
در گفت وگو با دنیای جوانان مطرح شد:

دولت مشکل FATF و نظام بانکی را حل کند

گازی  ارتباط  گفت:  انرژی  حوزه  کارشناس  یک 
اروپا با ایران مسلما می تواند روسیه را به تکاپو بیاندازد 
و حجم  اصالح  را  قاره  این  به  گاز  ارسال  که وضعیت 

صادرات را اضافه و وضعیت بوجود آمده را تعدیل کند.
به گزارش دنیای جوانان، مرتضی بهروزی فر، درباره اینکه 
ایران چقدر می تواند روی اروپا به عنوان یک بازار برای صادرات 
این  دنبال  به  اروپا  سال هاست  داشت:  اظهار  کند،  حساب  گاز 

است که بتواند مبادی گاز مصرفی خود را متنوع کند به همین 
واردات  دنبال  نوباکو  لوله  خط  جلمه  از  مختلف  طرق  به  دلیل 
ترانزیت  که  داشتیم  را  امکان  این  حتی  بوده  نیز  ایران  از  گاز 
به  اما  برود،  اروپا  به سمت  ایران  از طریق  ترکمنستان هم  گاز 
تحریم  حوزه  در  ایران  که  مشکالتی  خاطر  به  مختلف  دالیل 

نیفتاد. اتفاق  این  داشت 
صفحه 3

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی خبرداد:

پیش بینی صادرات غیرنفتی ۱۰۰ میلیارد دالری 
با حضور در اکسپوی ۲۰۲۰ دبی

موفقیت ایران در تولید ترانسفورماتور قدرت
مدیرکل دفتر فنی انتقال شرکت توانیر 
تولید  در  گذشته  سال   20 از  حدودا  گفت: 
انواع ترانسفورماتورهای قدرت و سایر صنایع 
به  حتی  و  دارد  وجود  کشور  در  خودکفایی 
کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز صادرات این محصول 

انجام می شود.
هاشم علیپور در گفت و گو با دنیای جوانان، با بیان 
اینکه دو کارخانه اصلی تولید ترانسفورماتور در ایران فعال 
هستند، اظهار کرد: ترانسفورماتور مهمترین تجهیز در پست 
های انتقال برق به حساب می آید که وظیفه آن تبدیل 
سطح ولتاژ است، چراکه ولتاژ تولیدی نیروگاه ها در حد 
۱۱ تا 20 کیلوولت است و زمانی که می خواهیم آن را به 
مکان های دور منتقل کنیم، ضروری است ولتاژ  تا ۴00 

کیلوولت افزایش یابد.
صفحه 3

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه مطرح کرد

هرونمایی از جدیدترین دستاوردهای نظامی 
در فوالد مبارکه

4

عضو کمیته علمی کشوری کرونا خبر داد؛

صفحه 2کاهش ۱۱ برابری بستری بیماران کرونایی با واکسیناسیون

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1845-  چهارشنبه 7  مهر  ۱4۰۰- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ساداتیان: تلویزیون با 

اعمال سانسور روي 
شبكه خانگي، آن را 

نابود خواهد كرد

6ورزش
هدف ما از همان 

ابتدا صعود به جام 
ملت ها بود

هنگ 7فر

سانسور  و  مميزي  به  زيادي  انتقادات  اخير  ماه  يكي دو  در 
است.  گرفته  توسط ساترا صورت  خانگي  سريال هاي شبكه 
درواقع از زماني كه به صورت رسمي، ساترا، مسئول صدور 

مجوز و نظارت بر توليدات شبكه نمايش خانگي شد

ستاره تيم ملی فوتبال بانوان معتقد است با صعود تاريخی اين 
تيم به جام ملت ها همه از اين تيم توقعات بيشتری دارند.

بانوان  تيم ملی فوتبال  به گزارش خبرنگار دنيای جوانان، 
ايران بعد از شكست بنگالدش و اردن در ضربات پنالتی 
موفق شد برای نخستين بار تاريخ به مسابقات جام ملت های 
آسيا صعود كند و جواز حضور دراين مسابقات را كسب كند.

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاكيد بر استفاده از ابزارهای 
فرهنگی وهنری در انتقال ارزش ها و ابعاد مختلف هشت سال 
دفاع مقدس، از حمايت ويژه اين وزارتخانه برای آثار توليدی با 
موضوع دفاع مقدس به ويژه در جشنواره فيلم فجر خبر داد.

وزیر فرهنگ: آثار 
سینمایی دفاع مقدس 

مورد حمایت ویژه 
قرار می گیرند

كارشكنی روس ها در انتقال گاز ایران به اروپا! برگزاری جشن پوشش کامل واکسیناسیون 
در کشور؛ به زودی!

به گزارش دنیای جوانان، دکتر بهرام عین اللهی در مراسم تکریم و معارفه«سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد«ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس با بیان اینکه برای کنترل بیماری کرونا اقداماتی همچون منع تردد شبانه و منع 
ورود به شهرها اجرایی شده است، خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده ظرف 
چند هفته آینده تحولی در بحث قرنطینه ایجاد خواهد شد و قرنطینه عادی به قرنطینه هوشمند تبدیل 

می شود؛ بدین معنا که افرادی که واکسینه می شوند می توانند از مزایای واکسیناسیون استفاده برند. 
صفحه 2

رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست 
و گفت: دستگاه های اجرایی از هرگونه اقدامی که 

منجر به افزایش تورم می شود، پرهیز کنند.
به گزارش دنیای جوانان، حجت االسالم سید ابراهیم 
هماهنگی  ستاد  جلسه  در  شنبه(  گذشته)سه  روز  رئیسی 
را  مرکزی  بانک  تورم،  کنترل  راستای  در  دولت  اقتصادی 

موظف نمود سیاست های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی 
و کنترل تورم پیگیری کند.

برنامه و  رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان 
بودجه موظف است بودجه سال ۱۴0۱ را با تاکید بر اصالح 

ساختار و حذف هزینه های غیرضرور بودجه تدوین کند.
صفحه 2

مهار تورم مسأله مهم و اولویت دولت است
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آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله ای

نوبت دوم
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

2000093۴98000233 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای-HZH  97۴0۱۴6   مناقصه شماره 00/03۱  شماره مناقصه و تقاضا 

ساخت داخل پمپ گریز از مرکز  موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

۱.9۱0.000.000  ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره ۱23۴02/ت50659 ه 
مورخ 9۴/09/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

38.200.000.000 ریال مبلغ برآوردي مناقصه

۱0 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در 
سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي 
کیفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد. آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در 
سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- ساختمان اداری مرکزی ستاد-طبقه دوم -مدیریت 
بازرگانی-تدارکات کاال- خودکفایی  اتاق 23۱ آدرس مناقصه گزار

شناسه آگهی : 1198416

 WWW.SETADIRAN.IR :بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی 

امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های )2269(0773۱3۱227۱ تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

به نام خدا
آگهی تغییرات شرکت تاسیسات راه سازی 
مبتکر نصر هامون  به شماره ثبت 2038 

و شناسه ملی 14007824480
آگهی تغییرات شرکت تاسیسات راه سازی مبتکر نصر هامون  به شماره ثبت 
2038 و شناسه ملی  ۱۴00782۴۴80 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ ۱۴00/06/۱7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- آقای سید حسن طباطبایی 
به کد ملی 367393620۴ و آقای سید محمد میردامادی خوزانی به کد ملی 
007552۴96۱ و آقای مسعود جوان سرحدی به کد ملی 362۱۱۱۱9۱3  
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند.2- آقای سید 
حسن حسینی به کد ملی 36۱03۱5997 به سمت بازرس اصلی با رعایت 
ماده ۱۴7 قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب شدند3-خانم رقیه 
وجدانی به کد ملی 22690۴۴665 به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 
۱۴7 قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب شدند۴- روزنامه کثیر االنتشار 
دنیای جوانان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.5-ممنوعیت های 
مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی ۱۱۱و ۱26 و ۱۴7 الیحه اصالحی قانون 
تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره ،مدیرعامل  و بازرسان  

نمی باشد و کلیه اعضا فاقد سوء پیشینه کیفری می باشند.

فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی ساده 

نوبت اول
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی احداث کانال دفع آبهای سطحی شین آباد پیرانشهر از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴00/07/07 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱9 تاریخ ۱۴00/07/۱۴
مهلت زمانی ارائه مدارک: ساعت ۱9 مورخه ۱۴00/07/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس: ارومیه بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهار راه شورا اداره کل راه و شهرسازی تلفن: 33۴7982۱-25

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02۱-۴۱93۴
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85۱93768 

شماره نامه: ۱۱۱2/90۱
شناسه آگهی : ۱۱99776

قبض های  پر مصرف  مشترکان  گفت:  ایران  برق  مدیریت شبکه  مدیرعامل شرکت 
تابستانی برق را به صورت قسطی پرداخت کنند.

 به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، »مصطفی 
رجبی مشهدی« افزود: امسال با توجه به شدت گرمای هوا، مصرف برق به خصوص برای 

استفاده از وسایل سرمایشی افزایش یافت.
وی ادامه داد: 85 درصد مشترکان خانگی بیش از دو برابر الگوی مصرف، برق مصرف 
از  گروه  این  برای  را  امکانی  توانیر  برق کشور گفت: شرکت  کرده اند.  سخنگوی صنعت 
مشترکان فراهم کرده است که بر این اساس مشترکانی که بیشترین میزان مصرف از الگوی 

مصرف را داشته اند، می توانند قبوض خود را در 3 قسط پرداخت کنند.
 رجبی مشهدی افزود: مشترکانی که توان پرداخت ندارند هم می توانند در این طرح 
شرکت کنند و توصیه ما این است که این دست از مشترکان که قبض برق کمتری دارند در 

یک قسط مبلغ را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: مشترکان می توانند با مراجعه به شرکت برق نسبت به تقسیط بدهی 

خود اقدام کنند.
بیماری کرونا برای  از سال 98 و به دنبال اوج گیری  امکان پرداخت قسطی قبض 

مشترکان توسط وزارت نیرو فراهم شده بود.
ایران اعالم کرد:  نیروی برق  توزیع  انتقال و  تولید،  چندی پیش، مدیرعامل شرکت 
در تهران از مجموع ۴ میلیون مشترک، ۴00 هزار مشترک بین 20 تا 30 برابر حد مجاز، 

برق مصرف کردند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق:
پرمصرف ها قبض خود را قسطی پرداخت کنند

 حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران طی 
حکمی افشین خانی را به عنوان معاون بین الملل این بانک 

منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در متن 
این حکم آمده است: »نظر به شایستگی و سوابق جنابعالی 
به موجب این حکم به عنوان معاون بین الملل بانک صادرات 
یران منصوب می شوید تا با بهره مندی از دانش و تجربه  ا

یاری  به اهداف تنظیم شده  را در دستیابی  بانک  این  خود، 
کنید. مزید توفیقات جنابعالی را در مسئولیت خطیری که بر 

عهده دارید از محضر قادر متعال خواستارم«. 
افشین خانی پیش از این، رئیس اداره کل ارز بانک 
تجارت  مفاهیم  تدریس  بر  بود. وی عالوه  ایران  صادرات 
خارجی و بانکداری بین المللی از سال ۱390 در بانک ها و 
موسسات آموزش عالی کشور، هم اکنون در اتاق بازرگانی 

ایران، کارشناس و مشاور کمیسیون بانکی اتاق است. 
ارزی  امور  متصدی  عنوان  به   ۱379 سال  در  انی  خ
طی  از  پس  و  درآمد  ایران  صادرات  بانک  استخدام  ه  ب
به تجارب  توجه  با  و  درجات شغلی در پست های مختلف 
بانک  از سوی مدیرعامل  توانمندی های مختلف علمی،  و 
بانک  این  بین الملل  معاون  عنوان  به  ایران  ادرات  ص

منصوب شد.

طی حکمی از سوی حجت اله صیدی؛

خانی، معاون بین الملل بانک صادرات ایران شد

صفحه 3

نهایی  پذیرفته شدگان  نام  بت  ث
رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه ها 
آزمون  عالی  آموزش  موسسات  و 
)رشته های   ۱۴00 سال  راسری  س
صرفا  پذیرش  و  آزمون  با  حصیلی  ت
سه  ز  ا تحصیلی(  بق  سوا راساس  ب

شنبه آغاز شد.
پذیرفته شدگان نهایی رشته های 
روزانه،   دوره های  تحصیلی  ختلف  م
موزشی  کزآ ا مر  ، نه( شبا وبت دوم  ) ن
ی  یس ها د پر  ، ر م نو ه  پیا نشگا ا د
دبیر  تربیت  و  فرهنگیان  ه  نشگا ا د

موزش  آ ت  موسسا یی،  جا ر هید  ش
 ، لتی و د غیر و  عی  نتفا ا غیر لی  ا ع
پردیس  مجازی،  تحصیلی  رشته های 
و شهریه پرداز دانشگاه ها و مؤسسات 
ی  شته ها ر ( ر کشو لی  عا ش  ز مو آ
ش  یر پذ و  ن  مو ز آ با  حصیلی  ت
 ، تحصیلی( بق  ا سو ساس  ا بر فا  ر ص
پزشکی،  آموزش  رشته های  همچنین 
دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی 
ل  سا ر  د سالمی  ا د  ا ز آ ه  نشگا ا د
نند  ا می تو  ۱۴00 -۱۴0۱ حصیلی  ت
محل  دانشگاه  در  نام  ثبت  به  نسبت 

کنند. اقدام  خود  بولی  ق
عدم اقدام به موقع پذیرفته شدگان 
برای ثبت نام به منزله انصراف قطعی 

از تحصیل آنها تلقی خواهد شد.
ز  ا سته  ن د آ ن  گا فته شد یر ذ پ
عالی  آموزش  موسسات  و  انشگاه ها  د
که برنامه زمانی برای ثبت نام در درگاه 
ننموده اند،  اعالم  خود  رسانی  طالع  ا
 ،6 سه شنبه  روزهای  از  یکی  در  اید  ب
چهارشنبه 7 و شنبه ۱0 مهر به مرکز 

کنند. مراجعه  قبولی  محل 
ردیف  در  هم  که  نی  تقاضیا م

نشگاهها  دا ز  ا یکی  ذیرفته شدگان  پ
در  هم  و  عالی  آموزش  موسسات  و 
آزاد  دانشگاه  پذیرفته شدگان  دیف  ر
داشته  توجه  می  گیرند  قرار  سالمی  ا
یکی  در  می توانند  منحصراً  که  اشند  ب
ثبت نام  قبولی  کدرشته محل های  ز  ا
یکی  در  می توانند  منحصراً  و   مایند  ن
ثبت نام  قبولی  های  کدرشته محل  ز  ا
ثبت نام  به  مجاز  عبارتی  به  و  مایند  ن
در هر دو محل قبولی نمی باشند، در 
غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها 

رفتار خواهد شد.

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور ۱4۰۰ 

به گزارش دنیای جوانان، فدراسیون 
جهانی تنیس روی میز ) ITTF ( رده 
بندی بازیکنان جهان را منتشر کرد که 
بر این اساس در رده بزرگساالن بیشتر 
صعود را ندا شهسواری باتجربه ترین ملی 
پوشان کشورمان در بخش بانوان داشت. 
شهسواری با صعود به جمع 32 بازیکن 
رقابت های دوحه قطر موفق شد با 9 
له صعود در رنکینگ جهان در مکان  پ
2۱3 قرار گیرد. دیگر ملی پوشان بانوان 
با  اشتری  مهشید  ترتیب  به  شورمان  ک
یک پله صعود رتبه 332 و شیما صفایی 
با پله ۴ صعود در مکان 5۴۱ ایستادند. 
ملیکا کرمی و مریم فرعی نیز با ورود به 
و  رتبه های ۱۱07  در  رنکینگ جهان 

۱۱39 قرار گرفتند.
در بخش مردان نوشاد عالمیان نفر 
بدون تغییر در رتبه ۱25 و امیر حسین سقوط در مکان 7۴ ایستاد، نیما عالمیان اول ایران در رنکینگ جهانی با یک پله 

هدایی با 2 پله صعود در رنکینگ جهان 
مکان ۱6۴ را به خود اختصاص داد. امین 
احمدیان و محمدعلی روئین تن دیگر 
ملی پوشان کشورمان در رده های 20۱ 

و ۱580 قرار دارند.
ن  ا جو یکن  ز با شمس  ید  نو  
کشورمان پس از کسب نایب قهرمانی 
رقابت های پرتغال ، با 63 پله صعود 
 ۱6 رتبه  به  سال   ۱9 زیر  رده  ر  د
شمس  یافت.  دست  جهان  ازیکنان  ب
در رده زیر ۱7 نیز موفق به ۱6 پله ای 
و در رده هفتم بازیکنان زیر ۱7 سال 

ها قرار گرفت.
، سید  زیر ۱9 سال  در رده سنی 
محمد موسوی با 5 پله سقوط در رتبه 
87 ، میالد عابدینیان با یک پله سقوط 
در مکان ۱97 و آریا امیری نیز با رتبه 

سقوط در جایگاه 226 قرار گرفتند.

سقوط عالمیان وصعود جوان آینده دار در رنکینگ جهانی

نفر اول تنیس روی میز کشورمان در رنکینگ جهانی یک پله سقوط داشت
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یک عضو کمیسیون عمران مجلس:
ایرالین ها وجه اضافی را به زائران بر می گردانند

طبق  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
دستور وزیر راه و شهرسازی، ایرالین هایی که خارج از نرخ مصوب مبالغ 
اضافه ای از زائران دریافت کرده اند موظف هستند این وجه اضافی را به 

مردم برگردانند.
رحمت اهلل فیروزی درباره گران فروشی برخی ایرالین ها برای سفر 
مردم به کربال، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی به صراحت اعالم کرد 
شرکت های هوایی و ایرالین هایی که بلیت های سفر به عراق را گران تر 
به مردم  را  باید مبلغ اضافی  زائران فروخته اند  به  نرخ مصوب دولت  ز  ا
برگردانند و سازمان هواپیمایی کشوری هم در این باره حمایت الزم را 

انجام خواهد داد.
آن  تخلف  و  کرده  گران فروشی  که  هوایی  هر شرکت  افزود:  وی 
قانونی خواهند  برخورد  آنان  با  مربوط  دستگاه های  و  دولت  باشد  محرز 
کرد و وزارت راه و شهرسازی اقدامات الزم در این باره را انجام می دهد. 
البته شرکت های هوایی به دلیل گران شدن نرخ ارز و پایین آمدن ارزش 
پول ملی ضررهای زیادی متحمل شده اند و مانند سابق کار و کسب آنان 
نمی چرخد و حتی در روزهای منتهی به اربعین در حال لغو پروازهای خود 
به عراق بودند، اما چون مردم اصرار به این سفِر اعتقادی داشتند سرانجام 

مقرر شد که 60 هزار زائر به شکل هوایی به عراق سفر کنند.
مشکالت  گفت:  مجلس  در  بادرود  و  قمصر  نطنز،  مردم  ماینده  ن
شرکت های هوایی باید مورد توجه وزارت راه و دولت باشد تا هم ایرالین 

ها ضرر نکنند و هم مراعات حال مردم شده باشد.
فیروزی تصریح کرد: طبق مصوبه دولت، نرخ بلیت رفت و برگشت 
به کربال جمعاً 5 میلیون تومان بود و تقریباً 75 درصد زائران با همین 
نرخ به سفر رفتند، اما درصدی از مسافران هم با قیمت های بسیار باالتر 
مجبور به تهیه بلیت شدند که این دسته از مسافران می توانند برای پس 
گرفتن وجه اضافی که پرداخت کردند به سازمان هواپیمایی کشوری و 

وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند.

نماینده مردم مشهد:
دولت اشکال اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی را 

برطرف کند
متاسفانه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  ماینده  ن
دولت قبل در اجرای برخی از قوانین اهتمامی نداشت، ولی دولت جدید 
باید اولویت خود را بر اجرای قوانین بگذارد و از دولت خواهیم خواست 
که اشکال اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی را برطرف کند 

تا این قانون اجرایی شود.
فاطمه رحمانی در خصوص اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های 
خالی، اظهار کرد: وقتی قانونی نوشته می شود، به گونه ای است که حتما 
قابلیت اجرا داشته باشد. قانونگذار حکیم است و وقتی می خواهد قانون را 
مصوب کند باید همه زوایا را در نظر بگیرد، چون بعد از اینکه متن مصوب 

شد، حرمت قانون به اجرایی شدن آن است.
وی با بیان اینکه اگر قانون رعایت نشود حرمتی وجود ندارد، تصریح 
کرد: در این صورت چرا باید قانون وضع شود؟ لذا حتما اجرایی بودن این 
موضوع مد نظر بوده که مصوب شده است. االن هم ضرورت دارد که بعد 
از قانون شدن، دولت و مجریان در زمینه اجرایی شدن آن اهتمام جدی 
به کار ببرند. بحثی هم اگر در این رابطه وجود دارد، باید مجلس نظارت و 
سوال کند و پیگیر اجرایی شدن آن باشد که ان شاءاهلل آن را دنبال می کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که دالیل 
بر خانه های خالی چیست، گفت: متاسفانه  قانون مالیات  اجرایی نشدن 
دولت قبل در اجرای برخی از قوانین اهتمامی نداشت، ولی بحمداهلل دولت 
جدید که مستقر شده و علی القاعده به فرصت منطقی نیاز دارد، ولی باید 
اولویت خود را بر اجرای قوانین بگذارد و حتما از دولت خواهیم خواست که 
اشکال کار کجاست تا آن را برطرف کند و حتما این قانون اجرایی شود.

رئیس جمهوری:
مهار تورم مسأله مهم و اولویت دولت است

رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: دستگاه های 
اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می شود، پرهیز کنند.

روز  رئیسی  ابراهیم  سید  االسالم  حجت  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
راستای  در  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه  در  شنبه(  ذشته)سه  گ
کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف نمود سیاست های پولی را متناسب با 

مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف 
است بودجه سال ۱۴0۱ را با تاکید بر اصالح ساختار و حذف هزینه های 

غیرضرور بودجه تدوین کند.
 رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاست ها و 
برنامه های اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برنامه ریزی و سیاست های متناسب با این اولویت  بویژه توسعه تولیدات داخلی 
و بی نیازی از واردات کاالی خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای 
ورود کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کاالهای وارداتی غیرضروری 

را در دستور کار خود قرار دهد.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی 
گزارش  این  اساس  بر  که  کردند  ارائه   ۱۴00 بودجه  مصارف  و  منابع  ز  ا
ظرفیت های قانونی برای تامین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر گردید 
همه دستگاه های اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴00 
به نحوی اقدام نمایند که منابع بودجه، تامین شود و از این محل مخاطره ای 

که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولویت بندی 

هزینه ها، حداکثر صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای را به عمل آورد.

آغاز نوبت دهی واکسیناسیون برای افراد 12 سال به باال
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان وآموزش 
پزشکی در اطالعیه ای از آغاز نوبت دهی واکسیناسیون برای افراد ۱2 سال 

به باال خبر داد.
اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  مرکز  از  دنیای جوانان  گزارش  ه  ب
وزارت بهداشت، از هم  اکنون همه متولدین ۱388 و قبل از آن در سراسر 
کشور می توانند از طریق سامانه salamat.gov.ir محل و زمان تزریق 

واکسن کرونا را انتخاب کنند.
آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت  در اطالعیه مرکز مدیریت 
آمده است:  همچنین افرادی که واکسن نوبت اول را قبال تزریق کرده اند و 
کمتر از یک هفته به زمان تزریق واکسن نوبت دوم آن ها باقی مانده است 
می توانند مجدد در این سامانه وارد شده و محل، تاریخ و ساعت دریافت 

دوز دوم را انتخاب کنند.
تا کنون 36 میلیون و 908 هزار و ۱9۱ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۱5 
میلیون و 82۴ هزار و 520 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شده در کشور به 52 میلیون و 732 هزار و 7۱۱ ُدز رسیده است.

عضو کمیته علمی کشوری کرونا خبر داد؛

کاهش 11 برابری بستری بیماران کرونایی با واکسیناسیون
علمی  کمیته  ضو  ع
بر  تاکید  با  کرونا  کشوری 
اینکه کشور باید برای یکسال 
ذخیره استراتژیک واکسن کرونا داشته 
تولیدکنندگان  همه  اگر  گفت:  اشد،  ب
واکسن داخلی تا بهمن ماه مجوز مصرف 
را بگیرند، ممکن است دوباره  عمومی 
انواع مختلفی از واکسن را هم بخواهیم.

مصطفی قانعی عضو کمیته علمی 
دنیای  با  گفت وگو  در  کرونا  کشوری 
انتقادات  برخی  به  واکنش  در  وانان،  ج
مبنی بر اینکه توان تولید واکسن کرونا 
واکسن محدود  در چند  باید  در کشور 
گروهی  در  من  متمرکز می شد، گفت: 
قرار دارم که مخالف این نظریه هستم، 
چرا که به هرحال تولید واکسن ها امری 
نبود که با هدایت و برنامه ریزی باال به 
در  جمعی  یعنی  بگیرد؛  صورت  ایین  پ
ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم بگیرند 
که چنین واکسن هایی را باید تولید کرد؛ 
در حقیقت چنین چیزی نبود و هر بخشی 
بنا به وظیفه و توان خودش در مساله 

ساخت واکسن ورود پیدا کرد.
است  این  دوم  نکته  افزود:  و  ا
کشورهای  مانند  ابتدا،  از  حاکمیت  که 
پیشرفته دنیا قبل از تولید واکسن نگفت 
که »من این تعداد واکسن را پیش خرید 
می کنم« اگر این کار را انجام می داد، 
که  واکسن  دو  یا  یک  ناخواه  یا  واه  خ
مورد نظر حاکمیت بود، جلو می رفت و 
مابقی عقب می ماندند. این ابزاری است 
که حکومت ها در دنیا در اختیار داشتند 
که برخی را جلو ببرند و برخی را عقب 
اقدامی  چنین  ایران  در  اما  دارند،  گه  ن

صورت نگرفت.
به  دولت  ورود  به  اشاره  با  انعی  ق
پاستور  رازی،  انستیتو  واکسن  اخت  س
خصوصی  بخش  به  گفت:  برکت  و 
نمی توان گفت که سراغ ساخت واکسن 
نروید، به این دلیل که بخش خصوصی 
خودم  توان  و  سرمایه  با  من  ی گوید  م
شوم.  وارد  مسیر  این  در  ی خواهم  م
بنابراین در پاسخ به اینکه گفته می شود 

تجمیع  باید  واکسن ها  تولید  ظرفیت 
آن  تجمیعی  ابزار  گفت  باید  ی شد،  م
کجا  در  و  کسی  چه  یعنی  چیست؟ 
با  تصمیم به این مساله بگیرد و آنهم 

چه ابزاری؟
او در ادامه گفت: مساله سوم این 
است که اگر از یک یا دو واکسن آغاز 
می کردیم و یکی از واکسن ها شکست 
می خورد، دیگر هیچ چیز نداشتیم. در دنیا 
هم چندین واکسن از دور خارج شدند 
و این احتمال برای کشور ما نیز وجود 
داشت. مطلب بعدی این است که معلوم 
نیست گروه های مختلف بتوانند یک نوع 
باردار،  خانم  مثال  برای  بزنند.  واکسن 
شیرخوارگان  و  سرطان  به  بتالیان  م
نمی توانند همه یک نوع واکسن بزنند 
و به احتمال زیاد واکسن های متفاوتی 
را باید استفاده کنند و از همین رو دوباره 
مجبور می شدیم برای یک گروه واکسن 

وارد کنیم.
کشور  اینکه  بر  تاکید  با  انعی  ق
استراتژیک  ذخیره  یکسال  برای  اید  ب
همه  اگر  گفت:  باشد،  داشته  اکسن  و
تولیدکنندگان تا بهمن ماه مجوز مصرف 
را بگیرند، ممکن است دوباره  عمومی 
انواع مختلفی از واکسن را هم بخواهیم.
او افزود: به هرحال این واکسن ها 

نرسیده  ترازی  به  هنوز  ما  کشور  ر  د
در  شوند.  عرصه  این  وارد  که  ست  ا
انجام  اقدامی  مورد واکسن های دولتی 
شد، مبنی بر اینکه فکر می کنم حدود 
۴0 میلیون دالر به آن ها داده شد و این 

را به عنوان پیش خرید قلمداد کردند.
و در واکنش به اظهارات معاون  ا
نظام  سازمان  منابع  و  مدیریت  وسعه  ت
برکت  »گویا  اینکه  بر  مبنی  زشکی  پ
بود  کرده  پیش فروش  را  خود  اکسن  و
تمایل نداشتن  دلیل  می رسد  نظر  به  و 
برای خرید واکسن از خارجی ها این بود 
که برکت در ازای هر ُدز واکسن، 200 
هزار تومان گرفته بود که اگر بخواهیم 
برای ۱20 میلیون واکسن حساب کنیم، 
باالی  عددی  دولت  از صندوق  رکت  ب
اعتبارات  محل  از  دالر  میلیارد  ک  ی
دولتی گرفت«، گفت: این گفته کذب 
است و هرکسی که این ادعا را مطرح 

کرده است سند آن را بیاورد.
قانعی افزود: »برکت« برای خودش 
درآمد دارد و از محل درآمدهای خودش 
هزینه کرده است. باالخره موسسه برکت 
خیلی کارها در کشور کرده است. این 
اولین باری است که ما می بینیم آن ها 
زیرساخت بزرگ تولید واکسن در کشور 

را ایجاد کرده اند.

او افزود: واکسن سازی جزو امنیت 
در  کسی  اگر  و  است  کشور  یک  لی  م
کرد،  کار  به  شروع  و  آمد  عرصه  ین  ا
کند  استقبال  باید  که  کسی  ولین  ا
دولت ها و نهادهای امنیتی هستند که 
این زیرساخت ها را برای کشور درست 
می کنند. این زیرساخت ها از بین نمی رود 
و بعد می تواند در واکسن های دیگر هم 
نیروهای  بنابراین  باشد.  کننده  کمک 
می توانند  شده اند  تربیت  که  نسانی  ا
جاهای دیگر هم کمک کنند. پس باید 
از هرکسی که در امر واکسن سازی ورود 
پیدا می کند تقدیر کرد، به این دلیل که 
برخالف دارو، واکسن یک امر پیشگیری 
است و هرچه ایران در این امر مقتدرتر 
شود، هزینه های درمانش پایین می آید.

که  همین   : گفت نعی  ا ق
شده  باعث  بزرگساالن  اکسیناسیون  و
شود،  کم  برابر   ۱۱ بستری ها  ست،  ا
هزینه های  از  بسیاری  در  شد  وجب  م
درمان صرفه جویی شود. بنابراین تمام 
ما  که  این جلب شود  به  باید  توجه ها 
باید بیشتر روی واکسن سرمایه گذاری 
اینکه  نه  دارو و درمان؛  تا روی  کنیم 
دنبال درمان نباشیم، بلکه اولویت اول 
سمت  به  هزینه ها  که  باشد  این  ا  م

واکسن برود.
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وبدون آزمون  باآزمون  پذیرفته شدگان رشته های  ثبت نام  آغاز 
دانشگاه آزاد

ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی و 
پذیرفته شدگان براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و 

کاردانی ناپیوسته از امروز سه شنبه 6 مهرماه آغاز شد.
از دانشگاه آزاد اسالمی، پذیرفته  به گزارش خبرنگار دنیای جوانان 
آزاد  دانشگاه  آزمون  با  انتخاب رشته متقاضیان رشته های  شدگان قطعی 
اسالمی شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۴00 می توانند  از ساعت 
۱0 صبح امروز سه شنبه 6 مهر تا پایان روز شنبه ۱0 مهر با مراجعه به 
سامانه آموزشیار به آدرس  edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعالم 

شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.
این دسته از پذیرفته شدگان می توانند برای اطالع از شرایط و ضوابط 
sanjesh. ثبت نام به راهنمای ثبت نام که در سامانه این مرکز به آدرس

iau.ir  قرار گرفته است، مراجعه کنند.
 آن دسته از داوطلبانی که نتایج آن ها به صورت ذخیره اعالم شده، 
www.  می توانند تا ساعت 2۴ روز شنبه ۱0 مهر ماه با مراجعه به سامانه

azmoon.org  نسبت به ثبت اعالم آمادگی خود برای ثبت نام به صورت 
اینترنتی اقدام و رسید دریافت کنند.

مراجعه نکردن به سامانه فوق در زمان اعالم شده به منزله انصراف 
از ثبت نام است و هیچ گونه درخواستی پس از زمان اعالم شده دریافت 

نخواهد شد.
پس از انقضای مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان قطعی، زمان و چگونگی 
ثبت نام ذخیره هایی که در موعد مقرر فرم اعالم آمادگی را تکمیل کرده 

اند، اعالم خواهد شد.
مقاطع  در  تحصیلی  سوابق  براساس  شدگان  پذیرفته  همچنین 
کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته مهرماه ۱۴00 دانشگاه آزاد اسالمی 
edu. می توانند از امروز سه شنبه 6 مهر ماه با مراجعه به سامانه آموزشیار

iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعالم شده نسبت به ثبت نام خود به 
صورت مجازی اقدام کنند.

بر  پذیرش  ناپیوسته  کاردانی  و  پیوسته  کارشناسی  دوره های  تایج  ن
اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی پیش از این بر روی سامانه  

www.azmoon.org  قرار گرفته است.
پذیرفته شدگان تمامی محل های دانشگاهی برای اطالع از زمان و 
چگونگی تحویل مدارک به آدرس سایت واحد دانشگاهی محل پذیرش 

خود مراجعه کنند.

جانباختن دو تن در آتش سوزی خودرو 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از حریق خودرو 

و جانباختن دو تن در بزرگراه مدرس خبر داد.
سید جالل ملکی در باره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۱:53 دقیقه بامداد سه 
آتش  سازمان   ۱25 سامانه  به  خودرو  حریق  به  منجر  تصادف  حادثه  مورد  یک  شنبه 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله پس از آن دو تیم 
عملیاتی یک گروه حریق و یک گروه نجات به محل حادثه واقع در شمال به جنوب 

بزرگراه مدرس، کمی بعد از خروجی بیهقی اعزام شدند.
وی ادامه داد: آتش نشانان در مدت زمان کمی و در چهار دقیقه به محل رسیده 
و مشاهده کردند یک دستگاه خودرو بی ام و شاسی بلند  به دالیل نامشخصی هنگام 
در  خودرو  این  است.  شده  منحرف  و  کرده  برخورد  بزرگراه  های  گاردریل  با  حرکت 
حاشیه بزرگراه با یک پست زمینی برق و یک اصله درخت برخورد کرده بود و باعث 

شکسته شدن آن شده بود. 
اثر شدت برخوردها دچار آتش سوزی شده بود  ملکی گفت: متاسفانه خودرو در 
و دو نفر داخل خودرو محبوس بودند. زمانی که آتش نشانان به محل رسیدند خودرو 

کامال شعله ور بود. 
وی ادامه داد: آتش نشانان به سرعت حریق را اطفا کردند و هر دو نفر را که دچار 

سوختگی شدیدی هم شده بودند از خودرو خارج کردند. 
وی افزود: مشخص شد هر دو نفر جان خود را از دست دادند. در نهایت خودرو 
به محل امن منتقل شد و محل برای تعیین علت حادثه به عوامل پلیس راهور تحویل 

داده شد.

محاکمه جوانی که متهم به قتل مدال آور المپیاد شیمی بود
دانشجوی دکترا که متهم است با خوراندن یک محلول شیمیایی به دوستش قتل 

وی را رقم زده است، در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
 رسیدگی به این پرونده با مرگ مشکوک سهراب 25 ساله که دارنده مدال المپیاد 
شیمی در دوره دبیرستان و بورسیه دانشگاه بوستون امریکا بود، از سوی پلیس آغاز و 

دوستش فرهاد به عنوان متهم به قتل دستگیر شد.
  پس از تکمیل تحقیقات علیه او کیفرخواست صادر و پرونده اش برای رسیدگی 

به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
قصاص  درخواست  و  ایستاد  ویژه  جایگاه  در  دم  اولیای  وکیل  جلسه  ابتدای  ر  د
کرد و گفت: متهم عمدی و احتمااًل به خاطر حسادت دوستش را با خوراندن محلول 

شیمیایی کشته است.
در ادامه متهم با رد اتهام قتل عمد گفت: من و سهراب از دبیرستان با هم دوست 
بودیم. قرار بود او برای ادامه تحصیل به امریکا برود و من تصمیم گرفتم او را ببینم 
و در واقع یک دیدار خداحافظی با هم داشته باشیم وقتی به خانه ما آمد من محلول 
شیمیایی اعتیادآوری به نام کلروفرم تهیه کرده بودم که خودم سال ها به آن اعتیاد داشتم 
و آن را با آبمیوه می خوردم. وقتی سهراب به خانه مان آمد آب میوه را که در یخچال بود 
سر کشید و حالش بد شد. بعد از آن متوجه شدم او آب میوه حاوی کلروفرم را خورده 
فهمیدم  وقتی  بود.  بد  خیلی  حالش  اما  برسانم  بیمارستان  به  را  او  می خواستم  ست.  ا
دیگر نفس نمی کشد با اورژانس تماس گرفتم. من هیچ انگیزه ای برای قتل او نداشتم.
سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: با توجه به آنچه پزشکی قانونی 
است.  داده  باشد و خطای محض رخ  قتل عمدی  نمی رسد  نظر  به  است  اعالم کرده 
هیچ مورد مشکوکی که نشان دهد موکل من به عمد ماده را به مقتول خورانده باشد 
به  نبود که بخواهد  از مقتول کمتر  به لحاظ مالی و تحصیلی  ندارد. موکل من  وجود 
خاطر رقابت یا حسادت او را بکشد بنابراین درخواست صدور حکم برائت از قتل عمدی 

برای موکلم دارم.
با پایان اظهارات وکیل متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
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مایکروسافت سرفیس لپ تاپ استودیو 
معرفی شد؛ قوی ترین سرفیس تاریخ

سرفیس لپ تاپ استودیو جدیدترین محصول مایکروسافت است 
که نه تنها از فرم فکتور جدیدی بهره می برد، بلکه به گفته ی سازنده ی 

نیز است. تاریخ  خود در تمامی بخش ها، بهترین سرفیس 
اعضای  جدید ترین  از  اختصاصی،  رویدادی  طی  ایکروسافت  م
خانواده ی سرفیس رونمایی کرد. سرفیس لپ تاپ استودیو جدید ترین 
فرم فکتور  خود،  ورود  با  که  است  مایکروسافت  اختصاصی  حصول  م
جدیدی را نیز معرفی می کند. این دستگاه را می تواند فرزند سرفیس  
لپ تاپ و سرفیس استودیو دانست؛ تا اکنون شرایط کاربری سرفیس 
استودیو در محصولی با قابلیت حمل باال مانند سرفیس لپ تاپ، اکنون 

در اختیار کاربران باشد.
برای  پایانی  بتوان  شاید  را  استودیو  لپ تاپ  سرفیس  عرضه ی 
دانست.  مایکروسافت  محصوالت  در  آن  فکتور  فرم  و  بوک  سرفیس 
قابلیت  و   2 بوک  از سرفیس  مناسب  استقبال  به عدم  توجه  با  ظاهرا 
تغییر  به  تصمیم  مایکروسافت  لپ تاپ،  بدنه ی  از  نمایشگر  شدن  جدا 
استودیو  لپ تاپ  اکنون شاید حضور سرفیس  و  آن گرفت  در  نیادین  ب
لپ تاپ های  جدید  پرچم دار  عنوان  به  آن  جدید  طراحی  زبان  و 

هستیم. ایکروسافت  م
می توان  را  استودیو  لپ تاپ  سرفیس  مشخصه ی  صلی ترین  ا
رزولوشن  با  لمسی  اینچی   ۴ /۱۴ نمایشگر  دانست.  آن  مایشگر  ن
2۴00 در ۱600 پیکسل و فرکانس نوسازی ۱20 هرتز این دستگاه، 
در  لپ تاپ ها  تمامی  مانند  که  اصلی  لوالی  است.  لوال  دو  ارای  د
مایکروسافت  که  دوم  لوالی  اما  دارد.  قرار  نمایشگر  پایینی  خش  ب
آن را Dynamic Woven Hinge می نامد که طول عمر باال 
خواباندن  به  قادر  را  کاربر  دارد،  مناسبی  بسیار  و  روان  عملکرد  و 
با  طراحی  انجام  یا  لمسی  قابلیت های  از  استفاده  جهت  مایشگر  ن
کاربران  تا  می شود  باعث  مکانیزم  این  کرد.  خواهد  بیشتر  احتی  ر
در  خود  طراحی های  انجام  به  قادر  استودیو  سرفیس  همانند  درست 

باشند.  نمایشگر  مناسب  اویه ی  ز
گذاشته  تمام  سنگ  لپ تاپ  استودیو  سرفیس  در  ایکروسافت  م
است و آن را در هر زمینه  ای برترین عضو خانواده ی سرفیس معرفی 
می کند. پردازنده ی قدرتمند Core i7 و i5 نسل ۱۱ اینتل )نمونه های 
35 واتی( در کنار پردازنده ی گرافیکی 3050Ti RTX انویدیا )مدل 
Core i5 تنها از واحد گرافیکی Intel Xe بهره می برد(، حافظه ی 
رم تا 32 گیگابایت و حداکثر 2 ترابایت SSD، این دستگاه را بسیار 
توانمند تر از برادران خود می کند. جایی که سرفیس لپ تاپ و سرفیس 
اولترابوک ها بهره می برند. به  از پردازنده های کم مصرف  پرو همه گی 
را  آن  لپ تاپ  استودیو  سرفیس  پردازشی  توان  مایکروسافت  فته ی  گ

تبدیل کرده است. تاریخ  توانمند ترین سرفیس  به  
و  شیشه   روکش  با  ترک پد  از  خود  جدید  لپ تاپ  ایکروسافت  م
درایور پرسیژن بهره برده است. اما نکته ی قابل تامل در این خصوص 
بهتری  بسیار  حس  کاربر  به  تا  است  هپتیک  بازخورد  فناوری  جود  و
قلم جدید  از  لپ تاپ  استودیو  بدهد. سرفیس  روزمره  کاربری های  در 
سرفیس پن نیز پشتیبانی می کند و مایکروسافت نیز بخش خاصی را 

برای قرارگیری آن در زیر لپ تاپ تعبیه کرده است.
همانند سرفیس پرو 8، مایکروسافت به استفاده از درگاه تاندربولت 
کنار  در  درگاه،  این  از  عدد  دو  تعبیه ی  شاهد  تا  است  آورده  روی   ۴
جک 5/3 میلی متری هدفون و درگاه شارژ مخصوص سرفیس کانکت 
را  لپ تاپ  تا  بود  خواهند  قادر  کاربران   ،۴ تاندربولت  لطف  به  اشیم.  ب
به دو نمایشگر ۴K متصل کنند، از کارت های گرافیک یا حافظه های 

SSD فوق سریع اکسترنال بهره ببرند.
 Advance فناوری  با  میکروفن  کنار  در  چهارگانه  سپیکر  ا
را به دستگاهی بسیار  Echo Control، سرفیس استودیو لپ تاپ 
موسیقی  و  فیلم  تماشای  مانند  چندرسانه ای  امور  انجام  برای  وانمند  ت

تبدیل می کند. و همچنین جلسات ویدیویی 
این دستگاه نیز همانند سایر محصوالت جدید سرفیس، 5 اکتبر 
مایکروسافت  شد.  خواهد  عرضه  بازار  به   ۱۱ ویندوز  با  هم زمان  و 
تعیین  را  ۱600 دالری  پایه ی  قیمت  استودیو،  لپ تاپ  برای سرفیس 

کرده است.
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

وزیر بهداشت اعالم کرد؛
برگزاری جشن پوشش کامل واکسیناسیون در 

کشور؛ به زودی!
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: ظرف چند هفته آینده 
اجرایی  در کشور  قرنطینه هوشمند  و  ایجاد می شود  قرنطینه  در بحث  تحولی 

خواهد شد.
و  تکریم  مراسم  در  اللهی  عین  بهرام  دکتر  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
اربعین  ایام  تسلیت  مشهد«ضمن  پزشکی  علوم  دانشگاه  عارفه«سرپرست  م
بیماری  کنترل  برای  اینکه  بیان  با  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  و  حسینی 
شده  اجرایی  شهرها  به  ورود  منع  و  شبانه  تردد  منع  همچون  اقداماتی  رونا  ک
است، خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده ظرف چند هفته آینده 
تحولی در بحث قرنطینه ایجاد خواهد شد و قرنطینه عادی به قرنطینه هوشمند 
تبدیل می شود؛ بدین معنا که افرادی که واکسینه می شوند می توانند از مزایای 

واکسیناسیون استفاده برند. 
وی تصریح کرد: با اجرای این برنامه دیگر نیازی به بسیاری از محدودیت ها 
بهداشت  وزارت  اپلیکیشن  با  می تواند  می شود  واکسینه  که  فردی  هر  و  یست  ن
QR کد را دریافت نماید و با ارائه آن می تواند بسیاری از کارها را انجام دهد. در 
مشهد نیز رفتن به هتل، زیارت بارگاه منور رضوی و استفاده از حمل و نقل هوایی 
برای افرادی که واکسیناسیون شده اند در قالب قرنطینه هوشمند ارائه می شود. 
وزیر بهداشت تاکید کرد: در شرایط حاضر، مردم نیاز به زیارت، فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی و سایر موارد را دارند که با تدوین دستورالعمل های مرتبط 

با قرنطینه هوشمند و ابالغ آن به سراسر کشور این برنامه اجرایی خواهد شد.
عین اللهی با بیان اینکه بر اساس قول های رییس جمهور و معاون اول ریاست 
جمهوری، تصور می شد که واکسن به شکل باران وارد کشور شود، در حالی که 
به شکل سیل گونه واکسن ها تامین شد، اظهارکرد: همکاری و کمک های مردم 
و نیروهای نظامی، انتظامی و هالل احمر برای پوشش گسترده واکسیناسیون در 
این مدت کم نظیر بوده است و نظیر این همکاری را پس از دوران دفاع مقدس 
کشور کمتر به خود دیده است و بزودی جشن پوشش واکسیناسیون را در کشور 

خواهیم گرفت. 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تا کنون بیش از 50 
میلیون دز واکسن تزریق شده استف اظهار کرد: در هفته گذشته 8 میلیون و 200 
هزار واکسن تزریق شد و این آمار معادل جمعیت کل برخی از کشورهاست که با 

همت و تالش گروه های مختلف مردمی به اجرا در آمده است. 
وی با بیان اینکه هر برنامه ای که متکی به مردم و قدرت مردمی باشد به 
طور حتم موفق خواهد شد اظهار کرد: جا دارد از همه گروه های مختلف مردمی 
که در ساعات مختلف شبانه روز بدون خستگی در امر واکسیناسیون مشارکت 
داشتند قدردانی نمایم و این امر به ما نشان داد در همه حرکت ها می توان از 

ظرفیت مردم به شکل مناسبی استفاده کرد. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه گام 
دوم انقالب اظهارکرد: آینده کشورمان به دست جوانان امروز ساخته می شود و از 
تمام مسئوالن و دانشمندان دانشگاهی می خواهم که از توان و ظرفیت جوانان 
در دانشگاه  استفاده کنند و رشد علمی آنان را در اولویت قرار دهند و توجه ویژه 

ای به این موضوع شود. 
عین اللهی با بیان اینکه مشهد مقدس به دلیل وجود بارگاه منور رضوی از 
ظرفیت بسیار باالیی در زمینه توریسم درمانی برخوردار است خاطر نشان کرد: 
با  و مطلوب همراه  مناسب  ارائه خدمات  با  مالی،  و  مادی  دیدگاه  از  فارغ  اید  ب
احترام و کرامت به بیماران خارجی، مبلغان جمهوری اسالمی ایران را در سایر 

کشورها داشته باشیم. 
وی گفت: همان گونه که شهید قاسم سلیمانی، به عنوان یک چهره انقالبی، 
انقالب را به سایر کشورها صادر کرد ما می توانیم با ارائه خدمات درمانی مناسب 

و منصفانه، انقالب را به سایر کشورها صادر کنیم.
وزیر بهداشت استفاده از ظرفیت دانشجویان خارجی را از دیگر موارد مهم 
برشمرد و گفت: با تربیت دانشجویان متعهد و توانمند به طور حتم این دانشجویان 

پس از حضور در کشور، خود مبلغ کشور ما خواهند بود. 
عین اللهی با بیان اینکه برخی از عاشقان امام حسین)ع( فرصت و توفیق 
حضور در مراسم اربعین را پیدا کردند، اظهار کرد: برای بازگشت این زائران باید 
برنامه ریزی شود، کدهای ملی این دسته از زائران به دانشگاه های علوم پزشکی 
ارائه می شود تا بتوان به شکل مناسبی از این افراد در راستای پیشگیری از بیماری 

کرونا مراقبت شود، تا شاهد موج بعدی کرونا نباشیم. 
وی با بیان اینکه با بهتر شدن شرایط کرونا، بزودی شاهد حضور زائران 
خارجی برای زیارت بارگاه منور رضوی خواهیم بود، اظهار کرد: بر اساس مصوبه 
ستاد ملی کرونا، هر فردی که وارد کشور می شود عالوه بر PCR  منفی باید در 

برابر  بیماری کرونا واکسینه شده باشد. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در موج پنجم کرونا مشهد 
مقدس گرفتار موجی سهمگین شد که با مدیریت دانشگا علوم پزشکی مشهد، 
مناسبی  شکل  به  ها  سازمان  و  نهادها  سایر  و  رضوی  خراسان  ستانداری  ا

کنترل شد. 
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عضو اتاق بازرگانی ایران 
صادرکننده ها  داشت:  ظهار  ا
خود  کاالهای  بخواهند  گر  ا
پول  برگشت  برای  باید  کنند  ا صادر  ر
اطمینان خاطر داشته باشند چون یکی از 
مشکالت ما در صادرات بازگشت ارز به 
سیستم بانکی کشور است که به نظر من 
یکی از موضوعاتی که در دولت جدید 
باید برای رفع آن توجه شود درخصوص 
مشکل FATF و مشکالت نظام بانکی 
آن  با  خارجی  کشورهای  در  که  ست  ا

مواجه هستیم.
از  استفاده  درباره  یوسفی  میر  ا
 : کرد عنوان  نه ها  رتخا سفا رفیت  ظ
مسائل  حوزه  در  ما  کشور  تاسفانه  م
ظرفیت های  ز  ا نسته  نتوا قتصادی  ا
بهترین  در  همیشه  که  فارتخانه ها  س
کند.  استفاده  شده اند  واقع  دنیا  قاط  ن
به  توجه  با  موضوع  این  که  حالی  ر  د
اقتصادی کنونی کشور خیلی  وضعیت 
روی  تواند  می  و  است  اهمیت  ائز  ح

سیاست های کشور اثرگذار باشد.
یوسفی ادامه داد: باید رایزن های 
اطالعات  که  شود  انتخاب  ناسبی  م
الزم برای ورود به این عرصه را داشته 
سفیر  و  نماینده  عنوان  به  چون  باشند 
و  آنجا معرفی می شوند  یک کشور در 

حضور دارند.
بازرگانی  رایزن های  افزود:  وی 
می توانند با برگزاری جلسات و ارتباطاتی 
که در کشورهای مختلف برقرار می کنند 
و  گذار  اثر  ایرانی  صادرکنندگان  برای 

مفید واقع شوند.
ن  کمیسیو ل  و ا ئیس  ر ئب  نا
کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی 
از  یکسری  برگزاری  به  اشاره  با  ایران 
اقتصادی  معاونت های  در  نشست ها 
اظهار  قبلی  دولت  خارجه  امور  وزارت 
با  رابطه  در  نشست ها  این  داشت: 
را  وظایفی  چه  اینکه  و  رایزن  انتخاب 
شد  برگزار  باشند  داشته  عهده  بر  باید 

ولی عمال حرکت خاصی انجام نشد.
به  توجه  با  حتی  داد:  ادامه  وی 
اینکه ایران در توافقنامه اوراسیا حضور 
مفیدی  و  خوب  بسیار  ظرفیت  و  دارد 
کشورهایی  محصوالت  صادرات  برای 
برای  می شود  ایران محسوب  جمله  از 
آن  مقدار  بیشترین  که  ایران  صادرات 
کشاورزی  مصرف  و  غذایی  مواد  به 
اختصاص دارد تاثیرات مثبتی را می تواند 

در پی داشته باشد.
یوسفی افزود: ولی با گذشت چند 
توقعی  هنوز  اوراسیا  توافقنامه  از  سال 
که از این توافقنامه داشتیم خیلی بیشتر 
از آن چیزی بود که طی این چند سال 
این  اینکه  وجود  با  حتی  شد.  مشاهده 
کشورها هنوز به محصوالت کشاورزی 

کشور ما وابسته هستند.
موانع  برای  دالیلی  بیان  با  وی 
گفت:  در صادرات  موفقیت  به  رسیدن 
یکی از موانع ویروس کرونا بود که در 
همه نقاط دنیا همه گیر شد و ایران را 
هم تحت تاثیر قرار داد ولی کشور ما باید 
توانایی الزم برای استفاده از ظرفیت ها را 
داشته باشد چون به صادرات و واردات 

یکسری از کاالها نیازمند است.
یوسفی ادامه داد: واردات و صادرات 
برای ما و دیگر کشورها مزیت محسوب 
می شود اما افرادی که به عنوان رایزن 
بازرگانی کشور انتخاب شده بودند و در 
جلسات شرکت داشتند از تخصص الزم 

برخوردار نبودند.
وی افزود: به طور مثال امکان دارد 
با توجه به کمبود منابع آبی در کشور، 
کشور  مختلف  نقاط  در  برنج  کشت 
این  در  حتی  و  نشود  محسوب  مزیت 
به صرفه تر  برنج خیلی  واردات  شرایط 
همچنین  باشد.  محصول  این  تولید  از 
در واردات گندم با توجه به اینکه کشور 
به خودکفایی رسیده بود ولی خشکسالی 

و کمبود منابع آبی باعث شد که طبق 
با کمبود  نیاز کشور  برآورد گندم مورد 

داخلی این محصول مواجه باشیم.
از  استفاده  راه  بهترین  یوسفی   
را  صادرات  برای  ظرفیت ها  یکسری 
گفت:  و  برد  نام  همسایه  کشورهای 
در  که  با ۱5 کشور  ارتباط  برقراری  با 
همسایگی ما قرار دارند می توان با توجه 
به نیازهای داخلی ایران و کشورهای هم 
از  استفاده  برای  خوبی  ارتباطات  مرز، 

یکسری ظرفیت ها برقرار کنیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: 
محصوالت  از  زیادی  بخش  سال  هر 
ت  یعا ضا چرخه  د  ر ا و زی  ر و کشا
شدن  فراهم  که  صورتی  در  می شود 
باعث  محصوالت  این  فرآوری  امکان 
افزوده  ارزش  و  کشور  در  اشتغالزایی 

بیشتر شود.
وی افزود: اینها یکسری از نکاتی 
هستند که اگر در کنار هم قرار بگیرند 
باعث می شود از ظرفیت ها و امکاناتی 
دارد  وجود  واردات  و  صادرات  در  که 
که  اثرگذاری  با  و  کرد  استفاده  بتوان 

دارد اقتصاد کشور را شکوفا کند.
ن  کمیسیو ل  و ا ئیس  ر ئب  نا
کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی 
رایز ن های  اینکه  بر  تاکید  با  ایران 
اقتصادی باید با زبان کشورهای هدف 
رایزن های  گفت:  باشند  داشته  آشنایی 
قوی  ارتباطات  بتوانند  باید  اقتصادی 

این  در  الزم  توانایی  از  و  کنند  برقرار 
متاسفانه  ولی  باشند.  برخوردار  جهت 
از  بازدید  طی  گذشته  سال های  طی 
کشورهای مختلف رایزن های بازرگانی 
در  امیدوارم  که  نشده اند  انتخاب  قوی 
برنامه هایی  از  یکسری  با  جدید  دولت 
که در دست اقدام دارد این اتفاق رخ هد.

کشور  در  اینکه  به  اعتقاد  با  وی 
وجود  وسیعی  امکانات  و  ظرفیت ها  ما 
دارد و از شرایط خوبی برخوردار هستیم 
به  را  این ظرفیت ها  بتوانیم  اگر  گفت: 
کنیم  استفاده  آن  از  و  مدیریت  خوبی 
آن وقت نگاه ها فقط به قیمت نفت و 
صادراتش نخواهد بود البته شرایطی هم 
که در تحریم ها اتفاق می افتد در روند 

صادرات تاثیرگذار است.
 یوسفی با بیان اینکه امنیت غذایی 
اهمیت  حائز  خیلی  کشوری  هر  برای 
است گفت: وقتی کشورهای مختلف نیاز 
داشته باشند مواد غذایی خود را از کشور 
روابط خیلی  بدون شک  کنند  تهیه  ما 
خوب و نزدیکی با ما برقرار خواهند کرد.

وی ادامه داد: به طور مثال ترکیه 
به  خود  ظرفیت های  از  است  توانسته 
در  بازارهایی که  و  کند  استفاده  خوبی 
اطراف کشور ما وجود دارد را در سیطره 
می تواند  هم  ما  کشور  دهد.  قرار  خود 
اینطور موفق عمل کند آن هم با توجه 
به اینکه شرایط و پتانسل های الزم در 

ایران وجود دارد.
مشکالت  به  اشاره  با  یوسفی   
اگر  صادرکننده ها  گفت:  صادرکننده ها 
کنند  صادر  را  خود  کاالهای  بخواهند 
باید برای برگشت پول اطمینان خاطر 
مشکالت  از  یکی  چون  باشند  داشته 
ما در صادرات بازگشت ارز به سیستم 
بانکی کشور است که به نظر من یکی 
باید  دولت جدید  در  که  از موضوعاتی 
درخصوص  شود  توجه  آن  رفع  برای 
مشکل FATF و مشکالت نظام بانکی 
آن  با  خارجی  کشورهای  در  که  است 

مواجه هستیم.
وقتی   : د فزو ا ن  یا پا ر  د وی 
صادرکننده نتواند پول خود را برگرداند 
و ارز او برگشت بخورد و مشکالتی که 
برای کارت بازرگانی و خروج او ایجاد 
شود همه موانعی است که صادرکننده ها 
با آن مواجه هستند و با رفع این موانع 
می توان صادرات بهتری را در شرایطی 
داشته باشیم که کشور به آن نیاز دارد.

مدیر امورشعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
شعبه اصفهان پیشگام در خرید ارز از مشتریان

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران 
گفت: شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات تا پایان مردادماه 
۱۴00 در بخش خرید ارز از مشتریان، با رشد 525 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، رتبه دوم را در میان شعب 

این بانک کسب کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
حبیب احمدی در مراسم بازدید مجازی مدیرعامل و مدیران 

ارشد بانک توسعه صادرات از شعبه اصفهان، افزود: شعبه اصفهان از شعب فعال بانک 
توسعه صادرات بوده که توانسته مشتریان بزرگی از حوزه های مختلف، اعم از فوالد، 

پتروشیمی و ذوب آهن را جذب کند.
وی افزود: شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران در بخش حواله های وارده 
و صادره عملکرد مطلوبی داشته و با صدور بالغ بر ۱2 هزار و 7۴8 دالر حواله، رشد 

3۴۴ درصدی را طی یکسال منتهی به مرداد جاری داشته باشد.
احمدی به توفیق شعبه اصفهان در ارائه خدمات بانکداری شرکتی به 5 مشتری 
بانک توسعه صادرات ایران در استان اشاره کرد و گفت: این مشتریان از صادرکنندگان 
مهم حوزه صنعت این استان هستند؛ در این زمینه شعبه اصفهان رتبه دوم را در میان 

شعب بانک توسعه صادرات ایران دارد.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران خاطر نشان کرد: شعبه 
اصفهان در زمینه کاهش مصوبات ارجاعی به کمیته اعتبارات موفق عمل کرده است.

به گفته احمدی، امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران، طی دو 
سال اخیر با شیوع ویروس کرونا، بالغ بر 5 نشست و وبینار تخصصی در حوزه های 
بازاریابی، آموزش خدمات بانک، گزارش ادواری و دانش بنیان را با همکاری شعبه 

اصفهان برگزار کرده است.

به شرکت های صنعتی ومعدنی خدمات ویژه  تعاون  توسعه  بانک 
ای ارائه می کند

این  اینکه  بیان  با  تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
بانک به شرکت های صنعتی و معدنی خدمات ویژه ای 
ارائه می کند گفت : خدمات و محصوالتی برای اشخاص 
حقوقی و شرکت های بزرگ و کوچک صنعتی ومعدنی 

طراحی شده است .
بنابر اعالم بانک توسعه تعاون، حجت اله مهدیان در 
نشست بررسی عملکرد شعب بانک توسعه تعاون استان 

زنجان که با حضور رئیس هیات مدیره و مدیران بانک در ستاد مرکزی بانک برگزار 
شد، گفت: شعب بانک دراستان زنجان به واسطه حضور شرکت های صنعتی و 
معدنی و صنایع دستی می توانند جزو استان های پیشرو در کشور در جذب مشتریان 

بزرگ و اشخاص حقوقی باشند.
حجت اله مهدیان افزود: منابع بانک توسعه تعاون در استان زنجان تا پایان 
به  پایان سال جاری  تا  رقم  این  باید  است که  بوده  ریال  میلیارد  شهریور 3250 

5000 میلیارد ریال برسد.
وی ادامه داد:هر استان باید مزیت های نسبی خود را شناسایی کرده و خدماتی 

متناسب با این ظرفیت ها را تعریف کند.
وی با بیان این که بانک توسعه تعاون سال گذشته 2۱ هزار میلیارد تومان 
است  بوده  تومان  میلیارد   2۱5 زنجان  استان  سهم  که  کرده  پرداخت  تسهیالت 
برای  امکان خوبی  دیگر  منابع  و  تبصره ۱8   ، ملی  توسعه  منابع صندوق   : افزود 
به  تا محصوالت متنوعی  بانک توسعه تعاون در تمام استان ها فراهم می کنند 

شرکت ها ارائه دهیم.
وی بیان کرد:همکاران بانک در استان زنجان می توانند پرونده ای بزرگ 
گیری  تصمیم  آنها  درباره  بانک  مدیره  هیات  و  دهند  ارجاع  مرکز  به  را  اعتباری 

خواهد کرد.
مهدیان یادآور شد: بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای می 

تواند در حوزه بانکداری شرکتی موفق عمل کند.
وی به مدیر شعب استان زنجان، معاون و رئیس شعبه مرکزی زنجان گفت: 
خدمات و محصوالتی همچون LC ریالی، خرید دین و ضمانت نامه باید در اولویت 

همکاران در استان زنجان قرار گیرد.
مدیرعامل بانک با تاکید بر موضوع آموزش گفت: نیروهای جوان و تحصیل 

کرده بانک با آموزش می توانند به نیروهای با تجربه تبدیل شوند.

قدردانی مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان از مدیرعامل 
بانک ملت

مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان، با ارسال 
لوح سپاسی خطاب به مدیرعامل بانک ملت، از اقدامات این 
بانک در زمینه اعطای تسهیالت به فرهنگیان این استان 

قدردانی کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملت، کوروش مودت در 
این لوح با اشاره به موافقت نامه یکساله فی مابین اداره کل 
آموزش پرورش استان خوزستان و بانک ملت برای اعطای 

تسهیالت اقساطی خرید کاال به جامعه فرهنگیان این استان، از مساعدت های دکتر 
بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و همیاری مدیران و کارکنان این بانک در اجرای دقیق 

و سریع این توافقنامه سپاسگزاری کرده است.
مودت همچنین ابراز امیدواری کرده است، همکاری های دوطرفه در راستای 

اعتالی اقتصاد خانواده های معلمان این استان در آینده نیز ادامه داشته باشد.

برگزاری یادواره شهدای بانک کشاورزی و دوران هشت سال دفاع 
مقدس

و  کربال  شهدای  ساالر  و  سرور  اربعین  آستانه  در 
مقدس،یادواره  دفاع  هفته  از  از  روز  پنجمین  با  همزمان 
شهدای بانک کشاورزی ودوران دفاع مقدس روز یکشنبه 
چهارم مهرماه در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی 

برگزار شد.
این  در  کشاورزی،  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به 
بانک  مدیرعامل  اله خدارحمی  روح  با حضور  مراسم که 
کشاورزی، سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار از فرماندهان 

سرافراز دوران دفاع مقدس و جمعی از مدیران و کارکنان این بانک برگزار شد، سردار 
افشار طی سخنانی با اشاره به نقش و جایگاه شهدا، ایثارگران و جانبازان در به ثمر 
رسیدن اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ، رشادت ها و 
جانفشانی های این عزیزان را ستود و بر عمل به همان باورها و تبعیت از فرهنگ 

بسیجی در شرایط حساس امروز جامعه تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
انقالب اسالمی، مداحان اهل بیت)ع( در رثای شهدای کربال و همچنین شهیدان 

هشت سال دفاع مقدس نوحه سرایی کردند.

در سال زراعی 4۰۰-۱۳۹۹ صورت گرفت:
تحقق 98 درصدی برنامه بیمه طیور توسط صندوق بیمه کشاورزی

های  طرح  ارائه  با  تاکنون  کشاورزی  بیمه  صندوق 
نوین بیمه ای و راهبری برخط از کشاورزی کشور پشتیبانی 
کرده است که تحقق 98درصدی برنامه ابالغی سال زراعی 
پشتیبانی  این  از  ای  نمونه  در بخش طیور   ۱399-۱۴00

ها است.
به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل 
بخش  مخاطرات  هوشمندانه  مدیریت  کشاورزی،  بانک 
کشاورزی به لحاظ نقشی که در تأمین امنیت غذایی کشور 

دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و صندوق بیمه کشاورزی تاکنون با ارائه طرح 
های نوین بیمه ای و راهبری برخط این بخش مهم از کشاورزی کشور پشتیبانی 
کرده است که تحقق 98 درصدی برنامه ابالغی سال زراعی ۱۴00-۱399 در بخش 
طیور نمونه ای از این پشتیبانی ها است.عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در 32 استان 
کشور در سال زراعی ۴00-۱399 نشان دهنده بیمه بیش از یک میلیارد و 280 میلیون 
قطعه در بخش طیور و تحقق 98 درصدی پرتفوی ابالغی در این بخش است. این 
در حالی است که صندوق بیمه کشاورزی با بیمه بیش از 2 میلیون و 300 هزارهکتار 
در بخش زراعت و بیش از 29.5 میلیون واحد دامی عملکرد قابل قبولی داشته است.

بر اساس این گزارش، در بررسی ها و ارزیابی های به عمل آمده، مدیریت های 
شعب بانک کشاورزی در استان های اردبیل، چهارمحال و بختیاری و خوزستان عملکرد 
مطلوبی را در زمینه بیمه کشاورزی داشته اند و با کسب امتیاز مطلوب، به ترتیب رتبه 

های نخست تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد؛
کارشکنی روس ها در انتقال گاز ایران به اروپا!

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: ارتباط گازی اروپا با ایران مسلما می تواند 
روسیه را به تکاپو بیاندازد که وضعیت ارسال گاز به این قاره را اصالح و حجم 

صادرات را اضافه و وضعیت بوجود آمده را تعدیل کند.
چقدر  ایران  اینکه  درباره  بهروزی فر،  مرتضی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
می تواند روی اروپا به عنوان یک بازار برای صادرات گاز حساب کند، اظهار داشت: 
سال هاست اروپا به دنبال این است که بتواند مبادی گاز مصرفی خود را متنوع 
کند به همین دلیل به طرق مختلف از جلمه خط لوله نوباکو دنبال واردات گاز از 
ایران نیز بوده حتی این امکان را داشتیم که ترانزیت گاز ترکمنستان هم از طریق 
ایران به سمت اروپا برود، اما به دالیل مختلف به خاطر مشکالتی که ایران در 

حوزه تحریم داشت این اتفاق نیفتاد.
بر موضوع تحریم روسیه هم تمایل دارد قدرت مطلقه  افزود: عالوه  وی 
صادرات گاز به اروپا باشد و در این زمینه در مقابل ورود گاز ایران به اروپا کم 
کارشکنی نکرده است بنابراین بعد از تحریم ها بیش از هر عامل دیگر نقش روسیه 
در عدم حضور ایران در بازار گاز اروپا پررنگ بوده اما در عین حال همه چیز را هم 

نباید گردن این کشور بیاندازیم.
این کارشناس حوزه انرژی درباره اینکه تجارت اروپا با ایران چقدر در بهبود 
البته  داد:  توضیح  است،  موثر  انرژی  تامین  بابت  اروپا  نگرانی  کاهش  و  قیمت 
صادرات به اروپا در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد، زیرا هر پروژه ای مسلما چه اینکه 
از مسیر خط لوله ترکیه به اروپا برویم و یا ال ان جی، ماه ها و حتی سال ها به طول 
می انجامد. ولی در هرحال اگر شرایط مهیا و زیرساخت ها آماده شود، به نفع هم 
ایران و هم اروپا است درواقع از سویی یک منبع درآمد و باعث تقویت موقعیت 
سیاسی ایران می شود و از سوی دیگر به نفع اروپا است که توانسته مبادی واردات 

خود را متنوع تر کرده و به دومین ذخایر گاز دنیا متصل شود.
وی تاکید کرد: ارتباط گازی اروپا با ایران مسلما می تواند روسیه را به تکاپو 
بیاندازد که وضعیت ارسال گاز به این قاره را اصالح و حجم صادرات را اضافه کند 
و وضعیت بوجود آمده را تعدیل کند، اما واقعیت این است که ما هم تا مشکالت مان 
را با دنیا حل نکنیم که الزمه آن به نتیجه رسیدن برجام و تعمیق روابط با دنیای 

توسعه یافته است، نمی توانیم در این حوزه کاری پیش ببریم.
بهروزی فر خاطرنشان کرد: ایران دومین دارنده ذخایر گاز دنیا است اما 
نیست،  ذخایر  با  متناسب  تولیدمان  داشتیم  که  مشکالتی  توجه  با  متاسفانه 
را  امکان  این  انجام شود،  و سرمایه گذاری الزم  دنیا  روز  تکنولوژی  اگر  اما 
نیروگاه ها،  دهیم،  کاهش  شدت  به  را  مصرف  مردم  رفاه  حفظ  با  که  داریم 
صنایع، بخش خانگی و تجاری کشور امکانات بالقوه ای برای کاهش مصرف 
هم  دیگر  طرف  از  و  داریم  تولید  افزایش  امکان  طرف  یک  از  یعنی  دارند، 
به  به طور جدی  و  دهیم  کاهش  را  داخلی  که مصرف  داریم  را  امکان  این 

کنیم. ورود  حوزه صادرات 
وی با بیان اینکه ایران این امکان را دارد که حتی ۱00 میلیارد متر مکعب 
از طریق خط لوله به اروپا صادرات داشته باشد، گفت: برای این منظور یا باید از 
مسیر ترکیه و یا از مسیر خط لوله اسالمی ورود کنیم و از مسیر عراق، سوریه 
و دریا به اروپا برسیم اما در کوتاه مدت به خاطر وجود داعش امکان پذیر نیست، 
در کل تا مشکالت مان با دنیا حل نشود، برجام امضا و روابط تعمیق نشود، همه 

سناریوها عمال روی کاغذ و حتی به مذاکره نخواهند رسید.

شرکت اماراتی مدعی شد؛
محکومیت 607 میلیون دالری ایران در پرونده کرسنت

شرکت دانا گاز امارات متحده عربی مدعی شد یک دادگاه داوری بین المللی 
شرکت ملی نفت ایران را در پرونده اختالف درباره تامین گاز به پرداخت 607.5 

میلیون دالر خسارت به این شرکت محکوم کرده است.
به گزارش دنیای جوانان، این اختالف مربوط به یک قرارداد 25 ساله خرید 
و فروش گاز بین شرکت کرسنت پترولیوم – زیرمجموعه دانا گاز - و شرکت ملی 

نفت ایران است. دانا گاز می گویند این قرارداد هرگز اجرا نشد.
شرکت ملی نفت ایران در این باره اظهارنظر نکرده است.

این غرامت پس از حکمی که در سال 20۱۴ به نفع دانا گاز صادر شد، اعالم 
می شود و برای هشت سال و نیم اول توافق 25 ساله ای است که قرار بود در 

سال 2005 آغاز شود.
کرد جلسه  اعالم  ای  بیانیه  در  گاز  دانا  رویترز، شرکت  گزارش  اساس  بر 
نهایی برای ادعای خسارت بزرگتر برای ۱6 سال و نیم باقی مانده این قرارداد، 
برای اکتبر سال 2022 در پاریس تعیین شده و تصمیم نهایی درباره غرامت در 

سال 2023 اعالم می شود.

در گفت وگو با دنیای جوانان مطرح شد:

دولت مشکل FATF و نظام بانکی را حل کند
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زیر نظر: محمد امامی

نفت برنت از مرز ۸۰ دالر عبور کرد
به  نسبت  نگرانی  دلیل  به  شنبه  سه  روز  معامالت  در  نفت  قیمت 
افزایش قیمت گاز طبیعی مایع و زغال سنگ، برای  محدودیت عرضه و 

ششمین روز متوالی صعود کرد.
بهای معامالت نفت برنت 55 سنت معادل 0.7 درصد افزایش یافت 
و به 80 دالر و هشت سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه ۱.8 

درصد صعود کرده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 57 سنت معادل 0.8 
درصد افزایش، به 76 دالر و دو سنت در هر بشکه رسید که باالترین قیمت از 
ششم ژوییه بود. شاخص نفت آمریکا روز گذشته دو درصد صعود کرده بود.

چیوکی چن، تحلیلگر ارشد شرکت سانوارد تردینگ گفت: سرمایه گذاران 
خوش بین مانده اند زیرا اختالالت عرضه در آمریکا پس از وقوع دو طوفان 
سهمگین، طوالنی تر از حد انتظار شده است در حالی که تقاضا با بازگشایی 

اقتصادها و افزایش نرخ واکسیناسیون اوج گرفته است.
از خلیج  آیدا و نیکالس که در اوت و سپتامبر بخشهایی  طوفانهای 
مکزیکوی آمریکا را درنوردیدند، به سکوهای نفتی، خطوط لوله و هابهای 
پاالیش نفت خسارت زدند و باعث تعطیلی چند هفته ای بخش عمده ای 

از تولید فراساحلی شدند.
عامل دیگری که از قیمتها پشتیبانی کرده است، عقب ماندن نیجریه 
و آنگوال - دو صادرکننده نفت آفریقایی عضو اوپک - از برنامه افزایش 
تولید این گروه به دلیل مشکالت فنی و کمبود سرمایه گذاری بوده است. 
مشکالت این دو کشور منعکس کننده وضعیت مشابه چندین عضو دیگر 
گروه اوپک پالس است که سال گذشته در اوج بحران کرونا تولیدشان را 

محدود کردند اما اکنون برای باال بردن سطح تولید تقال می کنند.
مسائل عرضه در حالی روی داده که کشورها محدودیتهای رفت و آمد 
کرونایی را تسهیل می کنند و این امر احتماال تقاضا برای سوخت را تقویت 
می کند. ژاپن که پنجمین واردکننده بزرگ نفت جهان است، قصد دارد روز 
پنج شنبه به وضعیت اضطراری در همه مناطق خاتمه دهد زیرا شمار موارد 
جدید ابتال کاهش پیدا کرده و فشار بر سیستم درمانی را کمتر کرده است.

تحلیلگران همچنین اظهار کردند افزایش قیمت گاز طبیعی مایع برای 
تحویل فوری و زغال سنگ ممکن است از قیمتهای نفت پشتیبانی کند.

ویویک دیهار، تحلیلگر کاالی بانک کامن ولث در یادداشتی نوشت: 
تقاضا برای نفت می تواند 0.5 میلیون بشکه در روز معادل 0.5 درصد عرضه 
جهانی رشد کند زیرا قیمت باالی گاز باعث روی آوردن به مصرف نفت 
خواهد شد. اگر زمستان نیمکره شمالی سردتر از حد معمول باشد، قیمتهای 

انرژی ممکن است صعود بیشتری پیدا کند.
بر اساس گزارش رویترز، چین در پی کمبود زغال سنگ و استانداردهای 
آالیندگی سخت گیرانه و تقاضای قوی از سوی تولیدکنندگان و صنعت، 
با کمبود برق روبرو شده است و در بعضی از مناطق محدودیتهایی را برای 

مصرف برق اعالم کرده است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

مدیرکل دفتر فنی انتقال شرکت توانیر اعالم کرد؛
موفقیت ایران در تولید ترانسفورماتور قدرت

مدیرکل دفتر فنی انتقال شرکت توانیر گفت: حدودا از 20 سال گذشته در 
تولید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و سایر صنایع خودکفایی در کشور وجود دارد 
و حتی به کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز صادرات این محصول انجام می شود.
هاشم علیپور در گفت و گو با دنیای جوانان، با بیان اینکه دو کارخانه اصلی 
تولید ترانسفورماتور در ایران فعال هستند، اظهار کرد: ترانسفورماتور مهمترین 
تجهیز در پست های انتقال برق به حساب می آید که وظیفه آن تبدیل سطح 

ولتاژ است، چراکه ولتاژ تولیدی نیروگاه ها در حد ۱۱ 
تا 20 کیلوولت است و زمانی که می خواهیم آن را به 
مکان های دور منتقل کنیم، ضروری است ولتاژ  تا 

۴00 کیلوولت افزایش یابد.
کار  این  ترانسفورماتور  از  استفاده  با  افزود:  وی 
انجام می شود و در جاهایی که نیاز به کاهش ولتاژ 
باشد از ترانسفورماتورهای کاهنده استفاده می شود. دو 
شرکت اصلی در ایران تولید کننده ترانسفورماتورهای 

قدرت هستند که یکی از آن ها بیش از 50 سال و دیگری حدود ۱0 سال سابقه 
فعالیت دارد.

مدیرکل دفتر فنی انتقال شرکت توانیر با بیان اینکه تولید ترانسفورماتور 
در داخل به صورت کامل صورت می گیرد و در این زمینه خودکفایی وجود دارد، 
اظهار کرد: صادرات به کشورهای دیگر نیز صورت می گیرد و عمدتا به کشورهای 

آسیایی و آفریقایی صادرات انجام می شود.
انتقال  ۴00 هزار و 230 هزار  اینکه ظرفیت پست های  بیان  با  علیپور 
ولت ۱72 هزار 623 مگاولت آمپر، ظرفیت پست های فوق توزیع 63 هزار و 
۱32 هزار ولت ۱۱8 هزار و 375 مگاولت آمپر است، گفت: در کل 290 هزار 
و 998 مگاولت آمپر ظرفیت ترانس های در حال بهره برداری در پست های 

انتقال و فوق توزیع است.
وی با بیان اینکه روز 29 مهر ماه جاری با حضور بیش از 500 کارشناس و 
محقق حوزه ترانسفورماتور کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور در تهران برگزار 
می شود و محققانی از کشورهای اوکراین و آلمان نیز در آن حضور خواهند داشت، 
گفت: طراحی و تولید، تست،  نصب  و بهره برداری،  حمل و نقل،  تجهیزات 
حفاظتی،  مدیریت عمر ترانسفورماتور،  تعمیرات و تجهیزات جانبی از محورهای 

این کنفرانس به شمار می رود.
به گفته مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال 
شرکت توانیر با توجه به اهمیت و نقش موثر ترانسفورماتور 
سرمایه  باالی  بسیار  حجم  و  شبکه  در  توزیع  و  قدرت 
گذاری در این بخش، بررسی تحقیق و مطالعه در سطح 
منطقه ای و بین المللی با استفاده از متخصصین داخلی 
و خارجی، دانشگاهها و مراکز تولید ترانسفورماتور برای 

صنعت برق اجتناب ناپذیراست.

می  سها کت  شر مل  عا یر مد
 : گفت لمللی  بین ا ی  ه ها یشگا نما
درات  صا سطح  می شود  پیش بینی 
و  شرکت ها  حضور  با  کشور  غیرنفتی 
استان های مختلف در این رویداد بزرگ 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به بیش از 

۱00 میلیارد دالر برسد.
شته  گذ ز  و ر نی  ما ز حسن 
)سه شنبه( در نشست خبری برگزاری 
بیان  با  دبی   2020 اکسپو  نمایشگاه 
اینکه این رویداد بزرگترین گردهمایی 
و  عی  جتما ا هنگی،  فر دی،  قتصا ا
ین  ا شت:  ا د ر ظها ا ست،  ا سی  سیا
برای  کشور   ۱98 حضور  با  نمایشگاه 
رقابت در بخش های مختلف و توسعه 

روابط برگزار می شود.
وی با بیان اینکه پاویون ایران در 
اکسپو 2020 از روز شنبه )۱0 مهرماه( 
با حضور ویدیویی وزیر صنعت، معدن 
می کند،  آغاز  را  خود  کار  تجارت  و 
که  شرکت هایی  همه  خاطرنشان کرد: 
آماده حضور و ارائه کاال و خدمات باشند 

برای حضور جذب شده اند.
اساس  بر  اینکه  بیان  با  زمانی 
استان  یک  هفته  هر  برنامه ریزی ها 
به  رویداد  این  در  را  خود  ظرفیت های 
نمایش خواهد گذاشت، خاطرنشان کرد: 
برنامه ها در دو مرحله ویژه در نظر گرفته 
صادرات  بخش  نخست  است؛  شده 

پیش بینی ها  اساس  بر  که  غیرنفتی 
می تواند به ۱00 میلیارد دالر برسند و 
از سوی دیگر، بسته سرمایه گذاری که 
ارائه مناسب سرمایه گذاران را  بتواند با 

به پروژه های مختلف جذب کند.
از هزینه 200  وی گفت: بخشی 
میلیارد تومانی طراحی و ساخت پاویون 
ایران از طریق دولت و بخشی دیگر با 
کمک بخش خصوصی تامین شده است.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: 
پاویون ایران کمترین اعتبار را در میان 
کرده  هزینه  حاضر  کشورهای  همه 
است، اما در بین هشت پاویون برتر در 
فضایی افزون بر 2 هزار و ۱۴ متر در 

اکسپو 2020 قرار گرفته است.
افزایش 25 درصدی تجارت ایران 

و امارات تا پایان امسال
در این نشست، »فرشید فرزانگان« 
ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رییس 
شرکت  اینکه  اینکه  بیان  با  امارات  و 
سهامی نمایشگاه ها با وجود مشکالت 
دبی  اکسپوی  در  را  مناسبی  پاویون 
برپا کرده است، اظهار داشت: موقعیت 
فعال  دیپلماسی  نویدبخش  پاویون 
و  توان  می تواند  که  است  اقتصادی 
قدرت کشور را برخالف تنگناها به رخ 

جهانیان بکشد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی 

رقم  را  جدیدی  فضای  دولت  کنار  در 
بازرگانی  اتاق  تصریح کرد:  زد،  خواهد 
متولی اعزام هیات های تجاری و فعاالن 
اقتصادی به اکسپو 2020 دبی است تا از 
این فرصت برای گسترش سطح روابط 

استفاده شود.
به  توجه  با  کرد:  تاکید  فرزانگان 
روند برگزاری و حضور ایران، پیش بینی 
شده تا میزان تجارت دو کشور تا پایان 

سال رشد 25 درصدی داشته باشد.
خود  کار   2020 اکسپو  نمایشگاه 
دبی  در  جاری  سال  مهرماه   9 از  را 
آغاز و تا ۱۱ فروردین ماه ۱۴0۱ ادامه 

خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی خبرداد:

پیش بینی صادرات غیرنفتی ۱۰۰ میلیارد دالری با حضور در اکسپوی ۲۰۲۰ دبی
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همزمان با گرامی داشت  
هفته دفاع مقدس و با هزینه 
ای بالغ بر 5۴ میلیارد ریال دو 
تامین آب شرب  در حوزه  بزرگ  طرح 
پایدار در نجف آباد به بهره برداری رسید.  
آب  میکروبیولوژی  آزمایشگاه 
آزمایشگاه  بزرگترین  که  آباد  نجف 
اصفهان  استان  آب  میکروبیولوژی 
محسوب می شود یکی از طرح هاست 
که با صرف2۴ میلیارد ریال در ساختمان 
شماره 2 آبفای نجف آباد تجهیز و راه 

اندازی شده است.
پایش  هدف  با  آزمایشگاه  این 
روزانه میکروبی آب شرب منابع، مخازن 
و شبکه توزیع، میزان کلر باقی مانده ، 
PH و کدورت آب شهرهای نجف آباد 
،دهق ، علویجه ،فوالدشهر و روستاهای 
تحت پوشش راه اندازی شده و نقش به 
سزایی در حفظ سالمت و ارتقاء کیفی 

آب شرب مناطق یاد شده دارد.
طرح آبرسانی به جنوب شهر  نجف 
آباد دیگر طرحی بود که در چهارمین روز 
از هفته دفاع مقدس در این شهرستان 

به بهره برداری رسید.
این طرح با هدف تامین آب شرب 
محالت  ازساکنان  نفر  هزار   53 پایدار 
صرف  با  و  آباد  نجف  شهر  جنوبی 
هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد ریال اجراء 

شده است.
جنوب شهر  به  آبرسانی  در طرح 
اتصاالت  و  مترلوله   ۴300 آباد  نجف 
میلیمتردر   300 و   250 های  قطره  با 
بلوارشریعتی غربی و خیابان  حدفاصل 
هیختگان  فر   ، بیشه   ، ساحل  های 
بهارستان  و  سنایی  حکیم   ، ماندگار 
این شهر  در مدت 77 روز به اجراء در 

آب  شدیدفشار  کاهش  مشکل  تا  آمد 
گرم  های  ماه  در  مناطق  این  ساکنان 

سال برطرف شود. 
ها،  طرح  این  افتتاح  مراسم  در 
نجف  های  شهرستان  مردم  نماینده 
آباد وتیران و کرون در مجلس شورای 
اسالمی با ابراز خشنودی از اجرای طرح  
آبرسانی به جنوب نجف آباد گفت: هم 
و  کشوری  مسئوالن  دغدغه  اکنون 
مردم  شرب  آب  پایدار  تامین  استانی 
است و در چند سال اخیر آبفای استان 
اصفهان در این مورد بسیار خوب عمل 

کرده است.
داشت:  اظهار  ابوترابی  ابوالفضل 
انتظار می رود در ماه های آینده سامانه 
دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار 
بهره برداری شود تا دسترسی مردم به 

آب شرب در شهرها و روستاهای استان 
به صورت پایدار باشد. 

به  آباد  نجف  شهر  نیاز  به  وی 
بهره مندی از پساپ اشاره و بیان کرد: 
شهرداری   ، گران  صنعت  کشاورزان، 
ها و دیگر واحدهای فعال خدماتی در 
تولیدی  پساب  به  نیاز  آباد  نجف  شهر 
در نجف آباد دارند و درصدد هستند با 
ایجاد کنسرسیومی متشکل از شهرداری 
ها و فعاالن اقتصادی و صنعتی، تکمیل 
شبکه جمع آوری، خط انتقال و توسعه 
با  را  فاضالب  خانه  تصفیه  دوم  فاز 
سرعت عملیاتی کرده تا بتوانند از پساب 

تصفیه شده استفاده کنند. 
 در ادامه مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان با بیان این که سال آبی۱۴00-

۱399 خشک ترین سال ها در 52 سال 

بحران  کرد:  اعالم  است  بوده  گذشته 
آب در نیمه نخست سال جاری موجب 
کاهش شدید فشار و قطع آب  بسیاری 

از مشترکین شد.
شبکه  اجرای  به  امینی  هاشم 
فاضالب در شهر نجف آباد اشاره کرد 
و افزود: تا قبل از سال ۱390 تنها 27 
کیلومتر شبکه فاضالب در این منطقه 
اجراء شده بود در حالی که در سال های 
اخیر بیش از 250 کیلومتر در این منطقه 

شبکه فاضالب اجراء شده است. 
بهره  با  امیدواری کرد  اظهار  وی 
برداری از فاز دوم تصفیه خانه فاضالب 
خط  از  بخشی  اجرای  و  آباد  نجف 
هفت  واگذاری  بستر  فاضالب،  انتقال 
نجف  در  فاضالب  انشعاب جدید  هزار 

آباد فراهم شود. 

افتتاح همزمان بزرگترین آزمایشگاه میکرو بیولوژی آب غرب استان 
و طرح آبرسانی به جنوب شهر نجف آباد 

برقراری پرواز فوق العاده اربعین 
در فرودگاه شهدای ایالم

مدیر فرودگاه شهدای ایالم گفت: با توجه به برگشت زوار از مرز زمینی 
زوار  بازگشت  برای  را  فوق العاده  پروازهای  ایالم  شهدای  فرودگاه  مهران، 

برقرار کرده است.
از  به غیر  اظهار کرد:  با خبرنگاران،  یگانه در گفت و گو  محمدجواد 
پروازهای برنامه ای، با توجه به برگشت زوار از مرز زمینی مهران، فرودگاه 

شهدای ایالم پروازهای فوق العاده را برقرار کرده است.
وی افزود: از تاریخ 5 مهر تا 7 مهر روزانه یک پرواز، تاریخ 9 مهر دو پرواز 
و ۱0 مهر مجددا یک پرواز رفت و برگشتی ایالم- تهران پیش بینی شده است.

مدیر فرودگاه شهدای ایالم گفت: نرخ مصوب قیمت بلیط نیز مانند 
پروازهای عادی )525 تا 725 هزار تومان( به حالت شناور تعیین شده است.

با  وی خاطرنشان کرد: این پروازها توسط شرکت هواپیمایی آسمان 
هواپیمای جت فوکر انجام می شود.

سرپرست شهرداری رشت :
ریشه در عدم مدیریت   ، از مشکالت شهری  بسیاری   

واحد شهری دارد
بهارمست در جلسه شورای اداری شهرداری گفت: مدیران ارشد شهرداری 
اهتمام بیشتری در رسیدگی به موضوعات شهری و حوزه کاری تحت مدیریت 

خود داشته باشند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
علی بهارمست در جلسه شورای اداری شهرداری رشت با بیان اینکه تا زمان 
انتخاب و شروع به کار شهردار آینده هیچ یک از وظایف خدماتی شهری 
متوقف نشده و اخاللی در خدمات  رسانی به شهروندان ایجاد نخواهد شد، 
گفت: خدمات شهرداری تعطیل بردار نیست و در همه حوزه های کاری این 
انتظار از شهرداری وجود دارد که با قوت به خدمات رسانی خود ادامه دهد و با 
درایت و تالش معاونین و مدیران سازمانها و مناطق پنجگانه و سایر کارکنان 

شهرداری هیچ خدمتی در دوران سرپرستی متوقف نخواهد شد.
سرپرست شهرداری رشت عدم مدیریت واحد شهری را عامل بسیاری 
از گره های شهر عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت وجود مدیریت واحد 
شهری در شهرها بسیاری از مشکالت وگره های کاری موجود در شهرداریها 

به راحتی قابل گشایش خواهد بود.
سرپرست شهرداری رشت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک 
7 مهرماه روز آتش نشانی و خدمات ایمنی گفت: آتش نشانان ارتش همیشه 
در صحنه شهرداری هستند که در بسیاری از ماموریت های محوله آگاهانه 
جان خود را در خدمت به شهروندان در طبق اخالص می نهند. فداکاری و از 

خودگذشتگی آتش نشانان مایه فخر و غرور است.

تاکید مدیرعامل شرکت آبفای گیالن بر تکمیل پروژه 
رینگ شهر الهیجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن گفت: با تکمیل پروژه 
رینگ شهر الهیجان، خانوارهای باقیمانده در خیابان های گلستان از تصفیه 
خانه بزرگ آب گیالن بهره مند می شوند.به گزارش دفتر روابط عمومی و 

آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن؛ 
سید محسن حسینی در جلسه ای با حضور فرماندار و نماینده مردم 
شهرستان الهیجان در مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر تکمیل رینگ 
شهر الهیجان در کوتاه مدت توسط شرکت آب منطقه ای افزود: با اجرای این 
پروژه، خانوارهای باقیمانده خیابان های گلستان تحت پوشش تصفیه خانه آب 
گیالن قرار می گیرند که با انجام این کار ظرفیت تامین آب شرب روستاهای 
شهرستان الهیجان از مجتمع آبرسانی شهید خوش سیرت نیز افزایش می یابد.

مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به لزوم اجرای خط انتقال مجتمع آبرسانی 
روستایی شهید خوش سیرت بطول 7 هزار و 500 متر گفت: انتظار است با 
هماهنگی و پیگیری نماینده محترم شهرستان الهیجان در مجلس شورای 
اسالمی از سازمان برنامه و بودجه، تأمین اعتبار این پروژه از ردیف اعتبارات 

محرومیت زدایی افزایش داشته باشد.
نواحی  آبرسانی سرچشمه و  اینکه طرح تکمیلی مجتمع  بیان  با  وی 
پنجگانه میانی شامل روستاهای دیزبن باال و پایین در دستورکار شرکت آبفای 
گیالن قرار دارد، افزود: پس از انتخاب پیمانکاران مربوطه، عملیات تکمیلی 

تاسیسات آبرسانی این مناطق آغاز می شود.

اجرای طرح احداث کنارگذر شهر ایوان شتاب می گیرد 
عبداهلل بهادری مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم در بازدید ازپروژه 

کنارگذر شهر ایوان از تسریع اجرای این طرح خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، عبداهلل بهادری مدیرکل 
راه و شهرسازی استان ایالم در بازدید از کنارگذر شهر ایوان از تعیین تکلیف 
معارضین محلی این طرح و تسریع اجرای آن خبر داد و گفت: تا شروع سال 
جدید طرح احداث کنارگذار شهر ایوان به دلیل وجود معارضین محلی به کندی 
پیش می رفت و در مقاطعی نیز راکد شده بود، اما باپی گیری وجلسات متعدد 
با کشاورزان منطقه و با تمهیدات قانونی که با همکاری دستگاه قضا و اداره 
کل ثبت اسناد استان درنظرگرفته شد، مطالبات معارضان محلی وکشاورزان 
محدوده طرح کنارگذر شهر ایوان پرداخت شده یا درحال پرداخت می باشد 

که با این وجود عملیات اجرایی پروژه تسریع می گردد.
 مدیرکل راه و شهرسازی ایالم خاطر نشان کرد: طرح کنارگذر ایوان 
به طول 9کیلومتر با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴0 درصد درحال اجراست که 
برای اجرای این طرح 2 دستگاه پل بزرگ و 37 پل بتونی متوسط درحال 

احداث است .
وی نفش کنارگذر شهر ایوان را برای رفع ترافیک داخل شهر با وجود 
قرار داشتن این شهر در مسیر عتبات عالیات و اربعین بسیار مهم توصیف کرد 
و افزود: در روزهای آینده جلسه ای با حضور پیمانکار و مشاور طرح برگزار 
خواهد شد و پس از بررسی های الزم تصمیمات جدیدی برای ادامه عملیات 

اجرایی در جهت تسریع روند اجرایی پروژه اتخاذ می گردد.

تأمین 110 میلیون متر مکعب آب شرب استان گیالن از 
سد شهر بیجار

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن از تأمین ۱۱0 میلیون متر 
مکعب آب شرب استان از سد مخزنی شهر بیجار)آیت اهلل بهجت ( در سال 

آبی99-۱۴00 خبر داد .
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن ؛ وحید خّرمی با اعالم این 
خبر گفت: میزان ورودی به مخرن سد شهر بیجاردر سال آبی  گذشته  ۱55 
میلیون متر مکعب و میزان خروجی آن ۱75 میلیون متر مکعب بوده که از 
این میزان خروجی ، ۱۱0 میلیون متر مکعب جهت مصارف آب شرب ، حدود 
2 میلیون متر مکعب جهت مصارف کشاورزی و مابقی جهت مصارف زیست 
محیطی بوده است . مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن به آبگیری ۴0 
درصدی سد مخزنی شهر بیجاردر حال حاضر اشاره کرد و گفت : هم اکنون 
۴2 میلیون متر آب در مخزن سد شهر بیجار ذخیره سازی شده است .خّرمی 
در خصوص تولید برق پاک از نیروگاه آبی سد شهر بیجار)آیت اهلل بهجت (  
اظهار داشت : در سال آبی گذشته )99-۱۴00(  ، 26 هزار مگاوات ساعت 

برق از این نیروگاه تولید شد .

باجه سیار پست در پایانه مرزی مهران دایر شد
ایالم_مدیرکل پست استان ایالم از راه اندازی باجه سیار ارائه خدمات پستی در 
مرز بین  المللی مهران خبر داد و گفت: این باجه تا چند روز بعد از اربعین به زائران 

حسینی خدمات رسانی می کند.
هدایت فیلی با بیان اینکه در این باجه سیار جمیع خدمات پستی به زائران 
ایام  تمام  در  و  نبوده  تعطیل  داشت: پست هیچ وقت  اظهار  ارائه می شود،  عتبات 
مشغول خدمت رسانی به مردم است که نمود عینی آنرا در طول نزدیک به دوسال 
گذشته با وجود بیماری کرونا شاهد بودیم زیرا علی رغم اینکه اکثر سازمانها شیف 
بندی نموده و بعضا دور کاری نمودند اما بنا به ماهیت کار ما که جزو دستگاههای 
خدمات رسان گروه اول )ارایه دهنده خدمات ضروری( هستیم، جمیع همکارانمان 

بصورت تمام وقت وحتی در روزهای تعطیل رسمی نیز ارایه خدمت می نمایند.
وی افزود: همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور اکثر خریدهای شهروندان 
اینترنتی شده وشبکه پستی بعنوان حلقه واسط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
نهایی باحجم و ترافیک چند برابری نسبت به قبل از بیماری کرونا مواجه شده است.
مدیرکل پست ایالم گفت: خدمات پستی عالوه بر اینکه باعث کاهش ترددهای 
غیر ضروری مردم شده و کاهش ترافیک شهری و بین شهری و در کاهش مصرف 
سوخت و آلودگی هوا نقش بسزایی داشته است، باعث صرفه جویی در وقت و انرژی و 
هزینه های مردم نیز گردیده است. زیرا امورات مردم را بصورت نیابتی در سازمانهای 
دیگر منجمله در ادارات ثبت اسناد وامالک، پزشکی قانونی، شرکت گاز ،آزمایشگاه 
مادران باردار ،ثبت نام دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و.. به انجام 
می رساند.وی ادامه داد: هر پستچی بصورت میانگین روزانه از دویست تردد غیر 

ضروری شهروندان جلوگیری می نماید.
فیلی در خصوص سایر سرویس های نوین پستی افزود: ماموریت جدید شبکه 
پستی کمک به توسعه کسب و کارهای اینترنتی و حمایت از تولیدات داخلی وخصوصا 
کسب و کارهای خانگی است که فاقد مغازه می باشند وبا ایجاد فروشگاه های اینترنتی 
برای آنان ویترین محصوالت، داخلی شده و برای تولیدات داخلی وخانگی درسطح ملی 
و بین الملی تبلیغ نموده وبا ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
و قطع دست واسطه ها باعث کاهش قیمت تمام شده محصول برای مصرف کننده 
نهایی شده و درجهت کاهش تورم و کسب رضایت مردم عزیزمان از هیچ کوششی 
دریغ نخواهد کرد.فیلی خاطر نشان کرد: پست استان ایالم به لطف خداوند وتالش 
ارایه  در  کشور  کیفی  دوم  رتبه  گذشته  سال  در سه  پر تالش  و  متعهد  همکاران 
خدمات پستی را به خود اختصاص داده و در پنج ماهه نخست امسال نیز رتبه اول 
کشوری را در مقایسه با جمیع ادارات کل پست استانهای کشور کسب نموده است.
اباعبداهلل  حضرت  شهیدان  ساالر  اربعین  ایام  در  اینک  گفت:  پایان  در  وی 
در صحنه  توان  تمام  با  عزیز  زوار  به  رسانی  در خدمت  نیز  السالم  علیه  الحسین 
خدمت رسانی هستیم و امیدواریم که نوکری ما همواره مورد قبول حضرت حق، 

امام شهیدان وملت عزیزمان واقع شود.
با داشتن مرز  شهرستان مرزی مهران در 85 کیلومتری جنوب غربی ایالم 
بین المللی از معابر اصلی و مهم تردد خودروهای شخصی، کامیون های حامل کاالهای 

صادراتی و خودروهای حامل زائران عتبات عالیات است.

به  از روند خدمت رسانی  بنیاد کرامت رضوی  عامل  بازدید مدیر 
زائران اربعین در مناطق مرزی

سمیه باقرزاده مشهدمقدس-مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی در بازدید از موکب 
خدمت رسانی آستان قدس در منطقه مرزی مهران، بر لزوم اتخاذ پیش بینی های 

الزم برای میزبانی شایسته از زائران بازگشتی اربعین تاکید کرد.
 پس از صدور دستور تولیت آستان قدس رضوی برای بسیج امکانات در میزبانی 
از زائران بازگشتی اربعین، بنیاد کرامت رضوی موکب های خدمت رسانی خود را در 
نقاط مرزی مهران و شلمچه برپا کرده است و با طبخ و توزیع سه وعده غذای گرم و 
همچنین توزیع نوشیدنی های گرم و سرد، از زائرانی که به کشور باز می گردند پذیرایی 
می کند.همچنین پایگاه ستادی بنیاد کرامت رضوی در مرز مهران، برای اسکان موقت 
زائران تجهیز شده و در مدت اقامت آن ها، پذیرایی مناسب از آن ها صورت می گیرد. 

اتخاد تدابیر الزم برای میزبانی شایسته
در همین راستا محمدحسین استادآقا، مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی با حضور 

در مناطق مرزی مهران و شلمچه، از روند ارائه این خدمت به زائران بازدید کرد.
در جریان بازدید مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی و هیئت همراه از مناطق مرزی 
مهران و شلمچه و رصد نیازهای زائران طی چند روز آینده، تدابیر الزم برای آمادگی 
خادمیاران و مواکب امام رضا)ع( در پذیرایی از موج بازگشت زائران در نظر گرفته شد.
در همین راستا طی سرکشی و پایش میدانی مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی 
ادامه  زائران  از  پذیرایی  اربعین،  از  بعد  روز   3 تا  مقرر شد  مهران،  مرزی  پایانه  از 
داشته باشد و هر روز ۱5 هزار پرس ناهار و به همین تعداد شام طبخ و بین زائران 
بازگشتی توزیع شود. الزم به ذکر است، همه برنامه ها و اقدامات بنیاد کرامت رضوی 
در مناطق مرزی با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین و تعامل با مسئوالن استانی ایالم 

و خوزستان در حال اجرا است.

برگزاری انتخابات نظام مهندسی بوشهر به صورت الکترونیکی
مهندسکی  نظام  مدیره  هیئت  انتخابات  دوره  نهمین  اجرایی  هیئت  رئیس 
ساختمان استان بوشهر گفت: انتخابات نظام مهندسی ساختمان در استان بوشهر 

هشتم مهرماه به شکل الکترونیکی برگزار می شود.
بوشهر*  استان  وشهرسازی  راه  رسانی  واطالع  ارتباطات  اداره  گزارش   به 
مهندس فرزاد رستمی اظهار کرد: بعد از طی شدن مراحل ثبت نام، تأیید صالحیت 
با  کاندیداها و شکل گیری هیئت اجرایی بر اساس زمانبندی مشخص و همزمان 
کلیه استان های کشور انتخابات نظام مهندسی در استان بوشهر نیز برگزار می شود 

که در هشتم مهرماه  ۱7 نفر از کاندیداها با هم رقابت می کنند.
وی تصریح کرد: به دنبال اطالعیه و ارسال پیامک از سوی اداره ارتباطات 
و اطالع رسانی ، ثبت نام همکاران در انتخابات بر اساس شیوه نامه های ابالغ شده 
در  ذیصالح  مراجع  از  استعالم  و  آنها  کنترل  مدارک،  تطبیق  از  بعد  تا  شد  انجام 
نهایت صالحیت ۱7 کاندیدا به تأیید نهایی رسید تا تبلیغات خودشان را انجام دهند.

رئیس هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان 
استان بوشهر گفت: تا 2۴ ساعت قبل از برگزاری انتخابات کاندیداها می توانند تبلیغات 
خود را به صورت حضوری و حتی در فضای مجازی انجام داده و توانمندی های خود 
را به اطالع جامعه مهندسان برسانند.فرزاد رستمی افزود: کاندیداها از سوم مهرماه تا 
هفتم مهرماه فرصت تبلیغات خواهند داشت و بر اساس شیوه نامه ابالغ شده می توانند 

کارهای تبلیغاتی و معرفی خود را انجام دهند.
وی از جامعه مهندسان استان خواست تا در انتخابات هشتم مهرماه حضور 
فعال در پای صندوق های رأی داشته و با ثبت کد ملی و شماره تلفن خود در سامانه 

به صورت اینترنتی و الکترونیکی آرای خود را اعالم کنند.
رستمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: هر چقدر مشارکت 
جامعه مهندسی بیشتر باشد به همان نسبت افراد شایسته به عنوان هیئت مدیره جدید 

انتخاب خواهند شد تا در مدت سه سال مسئولیت را بر عهده بگیرند.
وی اضافه کرد: *واجدین شرایط درپنج رشته با هم رقابت می کنند که در 
رشته برق ۱ نفر، مکانیک ۴ نفر، معماری 2 نفر و عمران 9 نفر وشهرسازی ۱نفردر 
مجموع در این دوره از انتخابات رقابت خواهند کرد.*رستمی ضرورت رعایت شئونات 
اخالقی و حرفه ای را از مهمترین عناصر انتخابات پیش رو اعالم کرد و ادامه داد: 
تمامی اعضا با ورود به سایت اعالم شده از سوی سازمان می توانند در روز پنجشنبه 
و در رأی گیری اینترنتی حضور پیدا کنند که قطعًا برای ثبت آرا باید شماره تلفن و 
کد ملی اعضای نظام مهندسی ثبت شده تا امکان ارسال پیامک برای آنها فراهم آید.
وی بیان کرد: بر اساس اعالم نظام مهندسی ساختمان استان 5 هزار و 700 
نفر از اعضا واجد شرایط برای رأی دادن هستند که در دوره های گذشته مشارکت 
مهندسان در انتخابات  ۱9 درصد به ثبت رسیده است.رستمی در ادامه سخنان خود 
اظهار کرد: امیدواریم در انتخابات پیش رو بیش از 50 درصد مشارکت مهندسان را 
در عرصه انتخابات شاهد باشیم تا شرایط مطلوبی را برای شکل گیری هیئت مدیره 

جدید رقم بخورد.
واحدرئیس هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی 
ساختمان استان بوشهر تصریح کرد: نباید جامعه مهندسان دغدغه ای از بابت ایمنی، 
امنیت و سالمت انتخابات داشته باشند چرا که به صورت دقیق و از طریق سامانه 
تعریف شده آرای جامعه مهندسان مورد رصد قرار گرفته و حتی با محل، ساعت و 
زمان دقیق ثبت رأی مورد توجه قرار گرفته و به هیچ وجه یک نفر نمی تواند با یک 

موبایل چندین بار در انتخابات شرکت کند.

از سوی شرکت توزیع برق هرمزگان صورت گرفت 
اهالی  به  افزار  نوشت  و  خانگی  لوازم  بسته  اهدای 

روستای سرتیکن جاسک
در مراسمی باحضور سردار ساالری فرمانده سپاه امام سجاد و محمد رادمهر 
روستای  اهالی  به  برق  نیروی  توزیع  شرکت  های  کمک  بسته  جاسک،  فرماندار 
سرتیکن جاسک اهدا شد.منابع این کمک ها از محل صرفه جویی در مصرف برق 
کشور در تابستان امسال جمع آوری و به این روستا اختصاص یافت. برای اهدای 
این کمک ها سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان از سوی شرکت 
توانیر تعیین شد که روستای سرتیکن شهرستان جاسک باتوجه به محرومیت این 
منطقه برای اهدای این بسته ها انتخاب شد.این بسته ها شامل 28 یخچال و پنکه 
و 50 بسته نوشت افزار ویژه دانش آموزان است که طی مراسمی به اهالی این منطقه 
اهدا شد. باتوجه به اینکه روستای سرتیکن به تازگی برق دار شده، انشعاب برق نیز به 
صورت کامل با هزینه شرکت توزیع نیروی برق به منازل این روستا واگذار می شود.

سمیه باقرزاده مشهدمقدس-مدیر 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
منطقه خراسان رضوی موجودی سوخت 
مایع در نیروگاه ها و ذخیره سازی در این 
آمادگی  از  را مطلوب دانست و  منطقه 
کامل و سوخت رسانی مستمر و بی وقفه 
به نیروگاه های منطقه خراسان رضوی 

خبر داد.
باره  این  در  اصغری  علی اصغر   
گفت: به منظور تأمین سوخت ذخیره دوم 
نیروگاه ها برای فصل پاییز و زمستان و 
حداکثر مصرف در نیروگاه های استان، 
با پیش بینی های انجام شده بیش از 520 
نیروگاه های  به  نفت گاز  لیتر  میلیون 

خراسان رضوی ارسال شد.

موجودی  خوشبختانه  افزود:  وی 
به  نسبت  استان  نیروگاه های  نفت گاز 
مدت مشابه پارسال بیش از 27 درصد 

افزایش داشته که بسیار رضایت بخش 
است.

مدیر منطقه خراسان رضوی تأکید 

کرد: در شش ماه نخست امسال بیش از 
520 میلیون لیتر فرآورده به نیروگاه های 
زیر پوشش منطقه ارسال شده است که 
توجه  با  نیروگاه ها  تأمین سوخت  روند 
به دستور وزیر نفت و تأکید معاون وزیر 
در پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ادامه  ظرفیت  کامل  تکمیل  تا  ایران 

خواهد داشت.
حمل ونقل  ناوگان  ز  ا اصغری 
فرآورده های نفتی در انجام این مهم 
خراسان  منطقه  افزود:  و  کرد  تشکر 
 ، مشهد ( ه  گا و نیر شش  ی  ضو ر
خیام  سرخس،  شمس  مپنا،  شریعتی، 
زیر  را  طوس(  نیروگاه  و  نیشابوری 

دارد. پوشش 

تأمین سوخت ذخیره دوم نیروگاه های منطقه خراسان رضوی

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه گفت: هفته دفاع مقدس فرصت 
نیم  بتوا تا  ماست  برای  ارزشمندی 
فرهنگی  نمایشگاه  برپایی  طریق  از 
گوشه ای از حال و هوای معنوی دوران 
بازدیدکنندگان  برای  را  مقدس  دفاع 
به  گذشته  از  بیش  و  کنیم  یادآوری 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بپردازیم.

افتتاحیه  هادی نباتی نژاد در آیین 
فوالد  شرکت  مقدس  دفاع  نمایشگاه 
مبارکه با عنوان »در مسیر ایستادگی« 
 ، ر یثا ا مدیون  ما  همه  رکرد:  ظها ا
رزمندگان  رشادت های  و  فداکاری ها 
دوران دفاع مقدس هستیم و گرامیداشت 
یاد و خاطره ایثارگران و شهدای گرانقدر 
را جزو وظایف  8 سال جنگ تحمیلی 

خود می دانیم.
حفظ  راستای  در  فزود:  ا وی 

ارزش های دفاع مقدس، بر آن شدیم 
شأن  درخور  نمایشگاهی  برپایی  با  تا 
دفاع  شهدای  و  ایثارگران  منزلت  و 
مقدس در شرکت فوالد مبارکه بتوانیم 
به بهترین شکل ممکن، دستاوردهای 
نظامی که به دست جوانان متخصص 
نمایش  به  ا  ر شده  ساخته  نی  یرا ا

بگذاریم.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
اختصاص  با  کرد:  خاطرنشان  مبارکه 
ین  ا یی  پا بر ی  برا وسیعی  فضای 
گونه ای  به  بازدید  محل  نمایشگاه، 
چندین  بازدید  شرایط  تا  شده  طراحی 
پیمانکاران  و  کارمندان  از  نفر  هزار 
شرکت فوالد فراهم باشد؛ این نمایشگاه 
دفاع  نمایشگاه های  بزرگترین  از  یکی 
مقدس در سطح استان اصفهان می باشد.
وی اذعان داشت: در کنار برپایی 

بزرگ  مسابقه  مقدس،  دفاع  نمایشگاه 
کتابخوانی ویژه کارمندان و پیمانکاران 
کتاب  معرفی  با  مبارکه  فوالد  شرکت 
»سالم بر ابراهیم۱« شامل زندگی نامه 
و خاطرات پهلوان بی مزار شهید ابراهیم 
هادی که از پنجشنبه هفته گذشته آغاز 
شده و تا 30 مهرماه ادامه خواهد داشت، 

در حال برگزاری است.
بخش  در  داد:  ادامه  نباتی نژاد 
جدیدترین  نمایشگاه،  این  تجهیزات 
دستاوردهای نظامی تولیدشده به دست 
متخصصان جوان ایرانی رونمایی شده 
یگان   ۴ از  نظامی  تجهیزات  این  که 
 5 منطقه  حسین)ع(،  امام   ۱۴ لشگر 
رعد، مرکز شاهد و پدافند هوایی ارتش 

به بازدیدکنندگان معرفی می گردند.
بخش  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
غرفه   8 شامل  نمایشگاه  این  دیگر 

تبیین  اسالمی،  انقالب  دستاوردهای 
شبیه ساز،  تیراندازی  انقالب،  دوم  گام 
غرفه  بسیج،  های  پایگاه   ۱3 عملکرد 
دیو  ا ر غرفه  نی،  آتش نشا سالمت، 
مقاومت، غرفه فضای مجازی و غرفه 
نمایشگاه کتاب های دفاع مقدس است.
الزم به ذکر است، آیین افتتاحیه 
فوالد  شرکت  مقدس  دفاع  نمایشگاه 
مبارکه با عنوان »در مسیر ایستادگی« 
با   ۱۴00 مهرماه   3 شنبه  روز  صبح 
سید  حجت االسالم والمسلمین  حضور 
محترم  جمعه  امام  موسوی  مهدی 
شهرستان مبارکه، خانم پروین صالحی 
نماینده محترم مردم شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی و سرهنگ 
پاسدار علی اصغر عطایی فرمانده محترم 
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه 

برگزار گردید..

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه مطرح کرد

هرونمایی از جدیدترین دستاوردهای نظامی در فوالد مبارکه

همزمـان با هفتـه دفاع مقدس 
ایثارگـران شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان بوشـهر در آئینـی بـا حضور 
شـماری از مسـئوالن تجلیل شدند.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و آمـوزش همگانـی شـرکت آب و 
رئیـس  بوشـهر،  اسـتان  فاضـالب 
سـازمان بسـیج ادارات و کارمنـدان 
بـا  آییـن  ایـن  در  بوشـهر  اسـتان 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدا 
و  حـرم  مدافعـان  مقـدس،  دفـاع 
جنـگ  گفـت:  سـالمت  مدافعـان 
تحمیلـی و نابرابـر هشـت سـاله به 
طـور رسـمی از 3۱ شـهریور ۱359 
آغـاز شـد و پیـش از آن نیز شـاهد 
تجاوزهـای متعـدد رژیـم بعثـی به 

کشـور عزیزمـان بـود.
اسـکندری  سـرهنگ عبـداهلل 
افـزود: تـا قبـل از تاریـخ یاد شـده 
رژیـم بعثـی بـه سـرکردگی صـدام 
300 بـار مرز زمینـی ایران را نقض 
کـرد و ۱۴8 بار نیز بـا نقض هوایی 
بـه کشـور حملـه هوایی کـرد و در 
2۱ مـورد نیـز نقض حریـم دریایی 

داشت.
 3۱ بنابرایـن  داد:  ادامـه  وی 
شـهریور اتفاقـی اسـت کـه حملـه 
رخ  ایـران  علیـه  جانبـه  همـه  ای 

داد کـه ایـن رویـداد جنگـی نابرابر 
و نامتقـارن بود و ناگفتـه آن باید از 
سـوی رزمنـدگان وجانبـازان برای 

جامعـه بازگـو شـود.
اسـکندری اظهار کـرد: با همه 
ایـن تجاورزها در تاریخ 200 سـاله 
کشـور هیچـگاه رخ نداده اسـت که 
ایـران اسـالمی به عنـوان تجاوزگر 

به منطقـه ای حمله کرده باشـد.
روحیـه  چنانچـه  افـزود:  وی 
هشـت سـال دفاع مقدس بر کشور 

حکمفرمـا شـود بدون شـک زمینه 
برای حل بسـیاری از مسائل فراهم 

خواهد شـد.
و  آب  شـرکت  مقـام  قائـم 
گفـت:  بوشـهر  اسـتان  فاضـالب 
وظیفـه حتمـی مسـئوالن تجلیل و 
تکریم همیشـگی از پیشکسـوتان و 
رزمنـدگان دفـاع مقدس اسـت که 
بایـد نسـبت به ایـن خواسـته مهم 
ایشـان اهتمام جدی داشـته باشیم.

ابوالحسـن عالی افزود: یکی از 

بزرگ تریـن سـرمایه ها در قرن 2۱ 
امنیت اسـت که این سرمایه سـازی 
دفـاع مقـدس اسـت و ایـن دوران 
ارزشـمند یک مشـی ارزشمند برای 
تعلیـم و تربیت مدیران بوده اسـت.
نیـز  داد:شـهدا  ادامـه  وی 
نمادهـای کمـال یافتـه انسـانی و 
اسـطوره هایـی هسـتند کـه مـی 
تـوان بـه عنـوان یک مدل بشـری 

از آنهـا یـاد کـرد.
عالـی اظهار داشـت: دسـتاورد 
مهـم دفـاع مقـدس آشـنایی مردم 
بـا ذات و واقعیـت تمـدن غـرب و 
همچنیـن ایجاد روحیـه خودباوری 
بـا  کـه  بـود  مـردم  از  نسـلی  در 
تولیـد  بـه  موفـق  خـود  پیشـرفت 

شـدند. پیشـرفته  سـالح های 
ن  ا گـر ر یثا ا ر  مـو ا ر  و مشـا
اسـتانداری بوشـهر نیـز با تسـلیت 
فرارسـیدن اربعیـن حسـینی گفت: 
خدمت بـه ایثارگران خدمت بسـیار 
بزرگـی اسـت که باید سـرلوحه کار 

تمامـی مسـئوالن باشـد.
هاشـم علمـداری اضافـه کرد: 
ایثارگـران نیـاز به احتـرام و تکریم 
دارنـد کـه بایـد بـه آن توجـه ویژه 
داشـت چراکه ایثارگـران و جانبازان 
از افتخـارات واقعی جامعه هسـتند.

ایثارگران شرکت آب و فاضالب استان بوشهر تجلیل شدند
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دریل  و  اره  یک دستگاه  احداث  پروژه  جوانان  دنیای 
وارد  نورد 650،  کارگاه  در  ریل  تولید  افزایش ظرفیت  جهت 

فاز نصب گردید.
به گزارش دنیای جوانان ، محمد امین یوسف زاده مدیر 
مهندسی نورد در این خصوص گفت: تجهیزات پیشرفته این 
خط با وجود تحریم های سنگین، حدود یکماه پیش وارد شرکت 
گردید و با راه اندازی آن، محدودیت  قبلی خط ریل برطرف شده 
و از این پس ریل تولید شده در ناحیه Finishing همزمان 
برشکاری، سوراخکاری و بسته  بندی شده و ظرفیت تولید کارگاه 
ریل حدود 30 درصد افزایش یافته و بر همین اساس صادرات 

محصول استراتژیک ریل در دستورکار قرارگرفته است.
با  نیز  بسته بندی  بخش  در  افزود:  نورد  مهندسی  مدیر 
توسعه،  و  تحقیق  و  نورد  ایده های همکاران مهندسی  تلفیق 

در حال ساخت  کارخانه  و خارج  داخل  در  مربوطه  تجهیزات 
بوده و به زودی نصب خواهند گردید.عباس کشتکار مجری 
پروژه با اعالم تکمیل عملیات ساخت تجهیز فوق توسط یکی 
از برترین شرکت های اروپایی، شروع عملیات نصب را از تاریخ 

20 شهریورماه جاری اعالم نمود.
 950 حدود  تامین  هزینه  با  تجهیز  این  گفت:  وی 
دریل  و  اره  نمونه های  و سریعترین  دقیقترین  از  یورو،  هزار 
یکماه  حدود  آن  نصب  عملیات  و  بوده  دنیا  در  موجود  ریل 

برنامه ریزی شده است.
کشتکار تأکید کرد: عملیات نصب تجهیز فوق با استفاده 
و  برنامه ریزی  نورد،  مدیریت های  تالشگر  همکاران  توان  از 
نظارت بر نگهداری وتعمیرات مکانیک، تعمیرات و نوسازی راه 
و ساختمان، تولید وتوزیع برق و راهبری و نگهداری  ماشین آالت 

و با همکاری مدیریت های مهندسی و نظارت، مهندسی بهره  
برداری، امور فنی و برنامه ریزی تولید و با راهبری و نظارت 

مدیریت اجرایی پروژه ها در حال انجام می باشد.
مهران قمی مدیر امور هماهنگی امور مهندسی و نظارت در 
این خصوص گفت : با اضافه نمودن این دستگاه در خط سمت 
شمال کارگاه می توان ۱8 شاخه 36 متری را درساعت برش و 
بصورت همزمان 6 عدد سوراخ از قطر ۱6 الی ۴0 میلیمتر بر 
روی ریل ایجاد نماید.همچنین عمر تیغه اره و مته های آن 2 

برابر بیشتر از تیغه اره و مته های موجود می باشد.
همچنین الزم به ذکر است با نصب اره و دریل جدید 
پروژه ای نیز جهت بسته بندی آن بر روی بستر های پست ۱6 
و 22 تیر آهن کارگاه نورد 650 تعریف شده که در حال انجام 

بوده و درفاز مهندسی می باشد.

افزایش ظرفیت تولید ریل ذوب آهن اصفهان با نصب دستگاه اره و دریل جدید

دنیای جوانان : مراسم فرهنگی، رزمی 
گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد جنگ 
تحمیلی و هفته دفاع مقدس در ذوب آهن 
اولین  با  همزمان  شهریورماه   3۱ اصفهان 
منظور  به  و  مقدس  دفاع  هفته  از  روز 
یادآوری رشادت ها و حماسه های شهدا ، 
رزمندگان و سایر ایثارگران و خانواده های 
شان در سال های دفاع مقدس و همچنین 
ارج نهادن به فداکاری های شهدای مدافع 
حرم و امنیت و شهدای سالمت برگزار شد.

در این مراسم که همچون سال های 
مراسم  برگزاری  ستاد  همت  به  گذشته 
و  اصفهان  آهن  ذوب  مقدس  دفاع  هفته 
شهید  بسیج  مقاومت  حوزه  محوریت  با 
تندگویان در محوطه یادمان شهدای گمنام 
شرکت برگزار گردید، جمعی از فرماندهان 
و  روحانیون   ، استان  وانتظامی  نظامی 
مسئولین نهادهای دولتی شهرستان لنجان 
و  سایرکارکنان  و  بسیجیان   ، مدیران   ،
مجاهدان جبهه صنعت و جمعی از خانواده 
های معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند، 
برنامه های متنوعی به اجرا درآمد و تعدادی 
از خانواده های شهدای دفاع مقدس، مدافع 
حرم و جبهه سالمت و درمان منطقه مورد 

تقدیر قرار گرفتند.

دفاع مقدس در ایران اسالمی با 
فرهنگ حسینی پیوند خورده است

معاون  نیلفروشان  سرتیپ  سردار 
پاسداران  سپاه  کل  فرماندهی  عملیات 
انقالب اسالمی در این مراسم گفت : هفته 
دفاع مقدس یادآور روزهای جهاد و مقاومت 
، ایثار و شهادت است. در سال جاری نیز 
اربعین حسینی همراه شده و  با  این هفته 
به ما و نسل های بعدی پیام می دهد که 
با فرهنگ  ایران اسالمی  در  دفاع مقدس 

حسینی پیوند خورده است.
وکارکنان  مردم  تمام   : افزود  وی 
کارخانه هایی مانند ذوب آهن اصفهان نیز 
با ایثارگری و تقدیم شهدای بزرگوار توطئه 
دشمن را خنثی نمودند. پیشرفت های فنی و 
موشکی کشور در حال حاضر نیز از تجربیات 
دفاع مقدس و فعالیت سرداران شهید حاج 
قاسم سلیمانی و حسن تهرانی مقدم است.
سردار سرتیپ نیلفروشان اظهار داشت 
: در دوران دفاع مقدس،فرمانده گردان امام 
از  بسیاری  بودم،  نجف  لشگر  )ع(  حسین 
نیروهای گردان که امروز در جبهه صنعت 
این مراسم  امروز در  را  دارند  حضور فعال 
جنگ  زمان  که  نفراتی  کردم.  مالقات 
می  را  دشمن  های  خط  هم  دوشادوش 
شکستند و پیروزی های بزرگی را برای این 
نظام به ارمغان آوردند.همچنین شهدایی که 
جزء همرزمان من در میدان های مختلف 
بودند ، فرزندانشان در این شرکت مشغول 

به فعالیت هستند .
وی افزود : امروز به این صنعت داخلی 
افتخار کردم زیرا نیروهای انقالبی،مومن و 
ایثارگر و مدیریت مجموعه با عزم جهادی 

در سنگر تولید حضور فعال دارند.
ران  پاسدا ه  سپا عملیات  نده  فرما
تصریح کرد :جنگ سخت امروز به جنگ 
نرم تبدیل شده که محور آن جنگ اقتصادی 
اینها رزمندگان و مجاهدان جبهه  است و 

نقش  صنعت  این  در  که  هستند  انقالب 
آفرین هستند.

منصور   ، مراسم  این  در  همچنین 
یزدی زاده در سخنانی به ذکر یاد و خاطره 
شهدای سال های دفاع مقدس ، شهدای 
مدافع حرم ، شهدای سالمت کشور و 290 

شهید ذوب آهن پرداخت.
و  ها  موفقیت  تمام  شد:  یادآور  وی 
هرآن چه که در کشور داریم مدیون حماسه 
آفرینی های رزمندگان ؛ شهدا و ایثارگران 
دفاع  یادگار  و  شان  محترم  خانوادهای  و 
مقدس است. تمام تالش و افتخار امروز ما 
نیز توسعه محصوالت فوالدی و خودکفایی 

اقتصادی کشور است .
در  به نقش ذوب آهن  اشاره  با  وی 
دفاع مقدس و حماسه های رزمندگان آن 
و تداوم این فعالیت ها در زمان حاضر افزود: 
ما در جهت پیشرفت در جبهه صنعت و تولید 
تالش کرده و به عنوان مثال تولید ریل مورد 
این شرکت  نیاز 6 محور در کشور توسط 
زمینه  این  در  است.  شده  تولید  و  طراحی 
در سال ۱399 به میزان 700 کیلومتر ریل 
گزاری در کشور با محصوالت ذوب آهن 

انجام شده است.

خاطره گویی در مورد سردار دل ها 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

از  ایرانمنش  سردار  مراسم  این  در 

همراهان سردار دل ها سپهبد شهید حاج 
مورد  در  خود  خاطرات   ، سلیمانی  قاسم 
زندگی و رزم این شهید عزیز را بیان نمود 
سیر  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید   : گفت  و 
جنگ  در  را  معرفتی  و  اخالقی  سلوک  و 
طی کرده بود و در تمام زمینه ها از رزم تا 
تمامی امور زندگی نمونه بود . او خستگی 
را خسته کرده بود و شهادتش موجب بیداری 

جوانان شد.

تقدیر از خانواده های شهدا و 
رزمندگان

در ادامه این مراسم از خانواده های 
شهدا و رزمندگان جبهه های مختلف تقدیر 
و لوح های یادبود و هدایایی به آنها تقدیم 

شد که اسامی آنها بدین شرح است:
۱- خانواده شهید حسین پور جعفری 
از محافظان سردار دل ها سپهبد شهید حاج 

قاسم سلیمانی
حمزه  مهندس  شهید  خانواده   -2

نعمتی از شهدای شهر چرمهین
علی  سالمت  شهید  ده  نوا خا  -3

منصوری
تالشگر  و  مقدس  دفاع  رزمنده   -۴
جبهه تولید مهندس همایون صمیمی مدیر 

کوره بلند ذوب اهن اصفهان
مراسم  کنندگان  شرکت  همچنین 
شهید  دو  مزار  برسر  مقدس  دفاع  هفته 
یادمان  در محل  در شرکت  آرمیده  گمنام 
فاتحه،  قرائت  ضمن  و  شده  حاضر  شهدا 
مارش  اجرای  و  مزارها  نمودن  گلباران 

نظامی به تجدیدپیمان با شهدا پرداختند.
گروه  مراسم  این  در  است  گفتنی 
هنری شهر آشوب شهر بروجرد سیر زندگی 
یک شهید غواص عملیات کربالی ۴ را به 

نمایش گذاشتند.

معاون عملیات فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

تالشگران ذوب آهن اصفهان با عزم جهادی در سنگر تولید حضور فعال دارند

در راستای مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان انجام شد
نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن با امام جمعه 

چرمهین

دنیای جوانان : به منظور تعامل بیشتر با مردم منطقه و در راستای ایفای 
تعاملی منصور یزدی زاده  اجتماعی ذوب آهن اصفهان جلسه  مسئولیت های 
جمعه  امام  واهبی زاده  مصطفی  سید  حجت االسالم  با  شرکت  مدیرعامل 

چرمهین 27 شهریور برگزار شد.
به گزارش دنیای جوانان ، در ابتدای این دیدار که کوروش اسفندمند 
مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای نیز حضور داشت ، یزدی زاده با 
اشاره به ارتباط سازنده این شرکت با مردم منطقه و شهرستان، گفت: ذوب آهن 
اصفهان با توجه به ظرفیت هایی که دارد در راستای مسئولیت های اجتماعی 
و برقراری تعامالت سازنده و مناسب در کنار سایر ارگان ها و مردم منطقه 
خواهد ایستاد. این شرکت آمادگی دارد با همکاری سایر نهادهای شهرستان 
و دریافت مجوزهای الزم، طرح انتقال پساب از چرمهین و سایر شهرهای 

شهرستان را مجددا بررسی و در دستور کار قرار دهد.
حجت االسالم واهبی زاده با قدردانی از اقدامات ذوب آهن اصفهان در 
سطح منطقه و شهرستان، گفت: در شهر چرمهین با مسائل و مشکالت زیادی 
رو به رو هستیم و از این مجموعه بزرگ صنعتی می خواهیم که در کنار ما 
باشند و در حل این مشکالت ما را یاری کنند. وی به پیشینه خوب ذوب آهن 
در حل مشکالت منطقه اشاره کرد و گفت: در خصوص مسائل مختلف از 
جمله امور فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی کمبودهایی داریم که امیدواریم با 

یاری شرکت بزرگ ذوب آهن این معضالت حل گردد.
امام جمعه چرمهین اقدامات ذوب آهن اصفهان را در خصوص تعامالت 
از  انتقال پساب چرمهین یکی  ارزیابی کرد و گفت:  منطقه ای بسیار مثبت 
اقدامات مهم ذوب آهن اصفهان برای این شهر است که امید است به زودی 

اجرایی شود.
وی گفت: تولید ریل یکی از محصوالت استراتژیک و مورد نیاز کشور 
است که ذوب آهن اصفهان توانست با نیروهای متخصص و بومی خود به 

این مهم دست یابد که این امر شایسته تقدیر است.
این نشست کوروش اسفندمند مدیر حوزه مدیرعامل  گفتنی است در 
و تعامالت منطقه ای ذوب آهن اصفهان نیز گزارشی از تعامالت شرکت با 

مسئولین شهرستان و استان ارایه نمود.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه بین المللی صنعت 
ساختمان تهران:

برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط 
دولت، تالش خواهیم کرد

اصفهان  آهن  ذوب  عامل  مدیر  زاده  یزدی  منصور   : جوانان  دنیای 
بیست و چهارم شهریورماه از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ساختمان تهران بازدید کرد. وی ضمن بازدید از غرفه های شرکت های 
با صاحبان صنایع و صاحب نظران حاضر  مختلف به گفتگو و تبادل نظر 

در نمایشگاه پرداخت.
آهن  ذوب  غرفه  در  با حضور  زاده  یزدی   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 

اصفهان پاسخگوی حاضران و بازدید کنندگان بود.
وی در این بازدیدگفت: ذوب آهن اصفهان تابع قوانین جمهوری اسالمی 
ایران بوده و همواره با شرکت در نمایشگاه های مختلف نسبت به شناسایی 

نیازهای جامعه و پاسخگویی مناسب به آن تالش می کند.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به تولید انواع محصوالت فوالدی 
کیفی صنعتی، سازه های مختلف فوالدی و تولید انواع ریل مترو و راه آهن 
و محصوالتی مانند آرک TH36 برای معادن گفت: تمام این محصوالت 

براساس نیاز جامعه و تقاضای بازار، تولید و عرضه شده است.
بورس  در  اصفهان  آهن  ذوب  فوالدی  محصوالت  افزود:  زاده  یزدی 
به فروش می رسد ولی با کسب مجوز و کمک شرکت های دست اندرکار 
فروش و توزیع محصوالت خود، درصدد یافتن راهی برای عرضه مستقیم و 
پاسخگویی به رفع نیازها و تقاضا های با مقیاس پایین مردم و تکمیل سبد 

خرید آن ها هستیم.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان تأکید کرد: هرچند کارخانه ما قدمت دارد 
ولی با توجه به طرح های توسعه و نوسازی، تمامی قسمت ها این شرکت 

به روز شده است .
یزدی زاده به اهمیت سازه های فوالدی در ساخت و سازهای جدید و 
نقش ذوب آهن اصفهان در تامین نیازهای این سازه ها پرداخت و با اشاره 
به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت گفت: ذوب آهن 
اصفهان این برنامه را فرصت مناسبی برای توسعه سازه های فوالدی می داند 
و با تمام توان برای تحقق آن تالش خواهد کرد. با این حال از مسئوالن بلند 
پایه کشور انتظار می رود که نیازهای شرکت های تولیدی و صنعت فوالد 
کشور از جمله ذوب آهن اصفهان را در نظر بگیرند و همان گونه که انتظار 
دارند محصوالت فوالدی با کیفیت و ارزان قیمت تحویل بگیرند، در جهت 
تامین مواد اولیه و انرژی با قیمت مناسب برای آن ها هم اقدام کنند. در 
واقع برای تقویت زنجیره تولید باید از ابتدا تا انتها هم به فکر مصرف کننده 

و هم تولید کننده باشیم.
وی افزود: در این زمینه بانک ها، معادن و سازمان های مختلف باید با 
تولید کنندگانی مانند ذوب آهن اصفهان همکاری و مشارکت نمایند. در این 
صورت با عرضه تولیدات فوالدی و دیگر مصالح ساختمانی توسط شرکت 
های مختلف و از جمله ذوب آهن اصفهان، طرح ساخت یک میلیون مسکن 
دولت و تبعات اقتصادی و اشتغالزایی آن خیلی سریع تر و باالتر از انتظار به 
ثمر می رسد. به هر حال ذوب آهن اصفهان در این زمینه با سازمان های 

مختلف و به ویزه سازندگان سازه های فوالدی،آماده همکاری است.

با  اساسی آگلوماشین شماره یک شرکت  تعمیرات 
موفقیت انجام شد

دنیای جوانان : تعمیرات اساسی آگلوماشین شماره یک مدیریت آگلومراسیون 
و مرحله اول بهینه سازی سیستم تصفیه غبار الکتروفیلتر ۱۱0 از نهم تا بیست و 

سوم شهریورماه با موفقیت انجام شد.
به گزارش دنیای جوانان ، محمدرضا یزدان پناه مدیر برنامه ریزی و نظارت 
بر نگهداری و تعمیرات کارخانه با اعالم این خبر گفت: با توجه به ۱0 شبانه روز 
فرصت در نظر گرفته شده جهت بهینه سازی و تعمیرات الکتروفیلترهای آگلوماشین 
این  دستورکار  در  کارگاه پخت  نواحی  سایر  روی  بر  اساسی  تعمیرات  شماره یک، 

مهندسی قرار گرفت.
وی افزود: تعمیرات اساسی ماشین های پخت آگلومره معموال هر پنج سال یک 
بار انجام می شود و آخرین تعمیرات بر روی آگلوماشین شماره یک در بهمن سال 

۱390 و همزمان با عملیات ریومپینگ تجهیزات آن اجرا شده بود.
یزدان پناه افزود: در طول این سال ها و با توجه به شرایط تولید و نیاز مبرم 
بخش کوره بلند به تولید آگلومره، فرصت مناسب جهت امکان توقف طوالنی مدت 
تعمیرات  در  بود ولی  نگردیده  فراهم  بر روی تجهیزات مذکور  اساسی  تعمیرات  و 
جاری سعی شده بود تا حد ممکن آماده به کار بودن تجهیزات حفظ و همواره در 

مدار تولید قرار گیرند .
مدیر مهندسی نت با اشاره به اهمیت راه اندازی هرچه سریعتر و اتمام بهینه 
تعمیرات اساسی کارگاه پخت افزود: با توجه به ضرورت ارسال شبانه روزی آگلومره 
تولیدی بخش آگلومراسیون به کوره بلندها و به خصوص با توجه به راه اندازی کوره 
بلند شماره یک و بهره برداری همزمان ازسه کوره بلند ازسال گذشته، سعی شد تا 
کلیه فعالیت های خط بحرانی تعمیرات در کمترین زمان ممکن و به صورت شبانه 
روزی و بدون وقفه اجرا و خطوط تولید آگلومره با ظرفیت کامل در مدار قرار گیرند.

محمدجواد ذبیحی، مدیر آگلومراسیون شرکت نیز در این خصوص گفت: برای 
اجرای این تعمیرات، قسمت تولید با اهتمام به آمادگی جبهه های تعمیراتی اقدامات 
الزم را برنامه ریزی و انجام داد و همزمان با اجرای تعمیرات در تمام جبهه های 

کاری با گروه های تعمیراتی، همکاری الزم به عمل آمد .
پخت  کوره  تعمیرات  و  بازسازی  عملیات  افزود:  شرکت  آگلومراسیون  مدیر 
آگلوماشین یک نیز توسط مدیریت اجرایی نسوز انجام و مراحل پیش گرم و خشک 

کردن نسوز چینی این کوره پخت از 2۱ شهریورماه آغاز شد.
و  تعمیرات  نت،  مهندسی  های  مدیریت  تعمیرات  این  در  کرد:  تأکید  وی 
نوسازی راه و ساختمان، راهبری و پشتیبانی ماشین آالت، تولید وتوزیع برق، اجرایی 
نسوز، امور فنی و برنامه ریزی تولید، مهندسی و پشتیبانی طرح ها، مدیریت ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست، خدمات شهری ، اورژانس کارخانه و شرکت نوید صنعت 

سبز مشارکت داشتند.
مدیریت  مکانیک  تجهیزات  تعمیرات  و  ریزی  برنامه  معاون  محمود شفیعی، 
نت در این خصوص گفت: با توجه به تراکم تعمیرات اساسی کارخانه در شش ماهه 
با  تولیدی  در بخش های  تعمیرات طوالنی مدت  اجرای  ابتدایی هر سال همواره 
چالش های متعددی همراه است. آماده به کار نگه داشتن سایر بخش های تولید 
حین اجرای تعمیرات اساسی در صورت بروز مشکل نیازمند برنامه ریزی دقیق در 
این زمینه است. در این تعمیرات نیز با توجه به حادثه آتش سوزی رخ داده در کارگاه 
نورد 300، همکاری الزم جهت انجام تعمیرات مورد نیاز در کارگاه فوق و به صورت 
همزمان با تعمیرات اساسی آگلوماشین شماره یک با برنامه ریزی دقیق کارشناسان 

مدیریت مهندسی نت انجام شد و با موفقیت به اتمام رسید.

وزیر راه و شهرسازی:
تامین  در  دولت  رسان  یاری  اصفهان  آهن  ذوب 

مسکن است

دنیای جوانان : بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با حضور 
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و مشارکت ذوب آهن اصفهان و شرکت های 
داخلی و خارجی، 22 شهریورماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت.

به گزارش دنیای جوانان ، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از غرفه ذوب 
آهن اصفهان در این نمایشگاه بازدید نمود و با توضیحات کارشناسان و مسئوالن 
غرفه در جریان آخرین تحوالت و دستاوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان از جمله 

ریل راه آهن قرار گرفت.
رسان  یاری  را  آن  و محصوالت  اصفهان  آهن  ذوب  و شهرسازی،  راه  وزیر 
دولت در تامین مسکن برای هموطنان برشمرد و ضمن آگاهی از انواع تولیدات و 
مشکالت و محدودیت های تولیدی ذوب آهن اصفهان بر رفع مشکالت تامین مواد 

اولیه این شرکت تاکید کرد.
محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی نیز ضمن 
بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار آتشکار با قدردانی از زحمات 
کارکنان ذوب آهن اصفهان در تولید و تامین نیازهای اولیه مسکن در کشور به پروژه 
ساخت هر سال یک میلیون مسکن در کشور اشاره کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی 

آمادگی دارد که با پیش خرید تولیدات، در تامین مالی این شرکت همکاری نماید.
وی گفت: وزارت راه و شهر سازی در صدد است که با هماهنگی دیگر سازمان 
های مرتبط به کاهش قیمت تمام شده تولیدات ذوب آهن اصفهان کمک کند تا از 

این طریق هم این شرکت و هم مصرف کنندگان منتفع شوند.
گفتنی است؛ بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان که تا 25 شهریور 
ماه دایر خواهد بود با استقبال و حضور فعال شرکت های داخلی و خارجی به منظور 
ارائه آخرین دستاوردها و فن آوری های صنعت ساختمان جهان و تعامالت بازرگانی 

و تبادل نظر صاحب نظران در حال برگزاری می باشد.

خبر...خبر

کوتاه

اصفهان  آهن  ذوب   : جوانان  دنیای 
المللی  بین  کنفرانس  اولین  در  شد  موفق 
برند سبز که 30 شهریور در مرکز همایش 
های بین المللی رایزن تهران برگزار شد با 
برند  طالیی  تندیس  الزم  امتیازات  کسب 

سبز را بدست بیاورد.
این   ، نان  جوا دنیای  گزارش  به 
ترویج  و  توسعه  ارتقاء  هدف  با  کنفرانس 
تعامل  سبز،  برند  توسعه  و  مدیریت  دانش 
متخصصین و پژوهشگران و تبادل تجارب 
تکنیک های برندسازی سبز ، تبیین چالش 
ها و راهکارهای برند سبز ، کمک به توسعه 
پایدار صادرات در حوزه تولید محصوالت و 
اهمیت تشکل های  تبیین  و  خدمات سبز 
سبز  سازی  برند  امر  به  محیطی  زیست 

برگزار شد .
مجید مکاری مدیر ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست در این خصوص گفت : رویکرد 
سبز و برند سازی از اهمیت ویژه ای در حوزه 
کسب و کار رقابتی جهانی امروز برخوردار 
است و عمل کردن به رسالت های اجتماعی 
در حوزه محیط زیست یکی از الزامات توسعه 

پایدار است .

آهن  ذوب  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد 
در کشور اهتمام ویژه ای به جاری سازی 
گفت   ، است  داشته  زمینه  این  در  الزامات 
سبز  برند  فرایند  در  مشارکت  نامه  اظهار   :
محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مدیریت  توسط 
مذکور  جایزه  الزامات  اساس  بر  زیست 
تدوین و به دبیرخانه جایزه بین المللی برند 
سبز ارسال گردید و پس از ارزیابی توسط 

ارزیابان این موسسه و انجام دفاعیات الزم، 
ذوب آهن اصفهان موفق به کسب تندیس 

طالیی و گواهینامه برند سبز شد .
رسول قربعلی نجف آبادی شاغل در 
مدیریت تحقیق و توسعه شرکت که یکی 
از سخنرانان این کنفرانس بود گفت :احداث 
و نگهداری از فضای سبز به عنوان یکی از 
محیطی  زیست  شرایط  بهبود  راهکارهای 
آهن  ذوب  جمله  از  صنایع  مدنظر  همواره 

اصفهان بوده است .
وی افزود : نگهداری از این مجموعه 
ها مستلزم هزینه و دغدغه های زیادی است 
و ذوب آهن اصفهان با دارا بودن بیش از ۱6 
هزار هکتار فضای سبز و جنگل مصنوعی 
میان  در  بزرگترین جنگل مصنوعی  دارای 
را  خود  تجارب  تواند  می  که  است  صنایع 
در این زمینه به اشتراک بگذارد و همچینی 

الگوی مناسبی برای دیگر صنایع باشد .
گفتنی است که در کنار این کنفرانس 
نمایشگاه جانبی برگزار شد و ذوب آهن نیز 
آخرین دستاوردهای خود را در این زمینه در 

معرض دید عالقمندان گذاشت .
شایان ذکر است اولین کنفرانس بین 
المللی برند سبز با حضور دکتر محمد قنبری 
دبیرکل کنفرانس بین المللی برند سبز، دکتر 
شهریار شفیعی مدیر و موسس آکادمی برند 
عملی  هیات  عضو  عبدلی،  اصغر   ، ایران 
و کارشناس محیط  بهشتی  دانشگاه شهید 
محیط  فراکسیون  ارشد  مشاور  و  زیست 
زیست مجلس شورای اسالمی 30 شهریور 
رایزن  المللی  بین  های  همایش  مرکز  در 

تهران برگزار شد.

در اولین کنفرانس بین المللی برند سبز رخ داد:

ذوب آهن اصفهان برنده تندیس طالیی و گواهینامه برند سبز شد

اقتصاد زمانه : جلسه مقدماتی ممیزی 
 CARES محصول جهت اخذ گواهینامه
به صورت ارتباط On-line و با استفاده 
از بستر اینترنت با پالمر و بهادیر از مدیران 
موسسه CARES با حضور مدیران مرتبط 
شرکت در سالن جلسات معاونت بهره برداری 

ذوب آهن اصفهان برگزار گردید .
به گزارش اقتصاد زمانه ، سید حسین 
دیباجی مدیر کیفیت فراگیر شرکت گفت : 
پالمر در این جلسه مطابق پاورپوینت ارسالی 
به معرفی موسسه کرز و دامنه فعالیت این 
ممیزی  انجام  چگونگی  سپس  و  موسسه 
جهت اخذ گواهینامه CARES پرداخت و 
در پایان خواسته های موسسه کرز از سازمان 
در جریان انجام ممیزی را اعالم نمود و در 

این ارتباط استفاده از QR-CODE ثابت 
و دینامیک بر روی پالک محصول تولیدی را 

برای ارسال به کشور انگلستان الزامی دانست 
. همچنین در این جلسه جهت انجام ممیزی 

برنامه ریزی الزم انجام پذیرفت .
یر  د بها مه  ا د ا ر  د  : د  فزو ا وی 
ممیزی  انجام  نحوه  مورد  در  را  مواردی 
جزء  تازگی  به  که   Sustainability
الزامات انجام ممیزی جهت اخذ گواهینامه 
CARES می باشد را ارایه نمود و مقرر 
گردید جلسه هماهنگی قبل از جلسه ممیزی 
برنامه ریزی شود .شایان ذکر است شرکت 
از سال ۱396  سهامی ذوب آهن اصفهان 
 CARES تا سال ۱398 دارای گواهینامه
بوده که از سال ۱398 به دلیل تحریم های 
ظالمانه ، موسسه CARES این گواهینامه 
این سال  را تمدید نکرده و بدین علت در 
به  گواهینامه  اخذ  جهت  ممیزی  مجدداً 
صورت صدور مجدد انجام خواهد پذیرفت.

برنامه ریزی ذوب آهن اصفهان جهت دریافت مجدد گواهینامه موسسه CARES انگلستان

دنیای جوانان : مسئولین شبکه بهداشت 
و درمان استان اصفهان و شهرستان لنجان 
با حضور در  ،چهارشنبه هفدهم شهریورماه 
ذوب آهن اصفهان از واکسیناسیون پرسنل 
و روند انجام کار بازدید و در ادامه با معاون 
پشتیبانی و خدمات اجتماعی و تنی چند از 

مسئولین شرکت دیدار و گفتگو کردند.
مهدی   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی 
از زحمات  تقدیر و تشکر  ذوب آهن ضمن 
شبانه روزی مدافعان جبهه سالمت در این 
شرکت  کارکنان  آنجاییکه  از  گفت:  دیدار 
سازمانی  هر  دارایی  و  سرمایه  بزرگترین 
می باشد، برنامه ریزی و تالش برای حفظ 
سالمت این سرمایه ها در اولویت برنامه های 
شرکت قرار داشته که واکسیناسیون سراسری 
کارکنان در مقابل بیماری کرونا با همین هدف 
آغاز گردیده است. در این برنامه با همکاری 
خوب شبکه بهداشت از سبد واکسن موجود 
در کشور طی یک برنامه زمانبندی به شرکت 

واکسن تخصیص می یابد که ان شاء ا… 
افزود:  داشت.وی  خواهیم  را  کامل  پوشش 
شرکت ذوب آهن از ابتدای شیوع این بیماری 
عالوه بر توجه به سالمت کارکنان خود در 
مشارکت در برنامه های پیشگیری و مقابله 
با کرونا در شهرستان و استان مشارکت فعال 
و گسترده داشته است که عالوه بر خدمت 
رسانی تمام عیار بیمارستان شهید مطهری، 
ایجاد و پشتیبانی مرکز واکسیناسیون فوالد 

شهر نیز از دیگر اقدامات موثر می باشد..
اجتماعی  خدمات  و  پشتیبانی  معاون 
تصریح کرد : در کنار واکسیناسیون پرسنل 
ذوب آهن،امکاناتی فراهم شد تا شاغلین در 
شرکت های تابعه و پیمانکاری هم بتوانند از 
این امکان بهره مند شوند. چرا که عالوه بر 
نگاه برابر در موضوع سالمت، چرخه تولید 
کارخانه یک فرایند پیوسته است و اگر بخشی 
با مشکل مواجه شود کل خط تولید آسیب می 
بیند، بنابراین واکسیناسیون همگانی و در کنار 
آن رعایت پروتکل های بهداشتی از اهمیت 

بسیار زیادی برخوردار است.علی وحدتی، مدیر 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان نیز 
بسیار  تعامل  و  همکاری  اینکه  به  اشاره  با 
سازنده ای بین مجموعه بهداشت و درمان 
شهرستان،استان و ذوب آهن اصفهان در حوزه 
سالمت وجود دارد،گفت: با توجه به اهمیت 
بر  جامعه  مختلف  قشرهای  واکسیناسیون 
اساس رده بندی وزارت بهداشت،مرکز تجمیع 
واکسیناسیون پرسنل ذوب آهن اصفهان، در 

محل کار برنامه ریزی شد.
برای  آهن  ذوب   : کرد  تصریح  وی 
فضای  کار  محل  در  پرسنل  واکسیناسیون 
و  تولید  مقوله  دو  تا  کرده  فراهم  مناسبی 
سالمت پرسنل در کنار یکدیگر رعایت شود.
ایمنی،بهداشت و  مجید مکاری مدیر 
محیط زیست شرکت نیز گفت : بر اساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته و به منظور 
جلوگیری از ازدحام پرسنل در محل تزریق 
ابزارهای  طریق  از  رسانی  اطالع  واکسن، 

مختلف ارتباطی شرکت انجام گرفت.

وی افزود : تجهیزات و امکانات الزم 
واکسن  های  محموله  از  نگهداری  برای 
دریافتی آماده شده است و با توجه به حساسیت 
موضوع این فرایند همچنان نیز در حال ارتقاء 
است تا از این طریق تالشگران ذوب آهنی 
بتوانند در محیطی ایمن و با رعایت پروتکل 

های بهداشتی فعالیت داشته باشند.
اسماعیل اختر کارشناس مسئول ایمن 
سازی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 
قشرهای  واکسیناسیون   : کرد  اضافه  نیز 
وزارت  بندی  رده  اساس  بر  جامعه  مختلف 
اما استفاده از  بهداشت در حال انجام است 
مکمل  اجتماعی،  فاصله  رعایت  و  ماسک 
این موضوع است تا بتوانیم به ایمنی باالتری 
در محیط  واکسیناسیون   : افزود  برسیم.وی 
کار به ویژه در صنایع از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است زیرا غیبت های کاری ناشی 
از ابتال را کاهش داده و روند تولید حفظ می 
نیاز است پرسنل برای تزریق  شود،بنابراین 

واکسن های موجود مراجعه کنند.

ذوب آهن با واکسیناسیون کارکنان، دو مقوله سالمت و تولید را در کنار یکدیگر دارد



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1845- چهارشنبه 7 مهر 61400 ورزش دنیای 

روی  بر  سرمایه گذاری  و  آینده  به  فدراسیون  نگاه  دبیر: 
جوانان است

رییس فدراسیون کشتی خطاب به ملی پوشان کشتی آزاد اعزامی به 
پیکارهای جهانی گفت: کشتی  از گذشته تاکنون همیشه پرچم ورزش ایران 
را باال نگاه داشته و افتخارآفرین بوده ؛ هم اکنون این پرچم به دست شما 

رسیده است.
دیدار  در  روز گذشته)سه شنبه(  دبیر  دنیای جوانان؛علیرضا  به گزارش 
صمیمانه با اعضای تیم ملی کشتی آزاد افزود: شما نماینده جمهوری اسالمی 
در دنیا هستید و باید آبروی کشور را حفظ کنید، تا روزی که من هستم از 
جان برای شما مایه می گذارم و تمامی امکانات را برایتان مهیا کرده و از شما 

حمایت می کنم. مسائل اخالقی برایم بسیار مهم است.
دبیر ادامه داد: در سفرها خودمحور عمل نکنید و همه جا باهم باشید، 
اینکه همه بدانند شما در عمل یک تیم و پشتیبان یکدیگر هستید، خیلی کمک 
کننده است.رئیس فدراسیون کشتی خطاب به کشتی گیران گفت: حضور در 
رقابت های جهانی نروژ شاید آخرین فرصت شما باشد، معلوم نیست که فرصت 
حضور در رقابت های جهانی دیگر به دالیل مختلف از جمله ضرب خوردگی یا 
باخت را داشته باشید، پس فرصت را مغتنم بشمارید و از این فرصت به نحو 
احسن استفاده کنید. چرخه انتخابی این فرصت را به شما داد که در عین جوانی 
بتوانید شایستگی خود را به اثبات برسانید و قدر این موقعیت را که به عضویت 
تیم ملی رسیده اید، بدانید.وی افزود: چشم انداز و نگاه فدراسیون به آینده و 
سرمایه گذاری بر روی جوانان است و به هدفگذاری که کرده ایم، خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: وظیفه فدراسیون پیشتیبانی و حمایت است. علیرغم 
هزینه های بسیار زیاد، سعی کردیم که چیزی کم نگذاریم. کادر فنی و مربیان 
بسیار خوبی دارید و من به شخصه به این کادر فنی اعتقاد دارم و امیدوارم که 

شما نیز نهایت استفاده را از مربیان خود ببرید.
دبیر خاطرنشان کرد: کشتی گیران از گذشته تاکنون همیشه پرچم ورزش 
ایران را باال نگاه داشته و افتخارآفرین بوده اند. هم اکنون این پرچم به دست 
شما رسیده است، حواستان باشد که باید این پرچم را باال نگه دارید چرا که 
شما نمایندگان تمامی کشتی گیران و ایران اسالمی هستید. از شما می خواهم 
به تهمت ها و سیاه نمایی ها در فضای مجازی، توجه نکنید و بدانید که قطار 
در حال حرکت را سنگ می زنند.رقابت های کشتی آزاد قهرمانی بزرگساالن 

جهان روزهای ۱0 تا ۱3 مهرماه در شهر اسلو نروژ برگزار می شود.

فدراسیون والیبال و »بردیا سعادت«؛
از پنهان کاری تا اولتیماتوم بی فایده

فدراسیون والیبال در ماجرای »بردیا سعادت« چند بار وعده های بی نتیجه 
داد. در نهایت هم نتوانست از این بازیکن در مسابقات قهرمانی زیر 2۱ سال 

جهان استفاده کند.
به گزارش دنیای جوانان، مصدومیت امیر غفور در لیگ ملت های والیبال، 
این فرصت را به صابر کاظمی و بردیا سعادت 2 پشت خط زن جوان تیم ملی 
والیبال ایران داد تا توانایی های خود را نشان دهند. درخشش این 2 بازیکن، 
توجه بسیاری از مردم عالقه مند به والیبال را به خود جلب کرد. اما زمانی که 
نوبت به انتخاب فهرست تیم ملی برای اعزام به المپیک توکیو رسید، والدیمیر 

آلکنو سرمربی تیم ملی ایران، تجربه غفور را بر جوانی سعادت ترجیح داد.
وقتی سعادت از تیم ملی خط خورد، با هماهنگی فدراسیون والیبال راهی 
کره جنوبی شد تا به تیم باشگاهی خود بپیوندد. سعادت با باشگاه ویکستورم 
کره جنوبی قرارداد داشت و بر اساس خبری که 29 تیرماه در سایت فدراسیون 
والیبال منتشر شد، »با موافقت بهروز عطایی سرمربی تیم جوانان و مجوز 
فدراسیون والیبال« به این کشور سفر کرد تا عالوه بر ثبت نهایی قراردادش 

در مسابقات کوو کاپ هم شرکت کند.
قرار بود این مسابقات یک هفته طول بکشد و سعادت هم اول شهریور 
به ایران برگردد تا در تمرینات تیم جوانان حاضر شود. عطایی که همزمان با 
سرمربیگری تیم جوانان، هدایت تیم ملی ایران در مسابقات بزرگساالن آسیا 

را هم بر عهده داشت، روی سعادت حساب ویژه ای باز کرده بود.
اما اول شهریور گذشت و خبری از سعادت نشد. فدراسیون والیبال روز 
دوم شهریور از »اولتیماتوم« خود به باشگاه کره ای خبر داد. فدراسیون مدعی 
شد که در صورتی که سعادت همین امروز به ایران نیاید، کارت بازی او را 
برای فصل جدید مسابقات تائید نخواهد کرد. ناگفته پیدا بود که خود مسوولین 
فدراسیون هم می دانستند که اولتیماتوم آنها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت زیرا 
حتی اگر سعادت در همان روز هم از باشگاه خود جدا می شد، برای رسیدن به 

تهران بیش از یک روز زمان احتیاج داشت.
همانطور که انتظار می رفت، اولتیماتوم فدراسیون هیچ تاثیری نداشت. 
فهرست تیم ملی بزرگساالن برای مسابقات قهرمانی آسیا، بدون نام سعادت 
اعالم شد. این بار فدراسیون ادعای جدیدی مطرح کرد. هشتم شهریور سایت 
فدراسیون در خبری با این ادعا که »تکلیف روشن شد«، اعالم کرد که سعادت 
اردوی تیم ملی می پیوندد.  به  در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن، 
برنامه این بود که این بازیکن در اردوی تیم ملی تمرین کند و آماده شرکت 
در رقابت های جوانان جهان شود.این بار هم ادعای فدراسیون پوچ درآمد و 
سعادت نه تنها تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا از کره جنوبی خارج نشد، بلکه 
در آستانه مسابقات جوانان جهان هم دیرتر از همه اعضای تیم به ایتالیا رسید.

یک روز پس از اینکه سعادت برای شرکت در مسابقات قهرمانی زیر 
2۱ سال جهان به ایتالیا رفت، پدر او در اینستاگرام مدعی شد که این بازیکن 
برای اینکه فرصت حضور در مسابقات جهانی را پیدا کند، قرارداد خود را با 
باشگاه ویکستورم فسخ کرده است. البته صحت این ادعا هم خیلی زود زیر 
سوال رفت زیرا رسانه های کره جنوبی خبر دادند که عضله شکم سعادت پاره 
شده و چون دوران درمان او طوالنی می شود،  باشگاه ویکستورم قراردادش 

را فسخ کرده است.
عطایی در مسابقه اول مسابقات جوانان جهان از سعادت استفاده نکرد و 
در بازی دوم هم زمان کمی او را به میدان فرستاد. سرمربی تیم ایران علت 
این امر را مصدومیت سعادت عنوان کرد. در نهایت هم مشخص نشد که 
چرا فدراسیون والیبال از همان ابتدا نتوانست بازیکن کلیدی تیم جوانان را 
حفظ کند و پس از آن وقتی از مصدومیت او خبردار شد، چرا اصرار کرد که 
یک بازیکن آسیب دیده در فهرست این تیم در رقابت های جهانی قرار بگیرد.

جورجینیو:
نامزد واقعی دریافت جایزه توپ طال هستم

جورجینیو، ستاره ایتالیایی چلسی 
کسب جایزه توپ طال در سال 202۱ 

را غیرممکن نمی داند.
به گزارش دنیای جوانان، جورجینیو 
در حال سپری کردن سالی فوق العاده 
بوده و احتماال در بین نامزدهای دریافت 
توپ طال جای خواهد داشت. او با لباس 
فاتح لیگ قهرمانان شده و در  چلسی 
رقابت های  در  ایتالیا  ترکیب  در  ادامه 
یورو 2020 نیز به عنوان قهرمانی دست 
یافت. جورجینیو در مصاحبه ای مدعی 
شد دریافت توپ طال اتفاقی فوق العاده 
روی  تنها  حاضر  حال  در  او  اما  است، 

کسب پیروزی در بازی های باقی مانده در سال جاری تمرکز کرده است.
جورجینیو گفت: »هنوز چندین جام تا پایان سال باقی مانده که باید برای آنها 
مبارزه کنم، عناوینی مانند لیگ ملت های اروپا با ایتالیا و جام باشگاه های جهان 
در لباس چلسی. سال فوق العاده ای بود و من از این مقطع لذت می برم. در حال 
حاضر به عنوان یک نامزد واقعی و اصلی توپ طال در نظر گرفته شده ام. اما این 

یک فرضیه است و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد که فوق العاده خواهد بود.
اگر فاتح توپ طال شود به تمام محاسنی که این جایزه بزرگ برای شما به 
ارمغان می آورد، فکر خواهم کرد. اما حاال من می خواهم تمرکز خود را برای بازی 

کردن و تالش برای  کسب پیروزی با لباس چلسی و ایتالیا حفظ کنم.
دیدار با یوونتوس در لیگ قهرمانان؟ آنها تیم بزرگی هستند که سابقه درخشانی 
در این رقابت ها دارند. یوونتوس باشگاهی قدرتمند است و باید با نهایت احترام و با 

تمرکز کامل با این تیم روبرو شویم.”

جدایی کاناوارو از گوانگژو اورگرانده 

فابیو کاناوارو، سرمربی جوان و ایتالیایی از امروز دیگر سمتی در باشگاه گوانگژو 
اورگرانده نخواهد داشت.

به گزارش دنیای جوانان؛ مشکالت مالی و قوانین جدید در سوپرلیگ چین یکی 
یکی باعث جدایی ستاره هایی شده بود که در سال های اخیر حضور در این کشور 
و درآمدزایی را به فعالیت در باالترین سطح فوتبال ترجیح داده بودند. امروز باشگاه 
چینی گوانگژو اورگرانده اعالم کرد با توجه به مشکالت اقتصادی مالکیت باشگاه، 
آینده این تیم در هاله ای از ابهام قرار دارد و فابیو کاناوارو، سرمربی ایتالیایی نیز 
گوانگژو را ترک خواهد کرد. ستاره سابق تیم ملی ایتالیا و برنده توپ طالی جهان در 
سال 20۱7، بعد از چهار سال فعالیت در گوانگژو اورگرانده از این تیم جدا خواهد شد.
در توئیتر باشگاه گوانگژو اورگرانده آمده است: »پس از مذاکراتی دوستانه و 
رضایت متقابل طرفین، باشگاه گوانگژو اورگرانده تصمیم گرفت قرارداد فابیو کاناوارو 
را فسخ کند. ما بابت تالش های بی شمار او و سهم مثبت کاناوارو در پیشرفت 
باشگاه واقعا از او سپاسگزاریم و برای فابیو در باقی دوران حرفه ای مربیگری اش 

آرزوی بهترین ها را داریم. “
فابیو کاناوارو در شرایطی که در سال 20۱7 دوباره هدایت این باشگاه را به عهده 
گرفت که در فصل 20۱۴-20۱5 نیز در این تیم مربیگری کرده بود. اما ناکامی در 
کسب عنوان قهرمانی در سوپرلیگ چین و همچنین مشکالت مالی عدیده گوانگژو 
اورگرانده در نهایت باعث شد طرفین برای فسخ قرارداد با یکدیگر به توافق برسند.

لوکاس اوکامپوس:
لیونل مسی همانی است که شما هم می بینید

انسانی  مسی  لیونل  شد  مدعی  سویا  آرژانتینی  وینگر  اوکامپوس،  لوکاس 
متواضع و ساده است.

به گزارش دنیای جوانان؛ لیونل مسی سال های فوق العاده ای را در ترکیب 
بارسلونا سپری کرده و در این باشگاه عناوین فردی و تیمی فراوانی را کسب کرد. 
اما طلسم ناکامی های او در تیم ملی آرژانتین نیز باالخره شکست و این بازیکن در 
تابستان امسال موفق به فتح رقابت های کوپا آمه ریکا در لباس آلبی سلسته شد. 
لوکاس اوکامپوس که در رده ملی با مسی همبازی است، به تمجید از شخصیت این 

بازیکن پرداخته و مدعی شد او با آنچه می بینید تفاوتی ندارد.
لوکاس اوکامپوس گفت: »لیونل مسی یک انسان معمولی است. او دقیقا 
همانطوری است که جلوی دوربین های تلویزیونی و داخل زمین می بینید. رفتار 
مسی جوری است که باعث می شود احساس کنید او نیز تنها یکی از بازیکنان 
تیم است. مسی علیرغم تبدیل شدن به بهترین بازیکنان تمام ادوار، فردی آرام، 

متواضع و ساده است.
جدایی غافلگیر کننده لیونل مسی از بارسلونا؟ حقیقت این است که درک این 
موضوع که او دیگر در بارسلونا حضور ندارد و نمی توانید مقابل او بازی کنید برای 
همه دشوار است. من فکر می کنم وقتی با بهترین بازینان دنیا بازی می کنید، خود 
شما نیز تالش می کنید بهترین عملکرد خود را در مقابل آنها در میدان ارائه دهید و 

نبودن لیونل مسی در ترکیب بارسلونا و اللیگا مایه شرمساری است.”

نیکوالس آنلکا:
امباپه شماره یک است، مسی به او احترام بگذارد

ستاره سابق پی اس جی معتقد است که کیلیان امباپه باید شماره یک پاریسی 
ها باشد و نه لیونل مسی.

به گزارش دنیای جوانان؛ کیلیان امباپه از سال 20۱7 برای پی اس جی بازی 
می کند و در تمام این سال ها بهترین گلزن تیمش نیز بوده است ولی امسال با 
آمدن لیونل مسی شرایط کمی متفاوت شده است. تمام توجهات اکنون به مسی و 

نیمار است و به نظر ستاره فرانسوی در حاشیه قرار گرفته است.
در بازی اخیر پی اس جی برابر مون پولیه امباپه روی نیمکت از اینکه نیمار به 

او پاس نمی دهد شکایت داشت که حواشی زیادی را باعث شد.
نیکوالس آنلکا ستاره سابق پی اس جی و تیم ملی فرانسه در این رابطه گفت:» 
در بارسلونا همه برای مسی بازی می کردند. در پاریس نیز برای نیمار و امباپه. حاال 
مسی نیز به این دو اضافه شده و باید یک هماهنگی بین شان ایجاد شود. در پی 
اس جی همه وظیفه دارند که این سه را در موقعیت خوب گلزنی قرار دهند. از نظر 
من کیلیان امباپه باید نفر شماره یک پی اس جی باشد و مسی و نیمار باید به او 
پاس بدهند. کیلیان 5 سال است برای پی اس جی بازی می کند و مسی یک تازه 

وارد است و باید به این مساله احترام بگذارد.«
انتقال امباپه به رئال:» به او حق می دهم. امباپه می خواهد برنده توپ طال 
شود ولی در لیگ فرانسه که لیگ پنجم اروپاست، این اتفاق غیرممکن خواهد بود. 
او تصمیمش را گرفته و سال دیگر خواهد رفت. او می تواند در اسپانیا یا انگلیس به 

هدفش برسد ولی در پی اس جی خیر.«

لیس  سپو پر بی  مر سر
تیم  اردوی  تداخل  می گوید 
آماده سازی  تمرینات  با  ملی 
سخت  سرخ ها  برای  را  کار  تیم،  این 

کرده است.
یحیی  جوانان؛  دنیای  گزارش  به 
در  پرسپولیس  سرمربی  گل حمدی 
کرد:  اظهار  تیم  این  تمرین  حاشیه 
شرایط  در  بازیکنان  تمرینی  وضعیت 
پیشرفت  روز  به  روز  و  است  خوبی 
انگیزه باالیی دارند و شرایط  می کنند. 
بدنی خوبی دارند. فقط احتیاج به بازی 
تدارکاتی بیشتر داریم و با توجه به شروع 
نشدن لیگ برتر، مشکل ما شروع نشدن 
لیگ است. هم استقالل تاجیکستان و 
هم تیم فوتبال الهالل از دل مسابقات 
می آیند. ما یک دیدار دوستانه با پیکان 
شهرداری  با  هم  جمعه  روز  و  داشتیم 
بازی  سپاهان  با  نیز  مهر   ۱6 و  آستارا 
داریم. برنامه ریزی ما به گونه ای بود که 
با آمادگی کامل به مصاف الهالل برویم.

وی ادامه داد: متاسفانه تداخل زمان 
تمرین ما تیم ملی وجود دارد و کار را سخت 
می کند زیرا ۴ روز بعد از بازی با کره جنوبی، 
ما باید به مصاف الهالل برویم. بازیکن هم 
احتیاج به ریکاوری و هم احتیاج به تمرین 
به  بیشتری  هماهنگی  تا  دارد  تاکتیکی 
وجود بیاید. باید سعی کنیم مشکالت را 

به حداقل برسانیم.
او درباره مصدومان تیمش گفت: 
علی شجاعی، به طور قطعی نمی رسد 
و کامیابی نیا و مهدی مهدی خانی هم 
بعید می دانم به دیدار با الهالل برسند.

گل محمدی درباره بازی با سپاهان 

گفت: جور کردن بازی دوستانه راحت 
را  دیگر  تیم های  باید شرایط  و  نیست 
می شود  باعث  این ها  همه  و  بسنجیم 
که بتوانیم یک بازی دوستانه را تدارک 
فکر  اما  نیستند  ما  ملی پوشان  ببینیم. 
کنم بازی خوبی از آب در بیاید. جا دارد 
از آن ها تشکر کنیم که با ما همکاری 
کردند تا این بازی را انجام دهند زیرا 
محک خوبی برای ما می شود چرا که 
بود،  که  معذوریت هایی  به  توجه  با 
را  مساله  این  می توانستند  سپاهانی ها 
نویدکیا  محرم  از  من  اما  نکنند  قبول 

تشکر می کنم.
ه  ر با ر د لیس  سو پر بی  مر سر
تیم  این  از  گرفته  حمایت های صورت 
گفت:  آسیا  قهرمانان  لیگ  آستانه  در 

دارد  وجود  مشکالت  این  متاسفانه 
و  کنیم  را  خود  کار  می کنیم  سعی  و 
اولویت ما تیم پرسپولیس باشد. ما کار 
کردیم و سعی کردیم تمرکزمان روی 
کارهای خودمان باشد اما مشکالت مالی 
و مدیریتی، نبودن کارگزار، بسته بودن 
پنجره ها و مشکالت دیگر وجود دارد و 
صدری هم تنها است و باید صبر کنیم 
و به آن ها کمک کنیم. او قول داده تا 
پرداخت  بازیکنان  مطالبات  از  بخشی 
وارد  کافی  انگیزه  با  بازیکنان  تا  شود 
مسابقات شود. امیدوارم تصمیماتی که 
می شود،  گرفته  باشگاه  برای  آینده  در 
و  کند  کمک  پرسپولیس  به  ند  بتوا
مشکالت را حل کند زیرا این مشکالت 
حل شدنی است و افراد اصلح باید داخل 

باشگاه وارد شوند.
وی ادامه داد: در حیطه من نیست 
این  که بخواهم درباره هیات مدیره و 
که چه کسانی می خواهند انتخاب شوند 
صحبت کنم. اجازه دهید تمرکز من روی 
تیم و بازیکنان باشد. متولیان باشگاه و 
خبر  باشگاه  شرایط  از  امر  مسووالن 
دارند و با انتخاب خوب خود می توانند به 
پرسپولیس کمک کنند. ما سرمان به کار 
خودمان است و اگر بخواهیم در مسائل 
دیگر دخالت کنیم، از هدف اصلی خود 

دور می شویم.
لغو  درباره  پرسپولیس  سرمربی 
دیدار سوپرجام نیز گفت: این بازی اگر 
برگزار می شد می توانست به ما کمک 
اما به هر حال زمان برگزاری اش  کند 
خوب نبود و برای تیم ملی و ما مناسب 
نبود. اگر هم برگزار می شد، بازیکنان را 
زیاد  می کردیم.  آماده  بازی  این  برای 
درست نیست راجع به آن حرف بزنیم 

و باید برای آمادگی بیش تر کار کنیم.
در  دستیارانش  حضور  درباره  او 
اولویت  همیشه  کرد:  بیان  ملی  تیم 
همه باشگاه ها بحث تیم ملی بوده و در 
بدترین شرایط هم به تیم های پایه و تیم 
ملی کمک کردیم و این وظیفه ماست. 
باعث افتخار ماست که هم مربی و هم 
دارند  حضور  ملی  تیم  در  ما  بازیکنان 
اما تعامل فدراسیون و باشگاه می تواند 
به هر دو طرف کمک کند و ما دنبال 
این تعامل هستیم. امیدوارم همان طور 
که ما برای تیم ملی زحمت کشیدیم و 
و  باشد  داشته  وجود  تعامل  می کشیم، 

بیش تر به هم کمک کنیم.

جور کردن بازی دوستانه راحت نیست؛

یحیی گل محمدی: با آمادگی کامل به مصاف الهالل می رویم

بانوان  فوتبال  ملی  تیم  ستاره 
تیم  این  تاریخی  با صعود  است  معتقد 
به جام ملت ها همه از این تیم توقعات 

بیشتری دارند.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، 
از  بعد  ایران  بانوان  فوتبال  ملی  تیم 
در ضربات  اردن  و  بنگالدش  شکست 
بار  نخستین  برای  شد  موفق  پنالتی 
تاریخ به مسابقات جام ملت های آسیا 
صعود کند و جواز حضور دراین مسابقات 

را کسب کند.
زهرا قنبری ستاره تیم ملی در این 
مسابقات در خصوص صعود تاریخی تیم 
های  ملت  جام  به  بانوان  فوتبال  ملی 
آسیا گفت:  از این صعود تاریخی بسیار 
خوشحال هستیم و حس و حال تمامی 
بازیکنان و کادرفنی غرور انگیز است و 
از این بابت شاکر خداوند هستیم. تیم 
ملی از ۴ ماه پیش برای حضور در این 
کرد.  را شروع  خود  تمرینات  مسابقات 
اردو   2 در  و  بودم  مصدوم  من  اگرچه 
پایانی به تیم ملی اضافه شدم اما در این 
مدت بچه ها تمام تالش خود را کردند 
که به این مهم دست پیدا کنیم و من 
و سایر دوستانی که به تیم ملی اضافه 
شدیم نیز با تمام وجود تالش کردیم تا 
بتوانیم به تیم ملی کمک کنیم. هدف 
ابتدا صعود به جام ملت ها  ما از همان 
بود که خدا را شکر این اتفاق بزرگ رخ 
داد و عملکرد خوبی از خود نشان دادیم 

و توانستیم دل مردم را شاد کنیم. 

قنبری در مورد عملکرد فدارسیون 
فوتبال و نگاه ویژه مدیران به فوتبال 
فوتبال  به  نگاه  داشت:  اظهار  بانوان 
متحول  و  می کرد  تغییر  باید  بانوان 
می شد و باید این اتفاق رخ  می داد که 
همین موضوع باعث صعود تاریخی ما 
نیز شد. آقای عزیزی خادم در این اتفاق 
سهم بسزایی دارند و به ما و تیم ملی 
خیلی کمک کردند و از همه جهات از 
ما حمایت کردند. خانم موسوی نیز با 
حضور خود در تمرینات باعث قوت قلب 
روحیه می دادند  ما  به  و  تیم می شدند 
و از این بابت از ایشان ممنون هستیم 
می شود  باعث  موضوع  همین  که  چرا 
ما انگیزه بگیریم. انشاءاهلل این شرایط 
بتوانیم  روز  به  روز  تا  باشد  دار  ادامه 
را  مردم  دل  و  بگیریم  بهتری  نتایج 

شاد کنیم. 
بازیکن تیم ملی در خصوص لباس 

متحد الشکل این تیم پیش از حضور در 
مسابقات و حواشی به وجود آمده در این 
خصوص بیان کرد: وقتی ما با آن لباس 
یک دست وارد ازبکستان شدیم واکنش 
اتفاق رخ  این  به  های مختلفی نسبت 
داد. برخی موافق بودند و واکنش خوبی 
نسبت به این موضوع داشتند عده ای 
جبهه  به  شروع  و  کردند  مخالفت  نیز 
گیری کردند ولی به نظر من این اتفاق 
باید خیلی زودتر رخ می داد و همین که 
با لباس متحدالشکل و شکیل وارد  ما 
انگیزه در  ایجاد  مسابقات شدیم باعث 
ما شد و فدراسیون نشان داد که فوتبال 
بانوان نیز برای آنها اهمیت ویژه ای دارد 
در نتیجه همین موضوع باعث شد تا ما 
نتیجه  تا  مصمم تر و همدل تر شویم 

بهتری بگیریم. 
فوتبال  آینده  خصوص  در  وی 
جام  مسابقات  در  حضور  و  بانوان 

نگاه های  داشت:  اظهار  آسیا  ملت های 
در  بانوان  فوتبال  به  ای  ویژه  و  خوب 
از  بعد  اما  است.  گیری  شکل  حال 
صعود تاریخی ما باید حمایت ها بیش 
از قبل باشد.چرا که انتظارات و توقعات 
باال رفته است و حاال همه نگاه  از ما 
متفاوتی نسبت به تیم ملی بانوان دارند.  
اما ما کار سختی را در پیش رو داریم 
ولی با این صعود انگیزه باالیی در بین 
بازیکنان ایجاد شده است و با به امید 
خدا  همه در تالش هستیم تا در دور 
نهایی جام ملت ها نیز  عملکرد خوبی از 
خود به نمایش بگذاریم و در نتیجه نتایج 
خوبی کسب کنیم و اتفاقات شیرینی را 

برای مردم ایران رقم بزنیم.
تیم  از هواداران  یکی  قنبری که 
انتها در خصوص  پرسپولیس است در 
چهارم  یک  مرحله  در  تیم  این  تقابل 
گفت:  سیا  آ نان  قهرما لیگ  یی  نها
امیدوار هستم تمامی نمایندگان ایران 
حریفان  برابر  المللی  بین  عرصه  در  
برای  همچنین  باشند.  پیروز  خود 
ما که  فوتبال  نماینده  تنها  پرسپولیس 
در سال های اخیر آبروی فوتبال ایران 
در آسیا بوده است آرزوی موفقیت دارم. 
برابر  بازی  در  تیم  این  هستم  امیدوار 
پیش  در  را  کار سختی  اگرچه  الهالل 
را ترک  پیروزی زمین مسابقه  با  دارد 
نماید و بعد از 2 نایب قهرمانی در آسیا 
آسیا  قهرمانی  عنوان  به  بتواند  امسال 

دست پیدا کند.
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ستاره تیم ملی فوتبال بانوان:

هدف ما از همان ابتدا صعود به جام ملت ها بود

اولین اردوی آماده  سازی تیم فوتبال 
المپیک ایران با حضور بیش از 60 بازیکن 

در کمپ تیم های ملی برگزار شد.
برای  نان،  جوا دنیای  گزارش  به 
اردوی  به  بازیکن   65 اردو  این  برگزاری 
البته  که  بودند  شده  فراخوانده  ملی  تیم 
تمرینات  در  حضور  به  قادر  آنها  از  برخی 
نشدند تا برخی از گروه ها مثل گروه سوم 
با کمتر از 22 نفر تمرین کنند. این نفرات 
در سه گروه که هر کدام طی سه روز و 5 
تمرین  عصر  و  نوبت صبح  تمرینِی  جلسه 
کردند، کارشان را در کمپ تیم های ملی 
زیر نظر مهدی مهدوی کیا و کادرش دنبال 
کردند و سرانجام ظهر دوشنبه 5 شهریورماه  
گروه سوم نیز 5 جلسه تمرینی را پشت سر 

گذاشتند و مرخص شدند.
پس از اینکه چند هفته پیش مهدی 
به  فدراسیون  سوی  از  نامش  کیا  مهدوی 
 23 زیر  ملی  تیم  جدید  سرمربی  عنوان 
سال ایران برای حضور در مقدماتی بازی 

شود،  معرفی  پاریس   202۴ المپیک  های 
گمانه زنی های زیادی در مورد عدم حضور 
راس  در  ایران  فوتبال  شاخص  چهره  این 
کادر فنی تیم زیر 23 سال شنیده می شد، 
اما سرانجام یکی از اهداف بزرگ عزیزی 
خادم به واقعیت بدل شد تا مهدوی کیا که 
نایب رئیس علی کریمی و یکی از رقبای او 
می  رفت،  شمار  به  فدراسیون  انتخابات  در 
کار خود را در بخشی که تخصص دارد و 
آغاز  کیا  کادمی  در  است که  چندین سال 

کرده، در سطحی باالتر آغاز کند.
زیر  روزها  این  طی  که  بازیکنانی 
او  کردند،  کار  کار  مهدوی کیا  مهدی  نظر 
به  که  می کنند  توصیف  دقیق  مربی  ای  را 
شدت به نظم پایبند است و البته در این بین 
ایجاد ارتباط موثر با بازیکنان که در این رده 
قابل  نکات  از  دارد،  بسیاری  اهمیت  سنی 
توجه دیگر است که رضایت خاطر بازیکنان 
جوان دعوت شده را به همراه داشته است. 
اما شاید مهم  ترین موضوع در کار مهدی 

مهدوی کیا که در این چند روزه کامال به 
چشم آمده، حضور همیشگی و فعال او در 

تمرینات بوده است.
که  کادری  همراه  به  کیا  مهدوی 
المپیک 202۴  به  برای رساندن تیم ملی 
گرد هم آورده، به جای ایجاد رقابت های 
شدید میان بازیکنان نظیر برگزاری فوتبال 
برخی  در  پیش تر  که  جدی  تیمِی  درون 
و  بودیم  شاهدش  المپیک  تیم  اردوهای 
گاهی سبب ایجاد مصدومیت های شدیدی 
مختلف  بخش های  ایجاد  با  می  شد،  هم 
ایجاد  از  کردن  دوری  بر  عالوه  تمرینی، 
این فضای رقابتی، سعی در سنجش میزان 
است  داشته  نیز  بازیکنان  تاکتیک پذیری 
و موارد مورد نظرش را طی ۱5 جلسه ای 
که برگزار کرده با وسواس به آنها گوشزد 
حاضر  بازیکنان  که  آنطور  و  است  کرده 
تیم ملی  اردو می گویند کاپیتان سابق  در 
روزهای  طی  بس  از  هامبورگ  باشگاه  و 
ملی  تیم  کمپ  در  فریادهایش  با  اخیر 

سعی بر انتقال نکات مورد نظرش داشته، 
اردو  این  پایان  به  گلو و صدای گرفته  با 

است. رسیده 
قرار است مهدی مهدوی کیا که اولین 
اردوی آماده سازی تیم المپیک ایران را در 
برگزاری  با  زودی  به  داد،  خاتمه  سکوت 
یک نشست خبری در مورد شرایط اردو و 
بازیکنان دعوت شده به تیم ملی صحبت 
تیم  اردوی  کند و سپس بالفاصله دومین 
فوتبال المپیک ایران با دعوت از 23 بازیکن 
که طی روزهای اخیر شرایطشان زیر نظر 
گرفته خواهد شد، ادامه پیدا می کند. البته 
نام های  از  بیشتر  اردو  این  در  شاید  که 
این  ولی  شود،  استفاده  شده تر  شاخته  
اطمینان به سایر بازیکنان داده شده که در 
صورت عدم دعوت، در اردوهای بعدی از 

آنها استفاده خواهد شد.
از  شاید  امید  تیم  جدید  لیست  در 
در  که  لو  خدابنده  محمد  نظیر  بازیکنانی 
شود.  استفاده  بوده،  حاضر  نیز  قبلی  دوره 
لو  بنده  خدا  نظیر  بازیکنان  برخی  البته 
شرایط رسیدن به بازی های 202۴ پاریس 
را ندارند ولی تجربه آنها می تواند به صعود 
راحت تیم ملی در مرحله اول کمک کند.

سوم  از  المپیک  مقدماتی  بازی های 
یک  و  تیمی  چهار  گروه   ۱0 در  ماه  آبان 
گروه سه تیمی از سوم آبان ماه آغاز می شود 
و تیم های برتر گروه های یازده گانه به عالوه 
چهار تیم برتر به مرحله بعدی مسابقات که 
پیدا  راه  شد،  خواهد  برگزار  ازبکستان  در 
با  مقدماتی  اول  مرحله  در  ایران  می کنند. 
کشورهای تاجیکستان، نپال و اردن هم گروه 
شده و شهر دوشنبه به عنوان میزبان بازی 

های این گروه معرفی شده است.
که  ساله   57 و  هلندی  المرز  جان 
باشگاه  در  او حضور  مربیگری  کارنامه  در 
از  یکی  شود  می  دیده  هم  آیندهوون 
تیم  در  کیا  مهدوی  مهدی  ران  دستیا
اردو  در  حاضر  بازیکنان  که  است  امید 
او  کاری  روش  به  مثبتی  واکنش های 

داشته اند.

پای کار، دقیق، منظم و جدی؛

برگزاری اولین اردوی تیم امید با حضور مهدوی کیا 
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 ۱۱ میراث دفاع مقدس از استان های خوزستان، خراسان 
ارزش  واجد  آثار  فهرست  در  شرقی  آذربایجان  و  رضوی 

تاریخی فرهنگی ثبت شد.
به گزارش دنیای جوانان از میراث آریا، در جلسه شورای 
ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی ویژه ثبت میراث دفاع مقدس 
با حضور مصطفی پورعلی مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و 
احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
پاسدار سیدحسین ستوده  و صنایع دستی، سردار سرتیپ دوم 
رئیس سازمان امور موزه ها و یادمان های دفاع مقدس، سردار 
سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور 
کشور و حمید صادقی معاون مهندسی ستاد مرکزی راهیان 
نور کشور و اعضای شورای ثبت برگزار شد، هشت اثر از استان 
خوزستان، دو اثر از استان خراسان رضوی و یک اثر از استان 
آذربایجان شرقی در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی 

)میراث دفاع مقدس( ثبت شد.  

فردوسی  خیابان  گمرک  ساختمان  خوزستان  استان  از 
خرمشهر، شواهد دفاع مقدس در مسجد سیدالشهدا خرمشهر، 
مدرسه دریابد رسایی خرمشهر، مکان پل نو و اولین خاکریز دفاع 
مقدس خرمشهر، شواهد دفاع مقدس در پادگان دژ خرمشهر، 
ساختمان تدارکات و مهندسی سپاه امیریه، بیمارستان زیرزمینی 
سوسنگرد  مرکزی  پارک  آب  منبع  دزفول،  )س(«  زهرا  »یا 
ارزش  واجد  آثار  فهرست  در  مقدس  دفاع  میراث  به عنوان 

تاریخی فرهنگی ثبت شد.  
همچنین ساختمان معراج شهدای خراسان و ساختمان 
و  رضوی  خراسان  استان  از  خراسان  جهادسازندگی  قدیم 
در  شرقی  آذربایجان  استان  از  تبریز  نیروی  اعزام  محل 
دفاع  )میراث  تاریخی فرهنگی  ارزش  واجد  آثار  فهرست 

مقدس( ثبت شد.  
پیش از این 70 اثر میراث دفاع مقدس در فهرست آثار واجد 

ارزش تاریخی فرهنگی کشور ثبت شده بود.

ثبت ۱۱ میراث دفاع  مقدس 
در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی

در  بسیاری  ادبی  جوایز 
خود  پایانی  مراحل  پاییز  فصل 
آنها  برندگان  و  می گذرانند  را 
اعالم می شوند؛ اعالم نامزدهای نخستین 
دوره جایزه ملی غزل )حسین منزوی( و دو 
شاملو  شعر  جایزه  دوره  هفتمین  از  بخش 

بخشی از این جوایز است.
تابستان به پایان رسید و روزهایی که 
در پیش است، بسیاری جایزه های ادبی به 
کار خود پایان می دهند. پاییز فصل اهدای 
ادبی و به ثمر نشستن تالش  جایزه های 
خلوت  به  را  عمری  که  است  نویسندگانی 
و برای زیباتر کردن دنیای ما می گذرانند. 
د  »محمو ه  یز جا هشتمین  بیست و

افشار« به زبان شناس بلژیکی رسید
بیست وهشتمین جایزه ادبی و تاریخی 
دکتر محمود افشار به پاس بیش از پنجاه 
زمینه  در  جّدی  تحقیق  و  مطالعه  سال 
ایران  ادیان  و  فرهنگ  و  ایرانی  فقه اللغه 
پیر  پروفسور  بلژیکی،  دانشمند  به  باستان 

لکوک اهدا شد.
ه  یز جا و  ب  کتا ینش  گز هیئت 
ر  فشا ا د  محمو کتر  د ت  فا قو مو د  بنیا
تاریخی  و  ادبی  جایزه  بیست وهشتمین 
دکتر محمود افشار را به دانشمند بلژیکی، 
پروفسور پیر لکوک اهدا کرد. وی نزدیک به 
دو دهه در مقام صاحب کرسی زبان شناسی 
کاربردی  مدرسه  در  ایرانی  للغه  فقه ا و 
مطالعات عالی پاریس به تدریس فرهنگ 
و زبان های ایرانی پرداخته و سالیانی دراز 
لوور  مدرسه  و  جدید  سوربن  دانشگاه  در 
فارسی  کتیبه های  و  نی  یرا ا زبان های 
تدریس  را  پارتی  و  میانه  فارسی  باستان، 

کرده و شاگردان بسیاری پرورده  است.
علمی  لعه  مطا ن  ما پیشگا ز  ا و  ا
زین  موا با  منطبق  نی  یرا ا گویش های 
اقامت  با  وی  است.  نوین  زبان شناسی 
و  گردآوری  به  فارس  سیوند  در  طوالنی 
روستا  آن  مردمان  گویش  دقیق  بررسی 
به  نیز  را  خود  دکتری  رساله  و  پرداخت 

همین موضوع اختصاص داد.
محمود  دکتر  ادبی  تاریخی  جایزه 
سوی  از   ۱368 سال  از  یزدی،  افشار 
به  وقفنامه  قوانین  طبق  افشار،  موقوفات 

پژوهشگران اهدا می شود.
طبق وقفنامه چنانچه درآمد موقوفات 
به مقدار قابلی افزایش یابد واقف یا شورای 
تولیت می توانند عالوه بر تالیف و ترجمه 
جوایز  به  را  آن  از  مبلغی  کتب،  چاپ  و 
برای تشویق دانشمندان و دانش پژوهان، 

نویسندگان و شاعران اختصاص بدهند.
کنون  ا یزه  جا ین  ا گزینش  هیئت 
سید  داماد،  محقق   مصطفی  سید  شامل 
جالل  نوری،  ا حسن  مجتبایی،  فتح اهلل 
کدکنی،  شفیعی   محمدرضا  خالقی مطلق، 
ژاله آموزگار، محمود امیدساالر، کاوه بیات 
بنیاد  فعلی  )مدیر  افشین وفایی  محمد  و 

موقوفات افشار( است.
ادبی »واو« به کار  هفدهمین جایزه 

خود پایان داد
جایزه ادبی واو بهترین رمان متفاوت 
هفدهمین دوره خود را معرفی کرد و از میان 
نوشته  برف  بر  چهارده سالگی  رمان  چهار 
نوشته محسن  آتش پرور، طبرخون  حسین 
و  عزیزی  پیام  نوشته  کبود  مرد  فاتحی، 
وقتی ما همه مردیم نوشته مهدی احمدیان 

که به عنوان نامزد خود معرفی کرده بود، 
را  عزیزی  پیام  نوشته  کبود  مرد  رمان 
برای آن چه »آفرینش جنونی تمام عیار در 
فضایی وهم آلود، بازتاب درخور توجه هویت 
هزارپاره انسان معاصر در این جنون و نثر 
و زبانی روان و روایتی ساختارمند و گیرا« 
عنوان کرده به عنوان رمان متفاوت سال 

۱398 برگزید.
نشر نیماژ و علیرضا اسدی جنتی نیز 
به عنوان بهترین ناشر رمان متفاوت سال 

98 معرفی شدند.
جایزه،  این  دبیر  سیدشاکری،  فائزه 
همچنین رمان چهارده سالگی بر برف نوشته 
حسین آتش پرور را برای نثر و زبان شفاف، 
همچنین  توجه  درخور  و  یکدست  پاکیزه، 
سیالیت روان روایت میان خیال و واقعیت 
به عنوان رمان شایسته تقدیر سال ۱398 

معرفی کرد.
رویا  جایزه  از  مرحله  این  داوران 
فائزه  و  محبوب  هوشیار  مجتبی  دستغیب، 

بودند. سیدشاکری 
۱382، هر  از سال  واو  ادبی  جایزه   
فارسی  ادبیات  آثار  متفاوت ترین  به  سال 
قصه پردازی،  و  روایت  ساختاری،  فرم  در 

تعلق می گیرد.
مرحله  به  راه یافتگان  اسامی  اعالم 

دوم جایزه »قیصر امین پور«
سال  کتاب  دوره  پنجمین  دبیرخانه   
پور(  امین  قیصر  )جایزه  جوان  شعر  دفتر 
داوری  دوم  مرحله  به  راه یافته  آثار  اسامی 
این رویداد ادبی را شامل 23 اثر اعالم کرد.

نسخه محرمانه: سیدمحمدصادق   .۱
آتشی )نشرسوره مهر(

افرا  ادامه داستان دارد: جواد  این   .2
)شر ایهام(

3. قلبم به تماشای تو ایستاده: حانیه 
)نشرایجاز( بهرامی 

۴. حریم خصوصی: فاطمه ترسا )نشر 
فصل پنجم(

ابوالفضل جبله  افتاب:  5. خودسوزی 
)نشر فصل پنجم(

6. زندان ماهی ها در خیابان بهار: بهار 
چمنکار )سیب سرخ(

خرسندی  مجتبی  ضعف:  نقطه   .7
)نشر امتیاز(

)نشر  خلجی  حسن  روشن:  سبز   .8
شانی(

توست:  نه  خا رهای  دیوا کعبه   .9
محمدمهدی درویش زاده )نشر فصل پنجم(

)نشر  زاده  رسول  ریحانه  هنوز:   .۱0
نزدیک تر(

)نشر  سبزوار  آرزو  کوک:  لب   .۱۱
ایهام(

حسین  انسان:  نخستین  شبیه   .۱2
سقایی )نشر ایجاز(

۱3. اثر: اسماء سوری )نشر سوره مهر(
سیب  )نشر  شفیعی  مهران  شد:   .۱۴

سرخ(
نشر  ( لبی  طا پیمان  ئم:  ضما  .۱5

نزدیک تر(
فیروزی  طالساز  رویا  شاهدان:   .۱6

)نشر ایهام(
است  سوال  عالمت  که  مردی   .۱7
فصل  )نشر  علیاری  امیرحسین  سرش: 

پنجم(
)نشر  بیگی  عیسی  علی  تن:   .۱8

فصل پنجم(
۱9. هفت خان: امیر قربان زاده )نشر 

طنین سخن(
20. یادآور: محمدحسین کالرستاقی 

)نشر سیب سرخ(
2۱. کوبه: سعید مبشر )نشر ایهام(

موسوی  سادات  نفیسه  نارنج:   .22
)نشر سوره مهر(

)نشر  نقیبی  سیدعلی  تشرف:   .23
فصل پنجم(

جوان  دفتر  شعر  سال  کتاب  جایزه 
از  بعد  و  کرد  کار  به  آغاز   85 سال  از 
قیصر  یاد  به   87 از سال  توقف  دوره  یک 
نام آشنا،  شاعر   )۱386 تا   ۱338( امین پور 
به کار خود ادامه داد. برگزاری این جایزه 
دلیل  به   ۱389 سال  از  و  مدتی  از  بعد 
جوان  شعر  دفتر  وقت  عامل  مدیر  تغییر 
از  و  شد  متوقف  عبدالملکیان(  )محمدرضا 
ملکی(  )بیوک  جدید  مدیریت  با   96 سال 

برگزار می شود.
برگزاری  از  جوان  شعر  دفتر  هدف 
به  خوب  شاعر  و  شعر  معرفی  جایزه  این 
از  محدودیتی  ارسالی  آثار  و  است  جامعه 
همه  ندارند.  شعری  قالب  و  موضوع  نظر 
و  کهن  قالب های  در  چه  شعر  کتاب های 
چه قالب های نوین، نیمایی و سپید در این 

داوری بررسی می شوند.
شناخته شده ترین  از  امین پور  قیصر 
از  زیادی  آثار  که  است  معاصر  شاعران 
جمله آینه های ناگهان، تنفس صبح، دستور 
زبان عشق، گل ها همه آفتابگردان اند طی 
بیش از سه دهه فعالیت شاعری از او به جا 
و  بر سرودن شعر  است. وی عالوه  مانده 

نویسندگی استاد دانشگاه نیز بود و جلسات 
و  ابتدا در حوزه هنری  از  را  ادبی  مختلف 
اداره  و  انداخت  راه  جوان  شعر  دفتر  بعد 
نوجوانان  و  جوان  شاعران  به  توجه  کرد. 
از  آنان  آثار  هدایت  و  شعر  به  عالقه مند 

عمده فعالیت های زنده یاد امین پور بود.
کتاب  جایزه  به  آثار  ارسال  مهلت 

سال تمدید شد
ل  سا ب  کتا ه  یز جا نهمین  سی و
حمایت  هدف  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
مصححان  مترجمان،  مولفان،  تشویق  و 
فرهنگ  ارتقای  کشور،  سراسر  ناشران  و 
استقالل  حفظ  و  ایران  اسالمی  جامعه 
 ۱۴00 ماه  بهمن  در  فرهنگی  هویت  و 

برگزار می شود.
کتاب  جایزه  از  دوره  این  دبیرخانه 
ناشران،  از  ایران  اسالمی  جمهوری  سال 
مترجمان  مولفان،  محققان،  پژوهشگران، 
ثبت نام  با  می کند  دعوت  مصححان  و 
کتاب های  یا  کتاب  اینترنتی  تارنمای  در 
تا 20 مهر سال ۱۴00  را  پیشنهادی خود 

به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.
ایران  اسالمی  جمهوری  سال  کتاب 
است  ایرانی  نیمه دولتی  جایزه  یک  عنوان 
که هر ساله در بهمن ماه توسط خانه کتاب 
آئین های  برگزاری  روزهای  طی  و  ایران 
بزرگداشت انقالب سال ۱357 در این کشور 
فرهنگ  وزیر  نهایی  تأیید  با  فجر(،  )دهه 
برگزیده  نویسندگان  به  اسالمی  ارشاد  و 
کلیات،  بخش های  در  تقدیر  شایسته  و 
فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، 
زبان، علوم کاربردی، هنر، ادبیات و تاریخ 

و جغرافیا اعطا می شود.
اختتامیه جایزه کتاب سال جمهوری 
تشویق  و  حمایت  هدف  با  ایران  اسالمی 
ناشران  و  مصححان  مترجمان،  مؤلفان، 
جامعه  فرهنگ  ارتقای  و  کشور  سراسر 
هویت  و  استقالل  حفظ  ایران،  اسالمی 
برگزار  ماه  بهمن  در  سال  هر  فرهنگی، 

می شود.
نامزدهای  اعالم  ادبی؛  جوایز  فصل 
نخستین جایزه منزوی و نهمین دوره شاملو 
نتایج مرحله اول جایزه شاملو اعالم 

شد
جایزه  دوره  هفتمین  داوران  ه یأت 
دو  برگزیدگان  بیانیه ای  در  شاملو  شعر 
تازه«  »هوای  و  بی صله«  »مدایح  بخش 
و همچنین راه یافتگان به دور دوم داوری 

این دوره از جایزه را معرفی کرد.
منتخبین حوزه مدایح بی صله:

)انتشارات  علی پور  هرمز  از  سایه  به 
کتاب هرمز(

)نشر  سدهی  فرامرز  از  آه  فرودگاه 
سیب سرخ(

منتخبین حوزه  هوای تازه:
از  ابری  سطرهای  در  دیکتاتوری 

زینب فرجی )نشر سیب سرخ(.
عظیمی  لد  خا ز  ا حوض  نهنگ 

)انتشارات ایهام(.
 با توجه به معیارهای گفته شده و پس 
از بحث و تبادل نظر میان داوران، دوازده 
اثر به اتفاق آرا برای شرکت در مرحله  دوم 
هفتمین دوره  جایزه  شعر شاملو انتخاب شد. 
هیأت داوران اسامی کتاب های راه یافته به 
دور دوم را به ترتیب حروف الفبا به شرح 

زیر اعالم می کند:

فصل جوایز ادبی؛ اعالم نامزدهای نخستین جایزه منزوی و هفتمین دوره شاملو

»دفتر بلوا«ی علی حسنلو منتشر شد
تهران- ایرنا- اولین مجموعه شعر »علی 
حسنلو« با عنوان »دفتر بلوا« توسط نشر سوالر 

منتشر شد.
کتاب شعر دفتر بلوا مجموعه چهار فصل 
با نام های بلوای من، بلوای تفنگ، بلوای شهر و 
بلوای دور دارد که در کل هشتاد و هشت شعر را 
در برمی گیرند و شامل اشعار عاشقانه، اجتماعی، 

سیاسی و ... است.
آنالین  فروشگاه  طریق  از  کتاب  این 
سی بوک و شهر کتاب ها و فروشگاه های معتبر 

قابل تهیه است.
علی حسنلو متولد ۱36۴ است. او تئاتر را 
در دانشگاه هنر تهران خوانده، ولی در حال حاضر 

روزنامه نگار است و در سرویس های سیاسی بسیاری نشریات و وبسایت ها می نویسد. او 
همچنین جزو گروه نویسنده های سریال تلویزیونی »سعدی« نیز بوده است.

در ادامه ۴ شعر از این مجموعه را می خوانیم:
۱

می دانی اشک ها از کجا می آیند؟
هیرم شکنی پیر

هر روز
چوب های جنگل را

انبار می کند
و هر بار که تو می خواهی بروی

بی تاب می شود
پشت چشم های من می آید

هیزم می ریزد
چشم های من می سوزد

و من برای نبودن تو اشک می ریزم...
2

خیالت تخت فرمانده!
عادت به زندگی نخواهم کرد

و درون خاطراتی که می گویند آن را گرفته اند
راه خواهم رفت.

این تمام شهامت من
در ادامه بلوای توست.

می دانی که قرار نیست
تمام سربازان در خیابان بمیرند.

کتاب »تامین مالی نظام های آموزشی، دولتی یا خصوصی« منتشر شد
کتاب تامین مالی نظام های آموزشی، دولتی یا خصوصی توسط انتشارات جهاد 

دانشگاهی واحد قم منتشر شد.به گزارش روز سه 
شنبه روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد قم، این 
کتاب در قطع رقعی و ۱۱8 صفحه با قیمت800 

هزار ریال به بازار نشر راه یافته است.
هما غفوریان یکی از نویسندگان این اثر، 
بیان کرد: این کتاب از طریق مقایسه چگونگی 
تامین بودجه نظام آموزش و پرورش توسط دولت 
و یا بخش خصوصی در 6 کشور جهان سعی دارد 
پژوهشگران را به سمت و سویی سوق دهد که 
دریابند تامین بودجه توسط هر یک از دو بخش 
دولتی یا خصوصی چه نتایج متفاوتی را برای دانش 
آموزان و در نهایت برای جامعه دربرخواهد داشت.

وی افزود: در بخش ابتدایی سعی شده است 
سیستم اقتصادی نئولیبرال را که سبب اصالحات و خصوصی سازی نظام آموزشی کشورها 

شده، شرح داده شود.
اعظم نیکوکار دیگر نویسنده این اثر اظهار داشت: با مطالعه هر بخش، مطالعه کنندگان، 
پژوهشگران را به آگاهی و درکی مجهز می کند که به روشنی می توانند نتیجه خصوصی 
سازی )تامین بودجه توسط بخش خصوصی( و سود-محوری و نگاه کاالیی به آموزش 

و پرورش و اینکه چه تاثیرات نامطلوبی برای فرزندان جامعه خواهد داشت را درک نمایند.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

وزیر فرهنگ: آثار سینمایی دفاع مقدس مورد 
حمایت ویژه قرار می گیرند

فرهنگی  ابزارهای  از  استفاده  بر  تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
حمایت  از  مقدس،  دفاع  سال  مختلف هشت  ابعاد  و  ارزش ها  انتقال  در  وهنری 
ویژه این وزارتخانه برای آثار تولیدی با موضوع دفاع مقدس به ویژه در جشنواره 

فیلم فجر خبر داد.
هشت  رزمندگان  ایثار  و  شهدا  یاد  گرامیداشت  با  اسماعیلی  مهدی  محمد 
سال دفاع مقدس گفت: زبان هنر بهترین ابزار انتقال ارزش های دفاع مقدس به 

نوجوانان، جوانان نسل امروز و آیندگان است.
و  ها  معرفی رشادت  و  تبیین  با  و شهادت همراه  ایثار  فرهنگ  ترویج  وی 
الگوسازی از بزرگان شهید، سرداران و رزمندگان اسالم را نیازمند عزم همگانی، 
وحدت، هم صدایی و همدلی همه دستگاه های اجرایی و فرهنگی عنوان و تاکید 
کرد: باید از همه ابزارهای فرهنگی و هنری در انتقال ارزش های دفاع مقدس 
استفاده شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به این سوال ایرنا در مورد 
برنامه ها و اولویت های این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین دولت 
سیزدهم به منظور استفاده از ظرفیت های فرهنگ و هنر و رسانه برای عینی و 
از موضوعاتی که  یکی  داشت:  اظهار  مقدس،  دفاع  ابعاد مختلف  ملموس کردن 
به حوزه سینمایی هم در دیدارهای اخیر تاکید داشتم اشاره به بیانات رهبر معظم 
ما در عرصه دفاع مقدس  بزرگان شهید  از  بارها  ایشان  بود که  انقالب اسالمی 
تاکنون  اما  شود  تهیه  و  ساخته  نمایشی  های  مجموعه  آنها  از  باید  که  نامبردند 

بخش عمده این مهم انجام نشده است.
در  جوان  نسل  هویتی  نمادهای  معرفی  در  نمایشی  آثار  ساخت  بر  تاکید 

دفاع مقدس
اسماعیلی ادامه داد: آنچه امروز دربرنامه سینمایی دولت سیزدهم تاکید ویژه 
بر آن دارم این است که  ساخت آثار نمایشی ویژه در بحث معرفی نمادهای هویتی 

نسل جوان در دفاع مقدس باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: در جلسات اخیر با حوزه سینمایی بر 
ساخت اینگونه آثار دفاع مقدسی تاکید و اعالم شد که ساخت اینگونه آثار مورد 

حمایت ویژه و جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار خواهند گرفت.
نمود عینی ساخت آثار دفاع مقدسی در جشنواره فیلم فجر امسال

به گفته اسماعیلی، برای همین منظور تالش ما این است که این مهم در 
جشنواره فیلم فجر امسال هم نمود عینی پیدا کرده و فیلم و آثار تولیدی متناسب 

با فرهنگ دفاع مقدس ساخته و اکران شود.
که  باورم  براین  کرد:  تصریح  حال  عین  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
فعاالن فرهنگی، هنری و رسانه می توانند نقش مهم و بی بدیلی در زمینه تبیین 
و معرفی روحیه ایثار و شهادت همراه با الگو سازی دالور مردان و ایثارگران و 
نمایشنامه،  داستان،  رمان،  شعر،  تولید  قالب  در  مرزوبوم  این  مقام  واال  شهیدان 

فیلم، موسیقی، سینما، نقاشی و سایر فعالیت های فرهنگی و هنری ایفا کنند.
نقش رسانه ها در زمینه ترویج فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس

وی همچنین با اشاره به نقش رسانه ها در زمینه ترویج فرهنگ و ارزش های 
و  دستاوردها  تبیین  در  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  داشت:  اظهار  مقدس،  دفاع 
ارزش های دوران دفاع مقدس نقشی کلیدی، حساس و مهم بر عهده دارند و باید 

در این زمینه همت مضاعف داشته باشند.
به گفته وی، آنچه امروز به آن بیش از هر زمانی نیاز داریم بیان و معرفی 
کنار  در  را  ملت  اینکه  توانست ضمن  که  است  تفکری  و  دستاوردها  و  ارزش ها 

یکدیگر منسجم و با قدرت نگه دارد، دفاع مقدس را نیز به پیروزی رساند.

 ۱700/5۱2 پالک  مالکیت  سند  فقدان  آگهی 
اصلی 

وارده  درخواست  طی  زاد  شفیع  عباس  آقای 
دو  به  منضم   ۱۴00/6/9 مورخ   ۱۱677 شماره 
برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی 
شماره ۱0 ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت 
شش دانگ یک باب خانه پالک ۱700/5۱2 اصلی 
واقع در ایالم به علت جابجایی مفقود گردیده است 
که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ پالک 
مذکور اصلی ذیل ثبت 778۱0 صفحه ۱69 دفتر 
در  مراتب  لذا  است  گردیده  تسلیم  و  صادر   ۴76
اجرای تبصره ذیل ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت 
اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا 
مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ایالم ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضای 
مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

آگهی  شناسه  آمد.  خواهد  عمل  به  قانونی  اقدام 
۱۱99۴08:

رستمی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ایالم

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

و  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱390/09/20 ملک متقاضی که 
در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
۱00۴ فرعی از 5 اصلی واقع در قریه آیشبن بخش کالرستاق حوزه 
ثبت ملک چالوش مربوط به سید علیرضا کاویانی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با انباری به مساحت 2۴7/25 متر مربع خریداری مع الواسطه 

از غالم شعبانی مقدم مالکیت رسمی 
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 

محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
مراتب را در اولین آگهی نوبت و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید. شناسه آگهی :۱۱883۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/06/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴00/07/07

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 
علیرضا براری 

.
آگهي حصروراثت

ه  ر شما به  ئی  ا سر و کد ر  پو حسن  حسین  محمد ی  قا آ
گواهي  درخواست  شورا  این  از  محمود  فرزند  شناسنامه65300۱9۱58 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود حسن پور 
کدوسرائی فرزند علی در تاریخ ۱۴00/06/۱5 در شهرستان سنگر فوت 
اند:۱-فاطمه  تعرفه شده  ذیل  به شرح  مرحوم  ان  ورثه  و  است  نموده 
صفائی سنگری فرزند اسمعیل به ش ش ۱0 نسبت مادر 2-زهرا نوروزی 
بنکده فرزند ابراهیم به ش ش ۱۴02 نسبت همسر3-محمدحسین حسن 
پور کدوسرائی فرزند محمود به ش ش 65300۱9۱58 نسبت فرزند۴-
امیرعلی حسن پور کدوسرائی فرزند محمود به ش ش 037308725۱ 

به  فرزند محمود  پور کدوسرائی  فرزند5-فاطمه معصومه حسن  نسبت 
ش ش 0275۱92200 نسبت فرزند به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت 
ان به شماره 0000۴57 مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي 
نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 
به دفتر شعبه دوم شوراي حل  یکماه  آگهي ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد 
برابر  اینصورت گواهي حصروراثت  نماید در غیر  اختالف سنگر تسلیم 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر

آگهي حصروراثت
 2580868305 شناسنامه  شماره  به  بلکشاهی  حسینعلی  آقای 
و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست  شورا  این  از  غالمرضا  فرزند 
چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا بلکشاهی  فرزند حسینعلی در 
تاریخ ۱398/6/۱۱ در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-حسینعلی بلکشاهی الشه به ش  
ش2580868305 فرزند غالمرضا نسبت پسر2-فاطمه بلکشاهی الشه 
به ش ش 258۱5۴7383 فرزند غالمرضا نسبت دختر3-لیال بشلیده به 
ش ش ۴0۴ فرزند رجبعلی نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره 000078۱/2  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 دوم شوراي 
حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم لشت نشا-محمدرضا زکی پور
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از راست: جالل آل احمد، غالمحسین ساعدی و مفتون امینی - دانشگه تبریز، 
اردیبهشت ۱3۴6 اختصاصی دنیای جوانان

دلبرت وقتی کنارت نیست
کوری بهتر است

حامد عسگری

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است
بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است

توی قرآن خوانده ام... یعقوب یادم داده است:
دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است

نامه هایم چشم هایت را اذیت می کند
درد دل کردن برای تو حضوری بهتر است

چای دم کن... خسته ام از تلخی نسکافه ها
چای با عطر هل و گل های قوری بهتر است

من سرم بر شانه ات؟ یا تو سرت بر شانه ام؟
فکر کن خانم اگر باشم چه جوری بهتر است؟ 



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

چهارشنبه  7  مهر ۱4۰۰  قیمت ۱۰۰۰ تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1845

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲75، طبقه پنجم، واحد ۱7

 تلفن: 6656۲۸۰۱-66۹۱7۳۱۲ -66۹۱5۲6۸      
فکس:66۱۲6۱۳۹

مهتاب کرامتي و حمایت از فیلم هاي کوتاه

مهتاب کرامتی چهره محبوب و 
شاخص سینماي کشور به عنوان تنها 
فیلم  تهیه کنندگان  از  یکی  و  بازیگر 
است  عالقمند  سکوت،  ورای  کوتاه 
با  کارگردان های مستعد  کنار  در  که 
آنها  از  و  بگیرد  قرار  نو  ایده های 

حمایت کند. ورای سکوت، ساخته آذر تجلی 
و تهیه کنندگی مهتاب کرامتی و فاطمه ابوالقاسمی عنوان یکی از 6 فیلم 
کوتاه بسته شکست زمان، است که این روزها در سینماهای هنروتجربه 
روی پرده است. کرامتي در این رابطه مي گوید: فیلم کوتاه و بلند برایم 
تفاوتی ندارد بلکه باعث خوشحالی من است که در کنار کارگردان های 
مستعد با ایده های نو قرار بگیرم و از آنها حمایت کنم. در حال حاضر 
به عنوان مدیر هنری جشنواره فیلم کوتاه ده در کنار جوان های مستعد 

این عرصه فعالیت دارم. 

تقدیر جشنواره پراگ از شهاب حسیني

حامی  ساخته  برف؛  اول  فیلم 
داوران  هیات  ویژه  تقدیر  رمضان، 
پراگ  فیلم  لمللی  بین ا ه  ر ا جشنو
اولین  کرد.  دریافت  را  فبیوفست 
با  و  فنالند  کشور  محصول  برف، 

فیلم های  از  یکی  حسینی  شهاب  بازی 
بخش رقابتی اصلی و همچنین بخش عفو 
بین الملل بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم پراگ فبیوفست در کشور 
جمهوری چک بود و در نهایت تقدیر هیات داوران این رویدادد سینمایی 
را دریافت کرد. شهاب حسینی چند روز پیش نیز برای بازی در فیلم اولین 
برف، به عنوان بهترین بازیگر مرد جوایز ساالنه سینمای فنالند )یوسی( 
انتخاب شده بود. داستان این فیلم درباره زندگی پسربچه ای ۱3 ساله در 
یکی از روستاهای فنالند است که زندگی اش با عدم پذیرش درخواست 

پناهندگی خانواده اش دگرگون می شود. 

ماجراي ابتالي سیامک اطلسي به کرونا

متاسفانه فوت سیامک اطلسي بر 
اثر کرونا بار دیگر جامعه هنري را در 

سوگ فرو برد. 
روز گذشته فرزند سیامک اطلسی 
با اشاره به اینکه این بازیگر سر صحنه 

سریال اپیدمي به کرونا مبتال شده، گفت: 
پدرم آنقدر از نظر جسمی سالم بود که شاید 
تا ۱00 سالگی هم می توانست عمر کند، اما این بیماری ایشان را از ما 
گرفت و ای کاش تمهیداتی در پروژه های تصویری اندیشیده شود تا از 

این اتفاق ها رخ ندهد. 
ایشان سر سریالی به نام اپیدمی بودند که این کار را وقتی هر 2 
دوز واکسن را زدند و یک ماه هم از آن گذشت قبول کردند. پدرم هیچ 
بیماری زمینه ای نداشتند و اتفاقا چنان قدرت بدنی باالیی داشتند که با 

یک دست سوار اسب می شدند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

تیغ سانسور و نابودي شبکه خانگي
جمال ساداتیان: تلویزیون با اعمال 

سانسور روي شبکه خانگي، آن را نابود 
خواهد کرد

محمد حسین زاده
در یکي دو ماه اخیر انتقادات زیادي به ممیزي و سانسور سریال هاي 
به  زماني که  از  درواقع  است.  گرفته  صورت  ساترا  توسط  خانگي  شبکه 
تولیدات شبکه  بر  صورت رسمي، ساترا، مسئول صدور مجوز و نظارت 
نمایش خانگي شد، مشخص بود که چنین اتفاقي رخ خواهد داد و به نظر 
مي رسد ساترا که زیرمجموعه صداوسیما مي باشد، از همان ابتدا آمده بود 
تا تولیدات شبکه خانگي را محدود کند تا شاید مخاطب بار دیگر به سمت 
تولیدات بي کیفیت تلویزیون برگردد! در این بین بسیاري از سینماگران 
و اهالي هنر نیز به این موضوع گالیه داشته و دارند و معتقد هستند که 
روند اجرایي سانسور روي تولیدات شبکه خانگي باعث از بین رفتن آن 
خواهد شد. جمال ساداتیان یکي از تهیه کنندگان شاخص و موفق سینما 
نیز معتقد است تلویزیون در حوزه سریال سازی در سالهای اخیر عملکرد 
مشخصی نداشته و با چنین رویکردی سریال های شبکه نمایش خانگی 

هم به سرنوشت سریال های تلویزیون دچار خواهند شد!
سیدجمال ساداتیان در گفتگویي درباره عملکرد پلتفرم ها و تولیدات 
آنها گفت: شان تشکیل پلتفرم ها و تولید سریال های خانگی در چند سال 
اخیر این بود که برای مخاطبانش خروجی مناسبی داشته باشد. مخاطبان 
تشکیل  را  بزرگساالن  تا  جوانان  از  و  دارند  متنوعی  گستره  سریال ها 
بازنشسته  یا  و  دارند  باال  سالي  و  آنان، سن  ولی بخش عمده  می دهند 
شده اند و بیشتر در منزل هستند و برای همین خودشان قدرت تمیز همه 
چیز را دارند. مخاطب اولیه سریال های خانگی، مخاطبانی هستند که از 
تکرار مکررات تلویزیون خسته شده اند و حاال در ساختار فرهنگی داخل 
به دنبال محصوالت تازه هستند. سریال های خانگی به ویژه در بین بانوان 
مخاطبان باالیی دارند و برای همین باید متفاوت از ساختار سریال های 
تلویزیونی، ممیزی شوند. اغلب مخاطبان سریال های خانگی تا چند سال 
قبل مخاطب شبکه های فارسی زبان خارج از ایران بودند و اساسا تولیدات 
خانگی داخلی را افزایش یافت تا رضایت این نوع مخاطبان را هم به دست 
بیاوریم. حاال دیگر نباید عقبگرد کنیم و با واسپاری زعامت آنها به نهادی 

متعلق به تلویزیون، کیفیت سریال ها را تلویزیونی کنیم.
این تهیه کننده شاخض و موفق سینما در بخش دیگري از صحبت هاي 
خود اظهار داشت: تلویزیون در حوزه سریال سازی در سال های اخیر عملکرد 
مشخصی نداشته. سازمانی با بیش از 50 هزار کارمند و نیرو و بودجه چند 
میلیاردی که از تولید سریالی همه نوع پسند عاجز است، چگونه می تواند 
داشته  مطلوبی  نظارت  پلتفرم ها  و  خانگی  نمایش  شبکه  تولیدات  روی 
باشد؟ تلویزیون اگر واقعا به دنبال ارتقای کیفی است، سطح سریال سازی 
خودش را باالتر ببرد و بر کیفیت سریال هایش بیفزاید تا دستش در جذب 
مخاطب آنقدر خالی نباشد. بحث براین بود که این پلتفرم ها با تلویزیون 
آثار  تلویزیون بشود که  وارد رقابتی شوند که باعث تحرک بیشتری در 
جذاب برای مخاطب تولید کند. متاسفانه به جای اینکه مدیران تلویزیون 
بیایند این رقابت را ایجاد کنند صورت مسئله را پاک کردند و مسئولیت 
به  احتماال  این وضعیت  ادامه  ارشاد گرفتند.  از  را  نمایش خانگی  شبکه 
جایی می انجامد که کیفیت سریال های خانگی روزبه روز افت بیشتری کند 
تا البد رقابت نصفه و نیمه با تلویزیون، کال از بین برود. اینکه زعامت 
شبکه خانگی را از ارشاد گرفتند چه فایده ای داشت. زعامت سریال های 
خانگی باید در اختیار ارشاد باشد. نمی خواهم بگویم عملکرد ارشاد خالی 
از نقد است ولی به هر حال بعد از سال ها سازوکاری مشخص تر و روشن تر 
در ارشاد برای نظارت ایجاد شده بود که الاقل نیروهای مجرب از آن 
آگاهی داشتند ولی در ساترا چه؟ در تلویزیون ممیزی باالیی بر آثار، ارائه 
می شود و حتی محصوالت تولید خودشان هم ممیزی می خورد و گاهی 
توقیف می شود. حاال مسئوالنی که در ساترا، مستقر شده اند می خواهند 
همان سیاستگذاری ها و فرمت هایی که در ساخت سریال های تلویزیونی 
اعمال می کنند در سریال های شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها اعمال کنند 
را فراری می دهد.  نادرست می باشد و مخاطب  که بدیهی است روندی 
با این رویه ممیزی در شبکه خانگی، جذابیت آثار پلتفرم ها برای مردم 
از بین می رود و دوباره روی می آورند به تولیدات خارجی که  به تدریج 
مجانی از طریق شبکه های ماهواره ای یا سایت های مجاز و غیرمجاز در 

دسترس شان قرار می گیرد.
سیدجمال ساداتیان در پایان صحبت هایش گفت: یکی از تصمیمات 
اشتباه مدیران سینمایی اعتدال، واگذاری زعامت شبکه نمایش خانگی و 
نظارت بر آن به تلویزیون )ساترا( بود. به نظرم باید در دوره جدید مدیریت 
سینما، این تصمیم غلط مورد بازنگری قرار بگیرد و مثل قبل زعامت شبکه 
خانگی به ارشاد بازگردانده شود تا کارشناسانی زبده بر عملکردها نظارت 
داشته باشند. خوشبختانه وزیر ارشاد جدید در این خصوص موضع گیری 
مثبتی داشته و باید پیگیر بازگشت نظارت پلتفرم ها به ارشاد باشیم تا مجددا 
شاهد رونق کیفی سریال سازی باشیم چون در این سال ها علیرغم رونق 
کمی، از نظر کیفی چندان رشدی نداشته ایم. امیدوارم وزیر ارشاد به طور 
جدی به دنبال برگرداندن زعامت شبکه خانگی به ارشاد باشد و تلویزیون 

هم به دنبال ارتقای کیفی سریال های خودش برود.

عزت اهلل مهرآوران راهي بیمارستان شد

هنرمند  وران  مهرآ عزت اهلل 
سینما  پیشکسوت  و  دوست داشتني 
و تلویزیون، روز گذشته به دلیل ابتال 
شد.  بستری  بیمارستان  در  کرونا  به 
نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه 
گفتگویي  در  پیشکسوت  هنرمندان 

در  مهرآوران  عزت اهلل  شدن  بستری  از 
بیمارستان خبر داد و بیان کرد: عزت اهلل مهرآوران جزو هنرمندانی بود 
که هر 2 دوز واکسن خود را هم از طریق موسسه تزریق کرده بود با 
این حال به تازگی به کرونا مبتال شد. هفته پیش بنا داشتیم برای حضور 
در مراسمی از او دعوت کنیم که کمی کسالت داشت و همسرش امروز 
خبر داد که در بیمارستان بستری شده است. براساس گفته های همسر 
عزت اهلل مهرآوران، متاسفانه ریه این بازیگر هم درگیر شده و هم اکنون 

در بیمارستان آتیه بستری شده است.
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قهرمان واقعي بر پرده سینما

کامبیز دیرباز: به شهدا تعصب دارم و برایم همیشه قابل احترام هستند

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱۰۸- واحد۹ 
تلفن: ۲6۳۰5۸۲4- فکس: ۲6۳۰5۸۲4 صندوق پستی: ۱۱5- ۱۹55۸ 

سازمان شهرستان ها:  ۰۹۱۲۲75۲۱۹۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

این روزها یک قهرمان واقعی روی 
پرده نقره ای آمده است، قهرمانی که با 
سینماها  به  را  خاصی  طراوت  خودش 
آورده است. در روزهایی که بیشتر تاریکی 
در  لَختی  شاهد  و  می بینیم  ناامیدی  و 
ضرباهنگ فیلم ها هستیم، علی غفاری و 
گروهش تک تیرانداز، را در معرِض نگاه 
مخاطب قرار داده اند. سینمایی که انتظار 
به سمت  مقداری  راه،  ادامه  در  می رود 
امیدوار کردن و نشاط و شادابی و امید، 
قدم بردارد. مسئوالنش از فیلم سالم و 
قهرمان ساز و فرهنگ ساز حمایت کنند 
که این نسل، بسیار به قهرمان و اسطوره 
نیازمندند. سینما باید در دل تاریکی، چراغ 
ناامیدکننده  فضا  اگر  یعنی  کند.  روشن 
است و اگر حال مان خوب نیست، سینما 
می تواند در این ماجرا موثر باشد و امید را 
برگرداند. به تعبیِر علی غفاری، کارگردان 
تک تیرانداز، که به نکته درستی اشاره کرد 
مخاطب باید شخصیت مورد عالقه اش 
را روی پرده سینما بببیند نه اینکه روی 
پرده سینما فیلم هایی را ببیند که از این 

هم ناامیدتر شود.
فیلم  این  ستاره  دیرباز  کامبیز 
سینمایي است که در نقش یک قهرمان 
واقعي از جنگ ظاهر شده و در البالی 
شکر  را  خدا  بارها  گفتگویش  تازه ترین 
او سپرده شد.  به  نقشی  کرد که چنین 
وی می گوید: قدِر این نقش را می دانم. 
در بین نقش هایی که در این 20 سال 
بود  این دومین کاراکتری  بازی کرده ام 
که ما به ازای بیرونی داشت. من بارها 
گفته ام و باز هم می گویم به شهدا تعصب 
دارم و افتخار می کنم نقش یک قهرمان 

واقعی را بازی کردم.
برای  همیشه  او  که  دغدغه ای 
فقدان  از  و  داشته  تلویزیون  و  سینما 
قهرمان در آثار نمایشی رنج می برد. او در 
جریان گفتگویي که روز گذشته داشت 
این نکته اشاره کرد که سینمای ما  به 
به این سمت رفته که قهرمان محوری را 
فراموش کرده است و فیلم های مان در این 
چند سال گذشته که به سینما نگاه کنید، 
فقط ۴-5 شخصیت اصلی دارند و قصه 
را می توان حدس زد. یکی از علت هایی 
که در این ۴ سال اخیر، در کارهای سعید 
نعمت اهلل بازی کردم، به خاطر این بود که 
میکائیل، پشت بام تهران و زیر پای مادر 

سلیقه ام بودند. سلیقه من قهرمان محوری 
در سینما و تلویزیون است که خیلی کم  

شده است.
با  ا  ر رش  کا ز  با یر د مبیز  کا
سال   2 و  کرد  شروع  سیاوش خوانی 
بعد بازیگر فیلم سینمایی دختران انتظار 
شد. سیمرغ بلورینش را به خاطر دوئل، 
ساخته احمدرضا درویش گرفت اما چند 
شناخته  بیشتر  دیرباز  کامبیز  بعد  سال 
فیلم  اولین  سوزوکی  مجید  چون  شد، 
سینمایی مسعود ده نمکی شد. اخراجی ها 
سینما،  بازیگر  این  از  متفاوتی  تجربه 
تئاتر و تلویزیون به مردم معرفی کرد که 
می تواند در موقعیت طنز هم قرار بگیرد. 
علیرضا بذرافشان به این نکته پی برد و 
را  رنج  نابرده  اصلی  نقش   ۱388 سال 
به او سپرد. دیرباز هم مثل بسیاری از 
بازیگران دیگر سال های ابتدایی کارش 
را با همسفر، قاسم جعفری در تلویزیون 
سپری کرد. در تب سرد ابعاد دیگری از 
بازیگری کامبیز دیرباز دیده شد،   نقش 
منفی که در کنار شهاب حسینی و حمید 
تبدیل  پربیننده  سریالی  به  گودرزی 
شد. بازیگری که خودش را در معرض 
نقش های متفاوت قرار می دهد این بار 
کاراکتر نادر را از کارگردانی می پذیرد که 
شناسنامه  کاری اش یا تاریخی است و یا 
استراتژیک و ملی، 5 سال هم در سریال 
در چشم باد مسعود جعفری جوزانی بازی 
پریدخت  سال ها  همان  در  البته  کرد. 
علیرضا  رنج  نابرده  و  مقدم  سامان 
بذرافشان را هم بازی کرد. در آقا و خانم 
سنگی کار متفاوت تری عرضه کرد. در 
تخصص  از  مقدم  سیروس  میکائیل، 
کامبیز  گریز  و  تعقیب  و  موتورسواری 
دیرباز استفاده کرد و نقش اصلی سریال 
را به او سپرد، پلیسی را که همیشه در 
صحنه بود مخاطب در این سریال دید. 
بعد از نقش غیاث در پشت بام تهران و 
خلیل کبابی در زیر پای مادر، با موقعیتی 
تلویزیون  به  خاص  شرایط  در  طنز 
برگشت. نقشی کوتاه در گاندو داشت و 
اجرا را هم با برنامه دست فرمون تجربه 
کرد. جلوی دوربین بهرنگ توفیقی رفت 
و در سریال آقازاده ایفای نقش کرد. با 
خروج ابراهیم حاتمی کیا به سی وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر آمد. دیرباز در سینما 
هم کارنامه خوبی دارد، از دختران انتظار 

طالبی،  ابوالقاسم  نغمه  رضایی،  رحمان 
گرداب حسن  درویش،  احمدرضا  دوئل 
هدایت، به نام پدر حاتمی کیا، مقلد شیطان 
اخراجی های  تا  گرفته  صادقی  افشین 
یک  در  همچنین  او  ده نمکی.  مسعود 
کلبه  فرهنگ،  داریوش  واقعی  گزارش 
شهبازی،  پرویز   ۱۴ عیار  افشار،  جواد 
طبقه  ساکن  و  کریمی  رضا  انعکاس 
وسط شهاب حسینی و تخته گاز محمد 
مثل  هم  او  اوصاف  همه  با  آهنگرانی، 

خیلی از بازیگران دیگر عالقه بسیاری 
شهید  نمایش  کنار  در  و  دارد  تئاتر  به 
محمد جهان آرا که در سال ۱396 روی 
سعید  ماربازی،  در  امسال  رفت  صحنه 

دشتی هم حاضر شد.
کامبیز دیرباز درباره ادای احترام به 
شهدا که پیش از آن در فیلم اخراجی ها 
به شهید مجید خدمت )مجید سوزوکی( 
و در فیلم تک تیرانداز به شهید عبدالرسول 
افتخار  من  داد:  توضیح  داشت،  زرین 

کردم که این نقش را به من سپردند. به 
شهدا تعصب دارم و برایم همیشه قابل 
احترامند چون در همه دنیا به سربازانی 
که برای خاک شان جنگیده اند سر تعظیم 
فرود می آورند. در واقع یکی از مهمترین 
قشرهایی که به آن ها احترام می گذارند و 
محترمند همین سربازان جان  برایشان 
برکفند. هرچه قدر هم از این نقش ها به 
من پیشنهاد شود حاضرم با جان و دل 

بازی شان کنم.

این بازیگر محبوب در بخش دیگري 
از صحبت هایش به حضورش در سریال 
درچشم باد و خاطره ای از قبرستانی در 
وقتی  گفت:  و  کرد  اشاره  لس آنجلس 
برای فیلمبرداری سریال درچشم باد به 
خارج از ایران )آمریکا( رفته بودم، گذرم 
به قبرستان شهر لس آنجلس افتاد و با 
صحنه ای مواجه شدم که پرسیدم اینجا 
کجاست؟ گفتند مزار سربازهای آمریکایی 
است که به جنگ رفته اند. احترامی که در 
باالترین حد احترام جامعه است حتی باالتر 
از احترام به رئیس جمهورشان! ما هم اینجا 
این احترام را قائلیم اما در خطر فراموشی 

به واسطه مرور زمان قرار گرفته است.
ایرانی  تک تیرانداز  نقش  بازیگر 
کرد:  تاکید  زرین(  عبدالرسول  )شهید 
نسلی  با  اما  من می دانم جنگ چیست 
جنگ  از  شناختی  که  هستیم  روبروی 
ندارد؟ به هر حال ممکن است این احترام 
آرام آرام فراموش شود. از این دردناک تر، 
هنوز کسانی زنده اند که جنگ رفته اند و 
کرده اند.  بزرگمردی هایی  و  ایثارگری ها 
یا دست ندارند و یا پا ندارند و امروز در 
آسایشگاه های روانی  بستری اند. دارو ندارند 
و آنقدر درگیر مشکالت اقتصادی اند که 
پول ندارند داروی ُمسکن بخرند. خیلی 
ناجوانمردانه است کسی که رفته سالمتی 
از  بخشی  و  انداخته  درخطر  را  خودش 
وجودش را در طبق اخالص گذاشته تا 
وجبی از خاک این مرز و بوم کم نشود 
را به امان خدا رها کنیم. رزمنده ای که 
شهید شده جایش خوب است، این  مسائل 
دغدغه های من است. به عنوان نسلی که 
دهه پنجاهی ام و در جنگ تنها 7-8 سال 
داشتم و این ها را درک کرده ام و نیاز داریم 
با این آثار نمایشی،  این مفاهیم ارزشمند را 

برای مخاطب مان جا بیندازیم.
کامبیز دیرباز در پاسخ به این سوال 
که شهید عبدالرسول زرین به عنوان تک 
تیرانداز ایرانی با این فیلم سینمایی معرفی 
شد، قهرمانی که دغدغه اش در سینمای 
ایران احساس می شود و کودک و نوجوان 
ما به این مفاهیم نیاز دارند، افزود: ما هم 
دقیقا تمام سعی مان را کردیم یک قهرمان 
در کنار قهرمانان دیگر که در سینمای 
ایران بوده اند، ثبت کنیم، تمام تالش مان 
به  این قهرمان هم  تا  را به کار بستیم 

ویترین ملی سینمای ایران اضافه شود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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اگر جامعه بر مبناي دوستي باشد، همه مشکالت برطرف مي شود
محمد حسین زاده

موزه سینمای ایران در ادامه انتشار 
سلسله نشست های تاریخ شفاهی خود 
کاویانی،  فردوس  زادروز  مناسبت  به 
هنرمند  این  با  گفتگو  از  بخش هایی 
پیشکسوت و دوست داشتني سینما، تئاتر 

و تلویزیون را منتشر کرد.
در این گفتگوي صمیمانه فردوس 
مهرماه  چهارم  اینکه  بیان  با  کاویانی 
۱320 در اسماعیل آباد کرمان به دنیا 
ابتدایی  اول  گفت: کالس  است،  آمده 
نزد عمویم در یزد به مدرسه رفتم و از 
ششم ابتدایی دوباره به کرمان برگشتم 
و تحصیل کردم و در همان سالها شوق 
تئاتر من را به تهران کشاند و دبیرستان 

را به پایان رساندم.
وی با اشاره به عالقه اش به تئاتر 
پنجم  کالس  می آید  یادم  داد:  ادامه 
دبستان تئاتری را برای اجرا به مدرسه 
ما آورده بودند و من به فراش مدرسه 
گفتم می خواهم هرشب این نمایش را 
ببینم و او هم به شوخی به من گفت هر 
شب باید سالن را جارو کنم تا اجازه بدهد 
و من هم پذیرفتم. ۱3 روز این نمایش 
در مدرسه ما اجرا داشت و من هر روز 
آن را می دیدم به شکلی که آن را حفظ 
شده بودم و همان تئاتر را کارگردانی و 

اجرا کردم.
فردوس کاویانی در بخش دیگري 
کرد:  خاطرنشان  خود  صحبت هاي  از 
تازه شروع کرده  را  تئاتر  زمانی که کار 
بودم یک نمایش آلمانی را به کارگردانی 
زنده یاد حمید سمندریان اجرا کردیم و 
بعد از آن به اداره تئاتر رفتم و به صورت 
قراردادی استخدام شدم و در آنجا ابتدا 

شروع به کارهای پانتومیمی کردم.
وی با اشاره به فیلم پرونده، گفت: 
من نقش های منفی دوست را ندارم و 
مهدی  به  می خواستم  فیلم  این  برای 
بیایم  نمی توانم  که  بگویم  صباغ زاده 
را  قرارداد  شدم  متوجه  یکباره  به  اما 

امضا کرده ام.
وی با اشاره به حضورش در محله 
برو بیا، گفت: برای این فیلم اکبر عبدی 
را برای یک نقش دعوت کرده بودند و 
برای نقش مش مهدی من را پیشنهاد 
داده بودند و من هم پذیرفتم که بسیار 

هم مورد استقبال قرار گرفت.
یوش  ر ا د ینکه  ا ن  بیا با  وی 
خت  سا به  جه  تو با  یی  جو مهر
ُکمیک  آثار  می توانست  اجاره نشین ها 
بسازد، گفت: کار طنز  را هم  دیگری 
سخت  تئاتر  و  تلویزیون  سینما،  در 
تصویری  کارهای  در  متاسفانه  است. 
داریم  دلشوره  بازیگرها  ما  همیشه 

بودن  طوالنی  دلیل  به  گاهی  زیرا 
و  از طنز کار کم می کنند  فیلم  زمان 
زیربنای طنز را می گیرند که همین امر 
تا مخاطب خنده اش  موجب می شود 

نباشد. نگیرد و طنز 
فیلم  بانو،  اینکه  بیان  با  کاویانی 
برای  فیلم  این  در  گفت:  بود،  خوبی 
نقش هایمان با گوهر خیراندیش بحث ها 
و گفتگوهای زیادی داشتیم تا به نقش 
مورد نظر برسیم. کل فیلم درباره این 
حال  در  درخت ها  و  باغ ها  که  است 
نابودی است. اینکه درخت ها که به مردم 
زندگی می دهند را می زنند و جای آنها 

آپارتمان می سازند.
وی همچنین بیان داشت: در سینما 
نقش های مکمل خیلی ظریف را دوست 
دارم و ترجیح می دهم زیرا برایم گویاتر 
اول  دنبال نقش های  به  است و خیلی 
را  اول  نقش  اغلب  تئاتر  در  اما  نیستم 

بازی کردم.
فردوس کاویانی در پایان با بیان 
شادکردن  بر  همیشه  من  سعی  اینکه 
یک ملت بوده است، بیان داشت: مردم 
همیشه از آژانس دوستی به خوبی یاد 
بر  را  اجتماع  اگر  می کنند، من معتقدم 
مسائل  همه  بگذاریم  دوستی  مبنای 
همه  رفت.  خواهد  بین  از  مشکالت  و 
داستان هایی که در آژانس دوستی نشان 

داد شد در انتها به دوستی، باهم بودن، 
درد هم را دانستن و اینکه خوب است 
و  می شود  منتهی  کنیم  کمک  هم  به 
باید توجه داشته باشیم که اینها سازنده 

زندگی ما هستند.
فیلم هایی  در  کاویانی  فردوس 
در  اجاره نشین ها،  پرونده،  همچون 

مسیر تندباد، بانو، همه دختران من، سفر 
پرماجرا، سگ کشی، میکس، جایی برای 
زندگی، نارنجی پوش و… نقش آفرینی 
اخیر  سال هاي  در  ولي  است  داشته 
دور شده  باریگري  از  بیماري  دلیل  به 
از  بسیاري  مانند  نیز  او  متاسفانه  و 
بي مهري  مورد  پیشکسوت  هنرمندان 

مسئوالن و حتي اهالي عرصه هنر قرار 
گرفته است.

فردوس  با  گفتگو  است،  گفتنی 
و  است  بوده   ۱386 سال  در  کاویانی 
این هنرمند  برای  ایران  موزه سینمای 
و  تئاتر   ، سینما محبوب  پیشکسوت 

تلویزیون آرزوی سالمتی دارد.


