2۰6/۱۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای کریم یزدانی مالک رسمی. 
۱2۰26 فرعی به نام آقای سید جمال الدین ساداتی میارکالئی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ده سیر مشاع از کل عرصه وقف 
می باشد به مساحت 2۰6/۱۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای کریم یزدانی مالک رسمی. 

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات 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 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 ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی 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:۱۱8۱۰۱4 
تاریه انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰6/۰6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰6/2۰

رحمت سلمانی قادیکالنی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱2۰۰۱4۰۹ مورخ ۱4۰۰/4/۱۰ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان جودان به شماره ملی 2۰۹۰7۳62۱6 
فرزند فغان در ۵ دانگ و 24 سیر و 8 مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی یک باب خانه به 
مساحت 226/۵۰ متر مربع از پالک 28 اصلی به کالسه ۵۵۰/۹۹ واقع در اراضی نکا بخش ۹ ثبت 
نکا خریداری شده از آقای فرج اله محمد نژاد محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر 
ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰6/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰7/۰۳

امیر خندان رباطی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا 

شناسه آگهی :۱۱87۱۳۰

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و۳  قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳۹۰/۹/2۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگر پالک 2۵ اصلی بخش ۱6

۱76۹6 فرعی به نام آقای مهرداد سلیمانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت ۱48 متر مربع خریداری مع الواسطه از آریاالی عباس حیدری مالک رسمی. 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی 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 یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 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 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 
۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
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:۱۱87۹66
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰6/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰7/۰۳

رحمت سلمانی قادیکالنی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1830- شنبه 20 شهریور 61400 ورزش دنیای 

قهرمانی آسیا آغاز دوران جدید در والیبال ایران

تیم ملی والیبال ایران در هفته پیش رو باید در مسابقات قهرمانی آسیا به میدان 
برود؛ رقابت هایی که می تواند آغاز دورانی جدید برای والیبال کشور باشد.

به گزارش دنیای جوانان، والیبال ایران سال عجیبی را پشت سر می گذارد. در 
آغاز سال، فدراسیون والیبال از »آرمان بزرگ« خود خبر داد. هدف، رسیدن به مرحله 
نیمه نهایی المپیک توکیو بود و برای رسیدن به این جایگاه رویایی، یک سرمربی نامدار 

هم به خدمت گرفته شد.
والدیمیر آلکنو با سابقه قهرمانی المپیک به ایران آمد تا ایران را به آن »آرمان 
بزرگ« نزدیک کند. لیگ ملت ها قرار بود جایی برای کسب تجربه جوان ها باشد و 
به همین دلیل نتایج ضعیف ایران نادیده گرفته شد. اما در المپیک، ایران نتوانست 
از پس ژاپن و کانادا برآید و در همان مرحله گروهی حذف شد تا آرمان بزرگ به 

ناکامی بزرگ تبدیل شود.
پس از المپیک، سعید معروف کاپیتان باتجربه ایران از تیم ملی خداحافظی کرد. 
حاال والیبال ایران باید خود را برای دورانی جدید آماده کند. سیدمحمد موسوی هم 
دیگر فاصله زیادی تا خداحافظی از تیم ملی ندارد. امیر غفور هم که در سال های 
اخیر با مصدومیت های زیادی روبرو بوده، دیگر مهره ای نیست که همیشه بتوان روی 
او اتکا کرد. پیش تر هم که بازیکنانی مثل مهدی مهدوی، شهرام محمودی و عادل 
غالمی از تیم ملی رفته بودند. بله، دوران نسل طالیی والیبال ایران به سر رسیده است.

هدایت تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به بهروز عطایی سپرده شده و 
او تیم را با ترکیبی جوان تر از گذشته راهی این مسابقات می کند. از میان ۱2 بازیکن 
حاضر در المپیک فقط پنج نفر در فهرست نهایی عطایی حضور دارند. میالد عبادی پور، 
میثم صالحی، امیرحسین اسفندیار، اسماعیل مسافر، جواد کریمی، علی رمضانی، صابر 
کاظمی، امین اسماعیل نژاد، علی اصغر مجرد، رضا عابدینی، امیرحسین توخته، مهدی 
جلوه، محمدرضا حضرت پور و ابوالفضل قلی پور ۱4 بازیکنی هستند که برای شرکت 

در این مسابقات انتخاب شده اند.
اگر المپیک توکیو پایان دوران نسل طالیی والیبال ایران بود، قهرمانی آسیا در 
ژاپن می تواند آغازی بر یک نسل تازه باشد. والیبال ایران این فرصت را دارد که در 
همان کشور دوباره خود را آماده روزهای بهتر کند. فقط سه سال تا المپیک بعدی 
باقی مانده است و بیشتر بازیکنان حاضر در این فهرست، در زمان المپیک پاریس از 
نظر سنی به اوج پختگی ورزشی خود می رسند. کسی چه می داند، شاید ژاپن محل 

تولد یک نسل طالیی تر شد.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا با پاکستان، 
هنگ کنگ و تایلند همگروه است. این مسابقات از 2۱ تا 28 شهریور برگزار می شود و 

برنامه مسابقات ایران در مرحله گروهی رقابت ها به شرح زیر است:
یکشنبه 2۱ شهریور، ساعت ۱۰:۳۰، ایران - هنگ کنگ

دوشنبه 22 شهریور، ساعت ۱۰:۳۰، ایران - تایلند
سه شنبه 2۳ شهریور، ساعت ۵، ایران – پاکستان

سریع ترین انسان تاریخ:
وسوسه شدم به دوومیدانی بازگردم!

جهان  مرد  سریع ترین 
عنوان کرد بازگشت کریستیانو 
رونالدو او را وسوسه کرده است 

تا به دوومیدانی بازگردد.
به گزارش تلگراف، یوسین 
بولت، سریع ترین انسان تاریخ، 
اعتراف کرد بازگشت کریستیانو 
او را  رونالدو به منچستریونایتد 

احساساتی کرده است و باعث شده وسوسه شود بار دیگر به دنیای دوومیدانی بازگردد.
بولت با هشت بار قهرمانی المپیک در سال 2۰۱7 از دوومیدانی بازنشسته شد و 
هم چنان دارنده رکوردهای ۱۰۰ متر و 2۰۰ متر جهان است و میراث او به طور دقیق 

در کتاب های تاریخ ثبت شده است.
بولت گفت: البته خیر دیر شده است. اگر می خواستم برگردم، برای این المپیک 
بود. خوشحالم که رونالدو به تیم محبوبم برگشت. کریستیانو جاه طلبی های زیادی 
دارد، بنابراین او مطالبات زیادی از این بازیکنان خواهد داشت و این باعث بهبود آن ها 
می شود. او در سطح دیگری قرار دارد. او یک ماشین است. من فکر می کنم او تا 42 
سالگی بازی خواهد کرد زیرا همیشه به خاطر کارهایی که انجام می دهد و فداکاری 
که دارد بسیار آماده و در سطح باالتری برای بسیاری از بازیکنان جوان خواهد بود. 
بازگشت رونالدو من را وسوسه کرد تا بار دیگر به دنیای دوومیدانی برگردم هر چند 

دیگر دیر شده است.

برنامه وزنه بردار ایرانی در قهرمانی جهانی؛
تالش برای کسب طال و فروریختن رکوردهای دست نخورده

 قهرمان وزنه برداری آسیا گفت: تالش می کنم به رکوردهایی برسم که مدعی 
کسب مدال طال در قهرمانی جهان باشم و نیم نگاهی هم به شکستن رکورد های 

جهان دارم.
به گزارش دنیای جوانان، رسول معتمدی در باره ی برنامه خود در مسابقات 
قهرمانی جهان 2۰2۱ بیان کرد: بعد از مسابقات قهرمانی آسیا با حمایت های فدراسیون 
و سرمربی تیم ملی به اردوی  المپیکی ها دعوت شدم اکنون هم  برای قهرمانی جهان 
آماده می شوم و  امیدوارم در دو، سه ماه آینده رکورد هایی ثبت کنم که مدعی کسب 
مدال طال در قهرمانی جهان باشد. با توجه به اینکه  تاکنون کسی نتوانسته رکوردهای 
جهان در دسته ۱۰2 کیلوگرم  را بشکند، نیم نگاهی هم به رکورد های جهان دارم و 

می خواهم اولین کسی باشم که این رکوردها را می شکند.
معتمدی در پاسخ به این پرسش که اصوال سطح رقابت در مسابقات جهانی بعد 
از المپیک کمی پایین است و چه پیش بینی از رقابت دسته ۱۰2 کیلوگرم قهرمانی 
جهان دارد، تصریح کرد:  دسته ۱۰2 کیلوگرم به گونه ای است وزنه برداران دسته ۹6 
کیلوگرم هم در آن وزنه می زنند مانند قهرمانی آسیای ازبکستان که فارس قطری در 
دسته ۱۰2 کیلوگرم وزنه زد. از طرفی کسانی که نتوانستند در المپیک شرکت کنند، 
برای قهرمانی جهان خودشان را آماده کرده اند.  حدس می زنم سطح رکوردها باال 

باشد و کسی که مدال طال می گیرد، رکوردش نزدیک به رکورد جهان باشد.
او در مورد اینکه حضور تیم ذوب آهن در لیگ برتر وزنه برداری قطعی شده است 
یا خیر، گفت: تا  جایی که اطالع دارم و با آقای رجایی  نماینده  مجلس صحبت کردم، 
مسئوالن باشگاه راضی شدند ۱۰ درصد قراردادها  را کم کنند و تیم در لیگ باشد. 
ذوب آهن هم تیم قوی بسته است. خود من چند روز پیش به کارخانه ذوب آهن رفتم 
و با مسئول کارخانه صحبت کردم، مشکلی با تیم وزنه برداری ندارند و حضور این تیم 
در لیگ قطعی شده است. قهرمان وزنه برداری آسیا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
براینکه آیا کم کردن ۱۰ درصد قرارداد ها از لحاظ مالی وزنه برداران را دچار مشکل 
نمی کند، گفت: در مقابل قول دادند 4۰ تا ۵۰ درصد مبلغ قرارداد  را قبل از شروع 

لیگ بپردازند که اگر این اتفاق بیفتد، برای ما خوب است.
معتمدی در پایان گفت: از همه کسانی که من را حمایت کردند، آقای برخواه 
سرمربی تیم ملی و مربیانم ایرج معینی و رشید شریفی و رییس هات وزنه برداری 

اصفهان تشکر می کنم و امیدوارم در قهرمانی جهان نتیجه خوبی بگیرم.

مسی: از هت تریک کردن لذت می برم

لیونل مسی عنوان کرد مدت ها منتظر هت تریک کردن برای تیم ملی 
آرژانتین بوده است و اکنون از این موفقیت لذت می برد.

قاره  در  جهانی  جام  انتخابی  رقابت های  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
آمریکای جنوبی بامداد جمعه ۱۹ شهریورماه با برگزاری چند دیدار ادامه 
یافت که در یکی از دیدارها آرژانتین توانست با ۳ گل بولیوی را از پیش روی 
بردارد. لیونل مسی توانست هت تریک کند و ۳ بار برای تیمش گلزنی کرد.
مسی بعد از این دیدار توانست رکورد پله را بشکند و شمار گل های 
ملی خود را به 7۹ گل ملی برساند. او بعد از بازی گفت: خیلی خوشحالم. 
برد مهم و دلچسبی بود. مشتاقانه می توانم لذت ببرم. حقیقت این بود که 
من مدت زیادی منتظر این کار بودم. ما بازی مهمی را بردیم، حاال از این 
لحظه لذت ببرید. من مدت ها پیش رویای این روز را داشتم که برای تیم 
ملی کشورم هت تریک کنم. این لحظه بی نظیری است چرا که مادرم و 

برادرانم روی سکو هستند و من بسیار خوشحالم.
آرژانتین بعد از قهرمانی در کوپا آمه ریکا که اولین قهرمانی مسی با 
تیم ملی کشورش بود امیدوار است بتواند جواز حضور در جام جهانی 2۰22 

قطر را نیز به دست بیاورد.

ویدال: ۳ بازی در 8 روز دیوانه کننده است

آرتورو ویدال به انتقاد از برنامه فشرده بازی های انتخابی جام جهانی 
پرداخت.

به گزارش دنیای جوانان، هنگامی که بازی کلمبیا و شیلی در متروپولیتن 
بارانکیال به پایان رسید، آرتورو ویدال در نشست خبری گفت: کلمبیا در خانه 
تیم قدرتمندی است. این جا بازی جهنمی است و ما برای این سه بازی خیلی 
زحمت کشیدیم ولی آن ها ما را تا مرز کشتن بردند. باورنکردنی است، سه 
بازی در هشت روز دیوانه کننده است. من نمی دانم چند ساعت پرواز دارم، 

اما همه چیز تمام شده است.
بازیکن اینتر میالن البته نمی تواند در بازی حذفی بعدی حضور داشته 
باشد، زیرا در بازی با کلمبیا یک کارت زرد دریافت کرد که او را از بازی 

مقابل پرو در لیما محروم می کند.

مودریچ ستاره حتی در ۳6 سالگی!
آاس در شماره روز گذشته خود به 
مناسبت تولد ۳6 سالگی لوکا مودریچ 
به تمجید از این ستاره کروات پرداخته 

است.
به  مودریچ  لوکا  انتقال  از  پس 
تابستان 2۰۱2،  در  جمع کهکشانی ها 
رسانه های کاتاالنی از این موضوع به 
عنوان یکی از بدترین خریدهای تاریخ 
ستاره  اما  کردند  یاد  بالنکوس  لوس 
کروات بدون توجه به حواشی توانست 
قابلیت های فوق العاده خود را به نمایش 

بگذارد و اکنون می توان گفت که او یکی از بهترین هافبک های دنیا طی 
سال های اخیر بوده است.

درخشش لوکا مودریچ به حدی بود که او حتی در سال 2۰۱8، بعد از 
پشت سر گذاشتن یک فصل فوق العاده با رئال مادرید و همچنین رسیدن با 
تیم ملی کرواسی به فینال جام جهانی جایزه توپ طال را هم از آن خود کرد 

تا تمام منتقدانش او را به سکوت کامل دعوت کرده باشد.
به طور قطع لوکا مودریچ یکی از مهمترین ارکان رئال مادرید تحت 
هدایت کارلو آنچلوتی نیز خواهد بود و سرمربی ایتالیایی حساب ویژه ای روی 
او باز کرده است. اما  مودریچ در حالی روز گذشته ۳6 ساله شد که همچنان 
یکی از بهترین هافبک های دنیا محسوب می شود و مهره ای کلیدی در 
پرافتخارترین تیم فوتبال اروپاست. در همین راستا نشریه  آاس اسپانیا به 
مناسبت تولد ۳6 سالگی ستاره کروات به تمجید از او پرداخته و صفحه اصلی 
امروز خود را با تیتر »همیشه جوان« به این بازیکن اختصاص داده است.

گاس هیدینک از دنیای فوتبال خداحافظی کرد
هیدینک، سرمربی  گاس 
رئال  و  هلند  ملی  تیم  سابق 
 74 در  گرفت  تصمیم  مادرید، 
و  فوتبال  دنیای  از  سالگی 

مربیگری خداحافظی کند.
سرمربی هلندی که اخیرا 
هدایت تیم ملی کوراسائو را بر 
عهده داشت، تصمیم گرفت که 
پس از عدم صعود این تیم به 
مسابقات جام جهانی 2۰22 قطر 
از این سمت کناره  گیری کرده و 

دنیای فوتبال را ترک کند.
او در پاسخ به این سوال که آیا این خداحافظی برای مدتی کوتاهی 
است یا دائمی خواهد بود گفت:» من از این کار دست می کشم. به طور کلی 
کنار می روم. آیا رفتاری مانند دیک ادووکات در پیش خواهم گرفت؟ نه، 
نه.« هیدینک در واقع به اقدام ادووکات در خداحافظی های پیاپی و پس از 

آن بازگشت به دنیای مربیگری اشاره داشت.
این مربی در ادامه اضافه کرد:» من اخیرا به دلیل شیوع ویروس کرونا 
خیلی فعال نبودم. بر حسب اتفاق روز گذشته با رییس فدراسیون در حال 
ارزیابی شرایط بودیم و به این نتیجه رسیدیم که بهتر است من مدتی از 

همه چیز دور باشم چون آنها در مسیر جدیدی قرار دارند.«
هیدینک دوران مربیگری خود را با حضور در پی اس وی آیندهوون 
آغاز کرد و این باشگاه را به قهرمانی جام باشگاه های اروپا رساند. او سپس 
در باشگاه هایی چون فنرباغچه، والنسیا، رئال مادرید، رئال بتیس و چلسی 
مربیگری کرد. او در طول دوران مربیگری خود در تیم های ملی چون هلند، 

کره جنوبی، استرالیا، روسیه و ترکیه نیز حضور داشت.

پیشکسوت فوتبال ایران 
ایران  پیروزی  خصوص  در 
مقابل عراق گفت: اسکوچیچ 
به  و  کرده  جور  و  جمع  خوب  را  تیم 
بازی  این  است؛  داده  ادامه  مسیرش 
نشانه ای از ایرانی بود که دوست داریم 

ببینیم.
به گزارش دنیای جوانان، تیم ملی 
فوتبال ایران در 2 بازی نخست خود در 
انتخابی جام جهانی 2۰22  نهایی  دور 
قطر در قاره کهن به 2 پیروزی ارزشمند 
 A دست پیدا کرد و در صدر جدل گروه
ایستاد. امیر هاشمی مقدم، ستاره اسبق 
تیم فوتبال استقالل و تیم ملی ایران در 
گفت وگویی درباره عملکرد بازیکنان و 
کادر فنی تیم ملی صحبت کرده است. 

با ما همراه باشید.
امتیاز، چهار   6 برد،   2 بازی،   2*
شروع  خورده.  گل  صفر  و  زده  گل 

فوق العاده ای بود...
ایران،  شروع  مثل  شروعی  بله. 
این  در  تیمی  هر  برای  است  آرزویی 
گل  و  گرفتیم  متیاز  ا  6 بقات.  مسا
ما  رقبای  بازی   2 این  در  و  نخوردیم 
در  برد  داشتند.  موقعیت  سه  حداکثر 
بازی اول بسیار از لحاظ انگیزشی مهم 
بود و با آن سه امتیاز جهش خوبی برای 

دیدار با عراق داشتیم.
*مقابله سوریه به نتیجه رسیدیم 
اما نحوه بازی تیم ملی جای نقد داشت. 
در کنار دور بودن بازیکنان لژیونر و عدم 
داشتن بازی دوستانه، دلیل دیگری هم 
برای این مساله هست که بشود به آن 

اشاره کرد؟
کیفیت دیدار با سوریه خصوصا در 
نیمه اول جالب نبود. ولی این را قبول 
ندارم که  برخی اعتقاد دارند سوریه از 
عراق ضعیف تر بود. مساله فقط فوتبال 
که  است  بازی ای  نحوه  مساله  نیست. 
بازی  می دهند.  انجام  ما  مقابل  تیم ها 
کردن جلوی سوریه سخت است چون 
و  حواشی  می کنند.  کار  وجمع  عقب 
درگیری های داخل زمین را هم اضافه 
تیم  فوتبالی  نظر  از  ولی  عراق  کنید. 
کند  بازی  دارد  دوست  و  است  بهتری 
گونه ای  به  سوریه  فوتبال  سیستم  اما 
است.  پیچیده  آنها  با  بازی  که  است 
به  هلندی  مربیان  و  ادووکات  دیک 
فوتبال بازی کردن عالقه دارند و این 
یعنی ریسک. تیمی هم که مقابل ایران 
و  می گیرد  قرار  خطر  در  کند  ریسک 
می رود.  باال  خوردنش  گل  احتمال 
بدون اغراق بهترین خط حمله را در بین 
تیم های آسیایی داریم و از کوچک ترین 
فضاها نهایت بهره را می بریم. دیدار با 
عراق کلیدی بود. کنترل باالیی داشتیم 
و فقط 2۰ دقیقه بعد از گل اول، عراق 
کمی جلو آمد که بیشتر جنبه احساساتی 
داشت. 6 موقعیت خوب گلزنی داشتیم 
که نیمی از آنها را به گل تبدیل کردیم.

ن  گا ا ر د ر  حضو ی  بتدا ا ز  ا *
وجود  تردید  او  به  نسبت  اسکوچیچ 
داشت و این تردید تا شروع دیدارهای 
دور نهایی هم باقی ماند. آیا هنوز هم 
باید به اسکوچیچ و توانایی هایش شک 

داشته باشیم؟
ایشان ۹ بازی و ۹ برد داشته است. 
تعیین کننده ترین  نتیجه،  مربیان  برای 
فاکتور است. معموال شروع یک مربی 
که  باشد  یادمان  اما  است  جدید خوب 
و  کرده  جور  و  جمع  خوب  را  تیم  او 
به مسیرش ادامه داده است. بازی سه 
شنبه نشانه ای از ایرانی بود که دوست 
داریم ببینیم. از کیفیت بازیکنان، بهتر 
بود.  بهتر  تیم  ارنج  شد.  بهره برداری 
اسکوچیچ و دستیارانش زحمت زیادی 
امارات  با  بازی  منتظر  باید  کشیدند. 
باید خوشحال  فعال  ولی  باشیم  کره  و 
 6 این  گرفته ایم.  امتیاز   6 که  باشیم 
امتیاز را هیچکس نمی تواند از ما بگیرد.

*به امارات و کره اشاره کردید. این 
2 مسابقه را چطور می بینید؟

نیست.  آسانی  گروه  ایران  گروه 
شانس  امارات  و  جنوبی  کره  ایران، 
بیشتری دارند و نباید از نام عراق هم 
به سادگی عبور کنیم. دیگر نباید به آنها 
توجهی داشته باشیم و فقط تمرکزمان 
می بایست روی کار خودمان باشد. نتیجه 
مهمترین مساله است. بازی با امارات و 
کره برای ما سخت تر است چون فوتبال 
بهتری را ارائه می دهند. ما باید همیشه 
حمله کنیم و رو به جلو برویم. فراموش 
به  نسبت  بهتری  وضعیت  کره  نکنیم 
نیازمند  ما  مقابل  امارات  دارد.  امارات 
پیروزی است وهمین باعث می شود تا 
بسته به میدان نیاید و این امتیاز بزرگی 
ما  مانند  هم  کره  بود.  خواهد  ما  برای 
فقط برای پیروزی وارد زمین می شود. 
آمار خوب ما نشان می دهد که چه تیم 
خوبی هستیم. امیدوارم بازیکنان حاال که 
با روحیه به مسابقات باشگاهی می روند 
بتوانند صحیح و سالم ماه بعد به اردوی 
تیم ملی اضافه شوند تا 6 امتیاز دیگر 

به حسابمان واریز شود.
بازی با عراق نشانه ای از ایرانی بود 

که دوست داریم ببینیم
علیرضا  مدیربرنامه های  *شما 
که  علیرضایی  هستید.  هم  جهانبخش 
 2 این  در  ملی  تیم  کاپیتان  قامت  در 
بازی درخشید و 2 گل مهم زد. او حاال 
در کنار بازیکن عربستان آقای گل دور 

نهایی است.
دوست ندارم درباره گذشته دوباره 
در  بازیکنی  وقتی  اما  کنم  صحبت 
باشگاهش حقش است که بازی کند اما 
به میدان نرود و مربی به او کمکی نکند 
به نفس دچار مشکل  اعتماد  از لحاظ 
می شود. حتی یک بار علیرضا به اردوی 
تیم ملی دعوت نشد. مهمترین مساله 
با  این است که  برای یک فوتبالیست 
و  این عشق  عشق و عالقه کار کند. 
عالقه در بازگشت به فاینورد کامال  در 
بازی علیرضا هویداست و نتیجه اش را 
در تیم ملی نیز می بینیم. مقابل عراق 
گل  او  دیدم.  خوبی  بسیار  علیرضای 
عراق  برابر  در  و  زد  سوریه  به  مهمی 
مثل  هجومی  فاکتورهای  تمام  در 
پاس  دریافت  و  ارسال  و  توپ  حفظ 
فوق العاده بود. علیرضا از لحاظ ذهنی 

برگشته است.
ملی  تیم  سورپرایزهای  از  *یکی 
در بازی با عراق، امید نورافکن بود. او 

را چطور دیدید؟
بگویم.  تبریک  اسکوچیچ  به  باید 
او به خوبی و با جرات از امید نورافکن 
استفاده کرد.  من واقعا تقدیر می کنم از 
امید نورافکن که شیردل بود. از لحاظ 
فنی خیلی خوب کار کرد. او روی گل 
اول تاثیرگذار بود و در حفظ توپ عالی 
تکل های  دفاع  در  داد.  نشان  باکیفیت 

تیم  خطر  از  را  ما  دروازه  و  زد  خوبی 
ضرب المثل  یک  داد.  نجات  حریف 
»امیدوارم  می گوید  که  داریم  هلندی 
با دو پا محکم روی زمین راه بروی.« 
امید  راه  شروع  تازه  که  معنی  این  به 
است و امیدوارم در تمام مسیر فوتبالی 
دفاع  تا  شود  بهتر  و  بهتر  روز  به  روز 
چپی آینده دار داشته باشیم. البته میالد 
محمدی را هم داریم اما امید با توجه به 
سن و سالش می تواند آینده روشن تری 

داشته باشد.
*بازگشت سردار اثرش را گذاشت 
و حداقل روی گل دوم آن را دیدیم. چه 
زوج جذابی در خط حمله ما حضور دارند.
سردار و مهدی جزو بهترین های 
ایران و حتی اروپا هستند. آنها خودشان 
را ثابت کرده اند. کیفیت بازیکن در لحظه 
مهاجم  یک  تفاوت  می شود.  مشخص 
صحنه ها  همین  در  حرفه ای  و  عادی 
مشخص می شود. سردار با نگاهی عالی 
و با سرعت وجهتی خوب پاسی داد تا 
طارمی به زیبایی توپ را کنترل کند و 
تک به تک شود. باعث افتخار است که 
چنین مهاجمانی داریم. در کنار این 2 نفر 
باید به علی قلی زاده، علیرضا جهانبخش، 
داشته  اشاره   ... و  انصاری فرد  کریم 
باشیم. قلی زاده و انصاری فرد هم عالی 
بودند. کریم راست پا است اما با پای چپ 
آن پاس گل عالی را ارسال کرد. باید به 
سرمربی آفرین گفت که بازیکنان همه 
شاد هستند و روحیه باالیی دارند؛ ولو 
در حالتی که سه دقیقه به میدان بروند.
*راجع به سازمان دفاعی تیم ملی 
صحبت کنید. یکی از سه تیمی هستیم 

که گلی دریافت نکردیم.
 . د می شو ز  غا آ جلو  ز  ا ع  فا د
آوردند.  فشار  خوبی  به  ما  مهاجمان 
امیری  وحید  و  عزت اللهی  نوراللهی، 
متمایل به مرکز بودند. سعید عزت اللهی 
بازیکن بانضباطی است و هر دستوری 
به او محول شود انجام می دهد. مقابل 
سوریه وقتی به زمین آمد خوب بود و در 
مقابل عراق هم تا زمانی که از زمین 
داشت.  باکیفیتی  نمایش  رفت  بیرون 
احمد یک کپی کوچک از سعید است 
اوگاهی  دارد.  بیشتر  آزادی  به  نیاز  اما 
باید شماره هشت باشد و گاهی شماره 
تا  شده  باعث  او  دوندگی  می شود.   6
شود.  داده  پوشش  خوبی  به  فضاها 
وحید امیری هم که خوشحالم در سمت 
چپ بازی کرد. وقتی بازیکن در پست 
اصلی اش باشد می تواند بهترین کارایی 
علیرضا  داشتم  دوست  باشد.  داشته  را 
هم در سمت راست باشد و دیدید که 

چقدر تاثیر داشت.
*درباره خلیل زاده و کنعانی زادگان 
هم صحبت کنید. مهاجمان عراق را به 

خوبی کنترل کردند.
شجاع و کنعانی زادگان مقابل عراق 
خوب بودند. هر 2 نفر یارگیر بودند. شب 

آسانی برای این 2 نفر نبود. مهند علی و 
ایمن حسین مدام جا عوض می کردند. 
یکی از آنها عمقی کار می کرد و دیگری 
می دانیم  می برد.  یورش  کناره ها  به 
شجاع و محمدحسین بازیساز نیستند و 
یا اینکه بتوانند درفضا دفاع کنند. دوست 
دارم ببینم مقابل کره این 2 بازیکن به 
چه شکلی فضاها را می بندند. یار گرفتن 

مستقیم کار راحت تری است.
*صادق محرمی در این بازی در 
زمین حضور داشت اما نتوانست آنگونه 
که باید و شاید درخشان ظاهر شود. با 

من موافق هستید؟
بازیکنان  جزو  محرمی  صادق 
موفق نبود اما نمی توان ایراد زیادی از او 
گرفت. صادق به تازگی از آسیب دیدگی 
برگشته است. در دور قبلی همه بازی ها 
اسکوچیچ  که  بود  طبیعی  بود.  فیکس 
دوست داشت به او میدان دهد. صادق 
بازی بدی نکرد اماخب آن صادقی که 
مرتب اورلب می کرد یا حریف را تحت 
همه  به  اگر  نبود.  می گذاشت  فشار 
بدهیم  هشت  نمره  بخواهیم  بازیکنان 
به او باید شش و نیم یا هفت بدهیم. ما 
2 دفاع راست خیلی خوب داریم. صالح 
حردانی هم در این پست وجود دارد و 
انتخاب با سرمربی است که در هر بازی 
چه کسی به میدان برود. نباید فراموش 
تجربه  کم،  سن  وجود  با  صادق  کنیم 

بیشتری دارد.
*موقعیت خاصی روی دروازه اش 
علیرضا  از  است  حیف  ولی  نشد  خلق 
بیرانوند صحبت نکنیم. یک کلین شیت 

دیگر به حسابش واریز شد.
علیرضا بیرانوند مطمئن در درون 
دروازه ایستاده است. او بازیسازی خوبی 
او در  این من راخوشحال کرد.  دارد و 
ریسک  بازی  شروع  زمان  و  تایمینگ 
تاثیر  اینها  و  می دهد  خرج  به  کمتری 
بیشتر  ایران  در  است.  اروپا  در  بازی 
می شود  کار  گلر  قدرت  و  انرژی  روی 
بازیسازی و کار  اول روی  اروپا  اما در 

با پا تمرین می شود.
ه  ند ما قی  با صحبتی  گر  ا *

بفرمایید...
باشد.  ادامه ار  مسیر  این  امیدوارم 
می کنند.  آزادی  احساس  بازیکنان 
علیرضا نزدیک به محوطه حریف است. 
نوراللهی می تواند باکس تو باکس باشد. 
وحید امیری در سمت چپ آزادی دارد و 
این ها بسیار نکات مثبتی است. همیشه 
گفتم وقتی سرمربی تیم ملی مشخص 
شده است باید همه از او حمایت کنند. 
هستند.  کشیدن  زحمت  حال  در  آنها 
کشیدند.  زحمت  بسیار  بچه ها  دیشب 
ساق  در  خستگی  قشنگِی  و  خستگی 
ملت  امیدوارم  می شد.  حس  آنها  پای 
باشند  هم  پشت  ایران  مردم  و  ایران 
ملی  تیم  از  هم  آتی  دیدارهای  در  و 

حمایت کنند.  

مقابل عراق همان تیمی بودیم که دوست داریم؛

پیشکسوت فوتبال ایران: بازی با امارات و کره برای ما سخت تر است

ی
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زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

ه  د ر ن  ا یر ا ل  تبا فو ملی  تیم 
ا  ر فیفا  رده بندی  در  آسیا  نخست 

پس گرفت.
بعد از پایان دیدارهای ملی فوتبال 
جهان در ماه سپتامبر، رده بندی تیم های 
ملی نیز مشخص شد و مهم ترین نکته 
برای فوتبال ایران، صعود دوباره به صدر 

تیم های آسیایی بود.
تیم ملی فوتبال ایران توانست در 
دومین دیدار خود در انتخابی جام جهانی 
با سه گل عراق را از پیش روی بردارد و 
6 امتیازی شود. این نتیجه باعث شد تا 

تیم ملی فوتبال ایران با 4 پله صعود در 
رده 22 جهان و اول آسیا قرار گیرد و به 
این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران برای 
اولین بار بعد از جام ملت های آسیا، رده 
بندی  رده  در  آسیایی  تیم های  نخست 

فیفا را از ژاپن پس گرفت.
رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان

۱- بلژیک
2- برزیل

۳- انگلیس
4- فرانسه
۵- ایتالیا

6- آرژانتین
7- پرتغال
8- اسپانیا

۹- مکزیک
۱۰- دانمارک

رده بندی ۱۰ تیم برتر آسیا

۱- ایران )22 جهان(
2- ژاپن )26 جهان(

۳- استرالیا )۳2 جهان(
4- کره جنوبی )۳6 جهان(

۵- قطر )4۳ جهان(

6- عربستان )۵6 جهان(
7- امارات )6۹ جهان(
8- عراق )72 جهان(
۹- چین )7۵ جهان(

۱۰- عمان )78 جهان(
تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه 
۱4۰۰ در دو دیدار در چارچوب مسابقات 
میدان  به   2۰22 جهانی  جام  انتخابی 
تیم  این  برابر  امارات  در  ابتدا  می رود. 
در  سپس  و  می گیرد  قرار  امتیازی  دو 
جنوبی  کره  میزبان   آزادی  ورزشگاه 

خواهد بود.

فوتبال ایران بار دیگر اول آسیا شد ۲۲ جهان!
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

مناقشه بوده است.
مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غالمرضا امامی و 
سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ 

پندار برگزار شد.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به 
شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان بینی موالنا پرداخت و با اشاره 
به برخی اشعار موالنا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از 

دیدگاه این شاعر برشمرد.
این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه 
نام موالنا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار 
یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان الدین ترمذی، 
صالح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک 
مولوی تاثیرگذار بوده اند. به طوری که به تعبیر خود موالنا برای او 

شمس آفتاب، صالح الدین ماه و حسام الدین ستاره است.
امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم موالنا 

بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.
حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه 
ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از 

موالنا را کاری سهل و ممتنع خواند.
وی موالنا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق 
دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می توان یافت 

که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.
این پژوهشگر گفت: کار موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت 
و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان 
مورد مناقشه بوده است. موالنا خدای تمثیل بوده و پیچیده ترین 
مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به 

مخاطب ارائه می کند.
خوانش ابیاتی از نی نامه موالنا و تقدیر از حسن شهرستانی 

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

 »و من هیچ شبی چنان 
بیدار نبوده ام و چنان هشیار به 
هیچی. زیر سقف آن آسمان و 
آن ابدیت، هرچه شعر که ازبر داشتم خواندم 
به زمزمه ای برای خویش و هرچه دقیق تر 
که توانستم در خود نگریستم تا سپیده 
دمید و دیدم که تنها »خسی« است و به 
»میقات« آمده است و نه »کسی« و به 

»میعاد«ی.«
جالل الدین سادات آل احمد، معروف 
به جالل آل احمد، فرزند سید احمد حسینی 
طالقانی در محله سید نصرالدین از محله 
های قدیمی شهر تهران به دنیا آمد، او در 
سال ۱۳۰2 پس از هفت دختر متولد شد و 
نهمین فرزند پدر و دومین پسر خانواده بود. 
پدرش در کسوت روحانیت بود و از این رو 
جالل دوران کودکی را در محیطی مذهبی 
گذراند. تمام سعی پدر این بود که از جالل، 

برای مسجد و منبرش جانشینی بپرورد.
دبستان،  دوره  اتمام  از  جالل پس 
تحصیل در دبیرستان را آغاز کرد، اما پدر 
که تحصیل فرزند را در مدارس دولتی نمی 
پسندید و پیش بینی می کرد که آن درسها، 
فرزندش را از راه دین و حقیقت منحرف 

می کند، با او مخالفت کرد:
دیگر  کردم،  تمام  که  را  »دبستان 
نگذاشت درس بخوانم که: »برو بازار کار 
کن« تا بعد ازم جانشینی بسازد. و من رفتم 
بازار. اما دارالفنون هم کالسهای شبانه باز 
کرده بود که پنهان از پدر اسم نوشتم...«

پس از ختم تحصیل دبیرستانی، پدر 
او را به نجف نزد برادر بزرگش سید محمد 
تقی فرستاد تا در آنجا به تحصیل در علوم 
دینی بپردازد، البته او خود به قصد تحصیل 
در بیروت به این سفر رفت، اما در نجف 
ماندگار شد. این سفر چند ماه بیشتر دوام 

نیاورد و جالل به ایران بازگشت.
در کارنامه سه ساله ماجرای رفتن به 

عراق را این گونه شرح می دهد:
بحبوحه  در  بود،   ۱۳22 »تابستان 
جنگ، با حضور سربازان بیگانه و رفت و 
آمد وحشت انگیز U.K.C.C و قرقی 
که در تمام جاده ها کرده بودند تا مهمات 
جنگی از خرمشهر به استالینگراد برسد. 
به قصد تحصیل به بیروت می رفتم که 
آخرین حد نوک دماغ ذهن جوانی ام بود 
و از راه خرمشهر به بصره و نجف می رفتم 
که سپس به بغداد والخ .... اما در نجف 
ماندگار شدم. میهمان سفره برادرم. تا سه 
ماه بعد به چیزی در حدود گریزی، از راه 
خانقین و کرمانشاه برگردم. کله خورده و 

کالفه و از برادر و پدر...«
پس از بازگشت از سفر، آثار شک و 
تردید در او مشاهده می شود که بازتابهای 

منفی خانواده را به دنبال داشت.
»شخص من که نویسنده این کلمات 
است، در خانواده روحانی خود همان وقت 
نماز  مهر  دیگر  شده  اعالم  المذهب 
خود  نظر  در  گذاشت.  نمی  زیرپیشانی 
من که چنین می کردم، بر مهر گلی نماز 
خواندن نوعی بت پرستی بود که اسالم هر 

نوعش را نهی کرده، ولی در نظر پدرم آغاز 
ال مذهبی بود. و تصدیق می کنید که وقتی 
ال مذهبی به این آسانی به چنگ آمد، به 
خاطر آزمایش هم شده، آدمیزاد به خود حق 

می دهد که تا به آخر براندش...«
آل احمد در سال ۱۳2۳ به حزب توده 
ایران پیوست و عماًل از تفکرات مذهبی 
دست شست. دوران پر حرارت بلوغ که 
از زندگی  شک و تردید الزمه آن دوره 
بود، اوج گیری حرکت های چپ گرایانه 
حزب توده ایران و توجه جوانان پرشور آن 
زمان به شعارهای تند وانقالبی آن حزب 
و درگیری جنگ جهانی دوم عواملی بودند 
که باعث تغییر مسیر فکری آن احد شدند.
همه این عوامل دست به دست هم 
داد تا جوانکی با انگشتری عقیق با دست 
و سر تراشیده، تبدیل شد به جوانی مرتب 
و منظم با یک کراوات و یکدست لباس 

نیمدار آمریکایی شود.
در سال ۱۳24 با چاپ داستان زیارت 
در مجله سخن به دنیای نویسندگی قدم 
گذاشت و در همان سال، این داستان در 
کنار چند داستان کوتاه دیگر در مجموعه 
دید و بازدید به چاپ رسید. آل احمد در 
نوروز سال ۱۳24 برای افتتاح حزب توده 
به  حزب  به  وابسته  کارگران  اتحادیه  و 

آبادان سفر کرد:
پانزده  کردم.  اطراق  آبادان  »در 
روزی. سال ۱۳24 بود، ایام نوروز و من به 
مأموریتی برای افتتاح حزب توده و اتحادیه 
کارگران وابسته اش به آن والیت می رفتم 
و اولین میتینگ در اهواز از باالی بالکونی 

کنار خیابان...«
آل احمد که از دانشسرای عالی در 
رشته ادبیات فارسی فارغ التحصیل شده 
ادبیات  دکترای  دوره  در  را  بود،تحصیل 
فارسی نیز ادامه داد، اما در اواخر تحصیل 
از ادامه آن دوری جست و به قول خودش 

»از آن بیماری )دکتر شدن( شفا یافت«.
در سال ۱۳26 به استخدام آموزش 
و پرورش درآمد. در همان سال، به رهبری 
خلیل ملکی و ۱۰ تن دیگر از حزب توده جدا 

شد. آنها از رهبری حزب و مشی آن انتقاد می 
کردند و نمی توانستند بپذیرند که یک حزب 
ایرانی، آلت دست کشور بیگانه باشد. در این 
سال با همراهی گروهی از همفکرانش طرح 

استعفای دسته جمعی خود را نوشتند.
آل احمد با نثر عصیانگرش اینگونه می 
گوید: »روزگاری بود و حزب توده ای بود و 
حرف و سخنی داشت و انقالبی می نمود و 
ضد استعمار حرف می زد و مدافع کارگران 
و دهقانان بود و چه دعویهای دیگر و چه 
شوری که انگیخته بود و ما جوان بودیم و 
عضو آن حزب بودیم و نمی دانستیم سر نخ 
دست کیست و جوانی مان را می فرسودیم 
و تجربه می آموختیم. برای خود من »اما« 
روزی شروع شد که مأمور انتظامات یکی 
از تظاهرات حزبی بودیم )سال 2۳ یا 24؟( 
چهارراه  تا  فردوسی  خیابان  در حزب  از 
مخبرالدوله با بازوبند انتظامات چه فخرها 
که به خلق نفروختم، اما اول شاه آباد چشمم 
افتاد به کامیون های روسی پر از سرباز که 
ناظر و حامی تظاهرات ما کنار خیابان صف 
کشیده بودند که یک مرتبه جا خوردم و 
چنان خجالت کشیدم که تپیدم توی کوچه 

سید هاشم و ...«
در سال ۱۳26 کتاب از رنجی که 
می بریم چاپ شد که مجموعه ۱۰ قصه 
کوتاه بود و در سال بعد »سه تار« به چاپ 
رسید. پس از این سالها آل احمد به ترجمه 
روی آورد. در این دوره، به ترجمه آثار ژید و 
کامو، سارتر و داستایوسکی پرداخت و در 
همین دوره با دکتر سیمین دانشور ازدواج 
کرد. زن زیادی نیز به این سال تعلق دارد.
 ۱۳۳4 و   ۱۳۳۳ سالهای  طی  در 
اورازان، تات نشینهای بلوک زهرا، هفت 
مقاله و ترجمه مائده های زمینی را منتشر 
و  مدرسه  مدیر   ۱۳۳7 سال  در  و  کرد 
سرگذشت کندوها را به چاپ سپرد. دو 
سال بعد جزیره خارک- در یتیم خلیج را 
چاپ کرد. سپس از سال 4۰ تا 4۳ نون 
و القلم، سه مقاله دیگر، کارنامه سه ساله، 
غرب زدگی، سفر روس، سنگی بر گوری 
را نوشت و در سال 4۵ خسی در میقات 
را چاپ کرد و هم کرگدن نمایشنامه ای 

خیانت  و  در خدمت  یونسکورا.  اوژان  از 
روشنفکران و نفرین زمین و ترجمه عبور 

از خط از آخرین آثار اوست.
آل احمد در صحنه مطبوعات نیز 
حضور فعاالنه مستمری داشت و در این 

مجالت و روزنامه ها فعالیت می کرد.
احمد  آل  زندگی  در  که  ای  نکته 
ادبی  مستمر  زندگی  است،  توجه  جالب 
او است. اگر حیات ادبی این نویسنده با 
دیگر نویسندگان همعصرش مقایسه شود 
این موضوع به خوبی مشخص می شود. 
جالل در سالهای پایانی زندگی، با روحی 
خسته و دلزده از تفکرات مادی به تعمق 
در خویشتن خویش پرداخت تا آنجا که 
در نهایت، پلی روحانی و معنوی بین او و 

خدایش ارتباط برقرار کرد.
که  میقات  در  خسی  کتاب  در  او 
سفرنامه حج اوست به این تحول روحی 

اشاره می کند: 
چهار و نیم صبح مکه بودیم. دیشب 
هشت و نیم از مدینه راه  افتادیم. ماشین 
یک اتوبوس بود - از همان قرمزها - که 
سقفش را برداشته بودند و همسفری ها از 
پنج بعد از ظهر رفتند جا گرفتند. و ده انتظار 
بکش... تا ساعت هشت که جواد آمد مرا 
صدا کرد. ناچار جای حسابی نداشتم. ردیف 
سوم، بغل دایی؛ نفر سومی شدم روی یک 
صندلی دونفره. و راننده آدم بود و ماشین 
خرابی نداشت و حمله دارمان مدعی بود 
که سبیلش را چرب کرده. و یک  راست 
آمدیم. تنها با یک توقف در »رابغ« و یکی 
هم همان اوایل حرکت در مسجد »حلقه« 
برای محرم شدن. در تاریکی شب. و نه 
نورافکن  در شعاع  و  نه مستراحی.  آبی، 
اتوبوس تطهیری کردیم. لباس احرام را از 
مدینه پوشیده بودیم. و مراسم مسجد، و 

بعد سوار شدن و آمدن و آمدن. 
سقف آسمان بر سر، و ستاره ها چه 
پایین، و آسمان عجب نزدیک، و عقرب 
سخت رو به  رو نمایان. و هی باد خوردیم 
مچاله  و هی  می راند(  و ۱۰۰  )بین 8۰ 
شدیم. و مسئولیت پاییدن دایی پیرمرد که 
چرتش می برد و ممکن بود سرش بخورد 
به پشتی صندلی ردیف پیش. و من هیچ 
شبی چنان بیدار نبوده ام و چنان هشیار به 
هیچی. زیر سقف آن آسمان و آن ابدیت، 
به  خواندم-  داشتم  ازبر  که  شعر  هرچه 
زمزمه ای برای خویش - و هرچه دقیق تر 
که توانستم در خود نگریستم تا سپیده 
دمید. و دیدم که تنها »خسی« است و 
نه »کسی«  و  است  آمده  »میقات«  به 
»وقت«  که  دیدم  و  ی.  »میعاد«  به  و 
و  زمان.  اقیانوس  یعنی  است،  ابدیت 
»میقات« در هرلحظه ای و هرجا. و تنها با 
خویش؛ چراکه »میعاد« جای دیدار تست 
با دیگری، اما »میقات« زمان همان دیدار 
است و تنها با »خویشتن«. و دانستم که 
آن زندیق دیگر میهنه ای یا بسطامی چه 
خوش گفت وقتی به آن زائر خانه ی خدا 
در دروازه ی نیشابور گفت که کیسه های 
و  کن  طواف  من  بدور  و  بگذار  را  پول 

برگرد. و دیدم که سفر وسیله ی دیگری 
است برای خود را شناختن. این که »خود« 
را در آزمایشگاه اقلیم های مختلف به ابزار 
واقعه ها و برخوردها و آدم ها سنجیدن و 
تنگ  به دست آوردن که چه  را  حدودش 

است و چه حقیر است و چه پوچ و هیچ.
سفرنامه ای که علی شریعتی چنین 
توصیف می کند: در این سفرنامه که همه 
گزارش است و همه جا چشم تیزبینش 
کار می کند، تنها در سعی است که شعله ور 
می شود و دلش را خبر می کند و روح حج 
در فطرتش حلول می کند و شعشعه غیب 
بی تابش می کند و بی خود، شاید از آن 
سعی  و  بود  او  عمر  شبیه  سعی  که  رو 
زندگی اش تشنه و آواره و بی قرار در تالش 
یافتن آب برای اسماعیل های تشنه در این 
کویر و شاید، اساسا به این دلیل که او، راه 
رفتنش مثل سعی بود... تنها به سعی که 
پای می نهد برافروزد و »خسی در میقات« 
 ش به سعی که می رسد »کسی در میعاد« 
می شود و »چشم دل« باز می کند و آنچه 
نادیدنی است، می بیند و حکایت می کند.

به طور کلی نثر آل احمد نثری است 
نهایت  در  و  گذار  تاثیر  کوتاه،  شتابزده، 
کوتاهی و ایجاز . آل احمد در شکستن 
برخی از سنت های ادبی و قواعد دستور 
زبان فارسی شجاعتی کم نظیر داشت و 
این ویژگی در نامه های او به اوج می رسد.
اغلب نوشته هایش به گونه ای است 
که خواننده می تواند بپندارد نویسنده هم 
اکنون در برابرش نشسته و سخنان خود 
را بیان می کند و خواننده، اگر با نثر او آشنا 
نباشد و نتواند به کمک آهنگ عبارات ، 
گم  در  سر  دریابد،  را  آنها  انجام  و  آغاز 

خواهد شد.
از این رو ناآشنایان با سبک آل احمد 
گاهی ناگریز می شوند عباراتی را بیش از 

چند بار بخوانند.
آثار جالل آل احمد را به طور کلی 
می توان در پنج مقوله یا موضوع طبقه 
مشاهدات  داستان،  و  قصه  کرد:  بندی 
خاطرات  ترجمه،  مقاالت،  سفرنامه،  و 

و نامه ها.

قصه و داستان
۱- دید و بازدید ۱۳24

نخست شامل ده داستان کوتاه بود، 
در چاپ هفتم دوازده داستان کوتاه را در 
با  این مجموعه  بردارد. جالل جوان در 
دیدی سطحی و نثری طنز آلود اما خام 
که آن هم سطحی است، زبان به انتقاد 
قومی  باورهای  و  اجتماعی  مسایل  از 

می گشاید.
2- از رنجی که می بریم ۱۳26

مجموعه هفت داستان کوتاه است 
که در این دو سال زبان و نثر داستانهای 
جالل به انسجام و پختگی می گراید. در 
این مجموعه تشبیهات تازه، زبان آل احمد 

را تصویری کرده است.
۳- سه تار ۱۳27

مجموعه سیزده داستان کوتاه است. 

فضای داستانهای سه تار لبریز از شکست 
و ناکامی قشرهای فرو دست جامعه است.

4- زن زیادی ۱۳۳۱
داستان  نه  و  مقدمه  یک  حاوی 
کوتاه است. قبل از جالل، صادق چوبک 
و بزرگ علوی به تصویر شخصیت زنان 

در داستانهای خود پرداخته اند.
زنان مجموعه زن زیادی را قشرهای 
مختلف و متضاد مرفه، سنت زده و تباه 

شده تشکیل می دهند.
۵- سرگذشت کندوها ۱۳۳7

نخستین داستان نسبتاً بلند جالل 
های  قصه  سبک  به  شروعی  با  است 
سنتی ایرانی، »یکی بود یکی نبود غیر از 
خدا هیچکس نبود« این داستان به بیان 
شکست مبارزات سیاسی سالهای 2۹ تا 

۳۱ حزبی پرداخته است.
6- مدیر مدرسه ۱۳۳7

این داستان نسبتاً بلند به نوعی میان 
خاطرات فرهنگی آل احمد است. خود او 
در این مورد گفته است: حاصل اندیشه 
سریع  های  برداشت  و  های خصوصی 
عاطفی از حوزه بسیار کوچک اما بسیار 

موثر فرهنگ و مدرسه.
مدیر مدرسه، گزارش گونه ای است 
از روابط افراد یک مدرسه با هم و روابط 
مدرسه با جامعه. آل احمد در مدیر مدرسه 
به نثر خود اعتماد کامل دارد. قلم دیگر در 
دستش نمی لرزد و چنین می نماید که 
نیز، در چارچوبی خاص،  اندیشه هایش 

شکل نهایی خود را یافته است.
به رغم این تکوین اندیشه، جالل 
شکست را باور کرده است، لذا به دنبال 

گوشه ای خلوت می گردد.
7- نون والقلم ۱۳4۰

یک داستان بلند تاریخی که حوادث 
آن مربوط به اویل حکومت صفویان است. 
زبان نون والقلم به اقتضای زمان آن نسبتًا 

کهنه است.
8- نفرین زمین ۱۳46

رمانی روستایی است که بازتابی از 
جریانهای مربوط به اصالحات ارضی در 

آن بیان شده است.
۹- پنج داستان ۱۳۵۰

دو سال پس از مرگ آل احمد چاپ 
شده است.

۱۰- چهل طوطی اصل )با سیمین 
دانشور( ۱۳۵۱

مجموعه شش قصه کوتاه قدیمی از 
طوطی نامه که با تحریری نو نگاشته شده 
است. آل احمد در نامه ای خطاب به حبیب 
یغمایی، مدیر مجله ادبی یغما می نویسد: و 
من که جالل باشم وقتی خیال دکتر شدن 
و ادبیات را در سر داشتم به اینها دسترسی 
یافتم. قرار بود درباره »هزار و یک شب« 
و ریشه های هندی و ایرانی قصه هایش 
چیزی درست کنم به رسم رساله، که نشد...

۱۱- سنگی بر گوری ۱۳6۰
اثر  آخرین  و  کوتاه  است  رمانی 
شود.  می  محسوب  احمد  آل  داستانی 

موضوع آن فرزند نداشتن اوس

از »دید و بازدید« تا » سنگی بر گوری«

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

برگزیدگان دومین جشنواره ملی شهید 
شهسواری معرفی شدند

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزیدگان  که  کرد  اعالم  کرمان  جنوب 
دومین جشنواره ملی داستان کوتاه شهید 

شهسواری معرفی شدند.
نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
حسین  کل،  اداره  این  عمومی  روابط  از 
اثر   ۱۵۰ از  بیش  داشت:  اظهار  اسحاقی 
ملی  جشنواره  دومین  نهایی  مرحله  به 
داستان کوتاه شهید شهسواری راه یافت 
که از این تعداد ۱2 برگزیده توسط هیات 

داوران انتخاب و معرفی شد. 
وی هدف از برگزاری این جشنواره را تبیین و ترویج مکتب ایثار، شهادت و 
مقاومت دانست و گفت: سعی داریم فرهنگ ایثار و شهادت را با زبان هنر به نسل 

جوان انتقال دهیم.
گفت:  شد،  برگزار  بخش  چند  در  جشنواره  این  اینکه  به  اشاره  با  اسحاقی 
از  هاشمی  بود»منیره  جیبم  توی  بابا  که  روزی   -۱ سال   ۱8 باالی  سنی  گروه 
از  و »رعنا«»آرزو فالحی  پاییزی«  داستان »فالوده های  دو  خراسان شمالی«2- 
مرودشت«۳- قندیل های تاریک»عبدالرضا شریفی نیا از جنوب کرمان« گروه سنی 
زیر ۱8 سال دو داستان  »گلی در دقیقه نود« و »غصه های بزرگ در قلب های 
کوچک جا نمی شوند»دنیا اسکندر زاده از تهران«2- انگشتر عمو»ضحی اهلل دادی 
از تهران«۳- صاحبم شهسوار»زهرا بابا مندنی از اهواز « برگزیده نهایی معرفی شدند.

اسحاقی عنوان کرد: همچنین در بخش ویژه مکتب سردار سلیمانی۱- مردی 
بجنورد«۳-  از  اسدی  موج»زهرا  شیراز«2-  از  زارع  قاسم»مهدی  حاج  قبیله  از 
دولتخواه»سهراب براهام از جنوب کرمان« و در بخش ایثار و مقاومت۱- چنارها 
مرا به خاطر می سپارند»عابدین زارع فارس«2- لیلی آرام»لیال روغنگیر قزوینی«۳ 

– فاصله»سپیده شراهی از تهران« برگزیده شدند.
لحاظ  به  کشور  امور  بر  رایج  شرایط  علت  به  جشنواره  این  افزود:  اسحاقی 
در  و  مجازی  صورت  به  هنری  های  برنامه  دیگر  همچون  کرونا  ویروس  انتشار 
از طریق  انالین  بصورت  اختتامیه  آیین  دبیرخانه جشنواره،  گیری  تصمیم  صورت 

فضای مجازی برگزار می شود.
به گزارش ایرنا شهید محمد شهسواری را ایرانیان با آن فیلمی می شناسند که 
وی با دست های بسته و زمانی که در اسارت نیروهای بعثی بود فریاد مرگ بر صدام 
ضد اسالم سر داد و در وصفش چه خوب گفت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی »ما 

افتخار می کنیم که شهسواری از ما بود«.

حدادعادل: زبان فارسی ظرف فرهنگ است
فرهنگستان  رئیس  ایرنا-  تهران- 
زبان  که  این  بیان  با  فارسی  ادب  و  زبان 
گاهی  گفت:  می دانم،  فرهنگ  ظرف  را 
مظروف به دلیل ارزشی که دارد در ظرفی 
همان  این  دقیقا  و  می شود  حفظ  گرانبها 
حفظ  برای  فارسی  زبان  که  است  کاری 
انجام می دهد. گاهی  ایرانی  ناب  فرهنگ 

یک واژه خودش شعر است.
روابط  جواناناز  دنیای  گزارش  به 
عمومی حوزه هنری، غالمعلی حداد عادل 
نشست های  از سلسله  نشست  در سومین 
اندیشکده ادبیات پایداری با موضوع »هویت 
ملی، زبان و ادبیات فارسی، ادبیات انقالب اسالمی«  در بخش آغازین سخنان خود 
به معنی واژه هویت اشاره کرد و گفت: هویت یک موضوع مهم فلسفی است و اگر 
بخواهیم درباره آن توضیحی ارائه دهیم باید بگوییم که تعریف هویت یعنی هرچیزی 
خودش، خود آن است. هویت یک اصل عقلی است. هرچند بسیاری از زبان شناسان 
و ادبیان میان واژه زبان و ادبیات تفاوت هایی قائل می شوند اما باید بگویم که در 
این جلسه معنی زبان و ادبیات یکسان تعریف شده و هر دو بر اساس یک رویکرد 
بکار گرفته می شود. زبان شناسان گونه هنری زبان را ادبیات می دانند و رکن هنر 

در ادبیات اصلی مهم و تعیین کننده است.
ادامه داد: بخشی در هویت داریم که به هویت فردی و جمعی تقسیم  وی 
می شود. هویت الیه هایی از جمله شناسنامه، خصوصیات جسمانی و شخصیت فرد 
را دارد. برخی هویت ها به چیستی و بعضی به کیستی جواب می دهند. در کنار آن هم 
یک هویت جمعی داریم. اگر حافظه را در هویت فردی تعریف کنیم همان مقوله اگر 
در هویت جمعی وارد شود به تاریخ تبدیل می شود و اگر عادت را در سطح جامعه 
و هویت جمعی  کنکاش کنیم به سنت خواهیم رسید. اما به طور خاص واژه زبان 
چه در هویت فردی و چه در هویت جمعی معنایی یکسان دارد و همین مسئله است 

که زبان فارسی را از سایر زبان ها متفاوت می کند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اظهار کرد: سال های زیادی است که 
این نحوه  درباره فرهنگ تامل می کنم. من فرهنگ را شخصیت جمعی می دانم. 
نگاه به ما امکان می دهد که هم فرهنگ و هم شخصیت را بهتر بشناسیم. با تجزیه 
و تحلیل دخیل در شخصیت افراد می توانیم نظایر آن را در جامعه بیابیم. از این رو 

زبان ما با فرهنگ رابطه دارد و فرهنگ هویت ملی ماست.
حداد عادل با اشاره به نقش زبان در هویت جمعی افزود: باید نقش زبان را در 
شخصیت فرد به یاد بیاوریم. آن را بزرگ کنیم و به جامعه تسری دهیم. قطعًا یکی 
از عناصر معرفی کننده ما به جهانیان زبان فارسی است من زبان را ظرف فرهنگ 
می دانم. بسیاری زبان را آینه فرهنگ می دانند اما باید اشاره کنیم که آینه همه چیز 
را بدون دخل و تصرف نشان می دهد، یعنی بازتابی بدون تغییر است، اما من زبان 
را ظرف فرهنگ می دانم، ظرف در عین حفظ مظروف به آن شکل هم می دهد، 
گاهی مظروف به دلیل ارزشی که دارد در ظرفی گرانبها حفظ می شود و دقیقا این 
همان کاری است که زبان فارسی برای حفظ فرهنگ ناب ایرانی انجام می دهد. 

گاهی یک واژه خودش شعر است.
وی افزود: به عنوان مثال در زبان انگلیسی راه شیری را برای کهکشان قرارداد 
کرده اند، زیرا اگر در دل کویر باشید گوشه ای از آسمان را مشاهده می کنید که 
همانند یک خط سفید شیری آسمان را روشن کرده است. اما در زبان فارسی به 

آن کهکشان می گویند یعنی جایی که خوشه های زرین کاه ریخته شده است.
وی ادامه داد: این تفاوت ها نشان می دهد که چقدر فرهنگ در زبان نقش 
دارد و قدرت فکر و نگاه مردم را در خود نگاه می دارد. در مثالی دیگر باید بگویم 
که عرب ها به دلیل گرمای زیاد، شبانه در دل صحرا سفر می کردند، برای هدایت 
بلندی وجود داشته که در باالی آن آتش درست کرده و  کاروان ها ستون های 
کاروان ها با دیدن نور آتش به مسیردرست هدایت می شدند، به آن ستون های 
بلند منار می گویند که اسم مکان است به معنی محل نگهداشت آتش، همان ستون 
ها در ایران برای بنای مساجد گلدسته نامیده می شود که همانند یک دسته گل 
تشبیه شده است. این مثال ها نشان می دهد که تا چه اندازه زبان و فرهنگ باهم 

ارتباطی تنگاتنگ دارند.
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تصویری دیده نشده از زنده یاد نجف دریابندری و هوشنگ ابتهاج )سایه(
اختصاصی دنیای جوانان

مثل نسیم صبحدم 
از خود رها شدم 

محمدعلی عجمی )شاعر تاجیک(

یک پرده در سکوت شکستم، صدا شدم
رفتم دعای ندبه بخوانم، دعا شدم

چون الله در سپیده دم از خون دمیده ام
مثل نسیم صبحدم از خود رها شدم

می خواستم به چرخ در آیم به گرد دوست
پیش از طواف کعبه سوی کربال شدم

از عشق دوست، خاک وجودم بلند شد
از عشق دوست، آینۀ کبریا شدم...

می خواستم رضا شود از من خدای من
گردی ز آستان اماِم رضا شدم

می خواستم به سمت حرا دل روان کنم
یک پرده در سکوت شکستم، صدا شدم

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
به شرح ذیل آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
تاریخ  به  نوبت  ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو  فاقد سند رسمی ذیل 
های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر 
و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی 
موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  

شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
مورخ   ۱۳۹۹6۰۳2۵۰۰۳۰۰۰8۱۵ شماره  رای   ۳۰۰۰۰78 کالسه  پرونده  ۱ـ 
۱4۰۰/۰۵/۳۰ به تقاضای آقای احسان نوری فرزند اسمعیل نسبت به  ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 6۵/87 متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۵۳اصلی دربخش ۱2 لرستان 
شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقایان سهراب وفایی و سهراب یاری و 

خداکرم قلی پور و خسرو دارایی و غیره  رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به 
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم 
دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در 
غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
مراجع قضایی  مراجعه متضرربه  مانع  مالکیت  در هر حال صدورسند  صادر خواهد شد. 

نخواهد بود.م الف ۱6۵
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۰6/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۰/۰7/۰4

رضا پوالدوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
به شرح ذیل آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

تاریخ  به  نوبت  ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو  فاقد سند رسمی ذیل 
های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر 
و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی 
موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  

شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
مورخ   ۱۳۹۹6۰۳2۵۰۰۳۰۰۰8۰4 شماره  رای   ۳۰۰۰۰۱۰۰ کالسه  پرونده  ۱ـ 
۱4۰۰/۰۵/24 به تقاضای آقای احمدرضا خزایی فرزند عبدعلی نسبت به  ششدانگ یک 
باب ساختمان  به مساحت ۱۹7/۵۳ متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۵۵اصلی دربخش 
۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای عین شاه شریفی رسیدگی، 

تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به 
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم 
دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در 
غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
مراجع قضایی  مراجعه متضرربه  مانع  مالکیت  در هر حال صدورسند  صادر خواهد شد. 

نخواهد بود.م الف ۱6۹
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۰6/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۰/۰7/۰4
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مفقودی
اسناد مالکیت وبرگ کمپانی خودرو سواری پیکان ۱6۰۰ مدل ۱۳7۹ 
به رنگ سفید روغنی شاسی 7۹48۵۰4۰ وشماره موتور ۱۱۱27۹78۹67 

 IRFC7۹۱V۰A848۵۰4۰ به شماره پالک 6۱- - 82۳ و24 وشناسه
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد. مریوان

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
به شرح ذیل آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
تاریخ  به  نوبت  ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو  فاقد سند رسمی ذیل 
های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر 
و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی 
موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  

شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
مورخ   ۱۳۹۹6۰۳2۵۰۰۳۰۰۰8۱2 شماره  رای   ۳۰۰۰۰24۳ کالسه  پرونده  ۱ـ 
به   نسبت  نورمحمد  فرزند  عسگرآبادی  چراغی  خداداد  آقای  تقاضای  به   ۱4۰۰/۰۵/27
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۹۹/7۳ متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۵۵ 
اصلی دربخش ۱2 لرستان شهرستان نورآباد دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای 

احمد بگ میرزایی رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند 
وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این 
صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. 
در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف ۱62
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محمد حسین زاده
از  یکي  روزگاري  درخشاني  سام 
بازیگران شاخص در نقش هاي منفي یا 
اصطالحا خاکستري بود ولي رفته رفته 
تغییر مسیر داد و وارد وادي کمدي شد 
و اتفاقا در این ژانر نیز بسیار موفق ظاهر 
فراموش  خیلي ها  شاید  جایي که  تا  شد 
کردند که او روزگاري نقش هاي منفي 
هم بازي کرده است. اما حاال شاهد یک 
شکل جدید از بازیگري در اثر جدید وي 
هستیم. سام درخشانی با ظاهری جدید 
با  ندیده ایم،  این  از  پیش  هیچ وقت  که 
سریال قبله عالم، درخششي تازه داشته 
است. پیراهن روی شلوار، ته ریش و موی 
خالی  کوتاه که کمی هم وسطش  سر 
کاراکتر  یک  از  خبر  همه  این ها  شده، 
جدید می دهند که حتما آنقدر جالب بوده 
که به قول خودش پسرگوگولی چشم سبز 
را وسوسه کرده که بعد از سال ها حضور 
شیک وپیک جلو دوربین این بار با این 
قاب تصویر جای گیرد  در  قیافه  و  تیپ 
قبله  سریال  چمن زار  افشین  بشود  و 
عالم. البته این روزها سریال قبله عالم با 
سانسورهاي زیاد و عجیبي که روي آن 
اعمال شده سروصداي همه را درآورده 
است ولي نهایتا چیزي از اتفاق جدیدي 
به نام سام درخشاني در این سریال کم 
همراه  درخشاني  سام  با  است.  نکرده 
شدیم تا بیشتر درباره این نقش متفاوت 

و جدید بدانیم...
-چطور وارد پروژه قبله عالم و البته 

این نقش متفاوت شدید؟
برای  خصوصی  اکران  یک  *در 
آقای حامد  در خدمت  بد جلف2  خوب 
محمدی بودیم و فیلم را با هم دیدیم 
خورد!  گره  هم  به  زلفمان  همانجا  و 
و  نشست  من  دل  به  که  ایشان  مهر 
فکر می کنم مهر من هم به دل ایشان 
نشست و فکر می کنم همانجا کلید یک 

همکاری بین ما زده شد. چند وقت بعد 
آقای محمدی با من تماس گرفتند و در 
دفتر ایشان همدیگر را مالقات کردیم. 
فیلمنامه اولیه قبله عالم را به من دادند و 
کمی درباره کار صحبت کردیم. به نظرم 
بازیگران  با  بود  جسورانه  و  نو  کاری 
خبری  ایشان  از  چندوقتی  اما  پرتعداد 
نشد که فکر می کنم درگیر تغییر فیلمنامه 
بودند. تا اینکه سر سریال خوب بد جلف، 
با من تماس گرفت و آمدیم و گپ زدیم 
و خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که باید 

باهم کار کنیم.
حرف  نقش  همین  برای  اول  -از 

زدید یا تغییراتی داشت؟
از اول درباره  بله.  *در سری دوم 
همین نقش صحبت کردیم و از روز اول 
آقای محمدی هم با من شرط کرد و گفت 
که اینجا دیگر از آن سام درخشانی خبری 
باید خودت را بشکنی. من هم  نیست. 
آمادگی این را داشتم که به فضایی بیایم 
که دیگر آن پسر گوگولی چشم سبز بامزه 
نباشم و کمی خودم را بشکنم و به سمت 
ترکیب جدیدی بروم. به لحاظ ظاهری که 
فکر می کنم موفق شدیم موقع پخش باید 

ببینیم موفق بوده ایم یا نه.
گ  لو یا د یا  م  تکیه کال -
تکرارشونده ای در این سریال دارید که 

سر زبان ها بیفتد؟
کارها  در  که  است  سال  *خیلی 
تکیه کالم مد شده و همه سعی می کنند 
داشته  برایش  کاراکتر  به  بسته  چیزی 
باشند. نقشی که من در قبله عالم بازی 
روزمره  در  که  است  تیپ  یک  می کنم 
آدم هایی  زیاد می بینیم،  را  او  مانند  هم 
می کنند،  غلو  زدنشان  حرف  در  که 
تظاهر و ریا می کنند و آنچه هستند را 
نشان نمی دهند. چند تکیه کالم برایش 
مورد  یکی اش  امیدواریم  و  کردیم  پیدا 
توجه قرار بگیرد. من هر تکیه کالم را از 

یکی از کسانی که دور و اطراف خودم 
دیده ام، برداشته ام. یک دوستی بود که 
وقتی می خواست حرفش را شروع کند 
یا وقتی عصبی بود می گفت اوال! بعدش 
منتظر بودی چیزی بگوید اما نمی گفت. 
ادامه می داد دوما، باز حرفش را نمی زد. 
می گفت سوما، حتی گاهی تا چهارما و 
حرفش  تازه  بعد  و  می رفت  هم  پنجما 
از دوستانم هم  را شروع می کرد. یکی 
هست که هر وقت همدیگر را می بینیم 
می گوییم عشق می بارد. این دوتا را سعی 
کردم استفاده کنم. حاال ببینیم کدام بهتر 

می شود.
-فکر می کنید واکنش مخاطب به 

سریال چطور باشد؟
*روی کاغذ که همه قواعد می گوید 
کار باید دوست داشتنی باشد اما از آنجایی 
عجیب وغریبی  کشور  کشورمان  ما  که 
عجیب وغریب  هم  مردم مان  و  است 
هستند، آدم نمی تواند آینده را پیش بینی 
کند و بگوید که چه اتفاقی می افتد. سلیقه 

مردم مرتب در حال تغییر است.
-چون شما سابقه سریال خوب بد 

جلف را داشتید پرسیدیم...
بد  ما وقتی سریال خوب  *ببینید 
که  می آمدیم  می کردیم،  کار  را  جلف 
شویم  بلند  قورباغه  سریال  دست  روی 
بگیریم.  را  قورباغه  تماشاگران  تمام  و 

آن موقع درباره قورباغه هم کامنت های 
منفی زیادی بود همه می گفتند کار خوبی 
نیست، کار به شدت سنگین است، تلخ 
را  کارها  این  باال  به  ونک  فقط  است، 
دوست دارند و تین ایجر ها دوست دارند 
و اینجور حرف ها. اما یک دفعه تبدیل 
می گویند  االن  که  قورباغه ای  به  شد 
سریال خوبی است. مردم هر لحظه تو را 
سورپرایز می کنند و نمی توانی بفهمی چه 
اتفاقی در آینده ممکن است بیفتد. فقط 

می توانی امیدوار باشی.
نگیزی،  شگفت ا ین  ا همه  -با 

پیش بینی خود شما چیست؟
همه  اینجا  ما  می کنم  فکر  *من 
به  چه  کرده ایم.  رعایت  را  استانداردها 
بقیه  چه  کارگردانی  و  فیلمنامه  لحاظ 
دوربین.  جلوی  و  دوربین  پشت  عوامل 
درباره سریال خوب بد جلف نمی توانستم 
این حرف را بزنم. اما در این کار، قبله 
چنین  که  ندیدم  امروز  به  تا  من  عالم، 
تا همه  اینجا  باشد.  حسی وجود داشته 
چیز ۱۰۰ نباشد کار انجام نمی شود. ما 
را  سینمایی  استانداردهای  تمام  داریم 
رعایت می کنیم. حتی روزی 4-۵ دقیقه 
بیشتر نمی گرفتیم چون خیلی با وسواس 
و از تمام زوایا فیلمبردرای می شد. خیلی 
انرژی بر بود اما قطعا نتیجه بهتری دارد.

-این سریال بیشتر از آنکه کمدی 
باشد، یک کار فانتزی است که قرار است 
هدفش  نیست  قرار  اما  بخنداند  را  من 
خنداندن باشد. برای خود شما موقع بازی 

کردن این تعریف وجود داشت؟
و  معنا  سکانس  هر  برای  *ما 
ایده  یک  می کنیم.  لحاظ  را  مفهومی 
اصلی می گذاریم و اگر بتوانیم به آن کمی 
چاشنی اضافه می کنیم تا شیرین شود. اگر 
هم نتوانیم، معنا و مفهوم را فدا نمی کنیم. 
چون می خواهیم همیشه در هر سکانسی 
فکری  یک  و  باشد  گفتن  برای  حرفی 

پشتش باشد. از شوخی های روز اجتماعی 
هم استفاده می کنیم، اما کنتراستی که در 
قصه وجود دارد خودش کمدی است و 
ما  بزنیم.  به هر دری  نیست  زیاد الزم 
تالشمان را می کنیم مردم را بخندانیم 

اما نمی گذاریم به لودگی بکشد.
-کدام کاراکتر سریال از نظر شما 

جذاب تر از آب درآمده است؟
*2 کاراکتر در این سریال هست که 
من با آنها بیشتر کار دارم. هم بازیگران 
این 2 کاراکتر را خیلی دوست دارم، هم 
کاراکترهای جذابی هستند از نظر من. 
یکی کاراکتر خود ناصرالدین شاه که حامد 
فکر  می کند.  بازی  خوبم  رفیق  کمیلی 
می کنم در بازیگری دارد به تجربه های 
رد  را  پیچی  انگار  می رسد،  جدیدی 
کرده و دارد به جاهای متفاوتی سرک 
می کشد. کارش در نقش ناصرالدین شاه 
خیلی خوب است. من این موضوع را در 
سریال خوب بد جلف هم دیدم و شاید 
بتوان گفت آنجا در سبک خودش از ما 
هم بهتر بازی می کرد. یعنی خط باریک  
بازی بین کمدی ما و جدی خودش را 
خیلی خوب لحاظ می کرد. نگه داشتن این 
خط و راه رفتن روی این لبه به شکلی که 
به هیچ سمتی سقوط نکند خیلی جذاب 

بود. اینجا هم به نظرم همان راه را ادامه 
می دهد. به شکلی که مخاطب می پذیرد 
که هم شاه است و هم در موقعیت کمدی 
قرار گرفته که متعلق به آن فضا نیست. 
وقتی روبه رویش قرار می گیرم ناخودآگاه 

وارد نقش خودم می شوم.
-و کاراکتر دوم یادتان نرود..

*بله، نقش دیگری که به من خیلی 
کمک می کند، خانم شقایق دهقان است 
که بازی راحتی دارد و بسیار همراه است 
و وقتی کنارت قرار می گیرد آنقدر انرژی 
می دهد و آنقدر به کارها و حرف هایت 
و  می گیری  خوبی  حس  که  می خندد 
نکنی  را سانسور  باعث می شود خودت 
و هرچه به عنوان اولین ایده برای بازی 
در ذهنت می آید به همان اکتفا نکنی و 
بگردی تا به چیزهای بیشتری برسی و 
می کنی  خودت  در  که  مکاشفه ای  این 
باعث می شود اثر بهتری خلق کنی. فکر 
می کنم در قبله عالم من کنار این دو نفر 

خالق تر هستم.
که  زحمتی  همه  این  از  -بعد 
ممیزی  دچار  کار  اگر  حاال  می کشید، 

شود، چه می کنید؟
ممیزی  با  کار  این  می کنم  *فکر 
نابود می شود. شما وقتی یک درام تعریف 

تعریف  را  می کنید وقتی یک قصه روز 
می کنید، اگر چهارتا جمله هم از وسطش 
می کند  کمک  قصه  خود  شود  حذف 
داستان پیش برود و مخاطب دچار ریزش 
در  ولی  نخورد.  ذوقشان  توی  و  نشود 
کار کمدی وقتی چهارتا سانسور داشته 
باشید که کمدی کار را در بیاورد، مردم 
دلسرد می شوند. آنها توقع دارند کار خوب 
ببینند وقتی که آن اتفاق نمی افتد، دلسرد 
در  درام  و  کمدی  کار  تفاوت  می شوند. 
همین جاست. فکر می کنم ممیزی به کار ما 
خیلی ضربه خواهد زد. امیدوارم این اتفاق 
نیفتد چون اگر بیفتد کاراکتر من نقشی 

است که به راحتی قلع و قمع می شود.
-به نظر سام درخشانی، قبله عالم 

چه جذابیتی دارد که مردم باید ببینند؟
*همیشه برای خودم خیلی جذاب 
بوده یک تصویر متفاوتی از ناصرالدین 
هم  خیلی  که  فضایی  در  ببینم.  شاه 
تاریخی نباشد و  بشود کمی شوخی کرد 
و حقایق پشت پرده ای هم از زندگی اش 
نشان داد. من فکر می کنم این اتفاق در 
کار ما افتاده و شاید بتوان گفت کسانی که 
کار ما را نگاه می کنند، بتوانند برگردند به 
سال ها قبل و ببینند اگر در آن حال و هوا 

و در آن فضا بودند چه اتفاقی می افتاد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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که  اخیر  سخت  روزهای  در 
کشور با ابتال و متاسفانه مرگ تعداد 
اثر  در  هموطنانمان  از  زیادی  بسیار 
است،  رو  روبه  کووید-۱۹  بیماری 
الزام آحاد جامعه به پیروی از درمان 
و دستورالعمل های دارویی تحت نظر 
خواهد  دهنده  نجات  پزشکی  گروه 
غیر  فردي  روزها  این  متاسفانه  بود. 
متخصص با انتشار صدای ضبط شده 
به  را  مردم  مجازی،  فضای  در  اي 
مصرف قطره چشمی نفازولین براي 
پیشگیری و درمان بیماری کووید-۱۹ 
توصیه کرده است. این فرد مدعي شده 

است که مصرف این دارو هیچ عارضه ای نخواهد داشت.
با توجه به گسترش انتشار گزارشاتي از این دست که غالبا غیر علمی 
و بدون داشتن استنادات علمي تائید شده هستند و تاکیداتي که این افراد نا 
آگاه در خصوص تاثیر داروهای آلفاآگونیست های موضعی چشمی و بینی در 
پیشگیری و یا درمان بیماری کووید-۱۹  داشته اند، و از سوي دیگر با توجه 
به اینکه طوالني شدن حضور این میهمان ناخوانده باعث خستگي مردم شده 
و آنان براي رهایي از این شرایط ممکن است به هر راهکاري روي خوش 
نشان دهند، با کمال تاسف باید اعالم کرد که مصرف این نوع داروها می 
تواند تبعات سنگینی برای سالمت جامعه داشته باشد. روابط عمومي دانشگاه 
علوم پزشکي مازندران در همین راستا ضمن هشداربه مردم استان و تاکید 
بر عدم مصرف خودسرانه همه داروها، خصوصا قطره نفازولین براي درمان 
کرونا، براي روشنگري و آگاهي هموطنان  و هم استاني هاي عزیز دیدگاه 

هاي متخصصان در این باره را انتشار داده است.

*خطردر کمین است
دکترمینا امیني رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروي دانشگاه 
علوم پزشکي مازندران در این باره گفت: قطره ها و اسپری های بینی ضد 
اکسی  و  افرین  فنیل  نفازولین،  جمله  از  )دکونژستانت(  احتقان  یا  گرفتگی 
متازولین به صورت کوتاه مدت )حداکثر ۳ روز( در رفع احتقان بینی ناشی از 
عفونت های تنفسی و یا آلرژی کاربرد دارند. قطره های چشمی ضد احتقان 
)دکونژستانت( شامل نفازولین و فنیل افرین زینک در رفع احتقان و قرمزی 
چشم ها در آلرژی های چشمی کاربرد دارد. همچنین از قطره چشمی فنیل 
مردمک  کننده  گشاد  عنوان  به  چشم  های  بیماری  تشخیص  برای  افرین 

استفاده می شود.
افزایش  به  منجر  تواند  می  داروها  این  از  استفاده  است  ذکر  به  الزم 
افزایش ضربان قلب، گشاد شدن مردمک و حساسیت به نور،  فشار خون، 
تشدید احتقان )مصرف بیش از ۳ روز( و بی قراری شود. به عالوه استفاده 
و شیرده،  باردار  خانم های  از جمله  در جمعیت های خاص  داروها  این  از 
بیماران دچار مشکالت قلبی عروقی مانند پرفشاری خون، سابقه سکته قلبی 
)انفارکتوس میوکارد(، آنژین، گرفتگی عروق کرونر)آترواسکلروز(، مشکالت 
تیروئید )هایپرتیروئیدی(، بیماری های پروستات، افزایش فشار داخل چشم 
)گلوکوم( و افتادگی پلک )پتوز( باید تحت نظر پزشک باشد و در مواردی که 
خودسرانه استفاده شود می تواند برای بیماران مشکالت جدی را ایجاد نماید.

*تکذیب اثرات دارویي ضد ویروسي
وي در ادامه تاکید کرد: این داروها هیچ گونه اثر ضد ویروسی ندارند و 

هیچ شواهد علمی مبنی بر مفید بودن قطره ها و یا اسپری های بینی ضد 
احتقان )دکونژستانت( در پیشگیری و یا درمان بیماری کووید-۱۹ وجود ندارد. 
لذا استفاده از این داروها برای پیشگیری و یا درمان بیماری کووید-۱۹ توصیه 
از  بینی یا چشمی ناشی  بیمار دچار احتقان  نمی شود. تنها در مواردی که 
بیماری کووید-۱۹ شده باشد استفاده از داروهای ضد احتقان بینی یاچشمی 
با دوز مناسب به صورت کوتاه مدت و تحت نظر پزشک می تواند به رفع 
به  بیماران مشکوک  کند.  یا چشمی( کمک  بینی  )گرفتگی  احتقان  عالئم 
عفونت کووید-۱۹ باید توسط پزشک معالجه شوند و بررسی ها و درمان ها 

بسته به شرایط بیمار انجام گردد.

*به پزشک متخصص مراجعه کنید
لذا به هموطنان گرامی توصیه می شود جهت درمان هر نوع بیماری 
خصوصا کووید-۱۹، ضمن مراجعه به پزشک، تنها به توصیه های متخصصین 
و همکاران گروه پزشکی و مطالب منتشر شده از طریق مراجع رسمی توجه 
نمایند و جهت حفظ سالمت خود از انجام اقدامات و انتشار مطالب بی پایه 

و اساس موجود در فضای مجازی جدا خودداری کنند.

خاطر  به  کرونا  واکسن  تزریق  منع  واقعیت  تا  شایعه  *از 
حساسیت به پنی سیلین

دکتر امیني در ادامه گفت: براساس اعالم وزارت بهداشت، حساسیت به 
پنی سیلین منعی برای واکسیناسیون کرونا ایجاد نمی کند. با توجه به گسترش 
ابهاماتی در فضای مجازی در خصوص منع مصرف واکسن های کرونا در افراد 
با سابقه آلرژی و حساسیت به پنی سیلین و با توجه به سواالت مکرر تلفنی به 
عمل آمده از مراکز اطالع رسانی دارو ها و سموم سطح کشور، اطالع رسانی 

الزم از سوی وزارت طی ابالغیه ای صورت گرفته است.
وي افزود: در برخی از مراکز تزریق واکسن کرونا، به دلیل سابقه قطعی 
یا مشکوک حساسیت به پنی سیلین، از تزریق واکسن کرونا برای برخی از 
مراجعه کنندگان، ممانعت به عمل آمده است؛ این در حالی است که سابقه 
آلرژی و یا حساسیت های دارویی شامل حساسیت به خانواده پنی سیلین ها و 
سایر آنتی بیوتیک ها، منع مصرف برای تزریق واکسن های کرونا ایجاد نمی کند.

افرادی که سابقه حساسیت به غذا، داروها و سایر واکسن های غیر کرونا 
را داشته اند و همچنین بیماران دچار آلرژی فصلی، آسم و کهیر مزمن می توانند 

واکسن کرونا را دریافت کنند.
دکتر امینی اظهارداشت: بیماران با سابقه آنافیالکسی به غذا ها و یا سایر 
داروها، منع مصرف برای دریافت واکسن ندارند و این بیماران باید حتما تزریق 
واکسن را در مراکز درمانی دارای امکانات احیاء انجام دهند و بعد از تزریق 

واکسن حداقل به مدت ۳۰ دقیقه پایش شوند.
او ادامه داد: اغلب توصیه می شود افرادی که دچار واکنش آلرژیک شدید 
)آنافیالکسی( و فوری به ترکیبات موجود در یک برند واکسن شده اند دیگر 

آن برند را تزریق نکنند.
وي تصریح کرد: از آنجا که سابقه حساسیت به پنی سیلین مانعی برای 
دریافت واکسن کرونا محسوب نمی شود، عدم تزریق واکسن به این گروه 
از افراد می تواند منجر به اختالل در روند واکسیناسیون جمعیت و ناتوانی در 

کنترل همه گیری کرونا شود.
توجه  به شایعات  از مردم درخواست می شود  تاکید کرد:  امینی   دکتر 

نکرده و واکسن کرونا را تزریق کنند.

*پاسخ های علمی به شایعات عوارض واکسن
متخصصان عفونی می گویند اطالعات نادرست نباید منجر به تعلل و 

ترس مردم برای واکسیناسیون شود. برای کمک به قطع پاندمی حتما باید 
مانند سرماخوردگی،  ایجاد عالئم خفیف  آنها  به گفته  تزریق شود.  واکسن 
احساس خستگی، درد ناحیه تزریق، تب و لرز، سر درد یا بدن درد تا ۳ روز 
یا گاهی هم بیشتر، پس از تزریق واکسن طبیعی است و معموال با مصرف 

قرص مسکن برطرف می شود.
روند واکسیناسیون کرونا این روزها با سرعت بیشتری نسبت به گذشته 
در حال انجام است و همین موضوع سبب شده تا افراد بیشتری با عوارض 
تاکنون گزارش  مواجه شوند؛ هر چند که  واکسن   تزریق  از  ناشی  موضعی 
مستندی مبنی بر ایجاد عارضه های خطرناک یا مرگ بر اثر تزریق واکسن 
گزارش نشده، اما  برخی افراد از دردها و مشکالتی که پس از تزریق گریبانشان 

را گرفته، شکایت می کنند.

*آنتی بیوتیک ها تاثیری بر روی ویروس کرونا ندارد
یکی از مهمترین مسائلی که مردم باید بدانند این است که آنتی بیوتیک ها 
به هیچ عنوان روی ویروس ها موثر نیستند و اساسا قابلیت شناسایی و پیدا 

کردن ویروس را ندارند که بتوانند روی آن تاثیرگذار باشند.

*مصرف بی رویه آنتی بیوتیک  ها بدن را ضعیف می کند
آنتی بیوتیک ها یکی از موثرترین و مهمترین داروهایی هستند که می توانند 
درحیات بشری نقش داشته باشند. تنها بیماری های عفونی به آنتی بیوتیک 
وابسته نیستند، بلکه انواع شیمی درمانی ها، جراحی ها و بسیاری از فرایندهای 
پزشکی به وجود آنتی بیوتکی ها و تاثیر آن ها وابسته است. مقاومت میکروب ها 
به آنتی بیوتیک ها باعث این ترس شده که به روزی بازگردیم که هنوز آنتی 

بیوتیک کشف نشده بود.

*با مصرف بی رویه آننتی بیوتیک ها در مقابل میکروب ها 
خلع سالح می شویم

شده  هم  برابر  چندین  مشکل  این  کرونا  شیوع  به  توجه  با  اخیرا 
شاهد  آنفلوآنزا،  شیوع  دلیل  به  سال  از  موقع  این  در  ساله  وهر  است 
اکنون  بودیم،  آنتی بیوتیک ها  خودسرانه  و  نادرست  و  رویه  بی  مصرف 
حوزه  ین  ا در  مشکالت  که  می بینیم  کرونا  شیوع  به  توجه  با  هم 

است. شده  برابر  چندین 

*براي رهایي از کرونا آنتی بیوتیک  مصرف نکنید
مردم با شنیدن نام این آنتی بیوتیک ها آن ها را مصرف نکنند. مصرف 
آنتی بیوتیک به ویژه در بیماری های ویروسی نه تنها کمکی نمی کند، بلکه 
با از بین بردن میکروب های خوب داخل روده که به جذب غذا کمک کرده 
را در مقابل ویروس ها بی سالح تر  ما  تقویت می کنند،  را  ایمنی  و سیستم 
می کنند. اجازه دهید که پزشک نوع آنتی بیوتیک و زمان مصرف آن را تعیین 

کند و بعد دست به مصرف آنتی بیوتیک بزنید.

 *مصرف نادرست داروهای طب سنتی
بدون  و  غیرمنطقی  مصرف  نظر  از  طبیعی  بیوتیک های  آنتی  مصرف 
تجویزپزشک، تفاوتی میان داروی طب سنتی و طب نوین وجود ندارد. همان 
قدر که داروهای طب نوین می توانند تداخل و عوارض جانبی داشته باشند، 
داروهای طب سنتی هم می توانند داشته باشند و همان قدر هم می تواند 

آسیب می زند،
داروهای طب سنتی باید زیر نظر متخصصین طب سنتی تجویز شوند. 
ضرب المثل رایجی به اشتباه در کشور وجود دارد که داروهای طب سنتی 
اگر فایده نداشته باشند، ضرر هم ندارند، اما این موضوع کامال غلط است. 
مصرف بی رویه این داروها می تواند به شدت آسیب بزند و حتما باید تحت 

نظارت پزشک مصرف شوند.

*تکذیب تاثیر آنتی بیوتیک ها روی کرونا
یکی از مهمترین مسائلی که مردم باید بدانند این است که آنتی بیوتیک ها 
به هیچ عنوان روی ویروس ها موثر نیستند و اساسا قابلیت شناسایی و پیدا 

کردن ویروس را ندارند که بتوانند روی آن تاثیرگذار باشند.
تنها سالح در برابر ویروس سیستم ایمنی است که باید ویروس را از 
بین ببرد. به ویژه در زمینه کرونا که هنوز داروی اختصاصی ندارد و برای 
استفاده  بودند،  موثر  قبلی  ویروس های  در  که  داروهای ضدویروسی  از  آن 
این مورد  در  بیوتیک ها  آنتی  استفاده  این موضوع مهم است که  می کنیم، 

بسیار خطرناک است.
البته مواردی وجود دارد که بیماری که درچا عفونت ویروسی می شود، 
عالوه بر عفونت ویروسی یک عفونت باکترال  هم به بدن اضافه می شود. 
را  درست  بیوتیک  آنتی  عفونت،  نوع  تشخیص  با  پزشک  زمان  این  در 
انتخاب می کند و بر همین اساس در برخی مراحل درمان بیماری کرونا 
پزشک  که  است  زمانی  این  اما  می شود،  استفاده  هم  بیوتیک ها  آنتی  از 
طور  به  است.  شده  ایجاد  هم  باکتریالی  عفونت  یک  که  است  مطمئن 
دیگری،  ویروسی  بیماری  هیچ  و  کرونا  روی  بر  بیوتیک ها  آنتی  کلی 

ندارند. تاثیری  هیچگونه 

*مخاطرات مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها
مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک چند عارضه مهم دارد؛ یکی گسترش 
مقاومت میکروبی است. دوم از بین بردن میکروب های مفید روده است که 

جذب مواد مغذی را کاهش می دهد
. مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک حتی به دور ریختن آنتی بیوتیک هم 
برمی گردد. این ضررها فقط به یک شخص برنمی گردد، بلکه جامعه جهانی 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

*افزایش مصرف داروهای ضدافسردگی در دنیا در بحران 
کرونا

کامال  روان،  و  اعصاب  و  ضدافسردگی  داروهای  برای  خانگی  تجویز 
داشته  نادرست است و می تواند عوارض غیرقابل جبران  و  خطرناک، غلط 
باشد. تجویز دارو صرفا باید از سوی پزشک انجام شود. آمار مصرف داروهای 
ضد افسردگی نه تنها در کشور ما بلکه درتمام دنیا باال رفته است. بجای 
مصرف چنین داروهایی باید برای خودمان برنامه شاد گذاشته، ورزش کنیم، 
امید به زندگی را در خودمان باال بریم و این موارد باعث می شود که نیازمان 

به داروهای ضدافسردگی کاهش یابد.

دانشگاه علوم پزشکي تاکید کرد ازقطره نفازولین جهت پیشگیری و درمان بیماری کووید-۱9 استفاده نکنید؛

مخاطرات مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها براي درمان کرونا


