
کارشناس اقتصادی:

بهبود وضعیت اقتصادی بدون رفع تحریم ، خیال بافی است

اتاق  زیست  محیط  و  انرژی  کمیسیون  رئیس 
بازرگانی تهران، تهاتر نفت با کاال را مدل مناسبی برای 
فروش نفت دانست و تصریح کرد که می توان از فرصت 
عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های شانگهای برای تقویت 

و توسعه دیپلماسی انرژی کشور بهره برد.
به گزارش دنیای جوانان، رضا پدیدار با اشاره به اینکه هنوز 
در  اقتصادی  سیاست گذاری های  و  عملیاتی  اجرایی،  روابط  درباره 

داد:  ادامه  نشده،  گرفته  تصمیمی  شانگهای  سازمان همکاری های 
باید منتظر بود و دید که چگونه می توان از فرصت عضویت در این 
سازمان برای توسعه دیپلماسی انرژی استفاده کنیم.این فعال بخش 
خصوصی تصریح کرد: با تهاتر نفت، کشور می تواند از ظرفیت های 
تولید خود استفاده کرده و مشکل صادرات را در شرایط تحریم تا 

حد زیادی حل کند.
صفحه 3

یک استاد دانشگاه:

والدین درس خواندن را برای فرزند خود 
معنادار کنند

واکسیناسیون خانه به خانه در کشور اجرا می شود 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
اعالم اینکه محدودیت ها برای افرادی که دو ُدز 
واکسن تزریق می کنند برداشته می شود، گفت: 
خوشبختانه واکسن کرونا به وفور تامین شده و 
باالی ۸۰ میلیون ُدز واکسن در کشور وارد شده و بیش از 
۵۴ میلیون ُدز واکسن تزریق شده و امیدواریم به سرعت به 

پوشش حداقل ۷۰ درصد برسیم.
اللهی در  به گزارش دنیای جوانان،  دکتر بهرام عین 
خانواده های شهدای شهرستان  از  تعدادی  با  دیدار  حاشیه 
بهمئی که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: 
امیدواریم که ایران در واکسیناسیون علیه کرونا بتواند در دنیا 
در جایگاه باالیی قرار گیرد و خوشبختانه از نظر تزریق واکسن 
کرونا، از برخی کشورها پیش افتاده ایم و انتظار داریم که با 
واکسیناسیون کامل و رعایت پروتکل ها حتی پس از تزریق 

دو ُدز واکسن، شاهد کنترل بیماری کرونا باشیم.
صفحه 2

تولیت آستان قدس رضوی:

ناامیدی و بی اعتمادی حربه جدید دشمن 
علیه ملت ایران است

4
برای قهرمانی ششم، برنامه ریزی کرده ایم!

صفحه  6

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1847-  شنبه 10  مهر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
انتظامي: اثري 
حماسي درباره 

حاج قاسم سلیماني 
خواهم ساخت

6ورزش
برانکو: ایران و کره به 
راحتی به جام جهانی 

صعود می کنند

هنگ 7فر

محمدمهدی اسماعیلی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در روزهايي 
كه مصادف با بزرگداشت هفته دفاع مقدس است، با مجید انتظامی، 
هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی ايران ديدار و گفتگو كرد و اين 
آهنگساز برجسته موسیقي كشورمان قول ساخت يك اثر حماسي 
مهم را به وزير ارشاد داد و آن هم وعده ساختن اثری درباره 

فداكاری های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود.

برانکو: برداشت ما از دو بازی اول مقابل ژاپن و عربستان 
بسیار مطلوب است، زيرا ما هر دو بازی را بسیار خوب انجام 
ما  اما  داد،  را شکست  ما  كه  عربستان  مقابل  حتی  داديم، 
و  كرديم  خلق  موقعیت  چندين  كرديم،  بازی  خوب  بسیار 
مطمئناً مستحق يك گل بوديم. شايسته تساوی برابر عربستان 

بوديم اما باختیم.

روز  مناسبت  به  پیامی  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
بزرگداشت موالنا نوشت: گرامی داشت موالنا، بزرگداشت 
يك فرد نیست بلکه نکوداشت عشق و دين است و روزی 
كه به نام اوست فرصت دوباره ای است تا با تعمق و تفکر در 
آثار اين شاعر و عارف بزرگ، راهی به كمال بیابیم و راه و 

روش او را ارج نهیم.

وزیر فرهنگ: 
بزرگداشت موالنا، 
نکوداشت عشق و 

دین است

توسعه دیپلماسی انرژی با عضویت در سازمان شانگهای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
در دستور کار نمایندگان مجلس 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در هفته پیش روی، 
بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار، تسری 
فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و چرایی تأخیر 
چندماهه در ترخیص کاالهای اساسی مورد نیاز کشور را در دستور کار 

دارند.
صفحه 2

و  سال جاری  پایان  تا  حداقل  گفت:  وزیر صمت 
برسیم  خارجی  تراز  در  توازن  یک  به  ما  که  زمانی  تا 
واردات خودرو اشتباه است، زیرا حجم زیادی از منابع 

ارزی را درگیر می کند و قیمت ارز افزایش می یابد.
صمت،  وزارت  از  نقل  به  و  جوانان  دنیای  گزارش   به 
د  بنیا ئیس  ر ر  حضو با  سمی  ا مر ر  د مین  فاطمی ا رضا  سید 
مشکالتی  شدم  متوجه  کرد:  اظهار  یثارگران  ا امور  و  شهید 

تأمین  در  مشکالتی  عبارتی  به  دارد  وجود  صنعت  حوزه  در 
با  وقت  سرع  ا در  که  است  نبخشی  ا تو تجهیزات  قیمت  و 

کرد. خواهیم  پیگیری 
وزیر صمت ادامه داد: بخش هایی که امکان ساخت داخل دارد 
در اسرع وقت تسهیل می شود و آن قسمتی که باید وارد شود در ادامه 

که این افراد بتوانند از بهترین امکانات استفاده کنند.
صفحه 3

واردات خودرو تا پایان سال اشتباه است
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امـور  وزیـر  خانـدوزی  احسـان 
دولـت  گفـت:  دارایـی  و  اقتصـادی 
سـیزدهم در شـهریور بدون یک ریال 
مرکـزی  بانـک  از  جدیـد  اسـتقراض 
توانسـت بودجـه خـود را تامیـن کنـد 
حقـوق  شـهریور  پایـان  از  زودتـر  و 

کارکنـان دولـت واریـز شـد.
خانـدوزی در یـک گفـت وگوی 
تلویزیونـی بـا بیـان اینکـه متاسـفانه 
درصـدی   3 از  بیـش  افزایـش  آمـار 
متوسـط قیمت هـا در اقـالم مصرفـی 
ر  بسـیا خبـر  شـهریور  در  ر  نـوا خا
ناخوشـایندی اسـت، افـزود: ایـن نرخ 
بایـد حتمـًا در ماه هـای آینـده کنتـرل 
تـورم  ایـن  شـود.وی دربـاره دالیـل 
گفـت: بخشـی از این تـورم مربوط به 
افزایـش قیمـت ارز و همچنیـن فشـار 
کسـری بودجـه در ماه هـای ابتدایـی 
سـال اسـت که موجب برداشـت بیش 

از انـدازه از بانـک مرکـزی شـد.
سـت  سیا  : د و فـز ا نـدوزی  خا
را  خـود  تاثیـر  تاخیـر  بـا  اقتصـادی 
خواهـد گذاشـت و اگـر دولـت بـا ۵۰ 

هـزار میلیـارد تومـان کسـری بودجـه 
از  امسـال  نخسـت  ماهـه  چهـار  در 
بانـک مرکـزی اسـتقراض کـرد، ایـن 
موضـوع خـود را در ماه هـای ششـم و 

می دهـد. نشـان  هفتـم 
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی 
گفـت: دولـت سـیزدهم بـرای کنترل 
افزایـش قیمت هـا اقـدام هایـی را در 
دسـتور کار قـرار داده از جملـه کنترل 

نوسـانات نـرخ ارز از طریـق افزایـش 
فـروش نفـت و میعانات که در دسـتور 

کار قـرار گرفته اسـت.
بـرای  همچنیـن  داد:  ادامـه  او 
تسـهیل دسترسـی بـه ارزهـای بلوکه 
شـده کشور در سـایر کشورها تدابیری 
در روزهـای اخیـر اتخاذ شـده اسـت.

از  اسـتقالل  افـزود: دربـاره  وی 
بانـک مرکزی نیـز اقدام هایـی انجام 

شـده و بـر خالف پنـج ماهـه ابتدایی 
شـهریور  در  سـیزدهم  دولـت  سـال، 
بـدون یـک ریـال اسـتقراض جدید از 
بانـک مرکزی توانسـت بودجه خود را 
تامیـن کنـد و زودتر از پایان شـهریور 

حقـوق کارکنـان دولـت واریز شـد.
خانـدوزی گفـت: مـا در ماه های 
ابتدایی سـال، ۱۶ هـزار میلیارد تومان 
تامیـن مالـی از طریـق فـروش اوراق 
داشـتیم کـه ایـن رقـم در یـک مـاه 
تومـان  میلیـارد  هـزار   2۷ بـه  اخیـر، 

اسـت. یافته  افزایـش 
او ادامـه داد: تـداوم ایـن اقـدام 
هـا، می توانـد کنتـرل تورم و کشـیده 
شـدن ترمز افزایـش قیمت ها را در پی 
داشـته باشـد هرچنـد ممکـن اسـت با 

چنـد مـاه فاصلـه، تاثیـر بگذارد.
خانـدوزی در پایـان گفـت: بویژه 
بـا تغییـر الیحـه بودجه سـال ۱۴۰۱، 
کمتـر کسـری بودجه خواهیم داشـت 
و شـاهد پاییـن آمـدن سـطح عمومی 
قیمت هـا در ماه هـای آینـده خواهیـم 

. د بو

نماینده زرتشتیان ایران در مجلس 
ایرانیان  همه  گفت:  اسالمی  شورای 
و  فرهنگ  آیین،  دین،  نژاد،  از  فارغ 
قومیت خون اهدا کنند چون با اهدای 
خون و خیراندیشی یعنی اینکه زندگی 

را اهدا و جاری کرده  اند.
به گزارش دنیای جوانان،  اسفندیار 
نهم  گرامیداشت  مناسبت  به  اختیاری 
مهر ماه روز اهدای خون پیروان ادیان 
انجام  در  ایرانیان همیشه  افزود:  الهی 
امور خیر پیشقدم بودند و اهدای خون 
ای  ویژه  جایگاه   زمینه  این  در  هم 
داشته، ایرانیان همواره با اهدای خون 
نجات دهنده زندگی بیماران نیازمند به 

خون و فرآورده های آن بودند.
وی ادامه داد: اگرچه در دو سال 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا در 
از مراجعه کنندگان  جامعه شاید کمی 
باشد،  شده  کاسته  خون  اهدای  برای 
اما ایرانیان فارغ از دین و فرهنگ به 
دنبال اهدای خون و اهدای زندگی به 

هموطنان خود بودند.
که  وقتی  کرد:  تصریح  اختیاری 
مراکز  به  خون  اهدای  برای  فردی 
و  ا ز  ا می کند  مراجعه  خون  نتقال  ا
منطقه،  کدام  از  که  نمی شوند  پرسیده 

دین، فرهنگ و قومیت است، بنابراین 
برای  فرصت  اولین  در  ایرانیان  همه 
جان  نجات  به  کمک  و  خون  اهدای 
بیماران نیازمند به خون و فرآورده های 
آن اقدام کنند.نماینده زرتشتیان ایران 
در مجلس با بیان اشعاری از فردوسی 
تصریح  ایرانی  سرای  حماسه  شاعر 
ز  نبود،  فرشته  فّرخ  فریدون  کرد:« 
داد  به  نبود،  سرشته  عنبر  ز  و  ُمشک 
و  داد  تو   ، نیکویی  آن  یافت  و ِدهش 
شعر  این  تویی« ؛  فریدون  کن  ِدهش 
است  زمین  ایران  فرهنگ  از  برگرفته 
که نشان می دهد ایرانیان داد و دهش 
و   اند  داده  قرار  کار خود  دستور  در  را 
همیشه در امور خیر پیشقدم بوده اند.

سالروز  گرامیداشت  با  اختیاری 
یار  ایزد«  »مینا  دکتر  یاد  زنده  تولد 
فرهیخته  زن  یک  و  ایرانی  زن  شیر 
مناسبت  به  مهرماه  نهم  گفت:  ایرانی 
تولد وی روز اهدای خون پیروان ادیان 

الهی نام گذاری شده است.
ایزدیار  مینا  یاد  زنده  افزود:  وی 
از زنان برجسته و چهره های محبوب 
ایرانی که با رتبه باال در دانشگاه  زن 
  ۱3۶2 سال  از  شد  پذیرفته  تهران 
تاسیس  برای  الزم  های  پیگیری 

داد  انجام  را  ایران  تاالسمی  انجمن 
تا سرانجام ۶ سال بعد در سال ۱3۶۸ 
وی  همت  به  ایران  تاالسمی  انجمن 

تأسیس شد.
نماینده زرتشتیان ایران در مجلس 
گفت: یکی از مهمترین اقدامات زنده یاد 
ایزدیار در انجمن تاالسمی و هموفیلی 
افراد  دادن  قرار  پوشش  زیر  ایران 
انجمن  این  در  هموفیلی  و  تاالسمی 
دادن  قرار  کار  دستور  در  همچنین  و 
با  که  بود  انجمن  این  در  غربالگری 
اقدامات موثر وی شاهد کاهش بیماران 

تاالسمی و هموفیلی بودیم.
مینا  زنده یاد  کرد:  تصریح  وی 
طبی  مرکز  عضو  همچنین  یزدیار  ا
و  نجات  برای  و  بود  نیز  کودکان 
تالش  نیز  سرطانی  بیماران  درمان 
زیادی انجام داد، اما متاسفانه خودش 
در سال ۱3۹2 به دلیل ابتال به سرطان 

درگذشت.
جایگاه  دلیل  به  گفت:  اختیاری 
ایزدیار  مینا  یاد  زنده  موثر  و  علمی 
روز ۹ مهر به نام اهدای خون پیروان 
و همچنین  نام گذاری شد  الهی  ادیان 
برگزار  ایشان  یاد  به  علمی  جشنواره 
انتقال  طب  ویژه  جایزه  و  شود  می 

خون هم به دلیل فعالیت های چشمگیر 
ایزدیار به پژوهشگران  و موثر مرحوم 
در حوزه پژوهش های خون اختصاص 

یافته است.
وی تصریح کرد: اگر چه دو سال 
پیدا  شیوع  جامعه  در  کرونا  که  است 
کرده است، اما همواره روز تولد ایشان 
و همین طور روز اهدای خون پیروان 
ادیان الهی با اهدای خون پیروان ادیان 

الهی در ایران گرامی داشته می شود.
وی اعالم کرد: امسال هم مانند 
ادیان  نمایندگان  گذشته  های  سال 
شورای  مجلس  در  ایران  در  الهی 
مهرماه  نهم  روز  صبح   ۱۰ اسالمی 
در مرکز انتقال خون وصال در تهران 
اهدی خون خود  با  و  حاضر می شوند 
به  نیازمند  بیماران  به  کمک  ضمن 
یاد  زنده  یاد  آن  فرآورده های  و  خون 

مینا ایزدیار را گرامی می دارند.
اختیاری به همه ایرانیان فارغ از 
دین و مذهب و قومیت و منطقه توصیه 
کرد؛ با اعتماد از رعایت پروتکل ها در 
خاطر  اطمینان  با  خون  انتقال  مراکز 
انتقال  مراکز  به  خون  اهدای  برای 
خون مراجعه کنند و نجات دهنده جان 

بیماران نیازمند به خون باشند.

صفحه 3

نماینده زرتشتیان ایران در مجلس:

اهدای خون جدا از دین و مذهب، جاری کننده زندگی است 

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

سیاست اقتصادی با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت!

فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی ساده 

نوبت دوم
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۹ تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
مهلت زمانی ارائه مدارک: ساعت ۱۹ مورخه ۱۴۰۰/۰۷/2۵

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: 33۴۷۹۸2۱-2۵

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰2۱-۴۱۹3۴
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷3۷ و ۸۵۱۹3۷۶۸ 

شماره نامه: ۱۱۱2/۹۰۱
شناسه آگهی : ۱۱۹۹۷۷۶

از  و  شجاع  متعهد،  دریادالنی  آتش نشانان 
انسان  نجات  برای  فداکارانه  که  هستند  خودگذشته 
درهای دیگر به دل شعله های آتش می زنند و از جان 
قهرمانانی هستند که می بایست  آنها  خود می گذرند. 

هر چه بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
فداکاری، ایثار و ازخودگذشتگی چیزی نیست که 
در حرف باقی بماند، بلکه می بایست در عمل تبلور 
یابد به همین دلیل کم پیدا می شود، افرادی که به 
اینها عمل کنند و حتی در این راه جان خود را از دست 
بدهند اما عده ای هستند که به واسطه عشق و عالقه 
ای که دارند، این کار را می کنند و عده ای این کار 
را شغل و زندگی خود قرار می دهند؛ آتش نشانان از 
جمله افرادی هستند که متعهدانه و خالصانه سالمتی و 
جان خویش را در معرض خطر قرار می دهند تا نجات 
بخش جان دیگران باشند و شب و روزشان اینگونه می 
گذرد که هر لحظه می بایست از جان خود به خاطر 
جان دیگران بگذرند. پس تنها نام نهادن یک روز به 
این  بایست همواره  بلکه می  این مهم کافی نیست، 

خدماتشان را قدردان بود.
یک از نمونه از خودگذشتگی آتش نشانان کشور 
این  به  افتاد.  اتفاق  ۱3۵۹خورشیدی  مهر  هفتم  در 
صورت که زمانی که آتش نشانان آبادان و منطقه های 
اطراف در حال مهار آتش برافروخته شده بر اثر حمله 
بودند،  این شهر  پاالیشگاه  به  بعثی  نیروهای  هوایی 
هواپیماهای رژیم بعثی بار دیگر آنجا را بمباران کردند 
از آتش نشانان به شهادت رسیدند.  تعداد زیادی  که 
به همین دلیل هم ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش 
نشانی کشور در ۱3۷۹خورشیدی پیشنهاد داد تا سالروز 
شهادت این دالورمردان به عنوان »روز آتش نشانی 
و ایمنی« نامگذاری شود که این امر با تایید شورای 

عالی انقالب فرهنگی محقق شد.
آتش سوزی پالسکو؛ اوج ایثار آتش نشانان

هنگامی که پالسکو در تاخت و تاز آتش سوخت 
آتش  و  آب  میان  نبرد  در  سوخته  نیمه  البسه های  و 

که  اشخاصی  اندوهناک  مرگ  با  سرانجام  رقصیدند، 
همیشه سربازان نجات بودند به تسلیت پایان یافت.  
صبح پنجشنبه 3۰ دی ۱3۹۵ بود که خبری در شهر 
برای  خبر  این  است«  گرفته  آتش  »پالسکو  پیچید، 
خانواده های آتش نشانانی که عازم ساختمان در حال 
بود، قصه  از یک خبر  بیشتر  بودند،  سوختن پالسکو 
مرگ و زندگی بود. مرگ گلوی فرزندانشان را در میان 
دود و آتش  و آهن های گداخته  می فشرد و آنان بهت زده 
و دستپاچه این رقص مرگ را به تماشا نشسته بودند 
و کاری از دستشان برنمی آمد. پالسکو با سهل انگاری 
آتش گرفت، اما آتش بی تدبیری به جان آتش نشانان 
افتاد، ۱۶ آتش نشان یکی پس از دیگری با شعله های 
آتش به زمین افتادند و برگی را به تاریخ فداکاری و 
حتی  افزودند.  بوم  و  مرز  این  آتش نشانان  جانفشانی 
حادثه  به  فراموشی  گرد  زمان   گذشت  دلیل  به  اگر 
پالسکو نشسته باشد و مردم دیگر خبرهای آن حادثه 
این حادثه برای خانواده هایی که  اما  را دنبال نکنند، 
و  کهنه  دادند،  دست  از  حادثه  این  در  را  عزیزانشان 

فراموش نخواهد شد.
قهرمانان آتش

البته فارغ از فداکاری آنها که کسب و کارشان 
ایثار و فداکاری است، افراد دیگری هم هستند که در 
چنین مواقعی جان خود را فدای دیگران می کنند و کم 
نبوده اند، چنین انسان هایی که ما گاهی نام آنها را می 
شنویم که در فالن روستای دور افتاده معلمی جان خود 
را فدای دانش آموزانش کرد یا اینکه در فالن کالن 
شهر پسری به دل آتش زد تا عده ای را نجات دهد.

معلم فداکاری که چون شمع سوخت
»در ۱۸ بهمن ۱3۷۶، ساعت ۱۱ صبح بر اثر وزش 
باد شدید و طوفانی بودن هوا، بخاری کالس دوم آتش 
گرفت و به آتش سوزی در کالس منجر شد. بر اثر 
را  داد و فریاد بچه ها متوجه موضوع شدم. بچه ها 
یکی یکی به همراه یکی از همکاران از کالس بیرون 
آوردم. در این مدت آتش کل فضای کالس را در بر 

در  بیایم  بیرون  از کالس  خواستم  وقتی  بود.  گرفته 
بسته شد و چون در دستگیره نداشت، داخل آتش گیر 
افتادم«؛ این شرح واقعه آتش سوزی در مدرسه روستای 
»بیجارسر« در شفت است که از زبان حسن امیدزاده 
معلم آنجا بیان شده است؛ معلمی که برای نجات جان 
دانش آموزانش فداکارانه به دل آتش زد و سرانجام در 
چهارشنبه 2۸ تیر ۱3۹۱ خورشیدی پس از ۱۵ سال 
تحمل رنج و درد فراوان، عوارض و عواقب ناشی از 
تسلیم  آفرین  جان  به  جان  سالگی  در ۵۸  سوختگی 
کرد و برای همیشه در آرامگاهی در زادگاهش آرمید.

علی لندی؛ قهرمان کوچک
نمی  سال  و  سن  خودگذشتگی  از  و  فداکاری 
شناسد، شهر و روستا نمی شناسد، باال و پایین شهر 
در حساس  مهربانی می خواهد که  قلب  فقط  ندارد؛ 
ات  زندگی  تصمیم  ترین  ممکن، سخت  زمان  ترین 
بتوانی جان  تا  بگذری  از جان خود  یعنی  بگیری؛  را 
 ۱۵ علی  که  بود  اینگونه  و  بدهی  نجات  را  ای  عده 
ساله داستان ما از جان خودش گذشت تا نشان دهد 
که برای فداکاری نباید شعار داد، بلکه در عمل دیده 
شود. علی لندی متولد ۱3۸۵ خورشیدی در ایذه بود 
که به دل آتش زد و جان 2 زن را نجات داد اما خودش 

دعوت حق را لبیک گفت.
 ۱۴۰۰ شهریور   ۱۸ که  بود  اینگونه  داستان 
خانم  یک  خانه  در  سوزی  آتش  پی  در  خورشیدی 
تا  کنند  می  کمک  درخواست  مادرش،  و  میانسال 
اینکه نوجوانی پانزده ساله بنام علی لندی برای نجات 
آنها اقدام می کند که متاسفانه خود نیز دچار حریق و 
سانحه سوختگی می شود. علی با ۹۱ درصد سوختگی 
و  اهواز  طالقانی  بیمارستان سوانح سوختگی  به  ابتدا 
حضرت  سوختگی  سوانح  بیمارستان  به  آن  از  پس 
امام موسی کاظم اصفهان اعزام شد اما زندگی علی 
به پایان رسید. اقدام علی ۱۵ ساله برای نجات 2 زن 
این  و غیرت  اوج شجاعت، جسارت  آتش  در  گرفتار 

نوجوان را نشان داد.

به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی؛

قهرمانان آتش
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تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دستور کار نمایندگان 
مجلس 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در هفته پیش روی، بررسی طرح 
تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار، تسری فوق العاده خاص کارمندان 
سازمان زندان ها و چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کاالهای اساسی مورد 

نیاز کشور را در دستور کار دارند.
به گزارش دنیای جوانان،  جلسات علنی مجلس شورای اسالمی از 
روز  ملت،  خانه  در  مردم  نمایندگان  و  شد  خواهد  آغاز  روی  پیش  هفته 
یکشنبه ۱۱ مهرماه، نخستین جلسه فصل پاییز سال ۱۴۰۰ صحن علنی را 

برگزار خواهند کرد.
به دلیل ایام وفات پیامبر اسالم)ص(، شهادت امام حسن مجتبی)ع( و 
امام رضا)ع(، جلسات علنی مجلس در هفته پیش روی، روزهای یکشنبه و 

دوشنبه برگزار خواهد شد.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار، ادامه رسیدگی به 
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد الیحه درآمد پایدار و 
هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و بررسی الیحه ایجاد مناطق آزادتجاری- 
صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران در دستور کار جلسات علنی هفته 

پیش روی نمایندگان خواهد بود.
همچنین بررسی الیحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به 
کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، طرح 
توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاست های تنظیم بازار، 
الیحه اصالح ماده )۸( قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث 
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و  طرح اصالح و الحاق موادی به قانون 
نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت.

گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل)۴۴( 
قانون اساسی در مورد الیحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق، 
بررسی الیحه مقاوله نامه بازرسی کار،  الیحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و 
بهداشت شغلی و پروتکل قاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، الیحه موافقتنامه 
همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر و  طرح اصالح مواد 
)۷۰۵( تا )۷۱۱( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی نیز در دستور کار صحن 

علنی مجلس شورای اسالمی پیش بینی شده است.
همچنین بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی، طرح اصالح قانون 
اصالحی  پروتکل  اداری، الیحه  عدالت  دیوان  دادرسی  وآیین  تشکیالت 
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری کرواسی و الیحه پروتکل اصالحی بند)۵-

۴-۱-۱۰( اساسنامه موسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید 
صالحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی )ریسکام( نیز در دستور 

کار نمایندگان مجلس یازدهم است.
در دستور کار جلسات هفته پیش روی صحن علنی مجلس، طرح تسری 
فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 
به کارکنان اداری قوه قضائیه، انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با معرفی هیأت رئیسه جهت عضویت در کمیسیون ویژه جهش و 
رونق تولید و نظارت براجرای اصل )۴۴( قانون اساسی و گزارش کمیسیون 

عمران در مورد زلزله سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
نقض،  اعالمی  موارد  مورد  در  و حقوقی  قضایی  گزارش کمیسیون 
اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم )۱3۴( قانون 
اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی  از مقررات و 
آیین نامه های اجرائی قوانین، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر 
چندماهه در ترخیص کاالهای اساسی مورد نیاز کشور، گزارش کمیسیون 
اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای 
طرح جامع مالیاتی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص های 
اقتصادی در  دولت های یازدهم و دوازدهم و گزارش کمیسیون اقتصادی 
در مورد آسیب شناسی رشته بیمه ای شخص ثالث  نیز برای دستور صحن 

علنی مجلس پیش بینی شده است.

رئیسی:
بهترین لحظات من حضور در اجتماعات مردمی است

رئیس جمهور تاکید کرد: برای من بهترین لحظات این است که در 
اجتماعات مردمی باشم بهترین لحظات بنده به عنوان یک خدمتگزار این 

است که در جمع شما باشم.
به گزارش دنیای جوانان،  سیدابراهیم رئیسی در جریان سفر به یاسوج 
در جمع مردم تنگ سرخ گفت: از دیدار شما بسیار خرسندم. ما آمدیم اینجا 
سد را ببینیم، در مسیر گفتم ماشین را نگه بدارند خدمت شما برسیم منتهای 
مراتب چون شما عزیزان، آقایان و  خانم ها مطالبتان متعدد است؛ عزیزمان 
سرمایه گذار است، خانوم مطلب دیگری می گوید  و آقا جانباز عزیزی هستند 
که مطالب دیگری می گویند خواهشم این است برای اینکه مطالب هر کدام 

جای خودشان پیگیری شود اگر نامه ای دارید دوستان ما از شما بگیرند.
نامه ها حتمًا مورد توجه خواهد  این  تاکید کرد:انشااهلل  رئیس جمهور 
انشااهلل  هستم  استان  در   من  ندارد  اشکالی  ندارید  نامه  هم  اگر  گرفت، 
نامه هایتان را بروید و بنویسید موضوع تان را هم قشنگ مطرح کنید حتما 

بدانید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد:  از اینکه در جمع شما آمده ام صدای شما را 
شنیدم مطالب شما را شنیدم بسیار خرسندم. برای من بهترین لحظات این 
به عنوان یک  بنده  لحظات  بهترین  باشم  اجتماعات مردمی  در  است که 

خدمتگزار این است که در جمع شما باشم.
رئیس قوه مجریه خطاب به مردم تنگ سرخ گفت: منتهای مراتب 
برای اینکه برسیم و مسائل  را پیگیری کنیم و صرف شنیدن نباشد شما 
فقط فرمایش کنید بنده هم بشنوم این مسئله به جایی نمی رسد،  بلکه باید 
پیگیری شود بنابراین خواهشم این است که اگر نامه های  مرقوم فرمودید 

به دوستان بدهید اگر هم نوشتی بنویسید حتما پیگیری شود.

آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی
 مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت از آغاز صدور 
ایرانیان  برای همه ی  انگلیسی  و  فارسی  زبان  به  دیجیتال  واکسن  کارت 

خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان،  مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت از آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی 
برای همه ی ایرانیان خبر داد و اعالم کرد که تمامی افرادی که یک یا دو 
نوبت واکسن زده اند می توانند در سامانه salamat.gov.ir کارت واکسن 

دیجیتال فارسی خود را به رایگان دریافت کنند.
و  آموزشی  اماکن  در  مسافرت، حضور  زمینه  در  محدودیت ها  رخی  ب
ورزشی و محدودیت های مشاغل و اصناف به زودی برای دارندگان کارت 

واکسن دیجیتال فارسی برداشته خواهد شد.
همچنین افرادی که مسافرت خارج از کشور دارند نیز می توانند از طریق 
همین سامانه کارت واکسن دیجیتال انگلیسی خود را به رایگان دریافت کنند.

بنابر اعالم کانال تلگرامی وبدا، لطفا در صورت مشاهده هر گونه اشکال 
در تاریخ یا نوع واکسن یا عدم ثبت یک یا دو نوبت واکسن، فرم »گزارش 

خطا در کارت واکسن دیجیتال« را تکمیل فرمایند.

وزیر بهداشت:

واکسیناسیون خانه به خانه در کشور اجرا می شود 
وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با اعالم اینکه 
محدودیت ها برای افرادی که 
دو ُدز واکسن تزریق می کنند برداشته 
واکسن  خوشبختانه  گفت:  شود،  ی  م
کرونا به وفور تامین شده و باالی ۸۰ 
میلیون ُدز واکسن در کشور وارد شده 
و بیش از ۵۴ میلیون ُدز واکسن تزریق 
شده و امیدواریم به سرعت به پوشش 

حداقل ۷۰ درصد برسیم.
دکتر  جوانان،   دنیای  گزارش  ه  ب
دیدار  حاشیه  در  للهی  ا عین  هرام  ب
شهدای  های  خانواده  از  تعدادی  ا  ب
فرمانداری  در  که  بهمئی  شهرستان 
این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: 
واکسیناسیون  در  ایران  که  میدواریم  ا
جایگاه  در  دنیا  در  بتواند  کرونا  لیه  ع
باالیی قرار گیرد و خوشبختانه از نظر 
تزریق واکسن کرونا، از برخی کشورها 
با  که  داریم  انتظار  و  ایم  افتاده  یش  پ
واکسیناسیون کامل و رعایت پروتکل ها 
حتی پس از تزریق دو ُدز واکسن، شاهد 

کنترل بیماری کرونا باشیم.
وی افزود: واکسیناسیون به تنهایی 
به  بلکه  نیست  بیماری  کنترل  امل  ع
میر  و  مرگ  و  ابتال  میزان  اهش  ک
بیماران کووید۱۹ کمک می کند و بعد از 
واکسیناسیون نیز پروتکل های بهداشتی 

باید کماکان رعایت شود.
اینکه سرعت  بیان  با  اللهی  عین 
واکسیناسیون در کشور مناسب است و 
از آن رضایت داریم، گفت: از دانشگاه 
برای  ایم  خواسته  پزشکی  علوم  ای  ه
واکسیناسیون برخی افراد ناتوان یا دارای 
مشکل، اقدام کنند و برای این منظور 
شماره تماس یا راه های ارتباطی برای 
داشته  وجود  افراد  این  اطالعات  بت  ث
باشد تا واکسیناسیون خانه به خانه در 

کشور اجرا شود.
سفر  به  اشاره  با  بهداشت  زیر  و
اعضای  از  جمعی  و  جمهور  ییس  ر
به  خود  استانی  سفر  دومین  در  ولت  د
در  گفت:  دیگر  محروم  استان  ک  ی
بهمئی، مردم مسائل  مانند  شهرستانی 
و مشکالت فراوانی دارند و هدف دولت، 

رفع محرومیت است. در نشست شورای 
مشکالت  بهمئی،  شهرستان  داری  ا
عمده این شهرستان از سوی مسئوالن 
نماینده مردم در مجلس مطرح شد  و 
که عمده مشکل این شهرستان مربوط 
به حوزه آب شرب، راه های دسترسی 
و اشتغال بود. این مشکالت در جلسه 
و  کهگیلویه  استان  داری  ا ورای  ش
نیز  جمهور  رییس  حضور  با  ویراحمد  ب
گیری  تصمیم  آن  مورد  در  و  طرح  م

می شود.
کرد:  خاطرنشان  بهداشت  زیر  و
دارای  بهمئی  شهرستان  یمارستان  ب
و  است  درصد   ۸۵ فیزیکی  یشرفت  پ
خریداری  نیز  آن  نیاز  مورد  جهیزات  ت
تا  امیدواریم که  و  تامین شده است  و 
علوم  دانشگاه  تالش  با  آینده  وماه  د
پزشکی یاسوج، تکمیل و افتتاح شود و 
وجود این بیمارستان 32 تختخوابی برای 
بهمئی، مزیت های خوبی دارد که می 
تواند بخشی از مشکالت درمانی مردم 

را برطرف کند.
عین اللهی تاکید کرد: در شهرستان 
بهبهان که در مجاورت بهمئی قرار دارد، 
رکورد پوشش واکسیناسیون ثبت شده 
این  مردم  از  باالیی  بسیار  درصد  و 
از  درصد   ۸۰ حدود  یعنی  شهرستان 
مردم این منطقه، واکسن کرونا تزریق 
اند و از مردم فهیم و شهیدپرور  کرده 
تشکر می کنیم که چنین استقبال خوبی 
از واکسن داشته اند و امیدواریم که سایر 
نقاط کشور نیز واکسن کرونا را در اسرع 
وقت تزریق کنند چون در این شرایط 

که بیماری، مقداری فروکش کرده زمان 
طالیی واکسیناسیون است.

دولت سیزدهم کار خود را از حضور 
برخوردار  کمتر  و  محروم  مناطق  ر  د

کشور آغاز کرد
 عین اللهی که به عنوان نماینده 
و  کهگیلویه  به  استانی  سفر  در  ولت  د
سفر  بهمئی  شهرستان  به  ویراحمد  ب
شورای  جلسه  در  همچنین  رده،  ک
اداری شهرستان بهمئی، اظهار داشت: 
شهرستان بهمئی دارای تاریخ و سابقه 
ای دیرینه و غنی به ویژه در مبارزه با 
استکبار و رژیم طاغوت از سال ۱3۱۶ 
صحنه  در  منطقه  این  مردم  و  ست  ا
مقدس،  دفاع  دوران  و  مبارزه  ای  ه
حضور فعالی داشته اند اما متاسفیم که 
شاهد محرومیت در این منطقه هستیم. 
عمده ترین مشکالت شهرستان بهمئی 
مربوط به آب شرب، راه های دسترسی 

و اشتغال است.
در  سیزدهم  دولت  افزود:  ی  و
کرونا  عمده  مشکل  با  خود  کار  غاز  آ
و گرفتاری های ناشی از این بیماری 
برای مردم، روبرو بود بنابراین اولویت 
اول و مهم دولت در شروع کار، حل 
واکسیناسیون  تکمیل  و  کرونا  مشکل 
تامین  با  که  خوشحالیم  امروز  ود.  ب
تالش  حاصل  که  واکسن  سترده  گ
ارکان  و  رییس جمهور  های گسترده 
در  واکسیناسیون  روند  بود،  ولت  د
بیش  امروز  تا  و  گرفته  شتاب  کشور 
از ۵۴ میلیون ُدز واکسن تزریق شده 

تا  واکسیناسیون  ابتدای  از  رحالیکه  د
در  واکسن  ُدز  میلیون   ۵ فقط  تیرماه، 

ایران تزریق شده بود.
روند  کرد:  تاکید  بهداشت  زیر  و
واکسیناسیون با کمک و مشارکت های 
مردمی، تقویت شد و اعتقاد داریم که هر 
حرکتی مردمی باشد، قطعا به موفقیت 
می رسد و شاهدیم که شور و هیجان 
فراوانی در بین مردم و نیروهای داوطلب 
واکسیناسیون  تسریع  به  کمک  رای  ب
شکل گرفته است. هفته گذشته در کشور 
۸.2 میلیون ُدز واکسن کرونا در کشور 
تزریق شد که این به اندازه جمعیت یکی 

دو کشور منطقه است.
نظام  شد:  یادآور  للهی  ا ین  ع
وقت  هر  یران  ا اسالمی  مهوری  ج
اراده کند هر مشکلی از جمله کرونا و 
واکسیناسیون را حل می کند. متاسفانه 
دشمنان ایران سعی در ناکارآمد نشان 
دادن جمهوری اسالمی ایران و القای 
این تفکر به مردم را داشتند که نظام، 
ایران  داد.  نشان  را  خود  باالی  درت  ق
امروز بزرگترین قدرت منطقه در حوزه 
نظامی است که این عامل باعث ایجاد 

امنیت برای کشور شده است.
اندازی  راه  و  تکمیل  گفت:  ی  و
بیمارستان شهرستان بهمئی در دستور 
کار است و تا کنون ساخت این پروژه 
پیشرفت  درصد   ۸۵ حدود  مرانی  ع
فیزیکی داشته و بخش قابل توجهی از 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز آن نیز تامین 
شده و امیدواریم که به زودی عملیات 
ساخت، تکمیل و راه اندازی این مرکز 

درمانی انجام شود.
بهداشت  وزیر  وبدا،    اعالم  نابر  ب
یادآور شد: طرح های اشتغال زایی در 
شهرستان بهمئی و استان کهگیلویه و 
بویراحمد باید به صورت عملیاتی انجام 
این طرح ها در حوزه های  شود و در 
های  بخش  معدن،  جمله  از  ختلف  م
دولتی و خصوصی مشارکت کنند چون 
در حال حاضر، مهمترین مساله استان 
است  اشتغال  بویراحمد،  و  هگیلویه  ک
که باید برای رونق اشتغال، طرح های 

عملیاتی، تعریف و اجرا شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

اثربخشی بیش از ۸۳ درصدِی آسترازنکا در افراد باالی ۶۵ سال 
در  آسترازنکا  واکسن  سازی  مصون  میزان  روی  بالینی  آزمایش های  ر  د
 ۷۴ آسترازنکا،  دارویی  شرکت  و  آکسفورد  دانشگاه  تولیدی  واکسِن  این  مریکا،  آ
درصد تاثیرگذاری را نشان داده است و این رقم در افراد ۶۵ سال به باال به ۸3.۵ 

درصد افزایش می یابد.
به گزارش دنیای جوانان،  این آزمایش بالینی روی 2۶ هزار داوطلب در ایاالت 
متحده، شیلی و پرو انجام شد که دو ُدز واکسن را با فاصله حدود یک ماه دریافت 

کردند. نتایج این آزمایش در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد.
در بین بیش از ۱۷ هزار و ۶۰۰ نفری که واکسن دریافت کرده اند هیچ موردی 
از عالئم شدید یا بحرانی کووید-۱۹ مشاهده نشده است در حالیکه در بین ۸۵۰۰ 
نفری که دارونما دریافت کرده بودند، هشت مورد کووید شدید مشاهده شد. همچنین 
دو نفر در گروه دارونما جان خود را به خاطر این بیماری از دست دادند اما هیچ 

فردی در بین کسانی که واکسن تزریق کرده بودند، فوت نشدند.
از سوی دیگر در این آزمایش بالینی هیچ موردی از عارضه نادر لخته شدن 

خون پس از تزریق واکسن آسترازنکا گزارش نشده است.
به جای  دارد  بود که قصد  گفته  ژوئیه  اواخر  در  آسترازنکا  شرکت سوئدی 
درخواست مجوز استفاده اضطراری، برای گرفتن تاییدیه کامل به سازمان غذا و 

داروی ایاالت متحده مراجعه کند.
به گزارش یورونیوز، واکسن آسترازنکا مجوز استفاده در بیش از ۱۷۰ کشور 

جهان را کسب کرده است.

شرایط جدید دانشگاه تهران برای اسکان دانشجویان در خوابگاه ها
دانشگاه تهران شرایط جدید برای اسکان دانشجویان تحصیالت تکمیلی در 

خوابگاه ها در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ را اعالم کرد.
به گزارش دنیای جوانان،  طبق اعالم اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران 
و بر اساس ابالغیه ستاد ملی مقابله با کرونا، دریافت دو دوز واکسن کرونا توسط 
دانشجویان برای دریافت خوابگاه در نیم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ الزامی است.

در اطالعیه ای که دانشگاه تهران دراین زمینه منتشر کرده نیز آمده است که 
با توجه به ابالغ ستاد ملی مبارزه با کرونا، آموزش در نیم سال اول سال تحصیلی 
تحصیالت  مقاطع  دانشجویان  تنها  و  است  »مجازی«  به صورت   ۱۴۰۰-۱۴۰۱
تکمیلی که دارای شرایط تعیین شده هستند، می توانند با مراجعه به سامانه گلستان 

دانشگاه تهران نسبت به درخواست خوابگاه اقدام کنند.
بر این اساس، تصویب پروپزال، تأیید استاد راهنما و رئیس دانشکده و یا 
دانشکده ها و تزریق دو دوز واکسن و تأیید آن توسط مرکز بهداشت دانشگاه 
تهران برای دریافت خوابگاه از سوی دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی 

الزامی است.
فرایند  دانشجویان،  سراسری  واکسیناسیون  راستای  در  و  این  از  یش  پ
واکسیناسیون دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران که ساکن تهران بودند 
از اوایل مهر آغاز شده است. دانشجویانی که تاکنون موفق به دریافت واکسن نشده 
http://u-test. اند، باید برای دریافت دوز اول واکسن کرونا با مراجعه به سامانه

ir/app نسبت به اخذ نوبت اقدام کنند.
 در این سامانه اسامی دانشجویان کارشناسی به همراه کد ملی آن ها درج شده 
و آن ها می توانند برای جلوگیری از بروز ازدحام و رعایت پروتکل های بهداشتی در 

محل تزریق واکسن نسبت به گرفتن وقت اقدام و سپس مراجعه کنند.
 باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان محل استقرار واکسیناتورها تعیین 
شده و فرزندان و اعضای خانواده اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و کارکنان 
دانشگه که دانشجو هستند)حتی در شهرستان دیگر( می توانند با مراجعه به سامانه 

مذکور نسبت به گرفتن نوبت و واکسینه شدن علیه کرونا اقدام کنند.
بیش  تهران،تاکنون  دانشگاه  دانشجویی  معاون  زارع  دکتر  اعالم  اساس  ر  ب
از ۱۸ هزار عضو هیئت علمی، کارمند و دانشجو تحصیالت تکمیلی علیه کرونا 

واکسینه شده اند.
دانشگاه تهران بیش از ۴۵ هزار دانشجو دارد که تاکنون دانشجویان ساکن 

تهران و 3۰۰۰ دانشجوی خوابگاهی ابن دانشگاه واکسینه شده اند.

مرگ یک نفر در آتش سوزی یک سوپر مارکت
سخنگوی سازمان آتش نشانی جزئیات حادثه آتش سوزی در یک سوپر 

مارکت در میدان آرژانتین را تشریح کرد.
جالل ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره جزییات 
این حادثه گفت: در ساعت ۰3:۵۵ روز جمعه یک مورد حادثه آتش سوزی در یک 
مغازه در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند به سامانه ۱2۵ سازمان آتش نشانی 

شهرداری تهران اطالع داده شد. 
وی با بیان اینکه بالفاصله سه ایستگاه با تجهیزات کامل به محل اعزام 
شد، ادامه داد: محل آتش سوزی یک سوپر مارکت به وسعت 3۰ متر بود، این 
مغازه کرکره برقی داشت و آتش نشانان بعد از برش کرکره مشاهده کردند که 
پشت درب دچار آتش سوزی شده بود و به کاالها سرایت کرده بود. در همان 
حالت با یک فرد جوان 2۶ساله تابع کشور افغانستان کامال بی حال بود مواجه 

شدند که جان خود را از دست داده بود. 
ملکی گفت: آتش سریعا خاموش شد و در ساعت ۰۵:2۴ عملیات به پایان 
رسید و محل در اختیار عوامل انتظامی قرار گرفت. در گذشته هم با مواردی این 
چنین که درب از بیرون بسته باشد و کارگر داخل آن کارگاه یا مغازه مانده باشد 

هم مواجه بوده ایم که این کار بسیار خطرناک است. 

وی افزود: اگر کسانی که در این محیط هستند باید بتوانند خارج شود و اگر 
قرار به بسته شدن در است باید فردی در داخل این محیط ها نباشد.

جانش  قیمت  به  رستوران  در  همسرش  کار  با  شوهر  خالفت  م
تمام شد

چند ماه قبل گزارش مرگ مشکوک مرد جوانی در یکی از بیمارستان های 
پایتخت به پلیس اعالم شد. به دنبال اعالم این خبر تحقیقات از سوی تیم جنایی 
آغاز و بررسی های اولیه نشان می داد که مرد جوان به نام میثم در خانه حالش بد 
شده و خانواده اش با اورژانس تماس گرفته و او به بیمارستان منتقل شده اما تالش 
کادر درمان برای نجات مرد 3۶ ساله بی نتیجه مانده و او تسلیم مرگ شده است.

در ادامه تحقیقات کارآگاهان به سراغ خانواده میثم رفتند. همسر وی به نام 
شقایق گفت: همسرم بیمار بود و دارو مصرف می کرد. روز حادثه هم داروهایش 
را مصرف کرد و خوابید. بعد از ساعتی متوجه وخامت حال او شدم، با اورژانس 

تماس گرفته و او را به بیمارستان منتقل کردیم.
به دنبال مرگ مرد جوان، جسد او برای مشخص شدن علت اصلی مرگ 
آزمایشات  انجام  با  اما  قانونی منتقل شد.  به پزشکی  بازپرس جنایی  به دستور 
سم شناسی و آزمایشات تکمیلی پزشکی قانونی علت مرگ مصرف مواد مخدر 

صنعتی اعالم شد.
میثم هیچ  برادر مرد جوان مدعی شد که  این موضوع  ا مشخص شدن  ب

بیماری و اعتیادی نداشته و مرگ او مشکوک است.
اما  دیگر صورت گرفت  بار  او  خانواده  از  تحقیقات  مرد جوان،  ا شکایت  ب
همچنان همسرمیثم مدعی بود شوهرش بیماری داشته و دارو مصرف می کرده 
است. در حالی که زن جوان چنین ادعایی مطرح می کرد، اما شواهد و مدارکی 
که کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به دست آورده بودند، نشان می داد 

که او واقعیت را نمی گوید.
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افزایش ۷0 درصدی قیمت کارت های 
گرافیکی AMD و انویدیا درمقایسه با قیمت 

اصلی
همان طورکه پیش بینی شده بود، وضعیت دسترسی کاربران به پردازنده های 
و  شده  دشوارتر   2۰2۱ سال  چهارم  سه ماهه  در   AMD و  انویدیا  رافیکی  گ
فروخته  اصلی  قیمت  از  گران تر  به مراتب  قیمتی  با  شرکت  دو  این  محصوالت 

می شوند.
پس از شیوع بیماری کرونا، مشکالت فراوانی برای بازار کارت های گرافیکی 
پیش آمد؛ اما برای مدت کوتاهی، شرکت های سازنده توانستند تعادل را به بازار 
با این حال آنچه رسانه ها خبر می دادند،  پرتالطم کارت های گرافیکی بازگردانند. 
بیشتر شبیه به آرامش پیش از طوفان بود. درواقع، وضعیت فعلی کارت های گرافیکی 

را بسیاری از افراد سرشناس در دنیای سخت افزار کامپیوتر پیش بینی می کردند.
هجوم ماینرها برای خرید کارت های گرافیکی و نیز مشکالت به وجود آمده در 
تولید تراشه به علت شیوع بیماری کرونا سبب شده تا شرکت های سازنده کارت های 
 WCCFTech باشند. در همین زمینه،  بازار  نیاز  نتوانند پاسخ گوی  گرافیکی 
می نویسد که ظاهرا وضعیت قیمت ها و حجم عرضه و دسترسی خریداران به کارت 
به  نزدیک شدن  با   AMD Radeon و   NVIDIA GeForce گرافیک 
سه ماهه چهارم سال جاری میالدی رو به وخامت است. جدیدترین آمار وب سایت 
3DCenter، این وضعیت را تأیید می کند. این منبع اخیرا عملکرد موفقی در 
ارائه وضعیت بازار اروپا در زمینه کارت گرافیک و سایر محصوالت سخت افزاری 

داشته و می تواند دید مناسبی از شرایط حاکم بر بازار را در اختیار ما قرار دهد.
آغاز همه گیری  زمان  از  اقتصاد جهان  به نظر می رسد وضعیت  در حالی که 
برای قیمت ها و  این شرایط  پیدا کرده است، ظاهرا  ویروس کرونا نسبتا بهبود 
وجود  با  و  نیست  صادق   AMD و  انویدیا  محصوالت  به  دسترسی  ضعیت  و
بهترشدن وضعیت در ماه های گذشته، رفته رفته شاهد گران ترشدن محصوالت 
و تضعیف وضعیت دسترسی برای خریداران هستیم. تقریبا اواسط سه ماهه دوم 
2۰2۱ بود که نشانه هایی از بهبود وضعیت بازار در آمارها مشاهده می شد؛ اما حاال 
به نقطه ای رسیدیم که انواع کارت گرافیک گیمینگ به طور متوسط ۷۰ درصد 

گران تر از قیمت. MSRP تولیدکنندگان فروخته می شوند
بازار GPU از زمان شیوع ویروس کرونا و داغ شدن تب رمزارزها در تالش 
است تا کمبود زنجیره عرضه دربرابر حجم تقاضا را جبران کند. بااین همه، تازه ترین 
آمار 3DCenter نشان دهنده این است که روند پیشرفت این بازیابی کامال متوقف 
شده است. کارت گرافیک انویدیا در مقایسه با قیمت های ماه اوت حاال به اختالف 
۷۰ درصدی با قیمت های مصوب رسیدند که در آن زمان به ۵۹ درصد رسیده 
بود. محصوالت AMD نیز اکنون ۷3 درصد گران تر از قیمت واقعی خود فروخته 
می شوند که درمقایسه با اختالف ۶۴ درصدی ماه اوت، رشد قیمت ها در بازار آزاد را 
نشان می دهد. این افزایش قیمت روند نزولی نمودار قیمت ها را کامال متوقف کرده 

و بیشترین رشد قیمت در محصوالت انویدیا را از ماه می 2۰2۱ رقم زده است.
 Radeon، ۶۸۰۰ Radeon RX در این میان، محصوالت خاصی مانند
 XT ۶۶۰۰ XT ،Radeon RX ۶۸۰۰ XT ،Radeon RX ۶۸۰۰ RX
Ti ،RTX 3۰۷۰ ،GeForce RTX 3۰۸۰ و RTX 3۰۹۰ را داریم که 
 AMD کارت گرافیک XT درمقایسه با سایر مدل ها در بازار کمیاب ترند. مدل غیر
Radeon RX ۶۸۰۰ و XT ۶۶۰۰ RX نیز تقریبا در بازار نایاب شده اند و 
 Big Navi RX دسترسی به آن ها بسیار سخت شده است. محصوالت سری
۶۸۰۰ نیز گران ترین مدل ها از نظر اختالف قیمت با نرخ MSRP هستند که با 

۱۰۰ درصد افزایش قیمت مواجه شده اند.
 3۰۸۰ GeForce RTX در سمت انویدیا، کارت گرافیک تازه عرضه شده
Ti تنها محصولی است که با فاصله کمتر از 3۰ درصد از قیمت MSRP فروخته 
 3۰۶۰ RTX ، 3۰۷۰ RTX ، 3۰۸۰ RTX می  شود؛ درحالی که شرایط برای
و مدل های Ti آن ها اصال مساعد نیست و همگی درحدود ۵۰ درصد گران تر 
فروخته می شوند. در ادامه، می توانید خالصه ای از وضعیت فروش کارت گرافیک 

گیمینگ در هفته سی وهفتم عرضه را مالحظه کنید.

یک روان درمانگر بخش قابل توجهی 
از بی خیالی دانش آموزان نسبت به آموزش 
آنالین را به بی انگیزه، بی برنامه و بی هدف 
بودن خانواده ها معطوف دانست و گفت: در 
واقع این بی برنامه بودن و بی خیالی دانش 
و  آشفته  خانواده های  سوی  از  موزان،  آ
بی هدف به آنها منتقل می شود و خانواده ها 
متوجه نیستند اینگونه چه آسیب بزرگی به 

فرزند خود می زنند.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر مژگان 
بی توجهی  متاسفانه  اینکه  بیان  با  حمدپور  ا
زیاد  آنالین  کالس های  به  آموزان  انش  د
است، اظهار کرد: نظم باید در بین اعضای 
در  مسلما  و  باشد  داشته  وجود  انواده  خ
وجود  اصولی  هیچ  که  بی نظمی  انواده   خ
این  از  بی نظم می شوند،  نیز  فرزندان  دارد  ن
از  پیش  حتما  والدین  می شود  توصیه  و  ر
فرزندآوری مهارت های الزم برای زندگی و 
فرزندپروری را کسب کنند چراکه ابتدا باید 
خود والدین نظم را در ابعاد مختلف زندگی 
نظیر ساعت خواب و بیداری رعایت کنند تا 

فرزندان نیز منظم شوند.
علمی  هیات  عضو  و  مدرس  ین  ا
دانشگاه با اشاره به لزوم آگاه سازی خانواده ها 
بی  این  داد:  ادامه  تربیتی،  اصول  یرامون  پ
دانش  به  آن  انتقال  و  والدین  بودن  رنامه  ب
آموزان می تواند اثرات منفی طوالنی مدتی 
گام  در  و  باشد  داشته  آموزان  دانش  رای  ب
نخست باید خود والدین نسبت به آن آگاه 
شوند. تربیت از کودکی و پیش از به دنیا آمدن 
فرزند شکل می گیرد و والدین باید با شیوه 
فرزند پروری منطقی و مقدرانه با فرزند خود 

درباره رعایت نظم در کارها صحبت کنند.
به گفته احمدپور، زور، تحکم و سرزنش 
والدین برای درس خواندن دانش آموزان تنها 
لج بازی و خشم دانش آموزان را به همراه 
دارد و الزم است والدین شیوه فرزندپروری 

مقتدرانه و منطقی داشته باشند.

این روانشناس معتقد است که والدین 
باید احساسات بچه ها را درک کنند و بدانند 
فرزندشان چه می خواهد. همچنین با گفتگو 
درباره ی زندگی افراد موفق به آنها ایده دهند 
و اگر فرزندشان به چیزی عالقمند است او را 

در آن زمینه راهنمایی کنند. 
وی نوع لباس پوشیدن دانش آموزان 
برای حضور در کالسهای آنالین را در نظم 
و  دانست  موثر  آنالین  آموزش  به  توجه  و 
رسمی  لباس  آموزی  دانش  اینکه  فت:  گ
بپوشد و پشت دستگاه )لپتاپ، تب لت و...( 
مهم  بسیار  بنشیند  آنالین  آموزش  رای  ب
است. خانواده ها باید حداقل نیم ساعت قبل 
از کالس بیدار شده و با دانش آموز صبحانه 
میل کنند تا بتوانند به او انگیزه دهند. صحبت 
درباره تفکرات دانش آموزان و احساساتشان 
نسبت به درس و اینکه والدین چطور با فرزند 
خود صحبت می کنند نیز مهم است. انگیزه 
روانی  فضای  به  شدت  به  خواندن  رس  د
خانواده و نگرش آنها به آموزش بستگی دارد 
و قدم اول درست شدن رفتار والدین و حتی 
خواهر و برادرهای بزرگتر است. مدیریت زمان 
و هدفمندی و تغییر در سبک زندگی خانواده 
مهم است. وقتی والدین اهمیتی برای آموزش 

قائل نیستند، خواسته و ناخواسته دانش آموزان 
در این فضا رشد می کنند و درگیر یک سری 

مسائل کم ارزش می شوند.
سخنان  ادامه  در  درمانگر  روان  ین  ا
دانش  انگیزگی  بی  دالیل  بیان  به  ود  خ
با  و  پرداخت  خواندن  درس  برای  موزان  آ
اشاره به اثرات پیشرفت تکنولوژی و زندگی 
ماشینی بر بی هدفی دانش آموزان، تصریح 
کرد: زندگی ماشینی منجر شده است تا نسل 
امروز کمتر دنبال اهداف خود رفته و حتی 
می توان گفت هدف خود را گم کرده است. 
افت تحصیلی به ویژه در نوجوانان زیاد شده 
و دالیل خاص خود را دارد. بعضا نوجوانان 
پسر در صدد هستند زودتر تحصیل را تمام 

کرده و وارد بازار کار شوند.
افت  این  افزود: یک جنبه دیگر  وی 
باشد  نوجوان  افسردگی  می تواند  حصیلی  ت
و  تحصیل  مسیر  ادامه  برای  اشتیاقی  ه   ک
و  آموزشی  محیط  ندارد.  مشخصی  هدف 
اثر گذار است،  نیز  نحوه برخورد آموزگاران 
خیلی از  مراکز آموزشی شاد نیستند و همه 
موثر  ارتباط  است،  تحمیلی  آنها  در  مسائل 
بین معلم و دانش آموز وجود ندارد و خیلی  
از اعضای کادر آموزشی فکر می کنند هرچه 

در کار خود جدی تر باشند مدیریت آنها نیز 
بهتر است درحالی که انعطاف پذیر بودن و 
بیشتر جواب می دهد. حتی  مهربانی کردن 
انگیزه درس  ایجاد  روش تدریس معلم در 
خواندن بسیار موثر است. معلمان می توانند 
برای ایجاد انگیزه تحصیلی در دانش آموزان 
از مستند، خواندن مقاله، کار تحقیقی و حتی 
درس  نباید  کنند.  استفاده  دیواری  وزنامه  ر
دادن حالت دستوری و فرمایشی باشد. بیش از 
اندازه تشویق و تنبیه کردن دانش آموز نتیجه 
عکس دارد و باید تشویق و تنبیه به اندازه و 

در جهت ایجاد عالقه در دانش آموز باشد.
دانشگاه  علمی  هیات  و  مدرس  ین  ا
با بیان اینکه والدین باید درس خواندن را 
برای فرزند خود معنادار کنند، خاطر نشان 
برای  کند  درک  باید  آموز  دانش  رد:  ک
کار  این  بلکه  نمی خواند  درس  الدینش  و
را برای خودش انجام می دهد تا به هدف 
فرزند  به  باید  والدین  برسد.  شخصی خود 
خود یاد دهند چگونه زمان را اداره کند تا 
برسد. همچنین  ریتم منظم کاری اش  به 
تا زمانی که فرزندشان  بدانند  باید  والدین 
از آنها درخواست کمک نکرده است او را 
آموز  دانش  دهند  اجازه  و  نکنند  کمک 
خودش با شکست مواجه شده، یاد گرفته، 
تجربه کرده، اعتماد به نفسش افزایش پیدا 
بیاید. در واقع  بار  کند و موجودی مستقل 
باید خود دانش آموز تکلیفش را انجام دهد 
و والدین تنها باید نظارت کنند چراکه  اگر 
آموز  دانش  دهند  انجام  والدین  را  کلیف  ت
قابلیت های پیشرفتش را از دست می دهد. 
والدین هرگز نباید به فرزند خود با نوشتن 
تکالیفش رشوه دهند، بگذارند دانش آموز 
مسئولیت کارش را بپذیرد و اگر کارش را 
انجام نداد توبیخ شود. توقع بیش از اندازه 
نیز  نوجوان  و  کودک  از  توان  از  خارج  و 
روانشناختی  آسیب های  به  منجر  ی تواند  م

در آنها شود.

یک استاد دانشگاه:

والدین درس خواندن را برای فرزند خود معنادار کنند
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یک کارشناس اقتصادی 
روابط  اگر  داشت:  ظهار  ا
تجاری ایران بهبود پیدا نکند، 
هیچ برنامه ای در بهبود شرایط اقتصادی 
کشور از جمله کاهش نرخ تورم نتیجه 
بخش نخواهد بود و این دولت هم در 

اقتصاد زمین گیر می شود.
به گزارش  دنیای جوانان، مرتضی 
افقه درباره عدم مهار نرخ تورم در دولت 
سیزدهم علی رغم انتقاداتی که مدیران 
سیاست های  به  نسبت  دولت  ین  ا
گفت:  داشتند،  قبل  دولت  قتصادی  ا
دولت  نگرش  که  است  این  اقعیت  و
نمی تواند  و  نیست  توسعه ای  یزدهم  س
در مباحثی مانند کنترل نرخ تورم موفق 

عمل کند.  
وی با اشاره به تاثیر روابط خارجی 
نرخ  مهارم  و  مردم  معیشت  بهبود  ر  د
اقتصاد  وابستگی  دلیل  به  ورم، گفت:  ت
به این موضوع، در ابتدا و در اولویت باید 
تکلیف روابط خارجی  و به تبع آن روابط 
تجاری خارجی مشخص شود. واقعیت 
این است که تا زمانی که این موضوع 
اقدامات حداقل در  نباشد، سایر  شفاف 
نتیجه  یا  نمی دهد  نتیجه  وتاه مدت  ک

بسیار محدود و ضعیفی خواهد داشت.
ادامه  اقتصادی  کارشناس  ین  ا
داخلی  اقدامات  از  برخی  چند  هر  اد:  د
می تواند به بهبود شرایط کمک کند اما 
تیم اقتصادی دولت سیزدهم هنوز وارد 
این مقوله ها نشده است. البته یکسری 
نظر  در  داخلی  در بخش های  قدامات  ا
گرفته شده که اصال کمکی به تولید و 
مهار تورم نمی کند مانند تاکید بر جبران 
کسری بودجه از طریق افزایش مالیات.

افقه با بیان اینکه هر چند کسری 
بودجه خود عامل بخشی از افزایش نرخ 
تورم است اما در حال حاضر بزرگ ترین 
توزیع  و  تولید  نبود  اقتصاد  شکل  م
نامناسب است، اظهار داشت: فعال تیم 
اقتصادی بر روی کسری بودجه تمرکز 
کرده  و اگرچه همین کسری بودجه منشا 
اما  است  تورم  از  توجهی  قابل  خش  ب
این شیوه پیش گرفته شده برای جبران 

کسری بودجه درست نیست.  
وی با تاکید بر اینکه جبران کسری 
مالیات، خوش بینانه و  از طریق  بودجه 
امکانات  با  گفت:   است،  انگارانه  اده  س
موجود از تمام ظرفیت مالیاتی استفاده 

مالیاتی  بیشتر  درآمدهای  و  است  شده 
نیاز به امکانات و اطالعات وسیع تر دارد.

افزود:  اقتصادی  کارشناس  ین  ا
بهبود  درباره  خیال بافی  جز  اکنون  ت
وضعیت اقتصادی بدون رفع تحریم ها، 
هیچ برنامه دیگری از سوی دولت مردان 
برای اقتصاد کشور ارائه نشده است و به 
نظر می رسد اساسا برنامه ای هم ندارند. 
گذشته  سال   ۸ از  جریان  این  هدف 
رسیدن به قدرت بود و برای تحقق این 
هدف در تمام این مدت در شرایط سخت 
تحریم ها و اعمال شدیدترین تحریم ها، 
همواره عملکرد دولت وقت را تخریب 
کردند تا با دلسرد شدن مردم سبد آرا 
به نفع خودشان تغییر کند. از همان رفتار 
و عملکرد این جریان مشخص بود که 
نگرش توسعه ای ندارند و هدف رسیدن 

به قدرت است.       
افقه با بیان اینکه دولت سیزدهم 
برای رفع مشکالت اقتصادی از جمله 
برطرف  و  مذاکره  سمت  به  باید  ورم  ت
کند،  حرکت  تحریم  له  مسا ردن  ک
از  استفاده  برای  دولت  داشت:  ظهار  ا
ظرفیت های داخلی برنامه ای ارائه نداده  
است. شاید این تعلل برای احیای برجام 
به این دلیل است که قدرت چانه زنی را 

در مذاکرات باال ببرند.
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  ین  ا
با  تنها  و  خارجی  روابط  بدون  ینکه  ا
نرخ  نمی توان  داخلی  اقدامات  بر  کیه  ت

تورم را مهار کرد یا آن را کاهش داد، 
بسیار مهمی  نکته  میان  این  گفت: در 
اقتصادی  مباحث  این  در  معموال  ه  ک
الزاما  که  است  این  نمی شود،  یده  د
هدف کاهش نرخ تورم نیست، کاهش 
و  رفاه  افزایش  برای  ابزاری  تورم  رخ  ن
خرید  قدرت  افزایش  و  معیشت  هبود  ب
مردم است اما وقتی پول در جیب مردم 
نباشد و تقاضایی وجود نداشته باشد و از 
این طریق بگویند که نرخ تورم کاهش 

یافته، روند درستی نیست.
به  تورم  نرخ  اگر  داد:  ادامه  فقه  ا
اما مردم  از ۱۰ درصد هم برسد  کمتر 
را  خود  نیازهای  باشند  نداشته  ول  پ
که  است  مبحث  خلط  سازند،   رطرف  ب
متاسفانه کارشناس های اقتصادی گرفتار 
این موضوع شده اند و اتفاقا این رویه به 
دولت کمک کرده که سیاست نادرست 
اقتصادی خود را توجیه کند. بنابراین در 
شرایطی که تولید کاهش یافته، تورم باال 

یا پایین کمکی به مردم نمی کند.  
ه  د ستفا ا به  ه  ر شا ا با  ی  و
کشورهای  و  شرق  ظرفیت های  ز  ا
آن  بر  سیزدهم  دولت  که  مسایه  ه
تاکید دارد، اظهار داشت:  اگر نفت ایران 
این  که  ندارد  فرقی  شود  ریداری  خ
غرب  یا  طالبان  و  افغانستان  از  رآمد  د
به  سیزدهم  دولت  اما  بیاید  دست  ه  ب
از ظرفیت های  استفاده  درباره  گونه ای 
کشورهای همسایه صحبت می کند که 

را  تازگی کشورهای همسایه  به  گویی 
کشف کرده اند.

افزود:  اقتصادی  کارشناس  ین  ا
ظرفیت های  از  استفاده  بحث  مواره  ه
اما  داشته  وجود  همسایه  کشورهای 
و  پیچیده  بسیار  و  ناکارآمد  روکراسی  ب
که  نداد  اجازه  نادرست  یاست های  س
از این فرصت ها استقاده کنیم. در یک 
مقطعی شیعیان عراق اصرار بر مراوده 
تجاری با ایران داشتند اما در مرزهایمان 
آنقدر تجار را اذیت کردند تا بازار عراق 
از دست دادیم. همچنین زمانی که  را 
کشورهای  بازار  فروپاشید،  شوروی 
قرار  اختیارمان  در  متعددی  سلمان  م
گرفت، در آن زمان حتی مساله تحریم 
هم مطرح نبود و باز هم نتوانستیم روابط 

تجاری داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر هم با 
این شرایط تورمی و شرایطی که تمام 
کشورها از قواعد تحریم تبعیت می کنند 
فرصت های  این  از  می توانند  چطور 
چین  حتی  کشورها  سایر  با  جاری  ت
استفاده کنند. چین هم تابع روابط بین 
الملل است و منافع خود را دنبال می کند.

افقه تاکید کرد: به طور قطع اگر 
نکند،  پیدا  بهبود  ایران  تجاری  وابط  ر
هیچ برنامه ای در بهبود شرایط اقتصادی 
کشور از جمله کاهش نرخ تورم نتیجه 
بخش نخواهد بود و این دولت هم در 

اقتصاد زمین گیر می شود.  

 ۴۵۰ حدود  جاری  سال  اول  ماهه  شش  در  بانک  پرداختی  سهیالت  ت
هزارمیلیارد ریال بوده که در مقایسه با عملکرد سال گذشته بیش از ۶۰ 

درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: تسهیالت پرداختی بانک 
در شش ماهه اول سال جاری حدود ۴۵۰ هزارمیلیارد ریال بوده 
که در مقایسه با عملکرد سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش 
روح اهلل  کشاورزی،  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  است.به  اشته  د
خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار ابیِنا 
درباره میزان تسهیالت پرداخت شده در۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ 
گفت: دراین مدت با تجهیز منابع خوبی که در سطح شبکه بانک 

انجام شد، حمایت مالی وسیع تری نسبت به سال گذشته از بخش کشاورزی صورت گرفت.
وی درادامه تاکید کرد: تسهیالت پرداختی بانک در شش ماهه اول سال جاری حدود 
۴۵۰ هزارمیلیارد ریال بود که درمقایسه با عملکرد سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش 
داشته است، بانک کشاورزی موفق شد تا حدود زیادی افرایش قیمت ها و هزینه هایی که 
دربخش کشاورزی اتفاق افتاده را جبران کرده و حمایت وسیع تری از کشاورزان و فعاالن 
دراین بخش به مانند سال گذشته انجام دهد.مدیرعامل بانک کشاورزی درباره چند نمونه 
ز پرداخت های مهم در بخش کشاورزی اظهار داشت: یکی ازکارهایی که دو یا سه سال  ا
است با کمک وزارت جهاد کشاورزی انجام می گیرد، تهیه بذرگواهی شده برای کشاورزان 
است. اکنون در آستانه آغاز فصل جدید زراعی قرار داریم، بنابراین طبق برنامه  وزارت جهاد 
کشاورزی نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر کل سال ۹۹ برای تهیه بذر گواهی شده 
تسهیالت پرداخت کرده که ارزش آن نزدیک به 2۵۰۰ میلیارد تومان است. از آنجا که قیمت 
بذر و گندم نسبت به سال ۹۹ دو برابر شده، بنابراین نیاز کشاورزان به نقدینگی بیشتر است، 
برهمین اساس نقدینگی مورد اشاره برای آن ها تامین شد و هیچ نگرانی بابت تامین بذر گواهی 
شده برای غالت به خصوص گندم وجود ندارد.خدارحمی دراین رابطه اضافه کرد: مکانیزاسیون 
یکی از اولویت های بخش کشاورزی به حساب می آید و از عوامل مهم برای تولید رشد پایدار 
است، پس برای کل سال 3 هزار میلیارد تومان پیش بینی پرداخت تسهیالت درنظر گرفته 
شدکه 2۵۰۰ میلیارد تومان آن در ۶ ماهه ابتدای سال جاری مورد پرداخت قرار گرفت.وی در 
خصوص تامین سرمایه درگردش و دیگر پرداخت ها نیز چنین توضیح داد: پرداخت های خوبی 
در رابطه با تامین سرمایه درگردش صورت گرفته است که افتتاح گلخانه های مربوط به این 

حوزه از جمله نتایج آن خواهد بود که آثار این موارد را مردم خواهند دید.
نرخ معوقات زیر ۱۰ درصد است

را  پرداخت ها  ابتدا  در  نیز  معوقات  درباره وضعیت وصول  بانک کشاورزی  مدیرعامل 
مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بخش کشاورزی نسبت سایر بخش ها و فعالیت ها بیشتر با 
مخاطرات طبیعی مانند خشکسالی، سرمازدگی و امثال این موارد روبرو است و همین موارد 
سبب می شود تا نرخ معوقات یا تسهیالت غیرجاری در بانک کشاورزی باالتر باشد، البته با 
تالشی که صورت گرفت و رفتار خوب کشاورزان کشور این نرخ به زیر ۱۰ درصد رسانده شد 
و خوشبختانه این موفقیت به دست آمد که در حوزه ریالی نرخ تسهیالت غیرجاری به حدود 
۸ درصد کاهش یابد. به این ترتیب اکثر کشاورزان کشور به موقع قسط های تسهیالت خود 

را بازپرداخت خواهند کرد.
خدارحمی در ادامه یادآور شد: مصوباتی برای امهال تسهیالت کشاورزان وجود دارد 
که در شعب به خوبی اجرا می شود و اکنون نیز بند”خ” ماده 33 قانون برنامه ششم در حال 
اجرا است که براساس آن اصل بدهی کشاورزانی که خسارات طبیعی به آن ها وارد شده با 

بخشودگی سود و کارمزد به مدت سه سال تمدید خواهد شد.

بخشی از اولویت های پژوهشی بانک توسعه صادرات ایران در سامانه اجرایی 
تقاضا وعرضه پژوهش و فناوری )ساتع( قرارگرفت.
نقل  به  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
تا  می توانند  ریسک عالقمندان  مدیریت  و  پژوهش  اداره کل  ز  ا
تاریخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ پروپوزال های خود را از طریق بارگذاری در این 
سامانه یا خارج از آن، بوسیله ارسال پروپوزال با فرمت پیوست به 
آدرسzahra.akbarian@EDBI.IR ارسال نمایند .
دو موضوع  قالب  در  پژوهشی  در حال حاضر موضوعات 
»تدوین چارچوب و مدلسازی اشتهای ریسک بانک توسعه صادرات 
ایران براساس شاخص های منتخب بانک« و »شناسایی صنایع با 
اولویت باالی صادراتی جهت حمایت از زنجیره ارزش و مطالعه 

موردی در خصوص یک زنجیره انتخاب« تعریف شده است.

مدیرعامل پست بانک ایران خبر داد:
خروج از زیان انباشته و سوددهی مستمر در ۲.۵ سال اخیر

مدیرعامل پست بانک ایران گفت: خروج از زیان انباشته و 
سوددهی مستمر در 2.۵ سال اخیر از دستاوردهای برجسته پست 

بانک ایران در یک دهه گذشته است.
دکتربهزاد  ایران،  بانک  پست  عمومی  روابط  از  نقل  ه  ب
شیری مدیر عامل پست بانک ایران با تشریح عملکرد بانک در 
دو دوره زمانی ۹۷-۱3۹2 )دوره ۶ ساله اول( و شش ماهه اول 
۱۴۰۰- ۱3۹۸)دوره ۵/2 ساله دوم و مدیریت وی(  گفت :  سال 

۱3۹۸ برای پست بانک ایران نقطه عطف و بزنگاه تاریخی بوده است. بانک در دوره اول با 
زیان انباشته ۱۱.۵۴2میلیارد ریال مواجه بود و چشم انداز تاریکی پیش روی بانک قرار داشت 
و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکسته) بود. تغییر جهت روند زیان دهی بانک از سال 
۱3۹۸ آغاز و با روند تحولی و با تاکید بر شفافیت با کاهش تدریجی زیان انباشته و سوددهی 
پیاپی سالیانه، سود انباشته بانک تا پایان نیمه اول سال  جاری عالوه بر جبران کامل زیان 
از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون  با عملکرد 2.۵ سال گذشته  نباشته به سود متناسبی رسید و  ا
تجارت خارج شد.  بانک در دوره اول ۱۱.۷۴۹ میلیارد ریال زیان انباشته داشت درصورتیکه 

مجموع سود در دوره دوم فراتر از زیان انباشته مزبور بوده است.
این موفقیت دستاورد مهم برای بانک در یک دهه گذشته به شمار می رود و تجلی 
و نمود عینی مدیریت، برنامه ریزی، تالش مستمر ، پایش ، دیده بانی و شفافیت است. 
بهبود  نتیجه  اثرگذار  و  مهم  دستاورد  این  دالیل  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  دکتر شیری 
کیفیت بدهی ها و دارایی های بانک است، افزود: مانده منابع مؤثر بانک در پایان نیمه 
اول سال جاری حدود ۴ برابر مقدار آن در سال ۱3۹۷ بوده و رشد آن در سالهای اخیر 
از  جهشی و پایدار بوده است.  افزون بر این مانده تسهیالت 3/3 برابر شده و به بیش 

2۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.
 شیری در ادامه اظهار داشت :درحالیکه در دوره اول درمجموع به ۶۶۱ هزار نفر 
 ( تسهیالت  نفر  هزار   ۱.2۰۱ به  گذشته  سال  نیم  و  دو  در  بود  شده  پرداخت  تسهیالت 
در  و  شده  پرداخت   ) معیشتی  و  بگیر  یارانه  تسهیالت  نفر  میلیون   2 حدود  استثنای  ه  ب
تسهیالت  ارزش  و  برابر  دو  پرداختی  تسهیالت  تعداد  قبلی  دوره  سوم  یک  زمانی  ازه  ب

سه برابر شده است.
مدیرعامل پست بانک ایران اضافه کرد:  بانک از نظر معوقات و ریسک اعتباری که 
شاخص مهم برای مدیریت دارایی ها به شمار می رود تا پایان سال ۱3۹۷ وضعیت ناخوشایند 
داشت و مقدار آن 2۴-2۰ درصد بود که در دوره دوم به حدود ۹/3 درصد کاهش یافته است.  

پست بانک ایران از این نظر در فهرست سه بانک برتر کشور قرار دارد.
در این راستا، کیفیت سبد بدهی های بانک نیز تغییر قابل مالحظه داشته و قیمت 
تمام شده پول از۱/2۴ درصد به  ۸/۱3 درصد کاهش یافته که نشان دهنده دسترسی به منابع 

باکیفیت و ارزان قیمت است.
تالش  ایران  بانک  پست  افزود:  الکترونیکی  بانکداری  اهمیت  به  اشاره  با  ی  و
در  ویژه  به  مالی  شمول  گسترش  و  الکترونیکی  بانکداری  گسترش  برای  ای  سترده  گ
صنعت  صادره  های  کارت  از  آن  سهم  و  داده  انجام  برخوردار  کم  و  روستایی  ناطق  م

بانکی بیش از ۵ درصد است.  
در  ها  گذاری  سرمایه  افزایش  اگفت:  ادامه  در  ایران  بانک  پست  عامل  دیر  م
۴ درصد  به  تراکنش های دستگاه های خودپرداز  از  بانک  زمینه سبب شده سهم  ین  ا
منظور  به  همچنین  رود.  می  شمار  به  اول  دوره  با  مقایسه  در  مهمی  تحول  که  رسد  ب
تعداد  مالی،  و گسترش شمول  پرداخت  نظام  به  اقتصادی  بنگاه های  تسهیل دسترسی 
2۰۱ هزار دستگاه رسیده و سهم  از  بیش  به  و  برابر شده  دو  پایانه فروش نصب شده 
2/2 درصد در دوره دوم  3/۱ درصد در دوره اول به  آن از بازار پایانه های فروش از 

است. یافته  فزایش  ا
افزون بر این کاربران اینترنت بانک ۸ برابر و کاربران همراه بانک بیش از ۵ برابر شده 
و بیش از ۸/۱ میلیون کاربر درگاه های اینترنتی فعال دارد . رشد ۵2 درصد تعداد ضمانت 
نامه ها و رشد ۱۰۰ درصدی مبلغ ضمانت نامه ها به همراه دستیابی به رشد ۱۰۰ درصدی 
حوالجات ارزی در شرایط تحریم های ظالمانه از دیگر موفقیت های پست بانک ایران در 

دوره دوم بوده است.
دکتر شیری تاکید کرد: پست بانک ایران خدمات ماندگار در مناطق روستایی انجام داده 
است.  حدود ۴۰ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات مستقیم بانکی قرار داشته و 
بیش از ۸۵ درصد افراد در این مناطق به طور مستقیم و غیرمستقیم به این خدمات دسترسی 
دارند.  گسترش و تعمیق شمول مالی در مناطق کم برخوردار سبب شده که روزانه بیش از 
۷/2 میلیون تراکنش انجام شود. این خدمات پیوسته آثار و پیامدهای مهم کاهش شکاف 

اقتصادی و اجتماعی را در این مناطق به دنبال داشته است.

۸۱۶۵ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران در شهریور ماه سال جاری ۸۱۶۵ میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد.
راستای  رفاه کارگران، در  بانک  از روابط عمومی  نقل  ه  ب
در  بانک  این  آن،  تشکیل  به  کمک  و  خانواده  بنیان  حکیم  ت
شهریورماه سال جاری ۹۴۶۵ فقره تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه 

به مبلغ ۸۱۶۵ میلیارد ریال پرداخت کرد.  
استخراج  اطالعات  مبنای  بر  و  گزارش  این  اساس  ر  ب

شهریور  پایان  تا  نیز  متقاضی   23۵2۵ تعداد  مرکزی،  بانک  ازدواج  سامانه  از  شده 
رفاه  بانک  از  جهیزیه  تهیه  و  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  دریافت  صف  در  اه  م

دارند. قرار  کارگران 
فقره  ماه، ۴۰2۸۱  پایان شهریور  تا  ابتدای سال  از  رفاه کارگران  بانک  گفتنی است، 
تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغی بیش از 3۴33۵ میلیارد ریال به زوج های جوان 

پرداخت کرده است.

توسعه دیپلماسی انرژی با عضویت در سازمان شانگهای
بازرگانی تهران، تهاتر نفت  اتاق  رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست 
با کاال را مدل مناسبی برای فروش نفت دانست و تصریح کرد که می توان از 
و  تقویت  برای  ایران در سازمان همکاری های شانگهای  دائم  فرصت عضویت 

توسعه دیپلماسی انرژی کشور بهره برد.
به گزارش دنیای جوانان، رضا پدیدار با اشاره به اینکه هنوز درباره روابط 
اجرایی، عملیاتی و سیاست گذاری های اقتصادی در سازمان همکاری های شانگهای 
تصمیمی گرفته نشده، ادامه داد: باید منتظر بود و دید که چگونه می توان از فرصت 
فعال  کنیم.این  استفاده  انرژی  دیپلماسی  توسعه  برای  سازمان  این  در  عضویت 
بخش خصوصی تصریح کرد: با تهاتر نفت، کشور می تواند از ظرفیت های تولید 

خود استفاده کرده و مشکل صادرات را در شرایط تحریم تا حد زیادی حل کند.
پدیدار افزود: این اتحادیه ضوابطی را بین اعضا فراهم کرده تا بتوانند تعامل 
اقتصادی و عملیاتی داشته باشند و از معافیت های یکدیگر بهره مند شوند تا جریان 

کسب و کار تسهیل شود.
وی یکی از مسائل مهم در سازمان همکاری های شانگهای در روابط مالی و 
اقتصادی را پذیرش الزامات گروه ویژه اقدام مالی )اف ای تی اف( دانست و گفت: اما 
این هنوز به ایران ابالغ نشده و نمی دانیم این موضوع در دامنه کشورهای شانگهای 
است یا نهادهای بیرون از این سازمان و تشکل های شانگهای را نیز شامل می شود.
اشاره به  با  بازرگانی تهران  اتاق  انرژی و محیط زیست  رئیس کمیسیون 
اینکه استفاده از تهاتر نفت با کاال می تواند به دور زدن تحریم ها در صادرات نفت 
کمک کند، افزود: با تهاتر همچنین می  توان از ظرفیت تولید نفت کشور نیز به 
طور کامل استفاده کرد.پیش از این وزیر نفت گفته بود که رویکرد فعالی برای 
دور زدن و بی اثر کردن تحریم ها در پیش گرفته و با استفاده از روش های موجود 
و سایر روش ها اقدامات مهمی را برای فروش نفت پیاده کرده و در این راه از 
از  که  تأکید کرد  اوجی  استفاده می شود.جواد  اجرایی  تمام دستگاه های  ظرفیت 
ظرفیت بخش خصوصی و تمام دستگاه های اجرایی در فروش نفت استفاده خواهد 
شد و همچنین روش تهاتر نفت با کاال و سرمایه گذاری در کشور هم وجود دارد.
برنامه اوجی برای افزایش ظرفیت صادرات نفت نشان می دهد وی آن را 
بدون نگاه به لغو تحریم و به فرض ماندگاری تحریم ها با هدف دور زدن آن و 
افزایش فروش نفت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و… تدوین کرده است. 
وزیر نفت در برنامه خود با عنوان »برنامه وزارت نفت، خط مقدم جنگ اقتصادی« 
به سه رویکرد تنوع سازی روش های فروش، تهاتر نفت با کاال و احیای توافق نامه 
افزایش صادرات نفت در دوران تحریم  برای  با کشورهای مختلف  ستراتژیک  ا
اشاره کرده بود. در این بین یکی دیگر از راهکارهایی که وزارت نفت قصد دارد 
با بهره گیری از آن به افزایش رقم صادرات نفت ایران اقدام کند، »تهاتر نفت با 
دستگاه های اجرایی« است.در این روش، تهاتر نفت با مشارکت در سرمایه گذاری 
ازای خدمات و  در  این صورت که  به  انجام می شود،  بزرگ خارجی  یمانکاران  پ
کاالهایی که این پیمانکاران برای انجام پروژه هایشان در ایران هزینه می کنند به 
جای ارز به آنها نفت داده می شود. طبق اخبار واصله، سرمایه گذاری در پروژه های 
عمرانی و نیمه تمام از اولویت های وزارت نفت برای بهره گیری از این روش است، 
همچنین در این زمینه وزیر راه و شهرسازی نیز بر استفاده از روش تهاتر نفت با 

پیمانکاران خارجی برای تکمیل پروژه های حمل ونقلی تأکید کرده است.
تهاتر یکی از شیوه های مرسوم تجارت بین الملل است و به سه شیوه تهاتر 
خرده فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر بین المللی انجام می شود. طبق آمار وزارت 
بازرگانی آمریکا، در دنیا 3۰ درصد معامالت تجاری به شیوه تهاتر انجام می شود.

یک مقام نفتی ونزوئال:
استفاده از میعانات ایران به تولید نفت ونزوئال کمک می کند

یک مقام بلندپایه شرکت نفتی دولتی PDVSA به رویترز گفت: این شرکت 
از محموله میعانات ایران که هفته گذشته به ونزوئال رسید، برای افزایش تولید در 

سه پروژه استخراج نفت سنگین استفاده خواهد کرد.
به گزارش دنیای جوانان، رویترز اخیرا گزارش کرده بود شرکت PDVSA و 
شرکت ملی نفت ایران برای سواپ نفت خام ونزوئال در برابر میعانات ایران توافق 
کردهاند. این توافق به شرکت PDVSA که با کمبود مواد رقیق کننده ضروری 
برای استخراج نفت فوق سنگین مناطقی مانند اورینوکو روبروست، کمک خواهد 

کرد تولیدش را تقویت کند.
ویلز رانجل، یک عضو هیات مدیره شرکت PDVSA و رهبر اتحادیه در 
نفتی  میادین  در  تولید  میعانات کمک خواهد کرد  این  رویترز گفت:  با  مصاحبه 
مربوط به پروژه های پتروِسدنو، پتروپیار و پترولرا سینوونسا که بزرگترین پروژه 
های این شرکت هستند، تقویت شود. رانجل گفت: به دلیل عدم وجود مواد رقیق 
کننده چاه های غیرفعال زیادی وجود دارند. ما تولید را دوباره فعال خواهیم کرد.

کمبود مواد رقیق کننده جدیدترین مانع پیش روی صنعت نفت ونزوئال است 
که تولیدش به دلیل سالها عدم سرمایه گذاری کافی دچار فروپاشی شده است. 
تحریمهای آمریکا هم مانع همکاری شرکت PDVSA با شرکای تجاری کلیدی 
شامل تامین کنندگان مواد رقیق کننده شده است.به تازگی یک نفتکش ایرانی 
حامل محموله میعانات به میزان 2.۱ میلیون بشکه به ونزوئال رسید و این کشتی 

هفته جاری در حال تخلیه محموله خود برای سینوونسا بود.
پتروپیار و سینوونسا جوینت ونچرهای میان شرکت PDVSA و شورون 
و شرکت ملی نفت چین هستند. شرکت PDVSA پس از خروج توتال انرژیز و 

اکوئینور از پروژه پتروسدنو در ژوئیه، تنها سهامدار آن است.

کارشناس اقتصادی:

بهبود وضعیت اقتصادی بدون رفع تحریم ، خیال بافی است
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زیر نظر: محمد امامی

سقوط ۲40 میلیارد دالری
 ارزش صادرات اوپک 

آمار ارائه شده در بولتن آمار ساالنه اوپک نشان داد ارزش صادرات 
نفت اعضای اوپک در سال 2۰2۰ به دلیل فروپاشی تقاضا و قیمتها در اوج 

شیوع ویروس کرونا، بیش از 2۴۰ میلیارد دالر سقوط کرد.
آماری که روز پنج شنبه منتشر شد  به گزارش دنیای جوانان، طبق 
ارزش مجموع صادرات نفت اوپک در سال 2۰2۰ به 32۱ میلیارد دالر در 

مقایسه با ۵۶2 میلیارد دالر در سال 2۰۱۹ کاهش یافت.
پیدا  پاندمی کاهش  تاثیر شیوع  برای نفت تحت  تقاضا  سال گذشته 
کرد و قیمت های نفت نیز از افت تقاضا متاثر شدند. عدم توافق اوپک و 
متحدانش در مارس سال 2۰2۰ درباره نحوه واکنش به کاهش مصرف ناشی 
از وضع قرنطینه ها و محدودیت های سفر در سراسر جهان، ریزش قیمت ها 
را تشدید کرد. هنگامی که اوپک و متحدانش شامل روسیه به توافق رسیدند، 
میزان عرضه به بازار را به میزان قابل توجهی کاهش دادند که روی ارزش 
صادرات آنها حتی پس از آغاز بهبود قیمت های نفت از رکورد پایینی که در 

آوریل سال 2۰2۰ داشتند، تاثیر گذاشت.
طبق بولتن آمار ساالنه اوپک، میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از نظر 
اسمی در سال 2۰2۰ به ۴۱ دالر و ۴۷ سنت در هر بشکه رسید که کمتر از 
۶۴ دالر و ۴۰ سنت در سال 2۰۱۹ بود و 22 دالر و ۵۷ سنت در هر بشکه 
معادل 3۵.2 درصد کاهش را نشان داد. سطح نوسان ۱2 دالر و ۵۵ سنت 

در هر بشکه معادل 3۰.3 درصد نسبت به میانگین ساالنه بود.
از موارد بخش  نتیجه ارزش صادرات نفت اوپک که در بسیاری  در 
مهم و حتی ضروری درآمدهای دولتی اعضای اوپک است، سال گذشته در 

مقایسه با سال 2۰۱۹ به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرد.
 ارزش صادرات نفت عربستان سعودی تقریبا نصف شد. سال گذشته 
ارزش صادرات نفت عربستان سعودی به ۱۱۹ میلیارد دالر رسید که بسیار 

کمتر از 2۰۰ میلیارد دالر در سال 2۰۱۹ بود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، حجم صادرات نفت خام نیز افت کرد و 
میانگین آن ۱۹.۷۵ میلیون بشکه در روز در سال 2۰2۰ بود که ۱2.۴ درصد 
کاهش در مقایسه با سال 2۰۱۹ نشان داد. این چهارمین کاهش ساالنه متوالی 
صادرات نفت اوپک است. مانند سالهای پیش عمده نفت خام اوپک معادل 
۷3.2 درصد از صادرات این گروه به آسیا به خصوص به چین و هند روانه شد.
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سخنگوی صنعت برق:
هزینه برق مشترکان پر مصرف به صورت 

پلکانی افزایش می یابد
محاسبه تعرفه ۷۵۰ هزار مشترک با نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

سخنگوی صنعت برق گفت: از تعداد 3۰ میلیون مشترک، قبوض ۷۵۰ 
هزار مشترک بر اساس نرخ خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر تعیین می شود.
به گزارش  دنیای جوانان، مصطفی رجبی مشهدی درباره افزایش نامتعارف 
و  قرائت  اساس  بر  ما  داشت:  اظهار  کشور  استان های  برخی  در  برق  عرفه  ت
اندازه گیری ارقام کنتور هر مشترک؛ تعرفه را که بصورت پلکانی است، صادر 
مناطق  در  بخصوص  کولر  از  استفاده  افزایش  دلیل  به  تابستان  در  می کنیم. 
گرمسیری و یا آب و هوای شرجی مصرف برق بیشتر می شود و به این ترتیب 
صورت حساب های قبوض برق هم متناسب با آنچه هیات وزیران تعیین کرده 

به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون جز یک بار که ساالنه در اردیبهشت ماه 
اعمال می شود، هیچ تغییری در تعرفه ها صورت نگرفته که بر اساس آن برای 
کسانی که زیر الگو مصرف می کنند ۷ درصد افزایش قیمت و برای مشترکینی که 
بیش از الگو مصرف دارند، ۱۶ درصد هم بیشتر می شود. مضافا اینکه مشترکینی 
که مازاد دو برابر الگوی هر منطقه مصرف دارند میزان مازاد مصرف شان با 

متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر محاسبه می شود که فعال 
۸۰۰ تومان بابت هر مگاوات است. 

سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر ۸2.۵ درصد مشترکان برق 
زیر الگوی مصرف هستند و فقط افزایش ۷ درصدی تعرفه را در قبوض خود 
درصد   2.۶ میزان  این  از  و  هستند  پرمصرف  مشترک  درصد   ۱۷.۵ اشته اند،  د

مشترکانی هستند که مازاد بر دو برابر الگو مصرف دارند.
وی خاطرنشان کرد: از تعداد 3۰ میلیون مشترک؛ قبوض ۷۵۰ هزار مشترک 

بر اساس نرخ خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر تعیین می شود. 
اقدامات الزم مصرف خود را به  با  رجبی مشهدی بیان داشت: مشترکان 
تا مشمول  برسانند  الگوی مصرف  زیر  یعنی  اکثریت مشترکان  میزان مصرف 
صورتحساب سنگین نشوند و مضافا اینکه با کاهش مصرف کمک کنند تا زمینه 
تامین برق برای سایر مشترکان فراهم شود، ضمن اینکه محدودیت های صنایع 
هم برطرف می شود.وی یادآور شد: از ابتدای اجرایی شدن طرح برق امید تاکنون 
از  بار شامل تعرفه صفر و برخورداری  حدود ۱۰ میلیون مشترک حداقل یک 

تخفیف صددرصدی شده اند.

تا  حداقل  گفت:  صمت  زیر  و
که  زمانی  تا  و  سال جاری  ایان  پ
خارجی  تراز  در  توازن  یک  به  ا  م
برسیم واردات خودرو اشتباه است، 
زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را 
درگیر می کند و قیمت ارز افزایش 

ی یابد. م
جوانان  دنیای  گزارش   ه  ب
سید  صمت،  وزارت  از  نقل  به  و 
با  مراسمی  در  فاطمی امین  ضا  ر
امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  حضور 
شدم  متوجه  کرد:  اظهار  یثارگران  ا
وجود  صنعت  حوزه  در  مشکالتی 
دارد به عبارتی مشکالتی در تأمین 

و قیمت تجهیزات توانبخشی است که در اسرع وقت 
با پیگیری خواهیم کرد.

امکان  که  بخش هایی  داد:  ادامه  صمت  زیر  و
ساخت داخل دارد در اسرع وقت تسهیل می شود و آن 
قسمتی که باید وارد شود در ادامه که این افراد بتوانند 

از بهترین امکانات استفاده کنند.
و  ویلچر  انواع  درباره  کرد:  بیان  اطمی امین  ف
تشک ها صحبت شد و قرار شد اوایل هفته آینده جلسه 
مشترکی بین معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن، 
تجارت و معاونین بنیاد شهید برگزار شود تا اقالمی که 
مورد نیاز جانبازان است را ما احصاء کنیم و مواردی که 
امکان ساخت را داریم تسریع و سازندگان را تشویق 
کنیم تا نیازها را با کیفیتی تولید کنند که برای استفاده 

این افراد الزم است.

وی ادامه داد: اگر امکان تولید وجود نداشت نیز به 
سرعت برای تأمین اقدام ویژه ای انجام شود.

فاطمی امین در پاسخ به اینکه تحویل خودروی 
جانبازان چه زمانی خواهد بود، گفت: ما ضوابط تدوین 
شده را قطعًا اجرا خواهیم کرد و برنامه زمان بندی را 
الویت را به  ا بنیاد شهید هماهنگ می کنیم و حتماً  ب

این بخش می دهیم.
وزیر صنعت درباره اینکه برای ساماندهی فوالد 
چه اقداماتی انجام شده، تصریح کرد: من در روز رأی 
از  قبل  قیمت  به  نباید  دادم  قولی  عتماد در مجلس  ا
و  افتاد  اتفاق  این  خوشبختانه  و  بازگردد  برق  قطعی 

اکنون سه هفته است که همان قیمت وجود دارد.
وزیر صمت گفت: موضوع پتروشیمی و فوالد را 
از 2 هفته پیش آغاز کرده ایم و یک برنامه زمان بندی 

داشتیم، ابتدا با سیمان آغاز کردیم به 
تثبیت خوبی رسید از 2 هفته گذشته 
بازار مواد اولیه پتروشیمی از پلی اتیلن 
که  شدیم  متمرکز  فوالد  و  پت  و 
دوره  زمان برتر هستند؛ یک  ین ها  ا
سه ماهه را تا آخر پاییز برنامه ریزی 
کردیم و انشااهلل این 2 بازار که سهم 
بسیار باالیی در بخش های مختلف 
و  شد  خواهد  مدیریت  دارند،  ولید  ت
مشاهده ثبات در بازار با قیمت های 

معقول خواهیم بود.
دیدگاه  درباره  اطمی امین  ف
رابطه  در  دستگاه  این  خصصی  ت
گفت:  خارجی  خودروهای  ورود  ا  ب
من قباًل هم اشاره کرده ام در شرایط معمولی زمانی 
که تراز تجاری و ارزی کشور متعادل است واردات 
خودروی خارجی می تواند مفید باشد به نوعی فضای 
رقابتی ایجاد می کند، اما در حال حاضر و حداقل تا 
پایان سال جاری و تا زمانی که ما به یک توازن در 
زیرا  است،  اشتباه  می کنم  فکر  برسیم  خارجی  راز  ت
حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر می کند و قیمت 
ارز افزایش یافته و تورم ایجاد می کند که این به ضرر 

همه جامعه است.
وی مطرح کرد: برنامه ویژه ای را در بحث صادرات 

شروع کرده ایم شنبه خبر آن منتشر خواهد شد.
فاطمی امین ادامه داد: ما به دنبال این هستیم 
که به یک توازن ارزی برسیم و به نظر من پس از آن 

واردات خودرو می تواند انجام شود.

وزیر صنعت:

واردات خودرو تا پایان سال اشتباه است
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ه  د ا ز قر با م  سا ح
ن  ستا آ لیت  تو - س مقد شهد م
سم  ا مر ر  د ی  ضو ر س  د ق
گفت:  مقدس  دفاع  هفته  میداشت  را گ
بی اعتمادی حربه جدید دشمن  و  اامیدی  ن

علیه ملت ایران است.
احمد  المسلمین  و  االسالم  جت  ح
دفاع  هفته  گرامیداشت  مراسم  در  روی  م

قدس م
در سازمان مرکزی این آستان مقدس 
برگزار شد، طی سخنانی ضمن بزرگداشت 
مقام شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی گفت: 
جانبازان  برای  و  درجات  علو  شهدا  رای  ب
درخواست  الهی  صبر  و  عافیت  و  صحت 
می کنیم و برای خانواده های معزز ایشان 
می کنم  آرزو  شکیبایی  و  عزت  ربلندی،  س
تا  کنیم  ای عمل  گونه  به  تا  امیدواریم  و 
طوالنی  رنج  و  شهدا  پاک  خون  دیون  م

نباشیم. جانبازان 
شهادت  سالروز  به  اشاره  با  ی  و
شهید هاشمی نژاد ایشان را زبان گویای 
نام  و  یاد  وافزود:  نامید  انقالب  و  سالم  ا
دانشمند  و  توانا  خطیب  سرافراز،  شهید 
می  ا گر ا  ر د  ا نژ هاشمی  شهید  زرگ  ب
به  تاریکی  و  نفاق  تیر  با  که  یداریم  م

رسید. شهادت 
مروی  المسلمین  و  االسالم  جت  ح
در ادامه سخنان خود هفته دفاع مقدس را 
اعتماد، هماهنگی و همکاری  هفته تجلی 
بین مسئولین نظام و مردم دانست و افزود: 
هرسال برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
مراسم هایی برگزار می شود و فضای کشور 
این  اما  پیدا می کند  حال و هوای دیگری 
مراسم ها نباید به امری تشریفاتی و کلیشه 
ای بدل شود. البته خوب است که ما هرسال 
دفاع مقدس و نام شهدا را زنده کنیم و این 
تر  متعالی  ارزش  اما  است  ارزشمند  طعا  ق

آن است که ما در این ایام به رمز پیروزی 
در دفاع مقدس اشاره کنیم و از آن برای 

آینده بهره ببریم.
وی افزود: در طول 2۰۰ سال گذشته 
در هر جنگ  و حتی گاهی بدون جنگ و 
فقط با دستور و تشر بخشی از ایران توسط 
دشمنان جدا شده است و اوج این ذلت در 
از  بسیاری  که  بود  پهلوی  و  قاجار  وره  د
سرزمین های اطراف را به راحتی از کشور 

جدا کردند.  
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به 
نحوه جدایی بحرین از ایران افزود: مجمع 
بدون حتی شلیک یک  را  لجزایر بحرین  ا
گلوله و صرف دستور مستکبرین از کشور 
فریاد  که  بود  حالی  در  این  کردند.  دا  ج
پهلوی  حکومت  وطن پرستی  و  لی گرایی  م

گوش عالم را کر کرده بود.
حجت االسالم و المسلمین مروی با 
اینکه، ملی گرایی حقیقی و وطن  بر  تاکید 
نمایش  به  مقدس  دفاع  را  واقعی  رستی  پ
گذاشت، افزود: در دوران دفاع مقدس همه 
آن شرایط  با  ایران هم  و  نیا یک طرف  د
ابتدای انقالب و کمبود امکانات طرف دیگر 

این جنگ بود. شرق و غرب از این تجاوز 
به خاک ایران حمایت می کردند ولی به ما 

حتی سیم خاردار هم نمی دادند.
چه  که  سوال  ین  ا طرح  با  ی  و
قاجار  تفاوتی میان 2۰۰ سال ذلت دوران 
و پهلوی و عزت بعد از انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس وجود دارد؟ ادامه داد: مگر در 
همین  ایران  مردم  شاه  ناصرالدین  وران  د
بحرین  تحویل  زمان  مگر  نبودند؟  ردم  م
همین مردم، مردم ایران نبودند؟ اما چطور 
اجازه دادند این اتفاق بیافتد و بی تفاوت از 

کنار آن گذشتند؟
عدم  رضوی  قدس  آستان  ولیت  ت
وجود اعتماد و پیوند بین مردم و حاکمیت 
دوران  در  کشور  تجزیه  و  ذلت  عامل  ا  ر
قاجار و پهلوی دانست و افزود: در انقالب 
همان  کرد،  حمله  دشمن  وقتی  سالمی  ا
احساس  سپاه  و  ارتش  نیروهای  که  در  ق
دانش آموزان،  کارمندان،  کردند،  مسئولیت 
مسئولیت  احساس  اقشار  همه  و  لبه ها  ط
این  در  باید  کردند  احساس  همه  ردند.  ک
جنگ لباس رزم بپوشند. در حالی که اگر 
این پیوند مردم و حاکمیت در دوران قاجار 

و پهلوی رخ می داد وجبی از خاک ایران 
را نمی توانستند بگیرند.

مروی  المسلمین  و  االسالم  جت  ح
ادامه داد: وقتی بین مردم و حاکمیت دیوار 
باشد دشمن طمع می کند و دست پر هم 
دفاع  از  ما  بزرگ  درس  پس  می گردد.  ر  ب
مقدس این بود که پیوند عمیق میان مردم 
و حاکمیت و اعتماد مردم به امام  و رهبری 

عامل پیروزی بر دشمنان است.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس 
سرمایه ای داشتیم که تمام سالح ها را از 
نبود  انداخت و آن سرمایه چیزی  کار می 
جز هماهنگی و همراهی و یکرنگی. مردم 
خود را از نظام جدا نمی دانستند و احساس 

می کردند. مسئولیت 
تاکید  با  آستان قدس رضوی  تولیت 
بر اینکه باید سرمایه اعتماد مردم را حفظ 
کرد؛ افزود: دشمن درصدد است این اعتماد 
را از بین ببرد و این کار را با سرمایه گذاری 
روانی  جنگ  و  تبلیغات  و  رسانه  امر  ر  د

انجام می دهد.
مروی  المسلمین  و  االسالم  جت  ح
ادامه داد: دشمن رمز پیروزی ما را فهمیده 
ما  بر  نیست جنگ  دیگر الزم  است حاال 
تحمیل کند، سالح دست بگیرد و بزرگان 
ما را ترور کند که البته این کار را هم کرد 
نمی  را  راه  آن  دوباره  و  نگرفت  نتیجه  و 
دیواری  تا  است  آن  دنبال  به  پس  وند.  ر
حاکمیت  و  مردم  بین  اعتمادی  بی  ز  ا
بی  نظام  های  سیاست  به  مردم  تا  بکشد 

عتماد شوند. ا
وی در انتهای سخنان خود بیان کرد: 
باید هفته دفاع مقدس را گرامی بداریم و 
درس مهم آن را در یاد داشته باشیم و آن 
درس این است که توپ و تانک ما در جنگ 
تحمیلی نمی جنگید بلکه اعتماد و ایمان ما 

بود که بر دشمن پیروز شد.

تولیت آستان قدس رضوی:

ناامیدی و بی اعتمادی حربه جدید دشمن علیه ملت ایران است
مدیرعامل شرکت گاز خبر داد:

گاز  شرکت  در  مرکاپتان  گاز  نشت  مانور  برگزاری   
استان ایالم

ایالم_   آذر یعقوبیان :  دیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: به منظور 
حفظ و افزایش آمادگی نیروها در مقابله با حوادث، مانور نشت مواد شیمیایی از 
بشکه های حاوی مرکاپتان در واحد انبار کاالی شرکت گاز استان ایالم برگزار شد.

عباس شمس اللهی در حاشیه برگزاری این مانور گفت: به منظور حفظ و 
افزایش آمادگی نیروها در مقابل حوادث ناشی از کار و غیر مترقبه، بالیای طبیعی 
و غیره به صورت منظم و مستمر، مانورهایی با سناریوهای مختلف در کلیه نواحی 

و واحدهای شرکت طراحی و اجرا می گردد.
با موضوع نشت مواد شیمیایی)مرکاپتان(  این مانور که  اینکه  بیان  با  وی 
انبار کاالی شرکت گاز استان واقع در شهرک صنعتی  ز بشکه های موجود در  ا
ایالم برگزار گردید، افزود: طبق سناریو این مانور، مشاهده تورم و بخارات موجود 
در سه عدد بشکه حاوی مرکاپتان توسط کارکنان واحد کاال مشاهده و با توجه 
به حساسیت موضوع و احتمال انفجار یا نشت مواد شیمیایی از بشکه ها، مراتب 
و   HSE رئیس  واحد کاال،  رئیس  مربوطه شامل مدیرعامل،  به مسئولین  سریعًا 

رئیس بازرسی فنی اعالم گردید.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم اظهار داشت: با سرعت عمل و اتخاذ تصمیم 
گیری مناسب برای برخورد با این مشکل در جهت جلوگیری از بروز حادثه، جلسه 
مواد شیمیایی در  به خطر نشت  توجه  با  و  بحران شرکت تشکیل  فوری کمیته 
محیط، از دانشگاه علوم پزشکی استان نیز یکدستگاه آمبوالنس و اکیپ مجهز 
پزشکی جهت حضور در محل اجرای مانور درخواست گردید که پس از استقرار 
مرکاپتان  رفع خطر نشت  و  تهیه مقدمات عملیات، خنثی سازی  و  پزشکی  تیم 

از بشکه ها آغاز گردید.
منظور  به  جلسه ای  عملیات،  آمیز  موفقیت  اجرای  از  پس  داد:  ادامه  ی  و
بررسی نقاط قوت و قابل بهبود اجرای مانور با حضور مسئولین ذیربط در دفتر 

انبار کاال تشکیل گردید.
اللهی، توان اجرایی، دقت و سرعت عمل کارکنان در نحوه تخلیه  شمس 
پیش  از  وظایف  شرح  اساس  بر  مرکاپتان  نشت  خطر  سازی  خنثی  و  خارات  ب
تعریف شده را از نقاط قوت اجرایی این مانور بر شمرد و دقت در نحوه نگهداشت 
مواد شیمیایی و محل استقرار آنها در انبار کاال را از نقاط قابل بهبود این مانور 

اعالم نمود.

گازرسانی  در  محدودیت  موجب  گاز  باالی  صرف  م
می شود

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره 
گاز تیران با حضور فرماندار ودر محل فرمانداری این شهرستان، افزود: با توجه 
به افزایش تعداد مصرف کننده گاز طبیعی در سطح استان در صورت عدم مصرف 
بهینه و منطقی گاز، درفصل سرد پیش رو امکان محدودیت تامین گاز وجود دارد.

بودن  به صنعتی  اشاره  با  روابط عمومی، سید مصطفی علوی،  به گزارش 
ذوب  مبارکه،  فوالد  همچون  بزرگ  صنایع  در  گاز  روزانه  مصرف  گفت:  ستان  ا
آهن، سیمان سپاهان و نیروگاه ها باالست لذا عالوه بر تأمین گاز بخش خانگی 
نیز  صنعت  بخش  مستمربرای  و  نیاز  مورد  گاز  تامین  باشد،  می  اولویت  در  که 

بسیار حائز اهمیت است.
وی، با بیان ضرورت توسعه گازرسانی بر اساس برنامه و منابع موجود،افزود: 
گسترش و رشد صنعتی و کشاورزی نیز باید متناسب با زیر ساخت ها و با پیش 

بینی تأمین انرژی آنها دنبال شود.
در ادامه حججی فرماندار شهرستان تیران و کرون نیز ضمن تشکر از مهندس 
علوی و همراهان وی به خاطر حضور در شهرستان تیران وکرون و بررسی وضعیت 
بین  مثبتی  تعامل  و  این شهرستان گفت: خوشبختانه همکاری خوب  گازرسانی 

اداره گاز و فرمانداری شهرستان برقرار است.
وی افزود: با توجه به توسعه گلخانه ها در این منطقه، عدم تقویت به موقع 
با همکاری  باشد.لذا  را به همراه داشته  شبکه گازرسانی ممکن است مشکالتی 
متقابل فرمانداری و شرکت گاز باید بزودی مجوزهای الزم صادر و خطوط تقویتی 

محورهای محل مستقر گلخانه ها اجرا گردد.
مثبت  های  فعالیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وکرون  تیران  رماندارشهرستان  ف
رئیس سابق اداره گاز آقای مهدی طهماسبی در راستای پیگیری درخواست های 
مردم این شهرستان در حوزه گازرسانی و همکاری مناسب با مشترکین صنعتی 

گفت: در زمان مسئولیت هیچ گونه مشکل یا نارضایتی مشاهده نشده است.
تعامل  که  رود  می  انتظار  خلیلی  مهندس  آقای  رئیس جدید  از  گفت  وی 
سازنده ای با مردم و فرمانداری شهرستان داشته باشند و در پیگیری امور مردم، 

تکریم آنها و رضایتمندی خداوند متعال فعالیت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:
دیدار با خانواده شهدا تقویت روحیه خدمتگزاری را 

مضاعف می کند
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با خانواده شهیدان اّمی، از شهدای 

منتسب به همکاران این شرکت در شهرستان دامغان دیدار کرد.
سید محمد موسوی زاده در این دیدار که به صورت مجازی انجام شد، ضمن 
پاسداشت چهل و یکمین سال یاد هفته دفاع مقدس گفت: دیدار از خانواده شهدا، 

تقویت روحیه خدمتگزاری را در جامعه مضاعف می نماید.
وی با اشاره به این که فرهنگ ایثار، شهادت و مجاهدت، می بایست همواره 
در ایران اسالمی زنده بماند یادآور شد: اقتدار و عظمت کشور عزیزمان ایران، به 

خاطر ایثار و از جان گذشتگی و شهادت است.
وی با عنوان این که خانواده معظم شهدا، مایه ی خیر و برکت این نظام 
و انقالب هستند افزود: امنیت و آرامش امروز، مرهون رشادت ایثارگران به ویژه 
این  است:  معظم شهداست.گفتنی  خانواده  استقامت  و  و صبر  واالمقام  شهیدان 
امور  مشاور  و  نور  بسیج  مقاومت  پایگاه  فرمانده  مدیرعامل،  با حضور  که  یدار  د
ایثارگران این شرکت همراه بود، مدیر توزیع برق شهرستان دامغان لوح سپاسی 

را به منظور تجدید میثاق مجدد با آرمان های شهدا به این خانواده اعطا نمود.
یادآور می شود: شهید احمد اّمی متولد 2۵ فروردین ماه سال ۱33۶ است 
که در پانزدهم دی ماه ۱3۵۹ به درجه رفیع شهادت نایل آمده و شهید محمود 
اّمی در تاریخ یکم فروردین ۱3۴۵ متولد شده و در مورخه دهم فروردین ماه سال 

۱3۶2 به فیض عظیم شهادت رسیده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان مازندران: 
پرورش  و  آموزش  و  فرهنگیان  دانشگاه  رتباط  ا
سازنده  و  مستحکم  حد  این  تا  هیچگاه  مازندران 

نبوده است 
 رئیس دانشگاه فرهنگیان استان مازندران گفت: ارتباط دانشگاه فرهنگیان 
و آموزش و پرورش مازندران هیچگاه تا این حد مستحکم و سازنده نبوده است. 
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران؛ 
»قربان اسالمی راد« در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که صبح امروز 
بسیار خوشحالم که در طی  برگزار شد، گفت:  پردیس دکتر شریعتی ساری  در 
... میان آموزش و پرورش  ارتباط اداری و علمی و  چند سال اخیر نزدیک ترین 
مازندران و دانشگاه فرهنگیان برقرار بوده و از این جهت از مدیرکل آموزش و 

پرورش مازندران تقدیر و تشکر می کنم.
   وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان روند رو به رشد خوبی دارد، افزود: 
انجام شده در سال ۹۸ رتبه ۶ کشور را داشتیم که این رتبه  ارزیابی های  طبق 

امسال به رتبه سوم کشور ارتقا یافته است. 
برنامه ریزی  زمینه  در  برتر  دانشگاه های  مازندران جزو  فرهنگیان  انشگاه  د
نفر  ۴ هزار  از  بیش  برای  کار مهارت آموزی  امسال  و  برای مهارت آموزان است 

از مشموالن قانون تعیین تکلیف در تابستان به طور موفقیت آمیز برگزار شد.  
 اسالمی راد با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان مازندران کار تربیت بیش از 
2 هزار دانشجو معلم مرد و ۱3۶2 دانشجو معلم زن را در ۱2 رشته کارشناسی 
بسیار  وجود شرایط  با  بوم جدید  زیست  در  کرد:  تصریح  دارد،  عهده  بر  یوسته  پ
سخت کار ما تعطیل نشد و با استفاده از سامانه های مجازی و همچنین کالس های 
نوبت بندی شده با رعایت فاصله گذاری و نکات بهداشتی، آموزش دانشجو معلمان 

و مهارت آموزان انجام شد.   

مدیرعامل آب منطقه ای ایالم عنوان کرد:
توزیع دو میلیون و ۷۰۰ هزار بطری آب معدنی در 

پایانه مهران
ایالم- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم از ورود 2 میلیون و 
از  پایانه مرزی مهران خبر داد و گفت:  به  ۷۰۰ هزار بطری آب معدنی 

این تعداد تاکنون ۶۰۰ هزار عدد توزیع شده است.
اظهار  مهران  شهرستان  اربعین  ستاد  نشست  در  پوراحمد«  علی  «
داشت: از مجموع 2 میلیون و ۷۰۰ هزار بطری وارد شده به پایانه مرزی 
زائران  تامین آب آشامیدنی  برای  پایانه  انبار های  اکنون در  مهران، هم 

عتبات عالیات 2 میلیون و ۱۰۰ هزار بطری موجود است.
وی افزود: برای خدمات دهی به زوار اربعین 2 دستگاه تریلر یخچال 

دار در پایانه مرزی مهران مستقر شده است.
مدیرعامل آب منطقه ای ایالم ادامه داد: مجوز حفر سه حلقه چاه 
برای تامین آب پایانه مرزی مهران به شرکت آب و فاضالب استان داده 

شده تا در این ایام با کمبود آب مواجه نشویم.
ایام  از  قبل  پایانه  به  میزان آب ورودی  اظهار داشت:  احمد«  »پور 
اربعین 3۵ تا ۴۰ لیتر بر ثانیه بود که با حفر یک چاه دیگر این مقدار  هم 

اکنون به ۸۰ لیتر در ثانیه رسیده است.
وی از اجرای ۱2 کیلومتر خط انتقال آب به پایانه مرزی مهران خبر 
داد و گفت: هم اکنون ۱۱ تانکر سیار در شهر مهران مستقر است و اکیپ 

تعمیرات  در راستای رفع مشکل فاضالب در پایانه مرزی مستقر است.
 

فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم خبر داد:
امیرالمومنین)ع(  سپاه  صحرایی  بیمارستان  ستقرار  ا

در مرز مهران
بیمارستان  استقرار  از  ایالم،  استان  امیرالمومنین)ع(  سپاه  رمانده  ف
اربعین  زائران  به  ساعته   2۴ دهی  خدمات  و  مهران  مرز  در  حرایی  ص

حسینی خبرداد.
سپاه  صحرایی  بیمارستان  داشت:  اظهار  شاکرمی«  جمال  سردار  «
امیرالمومنین)ع( استان ایالم با استقرار بیمارستان صحرایی و بسیج کادر 
درمانی و پزشکی خود به صورت 2۴ ساعته به زائران اربعین حسینی ارائه 

خدمات می دهد و در این راستا تمام امکانات را مهیا کرده است.
دارای  امیرالمومنین)ع(  سپاه  صحرایی  بیمارستان  افزود:  ی  و
بخش های اتاق جراحی، رادیولوژی، داروخانه سیار، بستری زنان و مردان 

و اورژانس بوده و تمام خدمات آن رایگان است.
کرد:  تصریح  ادامه  در  ایالم  استان  امیرالمومنین)ع(  سپاه  رمانده  ف
موافقت  و  دانشگاه  خواست  در  با  ایالم  استان  امیرالمومنین)ع(  پاه   س
سردار سالمی فرمانده کل سپاه، یک سامانه 3۸ تخت خوابی بیمارستان 
صحرایی را با امکانات اتاق عمل، رادیولوژی، آزمایشگاه و سایر امکانات 
مرز مهران  در  را  اورژانس  2۰ تخت  با  اورژانس  اراکلینیک و مجموعه  پ

راه اندازی کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:
دیدار با خانواده شهدا تقویت روحیه خدمتگزاری را 

مضاعف می کند
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با خانواده شهیدان اّمی، 
از شهدای منتسب به همکاران این شرکت در شهرستان دامغان دیدار کرد.

سید محمد موسوی زاده در این دیدار که به صورت مجازی انجام شد، 
ضمن پاسداشت چهل و یکمین سال یاد هفته دفاع مقدس گفت: دیدار از 
خانواده شهدا، تقویت روحیه خدمتگزاری را در جامعه مضاعف می نماید.

می  مجاهدت،  و  شهادت  ایثار،  فرهنگ  که  این  به  اشاره  با  ی  و
اقتدار و عظمت  یادآور شد:  بماند  زنده  ایران اسالمی  بایست همواره در 
کشور عزیزمان ایران، به خاطر ایثار و از جان گذشتگی و شهادت است.

برکت  و  خیر  ی  مایه  شهدا،  معظم  خانواده  که  این  عنوان  با  وی 
این نظام و انقالب هستند افزود: امنیت و آرامش امروز، مرهون رشادت 
معظم  خانواده  استقامت  و  صبر  و  واالمقام  شهیدان  ویژه  به  یثارگران  ا

شهداست.
گفتنی است: این دیدار که با حضور مدیرعامل، فرمانده پایگاه مقاومت 
بسیج نور و مشاور امور ایثارگران این شرکت همراه بود، مدیر توزیع برق 
شهرستان دامغان لوح سپاسی را به منظور تجدید میثاق مجدد با آرمان 

های شهدا به این خانواده اعطا نمود.
یادآور می شود: شهید احمد اّمی متولد 2۵ فروردین ماه سال ۱33۶ 
است که در پانزدهم دی ماه ۱3۵۹ به درجه رفیع شهادت نایل آمده و 
شهید محمود اّمی در تاریخ یکم فروردین ۱3۴۵ متولد شده و در مورخه 

دهم فروردین ماه سال ۱3۶2 به فیض عظیم شهادت رسیده است.

مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار منصوب شد
سمنان،  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  سوی  از  حکمی  طی 

مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار منصوب شد.
“سید محمد موسوی زاده«، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان، طی حکمی، »رحمان اشرفی« را به عنوان مدیر توزیع 
و  همدلی  وفاق،  ایجاد  ضمن  تا  نموده  منصوب  گرمسار  شهرستان  رق  ب
هماهنگی سازمانی و بهره گیری و تقویت همه استعدادهای انسانی، نسبت 

به انجام وظایف محوله اهتمام نماید.
همچنین در حکم صادره به مواردی همچون؛ تهیه و پیشنهاد برنامه 
های خرد و کالن مدیریت متبوع در افق کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت، اجرای برنامه های ابالغی در قالب بودجه مصوب، دستورالعمل ها 
و آئین نامه ها، هماهنگی و انجام اقدامات الزم مربوط به استقرار نظام 
کیفیت و بهبود بهره وری و رعایت صرفه جویی در واحدهای ذی ربط، 
تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به هنگام به مشترکان و متقاضیان برق 
برنامه های مربوط به مدیریت مصرف برق مشترکان اشاره و  و اجرای 

تاکید شده است.

توسط استاندار مازندران صورت پذیرفت:
 ابالغ طرح جامع و تفصیلی شهر شیرگاه 

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
مازندران، دکتر شیرزاد یزدانی معاون شهرسازی و معماری ضمن اعالم این خبر 
افزود : طرح جامع و تفصیلی شهر شیرگاه که در تاریخ ۹۸/۰۴/3۱ در شورایعالی 
شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده بود ، جهت اجرای چهارچوبهای 
تعیین شده در طرح و هدایت توسعه کالبدی و فیزیکی شهر توسط آقای حسین 

زادگان استاندار مازندران به شهرداری شیرگاه ابالغ شده است. 
وی گفت : به طور کلی، مبانی تهیه ی طرح های توسعه شهری در ایران 
برگرفته از مصوبات شورایعالی شهرسازی شهرسازی و معماری ایران و نیز 
متکی بر قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی 
است. طرح جامع توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری مهندسان مشاور 
واجد صالحیت تهیه می شود و تصویب نهایی آن با شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران است. دکتر یزدانی با اشاره به اینکه طرح جامع و طرح تفصیلی، 
دو طرح مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری است، گفت: این دو طرح الزم 
و ملزوم یکدیگرند، اما در عین حال از نظر روش کار، شیوه تهیه، مقیاس نقشه 
ها و نتیجه نهایی، تفاوت هایی با هم دارند. معاون شهرسازی و معماری یادآور 
شد : طرح جامع شهری، به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و 
تامین نیازمندی های آن، بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری در یک 
دوره ده ساله و بر اساس طرحهای فرادست تهیه می شود که به صورت راهنما 

عمل می کند و خط مشی کلی سیاست های توسعه شهری را تعیین می کند.
 همچنین گزارش این طرح شامل اطالعاتی درباره اوضاع جغرافیایی، 
اقتصادی و اجتماعی شهر، ضوابط و مقررات کاربری اراضی، شبکه معابر و 
تاسیسات زیرساختی و .... می باشد. دکتر یزدانی در خاتمه گفت: مطالعات طرح 
تفصیلی، متعاقب طرح جامع صورت می پذیرد و در حقیقت، تنظیم برنامه های 
مفصل و اقدامات جزئی و دقیق در مناطق و محالت شهری و همچنین طراحی 
آن ها را به عهده دارد. عالوه بر این، تکلیف تمامی قطعات زمین را به لحاظ 
کاربری، تراکم ساختمانی و گذربندی مشخص می کند و به عنوان یک سند در 

دستور کار شهرداری قرار می گیرد.

در  دهاقان  و  شهرضا  مردم  ماینده  ن
پایدار  تامین  از  اسالمی  شورای  جلس  م
آب شرب مورد نیاز مردم شهرضا در فصل 
تابستان، به رغم محدودیت منابع آبی شرب 

تشکر کرد.   
با  نشستی  در  محمودی  سمیه   
مدیرعامل آبفای استان اصفهان و مسئوالن 
شهرضا اظهار کرد: هر چند در تابستان سال 
جاری شرکت آبفا توانست با برخی از اقدامات 
فنی و حفر چاه، آب شرب مورد نیاز ساکنان 
شهرضا را تامین کند اما برای تامین پایدار 
آب شرب این منطقه در بلند مدت باید برنامه 

ریزی الزم صورت پذیرد. 
و  آب  شرکت  عامل  مدیر  ادامه  ر  د
فاضالب استان اصفهان در مورد تامین پایدار 
تابستان  در  شهرضا  شهرستان  شرب  ب  آ
گفت: امسال با حفر سه حلقه چاه و تجهیز 
هفت حلقه چاه دیگر توانستیم به تبعات ناشی 
از بحران کم آبی در این منطقه غلبه کنیم.

هاشم امینی با اشاره به سایر اقدامات 
شهرضا  شرب  آب  پایدار  تامین  برای  نی  ف

کیلومتر   ۶ تاکنون  گذشته  سال  از  فت:  گ
و  شهرضا  در  آب  فرسوده  شبکه  صالح  ا
روستاهای اطراف آن انجام شده که نقش 
بسیار موثری در کاهش هدر رفت و  تامین 

آب شرب پایدار منطقه داشته است. 
در  متری  تله  سیستم  اجرای  از  وی 
تاسیسات آبرسانی شهرضا خبر داد و عنوان 

کرد: استفاده از این سامانه و  اصالح خطوط 
فرسوده انتقال آب تاثیر به سزایی در توزیع 

عادالنه آب در این منطقه داشته است.
فاضالب  و  آب  شرکت  دیرعامل  م
استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش 
آب شرب شهرضا را از نظر بهداشتی سالم و 
مطابق با استانداردهای تعریف شده ارزیابی 

نظارت  با  ذیصالح  نهادهای  گفت:  و  رد  ک
های مستمر، آب شرب شهرضا را سالم و 
بهداشتی اعالم کرده اند و اختالط آب چاه 
ها موجب کاهش میزان هدایت الکتریکی 
این  نقاط  تمام  در  آب  کیفیت  افزایش  و 

شهرستان شده است.
امینی افزود: در سال جاری با اقدامات 
صورت گرفته ۱۵ لیتر برثانیه به تولید آب 
در شهرضا نسبت به سال گذشته افزوده شده 
پایدار آب  تامین  اقدامات،  است که همین 
شرب شهرضا را در تابستان به همراه داشت.  
 ۴۴ تاکنون  که  این  بیان  با  ی  و
شده  اجرا  شهرضا  فاضالب  شبکه  رصد  د
مورد  فاضالب  شبکه  طول  افزود:  ست  ا
 2۵۶ که  است  کیلومتر   ۵۸۷ شهرضا  یاز  ن
کیلومتر   33۱ و  شده  اجرا  آن  یلومتر  ک
با  رود  می  انتظار  و  است  مانده  باقی  ن  آ
بتوان  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 
در کوتاه ترین زمان ممکن، اجرای شبکه 
فاضالب این شهر را تکمیل کرد و تصفیه 

خانه فاضالب شهرضا را نیز توسعه داد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد:

تامین پایدار آب شرب شهرضا در تابستان قابل تقدیر است

حسـینی/ الرضـا  موسـی  ـید  س
نیشـابور: مراسـم تجلیـل از برگزیدگان 
کشـوری جـام باشـگاههای کتابخوانی 
کـودک ونوجـوان بـا حضـور افشـین 
تحفـه گـر معـاون فرهنگـی و رسـانه 
ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اره  د ا ی  ا
اسـالمی خراسـان رضـوی ، علیرضـا 
وفرمانـدار  اسـتاندار  معـاون  ی  ـ ت م ا ق
ویـژه شهرسـتان نیشـابور،رئیس اداره 
وارشـاد  اداره کل فرهنـگ  فرهنگـی 
اسـالمی خراسـان رضوی، رئیس اداره 
اداره کتابخانـه  آمـوزش وپـرورش و 
هـای عمومـی وبرگزیـدگان در محـل 

فرمانـداری نیشـابور برگزارشـد.
رسـانه  و  ی  ـ گ ن ه ر ف ن  و ا ـ ع م
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
خراسـان رضـوی ضمـن یـاد و خاطره 
شهدا،خصوصا سـردار شهید شوشتری، 
ایثارگـران و آزادگان ۸ سـال دفـاع 
نیـز   و  حـرم  ـن  ی ع ف ا مد و  مقـدس  
تسـلیت بـه مناسـبت اربعیـن و همـه 
عالقـه مندان به کتـاب و کتابخوانی و 
برگزیـدگان هفتمین دوره  جام باشـگاه 
هـای کتابخوانـی را تبریک عرض می 
نمایـم و از اینکـه فرصتـی پیش آمد تا 
در ابرشـهر فرهنگ، ادب و هنر نیشابور  
حضـور داشـته آن هـم به واسـطه یک 
حرکـت بی نظیر فرهنگی خوشـحالیم.

نیشـابور شـهر عبرت ها و خاطره 
ها

افشـین تحفـه گـر افـزود: شـهر 
و  نشـیب  زمـان  گـذر  در  شـابور  ی ن
فرازهایـی چند را پشـت سـر نهـاده  و 
سـوانح بیشـماری را تجربه کرده است 

و دیگـر بـار زندگی نوینی را آغاز نموده 
اسـت. نیشـابور شـهری سـت خفته در 
اعمـاق تاریـخ، شـهری پـر خاطـره و 

انگیز. عبـرت 
وی بـا سـخنی از دکتـر اسـالمی 
ندوشـن خاطـر نشـان کـرد: » کمتـر 
ایـران می تـوان  در سراسـر  شـهری 
یافـت کـه بـه انـدازه نیشـابور عبـرت 
انگیـز و پـر خاطـره باشـد«.  و بـه 
گفتـه فخـر شـعرا، شـاعر گرانسـنگ 
نیشـابوری، دکتـر شـفیعی کدکنـی، 
»نیشـابور فشـرده ای اسـت از ایـران 
بـزرگ کـه تاریـخ آن را باید از گوشـه 
و کنـار کتاب هـای کهنه و سـفال های 
عقیـق مـوزه ای و سـنگ قبرهـای 

شکسـته فراهـم آورد.
معـاون فرهنگـی و رسـانه اداره 
کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی خراسان 
رضـوی تصریح کرد: نیشـابور در تاریخ 
اسـالم و ایـران از همـان صدر اسـالم 
مـورد توجـه بسـیاری از بـزرگان حوزه 
تمدن اسـالم بوده اسـت که بـا انگیزه 
های کسـب علـم و تجارت،  سـکونت 
و فعالیـت هـای اجتماعـی فرهنگی به 
ایـن شـهر آمده و ماندگار شـده اند. این 
شـهر بـه برکـت وجـود بقـاع متبرکـه 
بیشـماری از علویـان و امامـزادگان نیز 

متبرک شـده اسـت.
 بـه روایتـی بیـش از 2۰ هـزار 
شـهر  یـن  ا ز  ا ب  ـ ی د ا و  د  ن م شـ ن ا د

د ن ا ه  ت ـ س ا خ ر ب
وجـود  داد:  ـه  م ا د ا ر  ـ گ ه  ـ حف ت
آرامـگاه حکیـم عمـر خیام نیشـابوری 
و فریدالدیـن عطـار نیشـابوری کـه دو 

روز ملـی بـه نـام ایشـان در تقویـم 
کشـور داریم محـل آرام گرفتن عالقه 
منـدان اسـت. محمـد غفـاری، کمـال 
الملـک، فضل بـن شـاذان از متاخرین 
و حیـدر یغمـا، ادیب نیشـابوری، پرویز 
مشـکاتیان، پروفسور صادقی و بسیاری 
از نـام آوران دیگـر از مفاخـر نیشـابور 
بودنـد از طرفـی قدمـگاه حضرت علی 
بـن موسـی الرضـا علیـه السـالم و 
خاسـتگاه حدیـث فاخر سلسـله الذهب 
از دیگر مواهب ابرشـهر نیشـابور است.
ور  ب نیشـا  وی اظهـار داشـت: 
بـا جمـع فعـاالن علمـی، صنعتـی ، 
فرهنگـی، هنری ودینی  بسترمناسـبی 
بـرای پایتخت فرهنگی کشـور اسـت. 
بـه واسـطه فعـاالن فرهنگی در سـال 
۹۹ از شـهرهای خـالق ادبیـات در 
کشـور انتخـاب شـد.تحفه گـر بیـان 
کـرد: نیشـابور در هفتمیـن دوره جـام 
باشـگاه هـای کتابخوانـی بـا بیـش از 
۶۰۰ باشـگاه، بیشـترین برگزیـدگان 

جـام را در کشـور داشـت.
اسـتان خراسـان رضوی باالترین 
رتبـه در  بیـن  برگزیـدگان را در جـام 

هفتـم کشـوراخذ کرد
تحفـه گـر تاکیـد کـرد:  بـرای 
توسـعه فرهنگـی  شـهر نیشـابور، این 
شـهر نیازمنـد توجـه ویـژه و اعتبـار 

ملـی اسـت .
 فرصـت را مغتنـم مـی شـمارم 
از همـه دسـت انـدرکاران برگـزاری 
جـام باشـگاههای کتابخوانـی کـودک 
ونوجـوان  نیشـابور قدردانـی نمایم . از 
جناب آقای سـیدآبادی ریاسـت محترم 

و همـکار معـزز جنـاب آقـای  علمـدار 
و سـرکار خانـم مقـدم سپاسـگزارم از 
حمایـت هـای جنـاب آقـای دکتـر 
ر  ا د ن ا ت ـ س ا م  ر ـ حت م ن  و ا ـ ع م ی  ـ ت م ا ق
وفرمانـدار نیشـابور بـرای حمایت های 
همیشـگی  از فعالیت هـای فرهنگـی 
تشـکر مـی کنـم وار همـه شـرکت 
کنندگان ،مربیان، تسـهیلگرانو کودکان 
ونوجوانان عضوباشگاههای کتابخوانی 

قدردانـی مـی نمایـم.
در ادامه معاون اسـتاندار وفرماندار 
ویـژه شهرسـتان نیشـابور خواسـتار 
ارتقـای اداره فرهنگ وارشـاد اسـالمی 
نیشـابور بـه معاونـت مدیـر کل بـود و 
اظهـار داشـت: بایـد جایـگاه نیشـابور 
کهـن را پیـدا کنیـم و  بسـتر ظهـور 
وثبـوت خالقیت هـا را بوجـود آوریـم  
بایـد مدیریـت را در کنـار دانـش قـرار 
دهیـم و مـدل فرهنگـی خوبـی بـرای 

نیشـابور مهیـا وترسـیم کنیـم.
علیرضـا قامتی گفت: نیشـابور در 
زمینه مشـارکت هـای مردمی بی نظیر 
اسـت وخیریـن مـا در مدرسـه سـازی 
،بهداشـت ودرمـان و بسـته معیشـتی 
قابلیتـی دارد کـه  در کشـور کـم نظیر 
اسـت ودر بعـد فرهنگی کمتـر از توان 

خیرین اسـتفاده شـده اسـت.
وی افـزود: امروز وحدت خوبی در 
بخش مدیریتی تشـکیل شـده اسـت و 
مـا آمادگـی داریـم در بحـث فرهنگی 
یـک مـدل مدیریتی و سـاختاری برای 
نیشـابور ایجاد شـود وخواسـتار ارتقای 
اداره فرهنگ وارشـاد اسـالمی نیشابور 

. م ی ست ه

قبولی عزاداران حسینی گفت: محضر معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی؛

 تجلیل از برگزیدگان هفتمین جشنواره کشوری جام باشگاه های کتابخوانی کودک 
و نوجوان در نیشابور 



5 صنعتسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1847- شنبه 10 مهر 1400

دنیای جوانان : رئیس هیات مدیره شرکت 
فوالد خوزستان با هدف همکاری های دوجانبه با 
مدیرعامل بانک تجارت و هیات همراه دیدار کرد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از خبرنگار 
رضا  به سرپرستی  نفره  هیاتی ۵  وابط عمومی،  ر
دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت 3۰ شهریورماه 
۱۴۰۰ با حضور در سالن کنفرانس مهمانسرای نور و 
با هدف همکاری های دوجانبه با رضا طاهری رئیس 

هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان دیدار نمود.
در این دیدار که علی اصغر مشهدی زاده معاون 
الی و اقتصادی فوالد خوزستان و حسین تقی  م

کهزاد مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان نیز 
حضور داشتند، دو طرف بر همکاری های مستمر 

تاکید نمودند.
رئیس هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان با 
اشاره پایداری تولید این مجموعه در شرایط تحریم 
ها اظهار داشت: با وجود مشکالت تحریم ها و 
پیامدهای آن، توانستیم با تکیه بر توان داخل و 
همکاری بنگاه های اقتصادی بخش های مختلف 
مجتمع را فعال نگه داریم و مطابق برنامه ریزی، 

تولید داشته باشیم.
در این جلسه رضا دولت آبادی مدیرعامل 

بانک تجارت، مجموعه فوالد خوزستان را شریک 
تجاری این بانک دانست و افزود: فوالد یکی از 
صنایع فعال و تاثیرگذار استان و کشور است. این 
شمار  به  تجارت  بانک  تجاری  شریک  شرکت 
می آید. در مسیر کمک به پایداری تولید و توسعه 
مجموعه فوالد خوزستان از هیچ تالشی فروگذار 

نخواهیم بود.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، در پایان این 
دیدار رضا دولت آبادی با اهدای لوح تقدیر از مدیران 
عامل شرکت فوالد خوزستان و شرکت صنعت فوالد 

شادگان قدردانی نمود.

موفقیت فوالد خراسان در نصب و راه اندازی فوالدبر ) لدلکار( دوم
 در فوالدسازی شماره۲

پیام مدیرعامل شرکت مس به مناسبت گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس

دنیای جوانان : دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس، فرا 
رسیدن هفته دفاع مقدس را به ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسالمی 
به ویژه خانواده معزز شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز تبریک گفت.

به گزارش مس پرس، متن این پیام به این شرح است:
به نام خدا

»هفته دفاع مقدس یادآور رشادت ها و ایثارگری مردان و زنانی است 
که با برافراشتن پرچم خودباوری، خاک ایران زمین را از لوث متجاوزان به 

این مرز و بوم پاک کردند.
خودباوری برآمده از شجاعت، ایمان، اعتقاد، تعهد، ایثار و از خودگذشتگی 
درس ِ بزرِگ دفاع مقدسی هستند که در سه دهه گذشته سرلوحه عمل سیاسی 
و اقتصادی در این کشور قرار گرفته است و با تکیه بر آن می توان هر عرصه 

غیرممکنی را ممکن کرد.
یکی از مهمترین این عرصه ها در کشور روشن کردن چراغ صنعت مس 
ایران به دست مردان دالوری در سوی دیگر این دیار در روزهای سخت 
۸سال جنگ تحمیلی بود تا به دشمن تا بن دندان مسلح بفهمانند که این 
دیار، سرزمینی متفاوت است؛ چراکه با بومی سازی هزاران قطعه در روزهای 

جنگ و پس از جنگ اجازه متوقف شدن چرخ های این صنعت را ندادند.
درود به همه این عزیزان که ایران مدیون آن هاست.«

اردشیر سعدمحمدی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

رکورد روزانه تولید گندله در چادرملو شکسته شد
بار  چندمین  براي   : جوانان  نیای  د
صنعتي  مجتمع  در  گندله  تولید  کورد  ر

چادرملو شکسته شد.
روابط  از  نقل  به  ر  گزارش  ه  ب
؛این  چادرملو  صنعتي  مجتمع  مومي  ع
است  آمده  دست  به  حالي  در  وفقیت  م
و  شده  انجام  هاي  ریزي  برنامه  با  ه  ک

آماده به کاري باالي تجهیزات کارخانه در شهریور ماه ثبت رکورد جدید در 
روز به میزان ۱33۱3 تن در تاریخ 2۸ شهریور به ثبت رسید.

موفقیت به دست آمده حاصل تدبیر مدیریت محترم عامل چادرملو و 
تمام ارکان مدیریت و کارکنان زحمتکش مجتمع صنعتي و کارخانه گندله 

سازي بوده است.

اکسین  فوالد  شرکت  راهبردی  کمیته  جلسه  چهارمین 
خوزستان برگزار شد

امروز سه شنبه 3۰ شهریور چهارمین جلسه کمیته راهبردی   : دنیای جوانان 
شرکت فوالد اکسین خوزستان با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیران شرکت در 

سالن کنفرانس حوزه مدیریت برگزار شد.
راستای  در  جلسه  این  عمومی،  روابط  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
استراتژی کلی شرکت بوده و عملکرد واحد های بر اساس شاخص های تعریف شده 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
امین آسیابان مدیر عامل شرکت در این جلسه ضمن تشکر از عملکرد و زحمات 
سایر واحدها بیان کردند، خوشبختانه با توجه به اهداف تعیین شده تا کنون پیشرفت 

خوبی داشتیم و این نتیجه همدلی همه کارکنان می باشد.
عملکرد  نهایی  ارزیابی  برای  است  فرصتی  راهبردی  جلسات  گفت،  سیابان  آ
واحدها و بیان علت رشد و محقق نشدن اهداف تعیین شده، به همین جهت مدیران 
واحدها می بایست موارد مطرح شده پیرامون عملکرد خود را در واحد های متبوع 

بخوبی اجرایی نمایند و در جلسات بعد گزارش دهند.
مدیر عامل شرکت بر بررسی فرآیندهای شرکت تاکید کرد و گفت، بسیاری 
فرآیندهای جاری در سازمان مربوط سالیان گذشته بوده و بعضًا نیازمند بروزرسانی و 

بازنگری می باشند که باید در اسرع وقت اقدام شود.
سابق  مدیر  خزلی  آقای  زحمات  از  خود  از سخنان  بخشی  در  آسیابان  مین  ا
خدمات عمومی و رفاه تقدیر کرد و برای آقای فرامرزی مدیریت جدید این واحد 

آرزوی موفقیت داشتند.
همچنین مدیران شرکت نیز گزارشی از روند اقدامات و عملکرد خود ارایه کردند.

پیام  مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 
دنیای جوانان : پیام  مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان  به مناسبت فرارسیدن 

هفته دفاع مقدس و اربعین حسینی
بنام خداوند بخشنده و مهربان

»شهید سید مرتضی آوینی: منطق ما، منطق امام حسین )ع( است، اگر دشمن 
این حقیقت را دریابد، هرگز لحظه ای منتظر خستگی ما نخواهد ماند.«

دفاع مقدس، نام آشناترین واژه در قاموس حماسه های عزت  آفرین ایران است 
که خاطرات دالوری های آن، در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار مانده و خواهد ماند. 
ایران هرگز به منظور فزون خواهی و قدرت طلبی وارد عرصه جنگ نشد، بلکه روحیه 
حمیت و غیرت فرزندان این آب و خاک بود که به تأسی از موال و ساالرشان حضرت 
امام حسین )ع( در تحقق شعار »هیهات مّنا الذله« کوشیدند تا هرگز تسلیم ننگ و ذلّت 

نشوند و از کیان و حیثیت اعتقادی خود دفاع کنند.
سفیر عشق شهید است و ارباب عشق حسین )ع( و وادی عشاق، کربال؛ جایی 
که ارباب عشق سر به باد می دهد تا اسرار عشاق را بازگو کند که برای عشاق راهی 

جز از کربال گذشتن نیست.
تقارن هفته  دفاع مقدس با اربعین سید و ساالر شهیدان، حکایت از تکرار تاریخی 
دارد که در آن قافله ی عشق در برابر سپاه کوفیان مردانه و مستانه ایستادگی کردند 

و اسالم را تا ابد زنده نگه داشتند و همه ی زمین کربال شد و همه ی زمان عاشورا.
اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطره ی رزمندگان و فرزندان حضرت روح 
اهلل )ره( در دفاع مقدس، فرارسیدن اربعین حسینی را به شیعیان جهان تسلیت عرض 

می  نمایم، امید اینکه بتوانیم پیروان راستین حضرت سیدالشهدا )ع( باشیم.
و من اهلل التوفیق

امین ابراهیمی
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

دیدار رئیس هیات مدیره فوالد خوزستان با مدیرعامل بانک تجارت

و  نصب  عملیات   : جوانان  نیای  د
راه اندازی لدلکار )فوالدبر( دوم واحد 
خراسان  فوالد  در  فوالدسازی2   LF

با موفقیت تست و راه اندازی گردید.
 ، نان  ا جو نیای  د رش  ا گز ه  ب
»مجتمع  سازی  فوالد  واحد  دیر  م
خبر  این  اعالم  با  خراسان«  والد  ف
فوالدسازی  مهم  پروژه  این  فت:  گ
بتونی  سازه  توسعه  عملیات  امل  ش
دوم،  ر  لدلکا ساخت   ،LF نال  ا ک
و  مکانیکی  برقی–  تغییرات  نجام  ا
توماسیونی مربوط به آن و تست و  ا

بود. این تجهیز  اندازی  اه  ر
مراحل  تمامی  راستگو،  گفته  ه  ب
با دقت و هماهنگی کامل گروه های 
کاری مربوطه انجام و با موفقیت تست 

و راه اندازی گردید.
مجتمع  ذوب  واحد  تولید  ئیس  ر
این که فوالدبر  بیان  با  فوالدخراسان 
وظیفه جابجایی پاتیل های فوالد در 
دارد  برعهده  را  پاتیلی  کوره  حدوده  م
گفت: پیش از اجرای پروژه، این فرآیند 
مشکالت  با  فوالدبر  دستگاه  یک  ا  ب

زیادی در حال انجام بوده است.
دلیلی افزایش زمان در دسترس 

کاهش  ها،  ذوب  سازی  آماده  رای  ب
زمان توقف های پاتیل، کاهش آسیب 
به پاتیل ها و نسوز آنها، پایداری روند 
ریخته گری با تعداد ذوب باال در هر 
اتالف  کاهش  به  کمک  سکوئنس، 
این  اجرای  مزایای  از جمله  را  نرژی  ا

پروژه برشمرد.
خدمات  واحد  رئیس  اکری،  ش
اشاره  با  نیز  خراسان  فوالد  رکزی  م
به پیچیدگی های اجرایی سازه بتونی 
تولید  با  زمان  هم  اجرای  پروژه،  ین  ا
اجرایی  های  ویژگی  از  را  پروژه  ین  ا
این  به  توجه  با  افرود:  و  دانست  ن  آ
که محل اجرای پروژه کاماًل در مسیر 

عبور جرثقیل های سقفی حمل ذوب 
و ناحیه ریخته گری است، هماهنگی 
های اجرایی هم زمان با رعایت الزامات 

ایمنی مربوطه بسیار مهم بود.
سرپرست ساختمان ها و ماشین 
آالت در مورد ویژگی هایی بخش سازه 
بتونی این پروژه، طراحی و اجرای آن 
را یکی از مهترین و خاص ترین سازه 
و  دانست  شرکت  در  شده  اجرا  ای  ه
افزود: این سازه باید بارهای دینامیکی 
و استاتیکی تا ۵۰۰ تن را تحمل نماید، 
و  حرارت  به  مقاومت  که  این  ضمن 
قابلیت تحمل بارهای جانبی در شرایط 
اضطراری را بدون آسیب به سازه های 

مجاور داشته باشد.
و  تاسیسات  محروقی  گفته  ه  ب
تعارضات موجود در زیر و اطراف سازه 
واحد  نظر  مورد  اصالحات  همراه  ه  ب
تولید نیز در فرآیند طراحی و اجرا مورد 
این  اجرای  برای  گرفت.  قرار  وجه  ت
سازه جمعًا 2۵۰متر مکعب خاکبرداری، 
از 2۷ تن  بیش  بندی،  قالب  ۱۸۰متر 
بتن  مکعب  متر   ۱۱۵ و  رماتوربندی  آ
ریزی به همراه عملیات کاشت بولت، 
و…  ریل  استوپر،  های  باکس  نصب 
انجام شده و با صرف حدود ۵۰۰۰ نفر 
با رعایت کلیه  انسانی،  نیروی  ساعت 
اصول اجرایی و فنی مربوطه، ساخته 

و تحویل گردید.
گفتنی است در اجرای این پروژه 
از طرح تا اجرا، واحدهای تولید ذوب، 
فوالدسازی  فنی  تر  دفا اختمان،  س
تعمیرات  ه  رگا کا فنی،  خدمات  و 
کزی،  مر ه  گا تعمیر ی،  ز سا والد ف
مکانیک  و  برق  نت  توسعه،  و  طرح 
فوالدسازی، اتوماسیون، نسوز، ایمنی 
و  داشتند  جدی  مشارکت  خرید  و 
را به  پروژه ای ماندگار و قابل توجه 

ثمر رساندند.

پاکسان در مسیر جهش توسعه محصوالت صنعتی؛
شرکت پاکسان کمپرلن تولید می کند

دنیای جوانان : شرکت پاکسان تولید 
کمپرلن را در گروه محصوالت صنعتی 

این مجموعه قرار داد.
از  نقل  به  جوانان  گزارشدنیای  ه  ب
پاکسان نیوز، شرکت پاکسان موفق شد 
با تالش واحدهای R&D و تولید در 
گروه محصوالت صنعتی خود برای اولین 
بار کمپرلن )پاکسامید( را به صورت انبوه 

تولید کند. حسن بقائی مدیر عامل این مجموعه با اعالم این خبر گفت: یکی 
از مواد اولیه پر مصرف و استراتژیک در تولید مواد شوینده و بهداشتی به 
ویژه شامپو، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی و …، پاکسامید )کوکونات فتی 
اسید دی اتانول آمید( است که موفق شدیم برای اولین بار در این مجموعه 

آن را به تولید انبوه برسانیم.
بقائی ضمن تأکید بر اثرات مثبت تولید پاکسامید در این مجموعه خاطر 
نشان کرد: یکی از مواد اولیه پر مصرف در پاکسان عامل تثبیت کف، نرم 
کننده و سورفکتانت غیریونی است که نسبت به نمونه یونی آن اثرات منفی 
کمتری برای پوست دارد و قرار است در مایعات تولیدی این مجموعه مورد 

استفاده قرار بگیرد.
مدیر عامل پاکسان در ادامه به برنامه های تولید این محصول اشاره 
کرد و یادآور شد: پایداری و کارایی این محصول در نمونه های آزمایشی آن 
مورد کارآزمایی قرار گرفت و توانستیم نسبت به تولید انبوه کمپرلن اقدام کنیم.

وی میزان مورد نیاز کشور به این محصول را ساالنه ۴ هزار تن خواند 
و افزود: در حال حاضر شرکت پاکسان می تواند روزانه ۵/2 تن کمپرلن تولید 
کند که به زودی با تمهیداتی که اندیشیده شده و به همت همکارانم در این 
مجموعه قادر خواهیم بود به رقم بیش از ۱۰۰۰ تن در سال دست پیدا کنیم.

بقائی در بخش دیگری از سخنان خود به درجه کیفی کمپرلن تولید 
این مجموعه اشاره کرد و گفت: این محصول صنعتی جدید پاکسان، نسبت 
به نمونه های موجود در بازار از کیفیت مطلوب تری برخوردار است و تمام 
استانداردهای مورد نیاز را دارا است. در تولید آن از دانش فنی و تمام امکانات و 
تجهیزات بهره برده ایم تا آنچه که تولید می کنیم مرغوب و قابل اعتماد باشد.

گل گهر حامی سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین 
معدنی کشور

ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع  دنیای جوانان : سومین جشنواره 
معدنی کشور )اینوماین3( مهرماه سال جاری در محل پردیس مرکزی دانشگاه 

تهران برگزار می شود.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
گل گهر، اینوماین3، از 2۶ تا 2۸ مهرماه جاری برگزار می شود و شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر یکی از حامیان این جشنواره است.
جشنواره اینوماین3، شامل بخش های مسابقه ایده، نمایشگاه توانمندی 
شرکت های دانش بنیان، ارائه نیازهای فناورانه سازمان ها و شرکت های بزرگ 
و صنعتی، پنل هایB2B، مسابقه چالش برتر صنعتی، مسابقه حل مساله، 
دانش  نوآوری، شرکت های  مراکز  توانمندی  ارائه  و  نشست های تخصصی 

بنیان و استارتاپ هاست.
دریافت  و  چالش  ثبت  برای  می توانند  کنندگان  شرکت  است  فتنی  گ
innomine. و   www.unidro.ir سایت های  به  بیشتر  طالعات  ا
ut.ac.ir مراجعه کنند یا با شبکه معدن ایران به شماره ۴۴۹۵2۶۶۱الی 3 

تماس حاصل نمایند.

تجلیل از مدیر عامل فوالد هرمزگان در جشنواره شهید 
رجایی

دنیای جوانان : تجلیل از مدیر 
عامل فوالد هرمزگان در جشنواره 
چهارمین  و  بیست  رجایی  شهید 
استان  در  رجایی  شهید  جشنواره 
هرمزگان با حضور نماینده ولی فقیه 
، استاندار فرماندهان ارشد نظامی 
سالن  محل  در  استان  مدیران  و 
بندرعباس  گاز  شرکت  جتماعات  ا

برگزار شد.
 ، جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
در این مراسم ، در کنار تجلیل از 
ادارات و سازمان های برتر استان، 
فریدون همتی استاندار هرمزگان از 

عطاهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان برای نیل به اهداف تولید فوالد 
در منطقه و ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده استان و از سوی دیگر 
ایفای نقش مطلوب مسئولیت های اجتماعی در اجرای برنامه های آموزشی، 
درمانی، فرهنگی که موجب ارتقا و بهبود زیستی مردم استان هرمزگان گردیده 
با اهدای لوح و تندیس تجلیل کرد. دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان هرمزگان نیز در تجلیل از این شرکت گفت: فوالد هرمزگان 
مجدانه، مسئوالنه و دلسوزانه در کنار مسئولین و مردم بود. وی تالش های 
این شرکت در راستای ارتقای سالمت استان در حوزه کرونا و کمک به ورزش 

استان را ستودنی دانست.

گزیده ها

خبر منتخب

دنیای جوانان : در نخستین روز هفته 
دفاع مقدس مراسم تقدیر از ایثارگران 
و جانبازان شاغل پاالیشگاه روغنسازی 
ایرانول و افتتاح پروژه افزایش ظرفیت 
با  ایرانول   MES_T روغن  ولید  ت
حضور امام جمعه آبادان ، نماینده مردم 
 ، اسالمی  شورای  مجلس  در  بادان  آ
مقامات شهرستان و مدیرعامل شرکت 
نفت ایرانول ، معاونین و مسئولین این 

شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
نفت ایرانول؛ مراسم تقدیر از جانبازان 
ه  پاالیشگا در  شاغل  یثارگران  ا و 
صبح  آبادان،  در  ایرانول  وغنسازی  ر
دفاع  هفته  آغاز  با  همزمان  مروز  ا
االسالم  حجت  حضور  با  و  قدس  م
ابراهیمی پور امام جمعه شهر آبادان، 
آبادان  مردم  نماینده  محفوظی  کتر  د
در مجلس شورای اسالمی، سرهنگ 
دکتر  آبادان،  سپاه  فرمانده  حمدی  ا
زارع پور اشکذری مدیر عامل شرکت 
ن  مدیرا و  ونین  معا نول،  یرا ا فت  ن
مسئوالن  دیگر  همچنین  و  شرکت 
شهری در محل پاالیشگاه روغنسازی 

ایرانول ابادان برگزار شد.
در حاشیه این مراسم و با حضور 
تولید  ظرفیت  افزایش  پروژه  مهمانان، 
روغن MES_T ایرانول در پاالیشگاه 
روغنسازی آبادان نیز با افزایش ظرفیت 

تولید این روغن از سالیانه ۱۰۰ تن به 
روزانه بیش از ۱۰۰ تن، افتتاح شد.

حجت  مراسم  این  بتدای  ا ر  د
االسالم ابراهیمی پور امام جمعه آبادان 
ضمن قدردانی از برگزاری این مراسم 
روغنسازی  پاالیشگاه  کرد:  صریح  ت
ایرانول آبادان، یکی از ناب ترین نمونه 
های فعال در شهر آبادان و منطقه آزاد 
پتانسیل  و  ظرفیت  که  هست  روند  ا

ویژه ای دارد.
مدیر  اشکذری  پور  زارع  حمد  م
عامل شرکت نفت ایرانول ضمن ادای 
احترام به مقام شامخ شهدا و ایثارگران 
هشت سال دفاع مقدس، در این مراسم 
اعالم کرد: امروز در ابتدای هفته دفاع 
ادای  ابتدا  تا در  آمدیم  مقدس گردهم 
جانبازان  و  ایثارگران  به  کنیم  حترام  ا

شاغل در پاالیشگاه روغن سازی آبادان 
و همچنین پروژه افزایش ظرفیت تولید 
روغن MES_T ایرانول را با تالش 
پاالیشگاه  عزیز  کارگران  و  هندسین  م
آماده گردیده است افتتاح نماییم و در 
جمع شما میهمان عزیز بیان کنیم که 
برای پاالیشگاه ایرانول در آبادان برنامه 
های ویژه ای داریم که با لطف پروردگار 
از نیمه ی دوم سال بخش زیادی از این 

پروژه ها آغاز خواهد شد.
تعویض  افزود:  ادامه  در  ی  و
فیلترهای واحد MEK، تولید تجاری 
روغن الوند آبادان ویژه منطقه آزاد اروند 
و بهسازی منطقه بریم از جمله پروژه 
های آتی ایرانول در آبادان خواهد بود.

 : د و فز ا همچنین  ر  پو ع  ر ا ز
های  حمایت  افزایش  و  شتغالزایی  ا

مسئولیت اجتماعی شرکت در آبادان از 
اولویت های اصلی شرکت ایرانول است.

سپاه  فرمانده  احمدی  سرهنگ 
ضمن  مراسم  این  ادامه  در  با دان  آ
قدردانی از مسئولین شرکت نفت ایرانول 
اعالم  مراسم  این  برگزاری  جهت  ه  ب
کرد: مدیر عامل نفت ایرانول به خوبی 
از شرایط شهر آبادان آگاه هستند و با 
برنامه هایی که برای پاالیشگاه ایرانول 
در این شهر پیش بینی کردند، انتظارات 
رو باال خواهند برد و ماهم در کنار شما 
پیشرفت  و  توسعه  مسیر  در  تا  هستیم 

آبادان قدم برداریم.
دکتر محفوظی نماینده مردم آبادان 
در مجلس شورای اسالمی در پایان این 
مراسم تاکید کرد: آبادان متعلق به همه 
ی مردم ایران است و امیدوارم ایرانول 
با پتانسیل و ظرفیت باالیی که دارد در 
مسیر کمک به پیشرفت و اعتالی شهر 
آبادان گام بردارد و در این مسیر حمایت 
تمامی بخشهای شهری را در کنار خود 

خواهد داشت.
جانبازان،  از  مراسم  پایان  ر  د
روغن  پاالیشگاه  در  شاغل  یثارگران  ا

سازی آبادان تقدیر به عمل آمد.
همچنین تعداد 3۰۰ بسته کمک 
های  خانواده  برای  شده  تهیه  ومنانه  م
تحت پوشش نهادهای حمایتگر توزیع 

گردید.

افتتاح پروژه افزایش ظرفیت تولید روغن MES_T ایرانول در پاالیشگاه روغن سازی آبادان

فرمانده حوزه بسیج   : دنیای جوانان 
کارگری شهید بقایی با اشاره به اینکه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی تمام قد در مقابله 
با کرونا وارد میدان شده است، از پشتیبانی 
مراکز  از  خوزستان  فوالد  شرکت  ستمر  م

واکسیناسیون خبر داد.
فرمانده   ، جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
حوزه بسیج کارگری شهید بقایی در گفت 
و گو با خبرنگار روابط عمومی اظهار داشت: 
فوالد  بقایی  شهید  بسیج  حوزه  جموعه  م
رهبر  فرمایشات  از  پیروی  به  وزستان  خ
انقالب تالش های بسیاری را انجام داده 
تا بتواند در مقابله با این بیماری سهم به 

سزایی را داشته باشد.
حمیدرضا توکلی زاده گفت: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا در کشور و دستور 
این  کنترل  به  نسبت  رهبری  معظم  قام  م
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  یماری،  ب
کشور  بحرانی  های  صحنه  دیگر  انند  م
اقدامات موثری را از سال گذشته انجام داد 
و تمام قد در مقابله با کرونا و ارائه خدمات 
سپهبد  شهید  قالب طرح های  در  مردم  ه  ب
مومنانه  و کمک های  سلیمانی  قاسم  حاج 

وارد میدان شد.
معظم  مقام  تاکید  به  اشاره  با  ی  و
افزود: جمله  رهبری در پیک پنجم کرونا 
مسئله  کرونا  اینکه  بر  مبنی  انقالب  هبر  ر
جمله  کننده  تداعی  است،  کشور  صلی  ا
که  بود  جنگ  اوایل  در  )ره(  خمینی  مام  ا
است  جنگ  کشور  اصلی  مسئله  رمودند:  ف
که متاسفانه آن زمان بسیاری از مسئوالن 
توجه  امام  حضرت  جمله  این  به  قت  و
نکردند، اما امروز سپاه و بسیج در راستای 
اوامر رهبر انقالب با تمام ظرفیت، کار خود 

را وسعت داده است.
شهید  کارگری  بسیج  حوزه  رمانده  ف
بقایی گفت: از این رو مجموعه بسیج شهید 

بقایی نیز به پیروی از فرمایشات حضرت آقا 
تالش های بسیاری انجام دادند تا بتوانند 
کنند.  کنترل  در خوزستان  را  بیماری  ین  ا
پزشکی  تجهیزات  به  کمک  نخست  ام  گ
خوبی  اقدامات  که  بود  رازی  یمارستان  ب
فوالد  شرکت  مدیریت  و  گرفت  صورت 

خوزستان با همدلی پای کار آمدند.
و  مدیرعامل  داد:  ادامه  زاده  وکلی  ت
با  خوزستان  فوالد  شرکت  مدیره  یات  ه
از  زیادی  تعداد  بسیج،  مجموعه  مراهی  ه
تخت  الخصوص  علی  پزشکی  جهیزات  ت
تحویل  پزشکی  علوم   به  را  یمارستانی  ب
دادند و علوم پزشکی نیز تجیهزات را بین 

بیمارستان های استان توزیع کرد.
وی ادامه داد: ۱۰۰ تخت بیمارستانی 
برای  نیاز  مورد  اکسیژن  ریکاوری،  و 
بیمارستان ها و اقالم مورد نیازی که الزم 
بود نظیر: گان، ماسک و … با همکاری 
شرکت فوالد خوزستان تامین شد و سپس 
ها  بیمارستان  اختیار  در  بسیج  طریق  ز  ا

قرار گرفت.
افزود:  بقایی  شهید  حوزه  رمانده  ف
روی  خوزستان  در  که  کارهایی  از  کی  ی

شرایط  با  مکان  تامین  بود  مانده  مین  ز
الزم برای واکسیناسیون بود، زیرا مردم با 
وجود بیماری و گرما در مراکز واکسیناسیون 
معطل می شدند، لذا بنا را بر این گذاشتیم 
که در این راستا حرکت جهادی شکل بگیرد 

و استمرار پیدا بکند.
مرکز  لین  و ا گفت:  ده  ا ز توکلی 
منطقه  ر  د ا  ر سیون  کسینا ا و تجمیعی 
محروم چهارصد دستگاه راه اندازی کردیم 
و استقبال خیلی خوبی هم انجام شد. سپس 
به ترتیب مراکز دیگر واکسیناسیون را در 
سراسر اهواز راه اندازی کردیم که تاکنون 
چهار مرکز بزرگ واکسیناسیون راه اندازی 
شد و تا فردا یک مرکز دیگر هم به همت 
در  اکسین  فوالد  شرکت  بسیج  مجموعه 

منطقه زرگان راه اندازی می شود.
وی تاکید داشت: مجموعه بسیج در 
بیشترین  تاکنون  خوزستان  فوالد  شرکت 
انجام  واکسیناسیون  مراکز  از  را  پشتیبانی 
زحمت  کنم  یادآوری  باید  اما  است  داده 
اصلی اداره این مراکز واکسیناسیون با بسیج 
محالت حوزه 3، ۴، ۱۴ و ۱۹ شهری است، 
شکل  همین  به  هم  خواهران  های  حوزه 

هم پوشانی دارند و در کنار حوزه برادران، 
پای کار هستند.

فوالد  بقایی  شهید  حوزه  فرمانده 
خوزستان افزود: پشتیبانی بدین معناست که 
همانند زمان جنگ عده ای، نیازمندی های 
جبهه را برای رزمندگان تامین می کردند تا 
نیروهای خط مقدم کار دفاع را پیش ببرند 
امروز هم بچه های خط مقدم ما همان  و 
مقاومت  و حوزه های  ها  پایگاه   بچه های 
هستند که در مقابله با این ویروس منحوس 

به صورت شبانه روزی پای کارند.
توکلی زاده گفت: یک گالیه جدی به 
دستگاه ها و خصوصًا شرکت ها و سازمان 
به  باتوجه  تاکنون  چرا  که  است  وارد  ها 
فرمایشات مقام معظم رهبری آنچنان پای 
کار نیستند، در حالی که اگر مسئوالن این 
را که فرمودند: مسئله  انقالب  جمله رهبر 
یک  و  دستور  یک  کروناست،  کشور  اول 
ویروس  این  با  مبارزه  برای  بدانند  فرمان 

وارد میدان می شوند.
وی افزود: دستگاه ها و شرکت های 
دیگری که باید نقش موثری در مقابل با 
این ویروس منحوس داشته باشند و نقش 
خود را نسبت به مسئولیت اجتماعی انجام 

بدهند، پای کار نیامده اند.
از  تشکر  و  تقدیر  زاده ضمن  توکلی 
ادامه  خوزستان  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
داد: بسیاری از سازمان ها و دستگاه های 
باید  آنچنان که  استان خوزستان متاسفانه 
بی  آقا  حضرت  دستور  به  نسبت  شاید  و 
به  این هستند که  تفاوت هستند و منتظر 
داده شود در حالی  آنها مستقیمًا دستوری 
ترین  مهم  مسلمین  امر  ولی  فرمان  که 
دستور است و به نظر من عدم اطاعت از 
این فرمان اشکال شرعی دارد و مسئوالنی 
که تاکید رهبر انقالب را خوب درک نکرده 

اند ، باید فکری به حال خودشان کنند

شرکت فوالد خوزستان بیشترین پشتیبانی را از مراکز واکسیناسیون دارد
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یزدانی - تیلور؛
این نبرد، یک اثر هنری است!

دیوید تیلور تا به حال سه بار مقابل حسن یزدانی، قهرمان المپیک، به پیروزی 
رسیده اما تردیدهای بسیاری درباره چهارمین بازی مطرح شده است.

عقیده دارم رقابت کایل اشنایدر مقابل عبدالرشید سعداهلل اف بزرگترین رقابت 
کشتی دوران است. هنوز هم روی این موضع هستم. اما رقابت دیوید تیلور و حسن 

یزدانی با کمی اختالف می تواند جانشین این رقابت شود.
از   3-۰ تیلور  چون  ندارد  وجود  رقابتی  که  هستند  معتقد  مردم  از  بسیاری 
کشتی گیر ایرانی پیش است. با این حال من اینجا هستم تا به شما بگویم که این 
کامال یک رقابت است و چرا شما نباید چهارمین بازی این رقابت را که هفته آینده 

برگزار خواهد شد از دست بدهید. 
ما شاهد بازی متفاوتی در توکیو بودیم

دو بازی اول بین مرد جادویی و بزرگترین کشتی گیر کامال مشابه پیش رفت. 
یزدانی چهار امتیاز پیش افتاد پیش از آن که تسلیم فشار و سرعت تیلور شود. با 
این حال بازی در توکیو بسیار متفاوت بود. یزدانی توانست سرعت بازی را بسیار 
بهتر کنترل کند و فنی زیبا از تیلور در 2۰ ثانیه پایانی بود که پیروزی را برای او 

به ارمغان آورد. 
حاال تردیدهایی درباره رقابت چهارم وجود دارد

چون بازی سوم بسیار نزدیک بود، تردیدهای زیادی درباره بازی چهارم در اسلو 
وجود خواهد داشت. آیا جادوی بازی چهارم به سود یزدانی خواهد بود؟ به هرحال 
کسب چهار پیروزی متوالی مقابل چنین کشتی گیر خوبی دشوار است. آیا دیوید با 
ضعف یزدانی آشنا است؟ هر کشتی گیر چه تغییراتی را به کار خواهد گرفت؟ آیا 
یزدانی سعی می کند طرح بازی مشابهی را به شکلی بهتر پیاده کرده و مانع از حمالت 
دیرهنگام شود؟ آیا یزدانی می تواند بازی را بار دیگر به همین اندازه نزدیک اداره کند؟

دیوید تیلور فقط برای خودش کشتی نمی گیرد
ایران تیمی جذاب را با خود به همراه آورده اما رقابت واقعی در نروژ بین آمریکا 
و روسیه خواهد بود و این احتمال هم وجود دارد که شاهد رقابتی نزدیک باشیم. 
هر بازی برای هر دو تیم حائز اهمیت است. امتیاز تیم المپیک با پنج امتیاز اختالف 
بود. این دقیقا تفاوت بین مدال طال و مدال نقره برای یک کشور است. پیروزی 
دیوید تیلور در روز دوم می تواند شرایط تیم آمریکا را تا حد زیادی بهبود ببخشد. 

این تاریخ کشتی پیش روی چشمان ما است
من درباره سعداهلل اف و اشنایدر نیز به این موضوع اشاره کردم اما این مسابقات 
درباره  بسیار طوالنی  بسیار  مدتی  برای  هواداران  که  دیدارهایی  تاریخی هستند. 
آن حرف خواهند زد. می دانم که تیلور ۰-3 از یزدانی پیش است اما یزدانی هنوز 
یک قهرمانی المپیک و دو قهرمانی جهان در کارنامه دارد. بدون توجه به تمامی 
رکوردها، هردوی آنها جز بزرگترین کشتی گیرهایی هستند که با دوبنده کشورشان 
به میدان رفته اند. این باالترین سطح کشتی و اثری هنری است که باید توسط 
همه مورد تحسین قرار بگیرد. عالوه بر این، اگر یزدانی بتواند تغییراتی در بازی 
ایجاد کرده و برخالف پیش بینی ها پیروز بازی شود، شرایط و روند این رقابت به 

کلی تغییر خواهد کرد.

سرمربی تیم ملی پینگ پنگ زنان:
در شرایطی سخت طلسم ۴۹ ساله را شکستیم

حمیده ایرانمنش می گوید شرایط تیم ملی زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا 
سخت بود اما با وجود مسابقات فشرده، بازیکنان توانستند با صعود به جمع ۱۰ تیم برتر 

آسیا طلسم ۴۹ ساله را بشکنند.
تیم ملی تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در جایگاه نهم قرار گرفت 
و نسبت به دور قبل دو پله ارتقا رتبه داشت. زنان ملی پوش ایران موفق شدند پس از 
۴۹ سال به جمع ۱۰ تیم برتر آسیا صعود کنند و سهمیه حضور در قهرمانی جهان را 

هم به دست بیاورند.
حمیده ایرانمنش، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز به عملکرد تیم ایران در 
قهرمانی آسیا اشاره و بیان کرد: مسابقات تیمی با حضور ۱۸ تیم برگزار شد که ۶ تیم 
برتر از ابتدا در مرحله حذفی بودند و ۱2 تیم دیگر در چهار گروه سه تیمی به رقابت با 
یکدیگر پرداختند.  سخت ترین گروه را داشتیم و اندونزی که تیمی قوی است رقیب ما 
بود.  با این که در بازی با این تیم دو بر یک عقب بودیم اما خوشبختانه سه بر دو برنده 

شدیم و به جمع ۱۰ تیم برتر رسیدیم.
او افزود: در مرحله بعد باز هم سخت ترین قرعه به نام ما خورد و با قزاقستان رقابت 
کردیم. هرچند این تیم از نظر رنکینگ تیمی پایین تر از ما بود اما بازیکنان خیلی خوبی 
داشت و این رنک پایین هم به دلیل برگزار نشدن مسابقات تیمی بود که رنکینک به 
روزرسانی نشده بود اما بازیکنان این تیم سهمیه المپیک گرفتند. مسابقه را خوب شروع 
کردیم، مهشید اشتری بازی اول را برد اما خانم شهسواری در یک رقابت نزدیک سه 
بر دو باخت و خانم صفایی هم در سومین بازی شکست خورد. بازی بعد دوباره خانم 
شهسواری بود و با این که گیم آخر یک امتیاز یک امتیاز جلو می افتاد اما در نهایت ۱۶ 
بر ۱۴ با بدشانسی شکست خورد. نشد که به جمع هشت تیم وارد شویم اما طلسم ۴۹ 

ساله را شکستیم و وارد ۱۰ تیم برتر شدیم.  در نهایت هم در جایگاه نهم قرار گرفتیم.
ایرانمنش به زمان فشرده مسابقات تیمی ایران در قهرمانی آسیا و درخواست از کمیته 
برگزاری مسابقات برای جابه جایی زمان برخی از دیدارها اشاره کرد و گفت: زمان بندی 
مسابقات ما به بدترین نوع ممکن بود. بازی با اندونزی ساعت ۱۹ و 3۰ دقیقه شروع و 
22 و ۴۵ دقیقه به پایان رسید. فاصله هتل تا سالن ۴۰ دقیقه بود تا رسیدم بازیکنان شام 
خوردند و خوابیدند.  ساعت ۹ صبح باز هم مسابقه داشتیم و باید با سرویس ساعت ۷ به 
سمت سالن مسابقات حرکت می کردیم. به همین دلیل بازیکنان از ۶ صبح بیدار شدند 
و شرایط فوق العاده برای ما سخت بود. این در حالی بود که مسابقه روز گذشته با نتایج 
سه بر دو به پایان رسید و بدن بازیکنان به استراحت و ریکاوری نیاز داشت اما حداکثر ۵ 
ساعت خوابیدند. این موضوع هم بی تاثیر نبود، خیلی هم صحبت کردیم که جابه جایی 

صورت بگیرد اما کمیته مسابقات موافقت نکرد.
او در این مورد افزود:  ساعت ۱۱ و 3۰ دقیقه ظهر هم بازی سخت با قزاقستان 
تمام شد و دوباره ساعت ۱۵ بازی بعدی مان بود که فوق العاده زمان کمی برای استراحت 
داشتیم.  فقط توانستیم به هتل برگردیم و غذا بخوریم و بازیکنان اصال وقت نکردند 
وارد اتاق های شان بشوند. این شرایط برای مان خیلی سخت بود. اگر مسابقات با تاخیر 
انجام می شد و بازیکنان ما می توانستند استراحت بیش تری بکنند، شاید نتیجه بهتری 
می گرفتیم اما درخواست ما به کمیته مسابقات مورد پذیرش قرار نگرفت و مجبور شدیم با 
این شرایط مسابقه بدهیم.سرمربی تیم ملی تنیس روی میز دختران در ادامه بیان کرد: به 
طور کلی عملکرد بازیکنان خوب بود البته نه ۱۰۰ درصد اما با توجه به امکاناتی که داریم، 
نسبت به دور قبل خیلی بهتر شدیم که این نشان می دهد اگر مسابقه برون مرزی داشته 
باشیم و تجارب بیش تری کسب کنیم، در سال های آینده عملکرد بهتری خواهیم داشت.
ایرانمنش در مورد مسابقات انفرادی که از جمعه، ۹ مهر برگزار می شود، گفت: 
یکی از تغییرات بخش انفرادی قرار دادن سید یک تا هشت در گروه ها بود و به رنکینگ 
بازیکنان توجه نکرده اند. بنابراین قرعه ها سخت هستند. ما در جدول ۱2۸ نفری اشتری 
و کرمی را داریم و سه بازیکن دیگرمان دور اول را استراحت می کنند. اشتری بازی سختی 
با سنگاپور دارد و کرمی هم به مصاف بازیکن قطر می رود. در دور دوم هم شهسواری با 
هنگ کنگ، فرعی با قطر و صفایی با ازبکستان مسابقه می دهند. بازی های دوبل هم از 
شنبه، ۱۰ مهر آغاز می شوند که هر دو تیم ما با کشور ژاپن مسابقه می دهند که شرایط 

خیلی سخت خواهد بود.  

شکست مقابل اتلتیکو بهترین اتفاق ممکن برای بارسا

شرایط در هفته های اخیر طوری پیش رفته که ارزیابی اتفاقات پیش 
روی بارسلونا کار دشواری به نظر می رسد.

بهترین اتفاقی که می تواند برای بارسلونا رخ بدهد چیست؟ شکست. 
و هرچقدر تعداد گل های دریافتی این تیم در جریان این شکست بیشتر 

باشد بهتر است.
اتخاذ  در  سریع تر  اقدام  به  منجر  بیشتر  هیاهوی  و  بیشتر  بحران 
تصمیم های کلیدی برای آینده خواهد شد. و از همه مهم تر این است که 
الپورتا باید غرورش را کنار گذاشته و به برنامه های ویکتور فونت، رقیبش 

در انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا، رجوع کند.
ژاوی بهترین گزینه است و انتخاب هر فردی به جز ژاوی کاری 
از پیش گسترش داده و  را بیش  مضحک به حساب می آید که بحران 
بارسا را به شرایط میالن نزدیک تر کرده و از دوران گواردیوال دور می کند.
این ربطی به سبک باشگاه ندارد، بلکه به عمگرایی مربوط است. 
ادامه  اما اگر کمترین احتمالی برای  تکلیف کومان مشخص شده است 
کار وجود داشته باشد، پیروزی در متروپولیتانو می تواند زمینه ساز این اتفاق 
شود. اما هرچه تعداد روزهای حضور این سرمربی هلندی روی نیمکت 

بیشتر شود، بارسا بیش از پیش رو به ویرانی می رود.
شرایط چهار گزینه پیش روی بارسا برای حضور رو نیمکت به این 

شرح است:
گایاردو، قهرمانی بدون تجربه در اروپا که بیش از حد ریسکی است.

روبرو مارتینز، مربی با سبکی کامال متضاد.
پیرلو، با عملکردی فاجعه بار در یوونتوس.

ژاوی هرناندز، یک اسطوره با وزن و قدرت کافی که به بازیکنان بگوید 
یا تمرین می کنند یا شکست می خورند. یا می دوند یا شکست می خورند. 

در غیر این صورت این شکست ها ادامه خواهند داشت.
خیلی زود در این باره حرف خواهیم زد که آیا ژاوی هرناندر با تفکرات 
خاصش درباره فوتبال، مالکیت توپ و سیستم 3-3-۴ به عنوان تنها راه 
پیروزی و رقابت بهترین مربی ممکن برای بارسلونا خواهد بود یا خیر. 
اما چیزی که بارسا در حال حاضر به آن نیاز دارد آرامش است و ژاوی 
نمی تواند تضمینی برای کسب نتایج بهتر باشد اما اجماعی که رو اوست 

شاید آرامش را به تیم برگرداند.

ناراحتی رونالدو از عملکرد هم تیمی هایش مقابل ویارئال

کریستیانو رونالدو، ستاره منچستریونایتد، از عملکرد دیگر بازیکنان 
این تیم در دیدار برابر ویارئال راضی نبوده است.

شیاطین سرخ در جریان دیدار برابر ویارئال نتوانستند کریستیانو رونالدو 
را در جریان بازی حفظ کنند و او در تمام این بازی تنها یک شوت در 
چارچوب داشت. یونایتد در مجموع ۱۴ شوت به سمت دروازه حریف زد و 

۵۴ درصد مالکیت توپ را نیز در اختیار داشت.
اما تیم اوله گونار سولسشر به سختی توانست این سلطه را به گل 
تبدیل کند و بار دیگر با درخش ستاره بی تکرارش موفق به کسب سه 
امتیاز بازی شد. این در حالی بود که پاکو آلکاسر گل اول بازی را به ثمر 

رسانده و تیمش را از میزبان پیش انداخته بود.
اما تلس موفق شد هفت دقیقه بعد با یک والی تماشایی از فاصله 2۰ 
متری بازی را به تساوی بکشاند. هرچند پس از این گل به نظر می رسید 
که یونایتد به کسب یک امتیاز در ورزشگاه خانگی اش رضایت داده است 

چرا که به زانو درآوردن ویارئال بسیار دشوار به نظر می رسید.
ولی باز هم این رونالدو بود که مانند بسیاری از مواقع در طول دوران 
تیمش  بخش  پیروزی  گل  شد  موفق  و  گذاشته  پیش  پا  خود  حرفه ای 
اولین  این  برساند.  ثمر  به  لینگارد  پاس جسی  پایانی روی  دقایق  در  را 
پیروزی یونایتد در مسابقات این فصل لیگ قهرمانان به حساب می آمد و 

تحسین های بسیاری را برای رونالدو به همراه داشت.
با این حال الکس تلس مدعی شده که این بازیکن پرتغالی پیش از 
به ثمر رساندن گل از عملکرد هم تیمی هایش بسیار ناراضی بود. او در 
این باره به تی ان تی اسپورت گفت:» این اولین باری بود که من با او 
بازی می کردم. ما بیرون از زمین رابطه خوبی داشتیم چون هر دو پرتغالی 
حرف می زنیم. پنج دقیقه پیش از گل او کمی ناراحت بود که ما توپی به 
او نمی رسانیم. من گفتم توپ می رسد، متمرکز بمان چون توپ می رسد. 
و به محض این که از زمین بازی بیرون رفتم، رونالدو خیلی منتظر نماند. 
ما از کیفیت او خبر داریم و هر روز شاهد این موضوع هستیم. بنابراین 
فقط نیاز بود یک توپ به محوطه جریمه برسد و او پیروزی را برای ما 

رقم بزند. این یک رویا است.«

مدیر التزیو:
رم و مورینیو باید پذیرش شکست را یاد بگیرند

ایلی تاره، مدیر التزیو، معتقد است که باشگاه رم و ژوزه مورینیو، سرمربی 
این تیم، باید نحوه پذیرش شکست را یاد بگیرند.

التزیو موفق شد روز یکشنبه در دربی شهر رم با نتیجه 2-3 برابر شاگردان 
پرتغالی هنوز  این مربی  به نظر می رسد که  اما  برسد.  پیروزی  به  ژوزه مورینیو 
نتوانسته با شکست در این بازی کناربیاید و پس از پیروزی برابر زوریا در لیگ 

کنفرانس اروپا بار دیگر به آن اشاره کرد.
مورینیو پس از پیروزی ۰-3 در بازی چهارشنبه شب گذشته برابر حریف 
اوکراینی مدعی شد که آنها بر دربی تسلط کامل داشتند و التزیو را تیمی کوچک 

خواند.
تاره در این باره به اسکای اسپورت ایتالیا گف:» من کاری که رم پس از 
بازی انجام داد را نپسندیدم. این که آنها چهار روز پس از پایان بازی هنوز در 
حال صحبت درباره اشتباهات داوری هستند باعث شگفتی است. این در حالی 
است که اگر هم اشتباهی صورت گرفته بود، به ضرر التزیو بود. شما باید پذیرش 
شکست را یاد بگیرید و بهترین عملکرد خودتان را به نمایش بگذارید، این همان 

کاری است که رم در جریان پیروزی در اروپا انجام داد.«
مدیر التزیو در ادامه اضافه کرد:» تنها کاری که باید انجام دهید این است 
که تمامی حوادث رخ داده در دربی را بررسی کنید تا ببینید که هیچ اشتباه داوری 
علیه رم اتفاق نیفتاده است. اگر هم خطای داوری رخ داد علیه التزیو بود. یک 
پنالتی به سود ما اعالم نشد، نیازی به درخواست برای اخراج لوکاس لیوا وجود 
نداشت و پنالتی روی نیکولو زانیولو نیز تنها از سوی ایراتی در اتاقک کمک داور 

ویدیویی دیده شد.«

ییس  ر ی  ها صحبت 
سرپرست  و  مدیره  هیات 
به  اشاره  پرسپولیس  باشگاه 
شرایط  در  باشگاه  عدیده  مشکالت 
کنونی دارد ولی با این حال بازهم سعی 
در تزریق امیدواری به هواداران این تیم 

دیده می شود.
باشگاه  سرپرست  صدری،  مجید 
پرسپولیس در صفحه شخصی خودش 
صحبت هایی در پاسخ به مسائل روز این 
باشگاه مطرح کرد و خبرهای مهمی داد 

که مهم ترین آنها به شرح زیر هستند:
برنامه ریزی برای قهرمانی ششم

ن  عنوا به  پرسپولیس  ه  باشگا
کشور  فوتبال  اخیر  فصل  پنج  قهرمان 
بار  ششمین  برای  آن  تکرار  دنبال  به 
در  مختلف  افراد  با  عناوین  این  است. 
کادر مدیریتی و فنی به دست آمده و 
تکرار  صدد  در  باشگاه  مسئوالن  حاال 
این  در  و  هستند  ششم  بار  برای  آن 
که  شده  انجام  برنامه  ریزی هایی  راه 
مهم ترین آن بستن یک تیم قدرتمند و 
فراهم کردن شرایط مد نظر یحیی گل 
است.  تیم  اول  نفر  به عنوان  محمدی 
قهرمانی  دو  به  توانسته  گل محمدی 
به  صعود  یک  و  برتر  لیگ  در  پیاپی 
به  را  پرسپولیسی ها  اعتماد  آسیا  فینال 

طور کامل جلب کند.
معضل بزرگی به نام کالدرون

گابریل کالدرون حضور کوتاه مدتی 
ولی  داشت  پرسپولیس  نیمکت  روی 
تبعات آن همچنان دامن گیر پرسپولیس 
مشکالت  با  حالیکه  در  باشگاه  است. 
مالی دست و پنجه نرم می کند نتوانسته 
پرداخت  بت  با لدرون  کا وکیل  ز  ا
مطالباتش فرصت بگیرد و از همین رو 
دردسر بسته بودن پنجره گریبانگیر این 
تیم شده است و هنوز هم باشگاه موفق 
نشده است این مشکل را برطرف کند. 

بی نیاز از پنجره باز
ه  شگا با ست  پر سر گفته  به 
و  نقل  اهداف  باشگاه  این  پرسپولیس 
و  آورده  دست  به  را  خودش  انتقاالتی 
دیگر نیازی به حذف و اضافه بازیکن به 
فهرستش ندارد و از همین رو بسته بودن 
پنجره باشگاه در این مقطع ضربه ای به 
با توجه به قوانین  پرسپولیس نمی زند. 
تبعاتی  می تواند  صحبت ها  این  فیفا 
برای سرخپوشان داشته باشد چرا که با 
علم به خطر بسته شدن پنجره به جای 
اقدام برای رفع مشکل در صدد جذب 
به  و  بودند  نیاز  مورد  بازیکنان  سریعتر 

نوعی قوانین را دور زدند.
به  نیاز  دست  و  حرفه ای  مجوز 

سوی سایرین
صدری،  مجید  گفته های  طبق 
نتوانسته  کنون  تا  پرسپولیس  باشگاه 
موانع کسب مجوز حرفه ای را برطرف 
کند و با اشاره به اینکه مشکالت مربوط 

به مدیریت های قبلی است دست نیاز به 
این  رفع  برای  باالتر  ارگان های  سوی 
مجوز  کسب  است.  شده  دراز  مشکل 
حرفه ای هم یک موضوع مهم در باشگاه 
پرسپولیس است و باید هرچه زودتر به 
آن رسیدگی شود تا مشکلی برای این 

باشگاه ایجاد نشود.
آژانس  به  بدهی  مالیاتی،  بدهی 
هواپیمایی و مسدود شدن حساب باشگاه
حساب باشگاه پرسپولیس در حال 
حاضر مسدود است و دلیل آن هم بدهی 
سنگین مالیاتی انباشت شده سال های 
تا  صدری  گفته  به  که  است  مختلف 
ولی  داده اند  کاهش  را  آن  زیادی  حد 
همچنان مبلغ سنگینی است و مشکل 
جدی محسوب می شود. صدری در اینجا 
هم توپ را به زمین مدیران قبلی انداخته 
مسدود  باعث  که  دیگر  مشکل  است. 
شدن حساب باشگاه شده شکایت یک 
باشگاه  از  که  است  هواپیمایی  آژانس 

دید  باید  و  است  طلبکار  پرسپولیس 
این خصوص  در  تصمیمی  چه  باشگاه 

خواهد گرفت.
مزایده برای انتخاب کارگزار

پرسپولیس با کارگزار قبلی خود قطع 
همکاری کرده و در صدد برگزاری مزایده 
برای انتخاب کارگزار جدید است. موضوع 
مهمی که می تواند بسیاری از مشکالت 
باشگاه را برطرف کند و اگر تصمیم مناسبی 
در این خصوص گرفته شود بخش عمده 
مسائل باشگاه برطرف خواهد شد. در این 
باشگاه  مدیران  میان  نشستی  خصوص 
برگزار شده و مدارک آن هم در سامانه 

مربوطه بارگزاری شده است.
دوباره  حضور  و  الهالل  با  بازی 

تماشاگران
با  رو  پیش  مهم  و  دیدار حساس 
های  چالش  از  یکی  عربستان  الهالل 
پیش  در  پرسپولیس  که  است  مهمی 
دارد. صدری با اشاره به تدارکات همه 
جانبه برای حضور قدرتمند در این بازی 
حضور  مجوز  گرفتن  برای  تالش  از 
رو  پیش  بازی  در  تیم  این  تماشاگران 
تماشاگران  حضور  کرد.  صحبت  هم 
بازی  هاست  مدت  که  دیدار  این  در 
تیم محبوبشان را از نزدیک ندیدند خبر 
خوبی خواهد بود، هرچند که تعداد کمی 
شرایط سفر به عربستان برای دیدن این 

بازی از نزدیک را داشته باشند. 
وضعیت پرداختی ها

روز چهارشنبه گذشته تمرین تیم 
پرسپولیس به دلیل اعتراض بازیکنان به 
دریافتی ها نیمه کاره ماند و پس از آن 
خبر رسید با پرداخت ۴۰ درصد مطالبات 
بازیکنان، رقم فصل گذشته آنها تسویه 
شده و صدری وعده داده تا پایان مهرماه 
پیش پرداخت فصل جدید هم به حساب 
با روحیه خوبی  تا  بازیکنان واریز شود 

عازم مسابقات شوند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس:

برای قهرمانی ششم، برنامه ریزی کرده ایم!

پرداخت  شدن  قانونمند  علی رغم 
پخش  از  ناشی  تبلیغاتی  درآمدهای 
کل   خزانه داری  نزد  ورزشی  مسابقات 
قانون  در   ۹۹ سال  ابتدای  از  کشور 
تحت  صداوسیمای  سازمان  بودجه، 
مدیریت علی عسگری تا هفتم مهرماه 
به حساب  ریال هم  ۱۴۰۰، حتی یک 

خزانه داری واریز نکرد!
هفتمین  علی عسگری،  عبدالعلی 
جمهوری  سیما  و  سازمان صدا  رییس 
اسالمی ایران بود و حدود یک سال و 
نیم از ریاست ۵ ساله وی بر این سازمان 
درآمدهای  پرداخت  شدن  قانونی  با 
بقات  مسا پخش  ز  ا ناشی  تبلیغاتی 
به  کشور،  کل   خزانه داری  نزد  ورزشی 
و  ورزش  وزارت  به  پرداخت  منظور 
جوانان همراه شد اما در طول این مدت، 
ریالی به حساب خزانه واریز نشد تا سهم 
ورزش ایران از درآمدهای ناشی از پخش 
مسابقات ورزشی طی یک سال و نیم 

اخیر، صفر باشد!
۱۵ میلیارد در سال ۹۹

قانون  اساس  بر  بار،  اولین  برای 
بودجه سال ۱3۹۹ مشخص شد که به 
استناد بند )پ( ماده )۹2( قانون برنامه 
ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران مکلف هستند درآمدهای تبلیغاتی 
ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به 
نزد   ۱۴۰۱۸۴ شماره  درآمدی  ردیف 
خزانه داری کل  کشور واریز کنند. وجوه 
واریزی از محل ردیف  ۵3۰۰۰۰-۴۹ 
مندرج در جدول شماره )۹( این قانون به 
نسبت 3۰ درصد در اختیار وزارت ورزش 
و جوانان )برای کمک به فدراسیون های 
مربوطه( و ۷۰ درصد در اختیار سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
قانون، همچنین  این  در  قرار می گیرد. 
درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش 
مسابقات ورزشی موضوع بند )پ( ماده 
۹2 قانون برنامه ششم توسعه در ردیف 
گرفته  نظر  در  تومان  میلیارد   ۵۰ ملی 
سازمان  سهم  اساس  این  بر  که  شد 
ورزش  وزارت  سهم  و   3۵ صداوسیما 

۱۵ میلیارد تومان بود.
۴۵ میلیارد برای سال ۱۴۰۰

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، 
درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش 
تومان  میلیارد   ۱۵۰ ورزشی  مسابقات 
برآورد شد که باید به نسبت 3۰ به ۷۰ 
بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان 
صدا و سیما تقسیم شود، بنابراین سهم 

وزارت ورزش و جوانان از سهم تبلیغات 
ناشی از پخش مسابقات ورزشی که ۱۵۰ 
اساس  بر  شده  برآورد  تومان  میلیارد 
 3۰ معادل   ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون 
درصد است که برابر ۴۵ میلیارد تومان 
میلیارد  بدهی ۱۵  لحاظ  با  و  می شود 
تومانی سازمان صدا و سیما به وزارت 
ورزش و جوانان مطابق قانون بودجه، 
به  سازمان  این  بدهی  جاری  سال  در 
تومان  میلیارد  ایران معادل ۶۰  ورزش 

خواهد شد.
گذشته،  های  سال  طی  همواره 
پرداخت سهم ورزش از محل درآمدهای 
تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی 
به عنوان یک چالش اساسی بین وزارت 
ورزش و سازمان صدا و سیما مطرح بود 
و تصور می شد با لحاظ این مساله در 
رویه  تغییر  بودجه ۱3۹۹، شاهد  قانون 
هیچ  نهایت  در  اما  باشیم  سازمان  این 
یک  طول  در  و  نداد  رخ  خاصی  تغییر 
سال و نیم گذشته حتی یک ریال نیز 
از سوی سازمان صدا و سیما به وزارت 
درآمدهای  محل  از  جوانان  و  ورزش 
تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی 

پرداخت نشد.
صداوسیما یک ریال هم پرداختی 

نداشته است!
فرامرزیان،  ژاله  اعالم  اساس  بر 
وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
سازمان  ایسنا،  به  جوانان  و  ورزش 
تا هفتم  ابتدای سال ۹۹  از  صداوسیما 
مهر ۱۴۰۰، مبادرت به واریز درآمدهای 
تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی 
به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد 
خزانه داری کل  کشور نکرده و اینگونه 
و  ورزش  وزارت  درصدی   3۰ سهم 
جوانان از محل مربوطه پرداخت نشده 

است.
ارائه گزارش از سوی وزارت ورزش 

نهادهای نظارتی!
وی پیش از این در خرداد ۱۴۰۰ 
اعالم کرده بود که »این مساله از سوی 
نهادهای  به  جوانان  و  ورزش  وزارت 
نظارتی گزارش شده است.« همچنین 
مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و 
جوانان، اواخر سال ۹۹ به ایسنا اعالم 
مجلس  و  نظارتی  »نهادهای  کرد: 
شورای اسالمی از وزارت ورزش خواستار 
ارائه گزارش شدند و ما نیز اعالم کردیم 
که سازمان صدا و سیما به قانون عمل 
نکرده و باید پاسخگو باشد، در نهایت 
هم امیدواریم نهادهای نظارتی پیگیری 
های الزم را انجام دهند، چرا که این 
مبلغ حق ورزش ایران است و به تمام 

رشته های ورزشی تعلق دارد.”
با  ی  علی عسگر فظی  حا ا خد
به  پرداختی  هیچ  بدون  صداوسیما 

ورزش!
در نهایت نیز روز پنجشنبه گذشته، 
مسئولیت  دوره  رسمی  یافتن  پایان  با 
و  صداوسیما  سازمان  در  علی عسگری 
فرصت  رغم  علی  او،  جانشین  تعیین 
یک سال و هفت ماه و هفت روزه این 
سازمان به منظور پرداخت سهم وزارت 
درآمدهای  محل  از  جوانان  و  ورزش 
بقات  مسا پخش  ز  ا ناشی  تبلیغاتی 
کل  داری  خزانه  حساب  به  ورزشی 
تا رییس  نداد  اتفاقی رخ  کشور، چنین 
سابق این سازمان بدون پرداخت ریالی 
از سهم ورزش، کار خود را در صداوسیما 

پایان دهد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مردودی »صداوسیمای علی عسگری« در پرداخت حق پخش ورزش!

سـرمربی پیشـین تیم ملی فوتبال 
ایـران پیش بینی کـرد تیم ملـی فوتبال 
ایـران بـه راحتی بـه جام جهانـی صعود 

. کند
 ،croatian بـه گـزارش سـایت
بـازی  دو  دربـاره  ایوانکوویـچ  برانکـو 
تیـم ملـی فوتبـال عمـان گفـت:  اول 
برداشـت ما از دو بـازی اول مقابل ژاپن 
و عربسـتان بسـیار مطلـوب اسـت، زیرا 
مـا هـر دو بـازی را بسـیار خـوب انجام 
دادیـم، حتـی مقابل عربسـتان کـه ما را 
شکسـت داد، امـا ما بسـیار خـوب بازی 
کردیـم، چندیـن موقعیـت خلـق کردیم 
و مطمئنـًا مسـتحق یـک گل بودیـم. 
شایسـته تسـاوی برابر عربسـتان بودیم 

باختیم. امـا 
او دربـاره راز برتـری برابـر ژاپـن گفت: سـخت 
کوشـی راز برتـری مـا برابـر ژاپـن بـود. ما بـه صعود 
بـه جـام جهانـی باور داریـم و رویای بزرگـی را دنبال 
می کنیـم. عمانی هـا حـق دارنـد بـه ایـن رویـا بـاور 

داشـته باشـند و بـه دنبـال رسـیدن به آن باشـند.
برانکـو دربـاره موفقیـت مربیان کـروات در قاره 
آسـیا گفـت: دلیـل موفقیـت مربیـان کـروات ایـن 
اسـت کـه آن هـا از کیفیـت بسـیار باالیـی برخـوردار 
هسـتند، زیرا در کرواسـی سـنت دیرینه ای در مدرسه 
مربیگـری و فوتبـال حرفـه ای وجـود دارد و مربی هـا 

وقـت زیـادی بـرای تحصیـالت خـود 
زیـادی  و سـرمایه گـذاری  می گذارنـد 
مـی کننـد. تحصیـالت تکمیلـی و البته 
دسـتیابی بـه موفقیـت آسـان به دسـت 
نمی آیـد. مربیـان کروات در کشـورهای 
دیگـر بسـیار راحـت بـا سـنت فرهنگی 
سـازگار هسـتند و می خواهند بخشـی از 

فرهنـگ محـل کار خود باشـند.
او در ادامـه در پاسـخ بـه سـوالی 
دربـاره تیـم ملـی ایـران گفـت: ایـران 
در گـروه A قـرار دارد، گروهـی کـه بـه 
همراه کـره جنوبی، امارات، لبنان، عراق 
و سـوریه اسـت و مـن فکـر می کنم آن 
گـروه ضعیف تـر از گـروه B اسـت کـه 
عمـان در آن قـرار دارد. زیـرا در گـروه 
ما سـه تیم ملی ژاپن، عربسـتان سـعودی و اسـترالیا 
وجـود دارنـد، تیم هایـی کـه بـه طـور منظـم در جام 
جهانـی بـازی می کننـد و تجربـه زیـادی دارنـد. فکر 
می کنـم ایـران و کـره جنوبـی بـه راحتـی بـه عنوان 

تیم هـای اول بـه جـام جهانـی برونـد.

برانکو: ایران و کره به راحتی به جام جهانی صعود می کنند
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به مناسبت روز بزرگداشت 
موالنا نوشت: گرامی داشت موالنا، بزرگداشت یک فرد نیست بلکه 
نکوداشت عشق و دین است و روزی که به نام اوست فرصت دوباره ای 
است تا با تعمق و تفکر در آثار این شاعر و عارف بزرگ، راهی به کمال 

بیابیم و راه و روش او را ارج نهیم.
به گزارش دنیای جوانان از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در پیام محمدمهدی اسماعیلی آمده است:
ای خدا این وصل را هجران مکن /سرخوشان عشق را ناالن مکن

باغ دلگشای شعر و ادب پارسی، سروهای بلندقامتی به خود دیده 
که به تاریخ ایران زمین شکوه و جالل بخشیده اند. موالنا جالل الدین 
محمد بلخی یکی از چند سرو کهن باغ دانایی ایران است که نزدیک به 
هشت قرن برگ های زرینی به دفتر اوراق فرهنگ و ادب فارسی افزوده 
و صفحات درخشان فرهنگ و هنر ایرانیان را در جغرافیای پهناور و تاریخ 

کهن آن تا ابد گسترانیده است.
وزیر فرهنگ تصریح کرد: مثنوی شاهکار اندیشه اوست، سخنی 
شورانگیز و پر شرر که در آن رازها، آموزه ها و کردارهای نهان گرایانه و 
درویشانه را با خوانندگان و خواهندگان در میان گذارده و رو به سوی 

عالم وحدت و الوهیت دارد:

مثنوی ما دکان وحدت است/ غیر وحدت هر چه بینی آن بت است
وی افزود: شعر عرفانی فارسی که سنایی آغازکننده آن است، با 
عطار ادامه می یابد و موالنا آن  را به اوج و کمال می رساند. موالنایی که 
مترجم دل هاست؛ او بر زبانی پای می فشرد که زبان همه زبان هاست: 
زبان دل، زبانی که »غیر نطق و غیر ایماء و سجل« است و به تعبیری 

نه همزبان بلکه همدلی است:
موالنا ذخیره تمام ناشدنی فرهنگ جهانی است و در شرایط ناشی 
از استیالی ظاهری قدرت های استکباری که از آن به عنوان جهانی 
شدن یاد می شود و ماحصل آن جز جنگ و نابرابری نبوده است، اهمیت 
شاعر عارفی چون موالنا بیش از پیش به چشم می آید، شاعری که 

صلح، درس اوست.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: حضرت موالنا شاعری است که شعرش 
نه کوششی بلکه جوششی است. وی تربیت یافته معرفت و معنویت و 
تقوی و فضیلت است و در مسیر نیل به حقیقت هستی طریق دینی و 
عینی را برمی گزیند و با عبودیت و سرسپردگی به درگاه احدی روی 
به سوی کمال و جمال می نهد. به درستی که موالنا ماندگارترین آثار 
عرفانی را در زبان پارسی پدید آورد و تا بدانجا رفت که مثنوی اش را 

قرآن پارسی خواندند.

وزیر فرهنگ: بزرگداشت موالنا، نکوداشت عشق و دین است

نویسندگی برای من در 
دو کلمـه خالصـه می شـود: 
داوود  جانـکاه/  و  شـیرین 
۶3سـالگی  آسـتانه  در  غفـارزادگان 
رنـگ  »طبـق معمـول« می نویسـند، 
روی رنـگ می گـذارد، باغبانی می کند 
و می گویـد؛ هیچ چیـز نمی توانـد جـای 

طبیعـت، جـای رنگ هـا را پـر کنـد.
نویسـندگی برای مـن در دو کلمه 
خالصـه می شـود: شـیرین و جانـکاه/ 

هیـچ گاه خواننده زرد نداشـتم
کتـاب  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
ایـران )ایبنـا(، داوود غفـارزادگان، بیش 
از سـه دهـه در حوزه ادبیات داسـتانی، 
کـودک  و  بزرگسـال  بخـش  دو  در 
او  اسـت.  داشـته  فعالیـت  نوجـوان  و 
کـه در ایـن مـدت جوایـز ارزشـمندی 
ادبیـات  سـال   2۰ جایـزه  همچـون 
داسـتانی )بزرگسـال( برای کتـاب »ما 
سـه نفـر هسـتیم« و نشـان طالیی از 
جشـنواره بـزرگ برگزیـدگان ادبیـات 
کـرده،  کسـب  را  نوجـوان  و  کـودک 
می گویـد: هیـچ نویسـنده ای از جایـزه 
و تشـویق بـدش نمی آیـد، امـا مسـاله 
ایـن اسـت کـه تا چـه میـزان بایـد به 
آن توجـه داشـت، چراکه آثار شـاخص 
به مـرور زمـان مانـدگار می مانند. نهم 
مهرماه سـالروز تولد غفـارزادگان، یکی 
از داستان نویسـان موفـق در دو دهـه 
اخیـر اسـت کـه به ایـن بهانـه دقایقی 
را با او هم کالم شـدیم؛ با نویسـنده ای 
کـه عاشـق رنگ هـا و باغبانـی اسـت .

 
بیش از سـه دهه از داستان نویسی 
شـما می گـذرد و در طول این سـال ها، 
منتشـر کردیـد.  را  متعـددی  عناویـن 
 ۶3 بـه  ورود  آسـتانه  در  کـه  اکنـون 
سـالگی هسـتید، راه پـر فراز و نشـیب 
نویسـندگی را چطور توصیف می کنید؟
قطعـا اگر این سـوال را به یکباره 
از هرکسـی بپرسـید، جامی خورد و من 
هـم جاخـوردم. ِکـی وارد ۶3 سـالگی 
شـدم؟ در ایـن مدت چـه کاری کردم؟ 
بـه پشـت سـر نـگاه می کنـم... ممکن 
اسـت این حرف ها تکراری و کلیشه ای 
بـه نظـر بیایـد؛ امـا چیـز دیگـری بـه 
ذهنم نمی آید. شـاید بشـود سـال هایی 
را که کارم نوشـتن بوده و مدام نوشتم، 
در دو کلمـه خالصـه کـرد: شـیرین و 
جانـکاه. شـیرین از ایـن رو کـه نفـِس 
انـگار  کـردن،  خلـق  نفـِس  نوشـتن، 
تنهایی مطلق اسـت. غمی پنهان است 
که شیرینی در آن وجود دارد. به همین 
خاطـر بسـیار زیبا و خوش آیند اسـت و 

دیـدن و گفتـن از آن بسـیار خوش 
نداشـتم.  زرد  خواننـده  هیـچ گاه 

حتـی کتاب هـای من در حـوزه کودک 
و نوجـوان هـم خواننـده زرد ندارنـد.

است؛ به خصوص از دور.
نوشـتن  جهـان  رد  وا وقتـی 
ادبـی  اثـری  و می خواهیـد  می شـوید 
بنویسید، واقعا کاری جانکاه و سخت را 
پیـش رو داری؛ به ویـژه وقتی مثل من 
بخواهیـد به صورت تجربی بنویسـید و 
بـه فکر راضی کردن کسـی نباشـید؛ و 
سـعی کنیـد هرچـه کـه به ذهن شـما 
درسـت می آیـد، همان را انجـام دهید. 
مـن در طـول این چند دهـه فعالیت در 
حـوزه ادبیات هرآنچه به ذهنم درسـت 
بـود، انجام دادم. از مقتل نویسـی گرفته 
تا کار با متون کالسـیک، قصه کودک 

و نوجـوان، رمـان و داسـتان کوتاه.
بـود.  تاریک پیمایـی  مـن  نـگاه 
سـعی می کـردم از راِه نرفتـه بـروم و 
شـاید دنبـال خودم بودم. نوشـتن برای 
مـن این گونـه بـود و بـه همین خاطـر 
هیـچ گاه خواننـده زرد نداشـتم. حتـی 
کـودک  حـوزه  در  مـن  کتاب هـای 
ندارنـد.  نوجـوان هـم خواننـده زرد  و 
البتـه این اتفـاق خوبی برای نویسـنده 
نیسـت؛ چراکه نویسـنده ای که خواننده 
زرد نـدارد، تیـراژ آثارش پاییـن می آید. 
کار  شـکلی  بـه  هرکسـی  به هرحـال 
می کنـد و من این سـه دهه را این گونه 
دیدم و از آن پشـیمان نیسـتم. اگر قرار 
باشـد کـه این مسـیر پیمـوده را دوباره 
تکـرار کنم، قطعـا با تجربه ای که امروز 
دارم، اشـتباه هایم را کنـار می گذارم، اما 
بازهـم به همین صـورت پیش می روم 
و در نهایـت آنچـه تـا بـه اینجـا انجام 
دادم را دوبـاره تکـرار خواهـم کـرد، به 
همیـن شـکل تاریک پیمایـی خواهـم 
کـرد و سـعی می کنـم تـا خـودم را بـا 
کارهایـی کـه در حـوزه ادبیـات انجـام 
می دهـم راضـی کنـم و البتـه نوشـتن 
در حـوزه ادبیـات را ادامـه خواهـم داد.

ادبیـات  حـوزه  در  همـواره  مـن 
دیگـری  موضـوع  دنبـال  و  نوشـتم 
نبوده ام. نویسنده در دوران سرمایه داری 
مثـل  عنصـری  بـه  می شـود  تبدیـل 
دلقک- نویسـنده، یعنی نویسـنده اثری 
تولیـد کنـد که سـودآور باشـد، خواننده 
داشـته باشـد و ناشـر درپـی آن باشـد. 
این هـا اتفاق هـای بـدی نیسـت؛ اگـر 
خودبه خـود رخ دهـد و بـرای رسـیدن 

بـه آن تمهیـدی 
نویسـنده در دوران سـرمایه داری 
مثـل  عنصـری  بـه  می شـود  تبدیـل 
دلقک- نویسـنده، یعنی نویسـنده اثری 
تولیـد کنـد که سـودآور باشـد، خواننده 
داشـته باشـد و ناشـر درپـی آن باشـد.

اندیشـیده نشود. ولی اگر نویسنده 

بخواهـد تعمـدا بـه ایـن سـمت بـرود، 
دیگـر اثرش زیاد شـکل ادبیات به خود 
نمی گیـرد و نتیجـه دیگـری دارد. مثل 
سـینما، به نوعی کار صنعتی و غیرادبی 
می شـود. من بـه هیچ عنـوان اعتقادی 
بـه ایـن مسـائل نداشـتم، در نتیجه به 
روش خـودم کار کـردم و سـه دهـه 
فعالیـت ادبی ام را بد ندیدم. یعنی همان 
عناصـر شـیرینی، غم پنهـان و تنهایی 
در خلق کردن برایم وجود داشـته است. 
و خـب؛ سـختی و جانکاهـی هم برای 
تعامـل بـا زبـان و راضـی نگه داشـتن 
خـود در خلـق اثـر ادبی وجـود دارد. اما 
من از این مسـیر پشـیمان نیستم و اگر 
قـرار به تکرار این مسـیر باشـد، بازهم 
به همین شـکل این مسـیر را در پیش 
می گیـرم و همیـن راه را خواهـم رفت.
در کارنامـه خـود سـابقه جوایزی 
ادبیـات  سـال   2۰ جایـزه  همچـون 
داسـتانی و نشـان طالیـی از جشـنواره 
بـزرگ برگزیـدگان ادبیـات کـودک و 
از  امـا اگـر امـروز  نوجـوان را داریـد. 
شـما بپرسـیم مهمتریـن مشـوق ها و 
محرک ها در مسـیر داستان نویسـی تان 
چـه بوده اسـت، بـه چه مواردی اشـاره 

می کنیـد؟
بلـه. مـن جایـزه کـم نگرفتـه ام. 
به خصـوص در حوزه کـودک و نوجوان 
حـوزه  در  گرفتـه ام.  متعـددی  جوایـز 
می کنـد.  فـرق  وضعیـت  بزرگسـال 
بی شـک هیـچ نویسـنده ای از جایـزه و 
تشـویق، تیـراژ باال و درآمـد زیاد بَدش 
نمی آیـد. فقـط مسـاله ایـن اسـت کـه 
یـک نویسـنده چقـدر بایـد روی ایـن 
مسـائل حسـاب بازکنـد و رسـیدن بـه 

ایـن مـوارد چگونه اسـت.
مـن در مـدت فعالیتـم بـه ایـن 
نتیجـه رسـیدم کـه در ادبیـات، غربال 
به دسـت، بعـدا می آیـد و پشـت سـر 
مدتـی،  از  بعـد  یعنـی  اسـت؛  قافلـه 
صحبت هـا و حواشـی، معاصـر بـودن 
اثـر و سـلیقه ای رفتـار کـردن نسـبت 
بـه آثـار و نویسـنده می گـذرد و کنـار 

را  آثـار  به دسـت،  وغربـال  مـی رود، 
غربـال می کنـد، و در نتیجـه کاری که 
بایـد بمانـد، می مانـد و کاری کـه نباید 
بمانـد، می رود. و چـه خوب که می رود.
بـا این حـال که از جایـزه گرفتن 
بـدم نمی آید امـا جایزه گرفتـن آنچنان 
اهمیتـی بـرای من نداشـته  اسـت. گاه 
بعضـی از جایزه هـا را قبـول کـرده ام 
امـا این را هـم بگویم کـه هرجایزه ای 
شـما  بـه  نمی توانـد  هیچ کـس 
درجـه بدهـد یـا درجـه شـما را بکنـد. 
فقـط اثـر شـما می تواند صحبـت کند؛ 

آن هـم در دراز مـدت.
را نگرفتـم. فقط نکته این اسـت 
اسـت  قـرار  جوایـز  ایـن  بابـت  کـه 
چقـدر هزینـه بدهـی. بـه نظـر مـن 
در وادی ادبیـات و در دراز مـدت، نـه 
کسـی می توانـد پاگـون شـما را بکند 
و نـه کسـی بـه شـما پاگـون بدهـد. 
این هـا در کوتاه مـدت اتفـاق می افتند. 
می بینید طرف جایی نشسـته، خودش 
می کنـد،  چـاپ  خـودش  می نویسـد، 
خـودش نقـد می کنـد و خـودش برای 
خـودش دسـت می زنـد. ایـن کارهـا 
و  بچه گانـه  دیگـری،  هـرکار  مثـل 
مضحـک اسـت که البتـه در ادبیات ما 
بسـیار شـاهد ایـن مـوارد هسـتیم، اما 
واقعیـت چیـز دیگری سـت. هیچ کس 
نمی توانـد بـه شـما درجـه بدهـد یـا 
درجـه شـما را بکنـد. فقـط اثـر شـما 
می توانـد صحبـت کنـد؛ آن هـم در 

دراز مـدت.
 شـما عـالوه بـر نوشـتن، اهـل 
تـا  و  هسـتید  هـم  نقاشـی  و  بـوم 
باغبانـی  بـه  می دانـم،  کـه  آنجایـی 
هـم عالقـه فراوانـی داریـد. کمـی از 
عالقه مندی هایتـان بگوییـد و این کـه 
مجمـوع ایـن عالیق چقدر در سـاختن 
غفارزادگانـی کـه ما می شناسـیم، موثر 

بـوده اسـت؟
واقعیـت این اسـت کـه من اصال 
نقـاش نیسـتم امـا از رنگ هـا خیلـی 
خوشـم می آید. عاشـق رنگ ها هستم. 

هیچ گاه خواننده زرد نداشتم

»مرگ سیاه«، نسخۀ دیروزین تلخ کامی بشر از تجربۀ یک پاندمی

از سوی  به تازگی  اروپا«  که  به  کتاب »مرگ سیاه؛ یورش طاعون خیارکی 
انتشارات ققنوس منتشر شده و گذری به شیوع یک بیماری مرگبار در قرن چهارده 
دارد، به دلیل تجربۀ پاندمی ای که در دو سال گذشته جهان را درگیر ساخته، بسیار 

ملموس و قابل دریافت است.
کتاب مرگ سیاه؛ یورش طاعون خیارکی به اروپا نوشته امیلی ماهونی که 
به تازگی از انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده، هشتاد و سومین عنوان 
از مجموعه »تاریخ جهان« است که این ناشر چاپ می کند. نسخه اصلی این کتاب 

سال 2۰۱۷ توسط انتشارات لوسنت منتشر شده است.
کتاب های »مجموعه تاریخ جهان« برای عرضه چشم اندازی گسترده و ژرف 
از سیر تاریخ منتشر می شوند. این مجموعه زمینه های فرهنگی رخدادهای تاریخی، 
اندیشه های سیاسی، فرهنگی و فلسفه های تاثیرگذار را در گذر تمدن بین النهرین، 

مصر باستان، یونان، روم، اروپای قرون وسطی و ... معرفی می کند.
اروپا در سال های قرون وسطی، درگیر بیماری طاعون و به قول معروف مرگ 
سیاه شد که به مرگ بیش از ۶۰ درصد مردم این قاره انجامید. این  شیوع مربوط به 
قرن چهاردهم میالدی است که بیش از ۵۰ میلیون نفر در اروپا و 3۰ تا ۴۰ میلیون 
نفر در مناطق پیرامونی آن جان خود را از دست دادند. تلفات این بیماری در اروپا 
به قدری بود که پس از اتمام شیوع آن، جمعیت اروپا در قرن چهاردهم به میزان 

جمعیت این کشور در قرن سیزدهم نرسید.
البته شیوع اولین طاعون در اروپا، مربوط به قرن ششم میالدی است که برای 
اولین بار این  میکروب کشنده اروپایی ها را درگیر کرد و باعث کشته شدن اروپایی های 
بیشتری نسبت به قرن چهاردهم شد. به هرحال به دلیل مسائل بهداشتی، بیماری های 
دیگری ازجمله جذام در اروپای قرون وسطی شیوع پیدا کردند. کتاب مرگ سیاه؛ 

یورش طاعون خیارکی به اروپا تاریخچه این شیوع را در قاره سبز تشریح می کند.
وقایع بسیار کمی در طول تاریخ به اندازۀ مرگ سیاه در اروپای قرن چهاردهم 
ویرانگر بوده اند. بیشتر بیماری ها تا پیش این دوره فقط عدۀ کمی از مردم را مبتال 
می کرد، و اغلب آن ها هم ناشی از سوء تغذیه بود. بیماری کشندۀ دیگر در قرون 
وسطی جذام بود که به صورت یا دیگر اندام های فرد مبتال به شدت آسیب می رساند، 

اگرچه این بیماری رایج بود، خیلی واگیردار و کشنده نبود.
در واقع هیچ بیماری ای به اندازۀ مرگ سیاه واگیردار و فراگیر نبود. گسترش 
سریع طاعون و مرگ و میری که از پس آن آمد باعث ترس همگانی از آن شد. 
ناشناخته بودن منشأ این بیماری و ناتوانی پزشکان در تشخیص راه های انتقال و 
نحوۀ درمان آن چنان در دل همۀ مردم هراس افکنده بود که ساختار زندگی و 

جامعۀ متمدن را متالشی کرد.
در این کتاب به سابقۀ این بیماری، شیوع آن در اروپا، نحوۀ مواجهه مردم با 
آن و تأثیراتی که بر اقتصاد و فرهنگ جامعۀ اروپا گذاشت و همچنین نمود آن در 

هنر نیز پرداخته می شود.
در حالی که ایتالیا با بیماری ای که به مرگ سیاه معروف شد دست و پنجه 
نرم می کرد، در دیگر بخش های اروپا، یونان، اسپانیا و دیگر بخش های جنوب اروپا 
هم طاعون بیداد می کرد. حتی تا سرزمین های دوردستی مانند فلسطین، مصر  و 

شمال آفریقا نشانه های این بیماری دیده می شد.
در بخشی از این کتاب آمده است: 

برای دفن شمار زیادی جنازه که هر روز و تقریبًا هر ساعت به سمت کلیساها 
روان بود گورستان به قدر کفایت وجود نداشت… از این رو، وقتی همٔه گورها ُپر 
شد، گودال های بسیار عمیقی در حیاط کلیساها کندند و صدها جنازٔه تازه از راه 
مانند کاال و  تلنبارشده داخل آن ریختند، یکی روی دیگری،  به شکل  را  رسیده 
اجناس داخل انبار کشتی، و روی هر الیه از اجساد هم کمی خاک می ریختند تا 

زمانی که گودال ُپر می شد.
در  این حال،   با  می گفتند.  طاعون  گودال  اغلب  را  دسته جمعی  این گورهای 
برخی شهرهای اروپا این گودال ها هم جوابگوی این همه جسد نبود. گاهی مرده ها 
را می سوزاندند، که به دو دلیل این کار را می کردند: جای کافی وجود نداشت، و 

این که گمان می کردند آتش عفونت و آلودگی را پاک می کند.
مرده  پیدا می شد. سوزاندن  به سختی  گورستان  برای  به ویژه  اروپا  در  زمین 
راه حل  این  احوال  اما در آن اوضاع و  بود  نادر و کم سابقه  در قرون وسطی بسیار 
اروپا هزاران جسد را سوزاندند. به این ترتیب  به سرعت پذیرفته شد و در سرتاسر 
نه تنها خیابان ها از اجساد پاک شد، بلکه مردم هم خیالشان راحت شد که احتمال 

آلوده شدنشان کاهش یافته است )ص.2۴ و 2۵(.
کتاب مرگ سیاه؛ یورش طاعون خیارکی به اروپا نوشته امیلی ماهونی به تازگی 
با ترجمه پریسا صیادی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.
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آگهی ابالغ مفاد رای صادره ازطرف هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  امالک  اراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۵۷۰۰۵۰۸۷- ذیل:برابررای  سال۱3۹۰/۹/2۰بشرح 

تعیین  قانون  موضوع  عادی  اسناد  به  رسیدگی  ازهیات  ۱۴۰۰/۶/3۱صادره 
رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی،امالک  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اسداله  فرزند  سنجدری  اصغرعباسی  آقای  ۱3۹۰/۹تصرفات  مصوب2۰/
مساحت۸3/۹۵مترمربع  به  احداثی  اعیان  با  خانه  یکباب  ششدانگ  بصورت 
شهریارمحرزگردیده  درشهرستان  واقع  از۵3اصلی  ۸۱۶فرعی  ازپالک  قسمتی 
وبرابرمحتویات پرونده ثبتی:ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 2۱2۵مترمربع 
ازاصلی  مفروزاز۱۶۵فرعی  از۵3اصلی  بشماره۸۱۶فرعی  قطعه3۶۸تفکیکی 
فریدون  ۴3۵دفتر۹۸بنام  ثبت۱3۵۷۹صفحه  شهریارذیل  آباد  مذکوردرخادم 
مساحتهای  است.سپس  شده  صادروتسلیم  وسندمالکیت  ثبت  فشارکی 
است  یافته  غیرانتقال  ماده۱۴۷به  مقررات  دراجرای  ۱۵۴-۱۴3-۱۴۵مترمربع 
سپس بموجب حکم شماره۶/۸۵/۱۸2مورخ۸۵/۴/3شعبه۶دادگاه انقالب اسالمی 
تهران به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(مصادره وبا حفظ حقوق اسناد 
صادره دراجرای ماده۱۴۷قانون ثبت بنام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(ثبت 
وسند مالکیت صادرشده است.متعاقبا برابرنامه شماره۱۰۱/۹۸/۷۱23۰مورخ۸/۱2

/۹۸اداره کل ثبت استان تهران ودادنامه شماره2۰۸مورخ۸۸/3/۱2شعبه۵۴دادگاه 
تجدیدنظراستان تهران ونامه شماره۱3۹۸۱۶۸۰۰3۰۶۴۱۷۶مورخ۹۸/۶/۱۰شعبه
2اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقالب ناحیه2۴)مبارزه با موادمخدر(
اسالمی  انقالب  دادگاه  ششم  ۸۵/۴/3شعبه  ۶/۸۵/۱۸2مورخ  دادنامه  تهران 
تهران نقض گردید وحکم به ابطال سند مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره(گردیده است.مورد تقاضا ازسهم مالکیت فریدون فشارکی می باشد. لذا 
هیات مقررنموده با اعمال ماده3قانون مذکور ونیزماده ۱3آیین نامه اجرایی آن 
مصوب ۹۱/۴/2۵نسبت به صدورسندمالکیت بنام متصرف فوق الذکراقدام شود 
وبدینوسیله مفاد رای صادره به مالک ونیزاشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی 
تاچنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت دو ماه 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریارتسلیم ورسید آن 
را دریافت دارند بدیهی است درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرراین اداره 
نمود ضمنا صدورسند  اقدام خواهد  برابرمقررات  مالکیت  به صدورسند  نسبت 

مالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م.الف:۹۰۸3
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-بشیرنعیم زاده

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰/۷/۱۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/۷/2۵

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب  حسن رضا لطفی 

مالک خودرو پژو ۴۰۵  مدل ۱3۹۵به شماره شهربانی ۴۱ایران  ۸۸۱ص 
۴۱وشماره بدنه

۱2۴K۰۸۵۹۴2۰بعلت  موتور  شماره   NAAM۱۱VE۶GK۴۵۸2۴۰
فقدان برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.

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

اقدام خواهد شد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه تحت پالک 2۸۷۷/۶۱۸ اصلی 
واقع در بخش 3 مهدی شهر به موضع درجزین ملکی وراث عزیز آقا نیر به واسطه 
اشکال در درج آگهی و اجرای ماده ۱۵ و تبصره های الحاقی آن مقدور نیست بنا 
به درخواست مالک تحدید حدود اختصاصی پالک فوق همراه با نقشه برداری 
راس ساعت ۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/3 در محل انجام خواهد شد لذا بدینوسیله به 
مالک و مالکین امالک مجاور اعالم تا در روز مقرر در محل حضور بهم رسانند 
باشد معترضینی که  تاریخ تنظیم صورتجلسه سی روز می  از  اعتراض  مهلت 
اعتراض به حدود را به این اداره تسلیم می نمایند بایستی ظرف مدت یک ماه 
گواهی تسلیم دادخواست به مراجع قضایی را به اداره ثبت ارائه نمایند در غیر 

این صورت اعتراض آنها کان لم یکن تلقی می گردد. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۷/۱۰

حسین فزونی تلوکی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری
نوبت اول

کمسیون تشخیص موضوع ماده ۱2 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیرموات )غ -ی- ر- م – و – 
ا – ت (اعالم نموده است، لذا با توجه عدم دسترسی به مالکین وبه استناد مصوبه مورخ ۷۰/۱۱/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت 
وبه فاصله ده روز به اطالع مالکین وصاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از 

تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

مساحتمحل وقوعتاریخنوعیتشماره رای
پالک ثبتی)مترمربع(

yxنقاط
3909414.04686218.571

3909397.55686210.032

غیر 1781
موات

سنندج )باغ حاج 1400/7/4
نصراله(

واقع در قسمتی از پالک 542.72
ثبتی 2747اصلی

3909405.12686233.183

3909397.11686210.184
هیمن محمدی بهرام
سرپرست معاونت امالک وحقوقی

م الف ۱۹۶2   
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۷/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۷/۱۹//۱۴۰۰

شـاید همیـن رنگ و حـس زنده ای که 
در باغبانـی وجـود دارد، باعث شـده به 
باغبانـی تـا ایـن انـدازه عالقه داشـته 
باشـم. البتـه باغـی نـدارم و تنهـا چند 
گلـدان دارم، منتهـا از کودکـی بـه این 

کار عالقه داشـتم.
به نقاشـی هم بسـیار عالقه مندم. 
را-چـه  نقاشـی هایم  اوقـات  بیشـتر 
دیجیتالـی و چه روی بوم- در صفحات 
مجـازی ام می گـذارم. همه ایـن کارها 
بسـیار شخصی هسـتند و نتیجه عالقه 
شـخصی من انـد و نمی شـود بـه آن ها 
کار هنـری گفـت. االن حوصلـه ندارم 
امـا یـک وقت هایـی بـود که آشـپزی 
را هـم خیلـی دوسـت داشـتم؛ چـون 
نهایتـا وقتـی شـما آشـپزی می کنید با 
رنگ هـا و طعم ها سـروکار داریـد. این 
کارهـا را خیلی دوسـت داشـتم و هنوز 

هم دوسـت دارم.
هیچ چیـز  کـه  معتقـدم  مـن 
نمی توانـد جـای طبیعـت و رنگ هـا را 
پـر کنـد. زندگـی مـا فاقد رنگ اسـت، 

ادبیـات مـا فاقـد رنـگ 
زمـان طعِم وقت دارد. هر دوره ای 

از عمـر یک طعمی دارد.
اسـت و ایـن اصال جالب نیسـت. 
یک جـور نالیـدن، یک جور پشـت سـر 
در  آوردن  آنچنانـی  وصف هـای  هـم 
ادبیـات اسـت انـگار. اگـر دقـت کنید، 
به نظـر  کودکانـه  و  مضحـک  بسـیار 
می آیـد؛ سـطحی اسـت. بـه نظـرم در 
ادبیـات معاصـر بـه شـدت خـأ رنگ 
مـا  نـدارم؛  کاری  گذشـته  بـا  داریـم. 
سـعدی، حافـظ، عطـار و به خصـوص 
موالنـا را داریـم کـه آثارشـان مملـو از 
رنـگ اسـت. شـاید از آن ها چیـزی به 

ما نرسـیده اسـت.
بـه هرحـال هرکسـی اوقاتـش را 
بـه گونـه ای می گذراند. یـک زمانی که 
بیشـتر رنـگ روی رنـگ می گذاشـتم، 
بـرای آن بود که آماده نوشـتن شـوم و 
یـا تمرکز کنـم. باغبانی هم همین طور. 
نمی گویـم نقاشـی و باغبانی در خدمت 
داستان نویسـی ام بـوده؛ نـه. ولـی کنار 
بوده انـد.  یکدیگـر  بـا  همسـو  و  هـم 
هیچ وقـت نتوانسـتم بگویـم کدام یـک 
بـرای مـن ارجح  اسـت. هنوز هـم این 
کارهـا را دوسـت دارم و انجام می دهم.
 در طـول ایـن سـال ها یکـی از 
کارهایـی که دنبال کرده اید، تدریس در 
کارگاه های داستان نویسـی بوده اسـت. 
کمـی درباره ایـن تجربه صحبت کنید. 
و اینکـه چقـدر بـه نسـل های بعـدی 

نویسـندگان امیدوارید؟
از سـال ها پیش کالس خصوصی 
ایـن  هـم  حاضـر  درحـال  و  داشـتم 

کالس هـا ادامـه دارنـد. در طـول ایـن 
سـال ها، شـاگردهای زیـاد داشـته ام و 
تـا  از آن هـا  زیـادی هـم  کتاب هـای 
به امـروز منتشـر شـده اسـت. کار مـن 
معلمی و داستان نویسـی اسـت. شـغل 
اصلـی مـن معلمـی بـود و بازنشسـته 
آموزش و پرورش هسـتم. بعضی اوقات 
نوشـتن و معلمـی،  فکـر می کنـم در 
کدام یـک برای مـن ارجح  اسـت. واقعا 
نمی دانـم، انـگار بـرای مـن، هـر دو با 
هم همسـو هستند. من از معلمی بسیار 
لـذت می بـرم. معلمی عالمی اسـت که 
وقتی دوسـتش داشـته باشـی، بیشتر از 
آنچـه یاد بدهـی، یاد می گیری. بسـیار 
می آموزی و شـغل بسـیار خوبی اسـت. 

مـن بـه معلمی 
ایـن روزهـا، طبـق معمـول کارم 
نوشـتن اسـت. اصـال روزی را بـه یـاد 

نـدارم که ننوشـته باشـم.
عالقـه دارم و در کالس هایـم بـا 
سـلیقه و شـیوه خـودم کار می کنـم. 
من عاشـق این کار هسـتم و با جان و 
دل بـه شـاگردانم آمـوزش می دهم. در 
این سـال ها تعـدادی از آن هایی که در 
کالس هـای من حضور داشـتند، کتاب 

منتشـر کردند و شـناخته شدند.
طـی  کـه  تصاویـری  میـان  از   
یکسـال اخیـر در صفحات مجـازی به 
تصاویـر  دیـدن  می گذاریـد،  اشـتراک 
خندان نوه شـیرین تان بسـیار لذتبخش 
ایـن عضـو جدیـد در  اسـت. حضـور 
خانـواده شـما، چـه تاثیـری بـر شـما 
و فضـای داسـتان های شـما گذاشـته 

؟ ست ا
صاحـب  اسـت  یکسـال  حـدود 
دارد  نـوه  کـه  کسـی  و  شـدم  نـوه 
می دانـد کـه نوه چـه معنایـی دارد. به 
قـول ابوسـعید ابوالخیـر کـه هرچیزی 
طعـِم وقـت دارد. زمـان طعـِم وقـت 
دارد. هـر دوره ای از عمـر یـک طعمی 
نـوه ام  دارد و االن طعـِم وقـت مـن 
را  هیچ چیـز  هیچ وقـت،  مـن  اسـت. 
هم سـنگ زندگـی ندانسـته ام؛ یعنـی 
بـا  کـه  بروبچه هایـی  بـه  همیشـه 
کـه  می گویـم  می کنـم،  کار  آن هـا 
از  باالتـر  و  هم سـنگ  هیچ چیـزی 
زندگـی نیسـت. مبـادا این طـور فکـر 
کنیـد کـه شـما بایـد همه چیـز را فـدا 
کنیـد بـرای این کـه یک کتـاب چاپ 
کنیـد یا یک داسـتان بنویسـید. بدون 
و  نوشـت  نمی تـوان  زندگـی کـردن، 
خـوب کار کـرد. زندگـی کـردن برای 
افـراد، معنـای مختلفـی دارد. ممکـن 
اسـت نـوع زندگی کـه یک اهـل قلم 
یـا یـک هنرمند انتخـاب می کنـد، به 
نظـر مـردم خیلـی جالـب و قشـنگ 
نیاید یا اصال نشـود اسـم آن را زندگی 
گذاشـت. بـه هرحـال این هـا یک جور 
برخورد شـخصی با این مسـاله اسـت.
ایـن روزهـا، طبـق معمـول کارم 
نوشـتن اسـت. اصـال روزی را بـه یـاد 
ندارم که ننوشـته باشـم. منتهـا این که 
بگویـم روی کتاب خاصی کار می کنم، 
نـه. مدتی اسـت کـه ایـن کار را انجام 
نمی دهـم؛ امـا دائـم می نویسـم؛ دائـم 
کالس دارم و هـرروز تدریـس می کنم. 
بـا هنرجویانـم کار می کنـم و عاشـق 
پدربـزرگ  هـر  مثـل  هسـتم؛  نـوه ام 

دیگری.  
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یوسف علیخانی )مدیر نشر آموت( و محمد شریفی )نویسنده( در نمایشگاه کتاب
اختصاصی دنیای جوانان

گناهان مرا 
بر گردن قسمت ، نیندازید

حسنا محمدزاده

تمام عمر خواهم خورد چوب اشتباهم را
کجای زندگی پنهان کنم روی سیاهم را ؟

علی رغم هجوم بادهای سرد ویرانگر
بنا کردم کنار شانه هایت تکیه گاهم را

مرا بیدار کن ای جاده ، از این خواب ِخرگوشی !
که از بیراهه ها پیدا کنم یک روز، راهم را

گناهان مرا بر گردن قسمت ، نیندازید !
که با جان می دهم عمریست تاوانِ  گناهم را

به یادت در هوای بسترم ، گنجشک می کارم
به سویت می پرانم سارهای بی پناهم را

دلم را هیزم شب های آتش بازی ات کردی
الهی دامنت هرگز نبیند دود آهم را

تمام مهره هایم را در این شطرنج ، سوزاندی
ولی هرگز به این قیمت نخواهم باخت شاهم را
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نرگس آبیار استاد افتخاري دانشگاه چین

نرگس آبیار، فیلمساز برجسته و 
موفق سال هاي اخیر سینمای کشور، 
عنوان استاد افتخاری دانشگاه شی ان 
پرسش  جلسه  کرد.  دریافت  را  چین 
و  نویسنده  آبیار،  نرگس  پاسخ  و 
کارگردان سینمای ایران با همکاری 

شد.  برگزار  گذشته  روز  شی ان  دانشگاه 
دانشجویان در مقاطع مختلف در رشته های تئاتر، بازیگری و کارگردانی 
موضوع  با  مسترکالسی  آبیار  همچنین  داشتند.  حضور  برنامه  این  در 
این  ادامه   در  کرد.  برگزار  برنامه  این  در  را  سینما  در  ساختارشکنی 
ضمن  شی ان  دانشگاه  نوین  رسانه های  دانشکده   رئیس  مسترکالس 
سینمایی  بیشتر  همکاری های  بر  برنامه،  این  در  آبیار  حضور  از  تشکر 
بین ایران وچین تاکید کرد و حضار از تجهیزات و سالن فیلمبرداری این 

دانشگاه بازدید کردند.

اکران فیلم اصغر فرهادي از اواسط پاییز

در  که  فیلم  خانه  پخش  دفتر 
عدم حضور اصغر فرهادی در ایران، 
فیلم  نمایش  پروانه  صدور  تقاضای 
فیلمساز  این  اثر  تازه ترین  قهرمان، 
داد  خبر  بود  کرده  ارائه  را  شاخص 

ایران  در  قهرمان  فیلم  اکران  مجوز  که 
صادر شد. 

نشدن  معرفی  دلیل  به  هنوز  که  نمایش  پروانه  شورای  اعضاي 
هستند  شورا  این  قبلی  اعضای  همان  جدید،  دولت  در  تازه  اعضاي 
مجوز نمایش این فیلم را صادر کردند و گفته مي شود این فیلم اواسط 
در  امسال  که  فیلم  این  شد.  خواهد  اکران  کشور  سینماهاي  در  پاییز 
مراسم اسکار هم شرکت خواهد کرد، نشر اخبار در فضاي مجازي را 
نشانه گرفته است و بازیگراني چون امیر جدیدي و محسن تنابنده در 

آن ایفاي نقش کرده اند.

محمد خزاعي رئیس سازمان سینمایي شد

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
در حکمی، محمد خزاعی را به عنوان 
رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی 
محمدمهدی  کرد.  منصوب  بصری 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی 

مي شد  پیش بیني  که  همانطور  اسالمی 
مدیریتي  پست هاي  در  تغییراتي  به  دست 
زیرمجموعه خود زده و در حکمی، محمد خزاعی را به عنوان رئیس سازمان 
امور سینمایی و سمعی بصری منصوب کرد. محمد خزاعی از مدیران نام 
دارای نشان  فارغ التحصیل رشته هنرهای تجسمی و  آشنای فرهنگی، 
درجه یک هنری و عضو کمیسیون هنر شورای عالی انقالب فرهنگی 
است. از جمله سوابق محمد خزاعی در عرصه سینما می توان به دبیری 
جشنواره ملی فیلم فجر، جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و تهیه کنندگی 

چندین اثر سینمایی اشاره کرد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

جایزه جشنواره فیلم پکن به شهاب حسیني

شاخص  چهره  حسینی  شهاب 
و محبوب سینماي کشور برای فیلم 
نقش  بازیگر  بهترین  برف،  اولین 
مکمل جشنواره فیلم پکن شد. اولین 
رمضان  حامی  کارگردانی  به  برف، 
در  که  است  درام  ژانر  در  فیلم  یک 

سال 2۰2۰ منتشر شد. این فیلم محصول 
کشور فنالند است و عالوه بر شهاب حسینی، شبنم قربانی و الئورا برن 

نیز در آن به ایفای نقش پرداخته اند. 
در خالصه داستان این فیلم آمده: خانواده ایرانی مهدی پور مدتی 
است که در یک مرکز پناهجویان در فنالند زندگی می کنند، اما درخواست 
پناهندگی آنها منفی می شود. مهدی پورها پس از طرح آخرین درخواست 
تجدیدنظر، سعی می کنند به زندگی روزمره خود ادامه دهند و علیرغم 

خطر اخراج از کشور، نگرش مثبتی داشته باشند.
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ستاره اي در دنیاي کودکان...

حسن رفیعي: اگر آینده کودکان برایمان مهم است، باید کارهاي باکیفیتي برایشان ساخته شود

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲63058۲4- فکس: ۲63058۲4 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲۷5۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

عنوان  به  رگیل،  نا سریال 
اولین سریال ژانر کودک در شبکه 
نمایش خانگي این روزها به شدت 
گرفته  قرار  خانواده ها  موردتوجه 
که  مي دهد  نشان  این  و  است 
براي  مي کنند  سعي  هم  خانواده ها 
آنالین  پلتفرم هاي  از  کودکان خود 
استفاده کنند. حسین رفیعی بازیگر 
او  است.  شناخته شده ای  مجری  و 
سابقه زیادي در تولیدات مربوط به 
کودکان و نوجوانان دارد. وقتی با او 
گپ می زنی متوجه می شوی که در 
این حوزه هم تحصیالت دارد و هم 
نارگیل  سریال  در  رفیعی  دغدغه. 
ایفاگر نقش بابک راستگو است که از 
یک سو چالش هایی با پدرش دارد و 
از سوی دیگر به واسطه ماجراهایی، 
تبدیل به دغدغه 3 فرزند نوجوانش 
می شود تا او را از طلسم جادوگر رها 
کنند. به بهانه پخش سریال نارگیل 

نقش  راستگو  آقای  که  فیلیمو  از 
با حسین  دارد،  آن  در  پررنگی هم 
در  که  کرده ایم  گفتگویي  رفیعی 

ادامه می خوانید...

معدود  از  یکی  نارگیل  سریال 
سریال های ویژه کودکان و نوجوانان 
در شبکه نمایش خانگی است، چرا 

نارگیل را انتخاب کردید؟
*همین اول باید از سازندگان 
آقای  از  کنم.  تشکر  سریال  این 
ر،  سرمایه گذا به عنوان  عامریان 
و همچنین  کارگردان  و  تهیه کننده 
کارگردان  مقام  در  صالحی  حمزه 
محصوالت  آشفته بازار  این  در  که 
نمایشی، این شجاعت را داشته اند تا 
سراغ کار کودک و نوجوان بروند. این 
تصمیم عالوه بر جسارت و شجاعت، 
نشان از یک دغدغه مندی دارد. رشته 
تخصصی من سال هاست که آموزش 
همواره  و  است  کودکان  برای  هنر 

گفته ام که در سینما، تلویزیون، تئاتر 
و شبکه نمایش خانگی آن هایی که 
فعالیت  نوجوان  و  کودک  حوزه  در 
چرا  بود  خواهند  موفق تر  می کنند، 
که می توانند مخاطبانی را جذب خود 
کنند که سال های طوالنی تری آن ها 
را همراهی می کنند. ما در سال های 
مانند  موفقی  فیلم های  هم  قبل تر 
موش ها  مدرسه  و  قرمزی  کاله 
اخیر  سال های  در  اما  داشته ایم  را 
اهل  کمتر  سرمایه گذاران  گویی 
این حوزه هستند. شاید  در  ریسک 
هم تیم مناسبی برای سرمایه گذاری 
پیدا نمی کنند. در این شرایط سریال 
و  شده  فکر  اثر  یک  »نارگیل« 
که  است  یک دست  مجموعه ای 
آقای عامریان با نگاهی حرفه ای و 
حتی سینمایی به آن پرداخت. نسخه 
سینمایی این اثر هم ساخته شده که 
هنوز به اکران نرسیده اما در همین 
به  باری  کارها  هم  سریالی  نسخه 
کامال  همه چیز  و  نبود  جهت  هر 

حساب شده پیش رفته است. نگاهم 
بود و  مثبتی  نگاه  این مجموعه  به 
خودم هم با انرژی بسیار مثبتی در 
این مجموعه حضور داشتم. همه در 
انرژی  کودکانه  نگاه  با  پروژه  این 

گذاشتند.

می کنید  فکر  منظر  این  -از 
و  کودک  ذهنی  فضای  به  نارگیل 
هم  سختگیرتر  که  امروز  نوجوان 

شده، نزدیک است؟
*اجازه دهید به نکته ای اشاره 
این  دارد  وجود  که  اشکالی  کنم. 
تولید  فرآیند  در  معموال  که  است 
را  افرادی  ما  فرهنگی،  محصوالت 
و  تحصیالت  سلیقه،  با  که  داریم 
جامعه ای  برای  خودشان  تفکر  نوع 
می گیرند.  تصمیم  ایران  وسعت  به 
گویش ها،  با  پهناور  کشوری  ایران 
است.  مختلف  اقلیم های  و  زبان ها 
ین  ا در  بگویید  نید  نمی توا شما 
شرایط کودک امروز چه ویژگی های 

مشخصی دارد. کودک، فقط کودک 
تهران نشین نیست.

کودکان  سلیقه  تعبیری  -به 
نمی دانید  یک دست  را  نوجوانان  و 
هم  دنیا  همه جاي  در  این  البته  و 

وجود دارد...
*بله دقیقا. سوال من این است، 
زمانی که آقای چاپلین فیلم های خود 
آیا به مخاطب امروز  را می ساخت، 
فکر می کرد؟ شما همین امروز هم 
پرده  روی  را  چاپلین  فیلم های  اگر 
باشید  مطمئن  کنید،  اکران  سینما 
از  امروز  به صورت معمول مخاطب 
سینمای  در  می کند.  استقبال  آن 
کودک هم مطمئن باشید اگر امروز 
فیلم »کاله قرمزی« و یا »مدرسه 
به  مخاطب  شود،  اکران  موش ها« 
چرا؟  می دانید  می رود.  آن  تماشای 
به  آثار  این  ساخت  زمان  در  چون 
مخاطب  که  ند  نکرده ا فکر  این 
کودک و نوجوان آن روز چگونه فکر 
می کرده است. به همین دلیل خیلی 
اگر  ما،  پیش  سال   2۰ تولیدات  از 
مجدد پخش شوند، باز هم مخاطب 
برای  می کنم  فکر  داشت.  خواهند 
ورود  و  کودکان  درباره  کردن  کار 
به دنیای کودکان، ابتدا باید کودک 
درباره شان  که  بچه هایی  شویم. 
و  چارچوب ها  می کنیم،  صحبت 
قواعدی که ما مدنظر می گیریم در 
دنیای کودکانه خود ندارند. در دنیای 
آن ها محبت، عشق، دوستی و حتی 
و  است  ساعت  چند  مهمان  دعوا، 
کدورت  هیچ چیز  بابت  هیچ کس 
به دل نمی گیرد. در دنیای بچه ها، 
قعی  ا و یی  قهرمان ها قهرما ن ها 
به گونه ای  دشمنانشان  و  هستند 
نیستند که از آن ها بترسند. نارگیل 
این قرابت را با دنیای بچه ها دارد. 
آقای حمزه صالحی سال هاست در 
حوزه کودک و نوجوان می نویسد و 
این سال ها  در کارهای مختلف در 
خیلی  جلسات  بوده ام.  همکار  او  با 

زیادی در گروه های کودک و نوجوان 
کودکان  روان شناسی  با  و  داشته 
مجموعه  نگاه  این  با  آشناست. 
نارگیل خیلی یکدست جمع شده بود 
و تیمی که پای کار بودند براساس 
معیار تأثیر بر فروش یا عدم فروش 
انتخاب نشدند. همه سر جای خود 
هستند و کار خود را انجام داده اند. 
اخیر   سال های  در  می کنم  فکر 
که  است  کارهایی  از  یکی  نارگیل 
کودکان  دنیای  به  درستی  نگاهی 

داشته است.

نارگیل  ویژگی های  از  -یکی 
است.  آن  عروسکی  کاراکترهای 
از  بسیاری  مشترک  ویژگی  این 
آثار ماندگار کودک و نوجوان است. 
درباره ارتباط خود با این 3  عروسک 

بگویید؟
تجربه  هم  این  از  پیش  *من 
کار با عروسک ها را داشته ام. خیلی از 
بازیگران و حتی مجریانی که در کنار 
عروسک ها کار می کنند می دانند که 
کار کردن با عروسک ها بسیار سخت 
را  عروسک  ابتدا  باید  شما  است. 
تا در  زنده فرض کنی  یک موجود 
کنارش بتوانی حضور موفقی داشته 
باشی. پیمان فاطمی عروسک گردان 
این  در  سال ها  هم  نارگیل  سریال 
حوزه تجربه داشته و شخصا پیش 
قرآن مجموعه ای  در شبکه  این  از 
پیمان  که  می کردم  کارگردانی  را 
را  کار  آن  عروسک گردانی  فاطمی 
هم  کار  این  در  داشت.  عهده  بر 
بود که همه  آنقدر همه چیز درست 
را  این عروسک ها  بازیگران حضور 

پذیرفته بودند.

و  حرفه ای  صداپیشه های  -با 
درجه یکی که حتما در کیفیت نتیجه 

خیلی تأثیر داشته اند...
بدانید  باشد  جالب  شاید  *بله. 
عروسک ها  با  صداپیشه هایی  با  ما 
که  می کردیم  بازی  صحنه  سر 

صداپیشه های اصلی نبودند و بعدها 
درمجموع  شدند.  دوبله  این صداها 
پیش  خوبی  خیلی  فضای  در  کار 
به رغم  مریان  عا قای  آ و  رفت 
خوبی  وضعیت  کرونایی،  شرایط 
بودند.  کرده  فراهم  گروه  برای  را 
داشتند  خاطر  امنیت  همه  بچه ها 
تست  همه  یک بار  روز  هرچند  و 
می شدند تا نگرانی ای وجود نداشته 
باشد، خوشبختانه هم در طول کار 
هیچ کس آسیب ندید. به خصوص که 
ما بازیگران نوجوانی هم داشتیم که 
خانواده هایشان نگرانی هایی داشتند 

اما همه چیز به خوبی پیش رفت.

-در سریال نارگیل شما ایفاگر 
نقش بابک هستید که همزمان هم 
پدر است و هم پسر... کمی درباره 
خود  کارنامه  در  نقش  این  جایگاه 

بگویید؟
تلویزیون  وارد  که   ۷2 *سال 
و  بودم  ساله   2۴ جوان  یک  شدم 
غالبا  بازی می کردم که  نقش هایی 
مجموعه  در  بعدها  بودند.  بچه 
نیم رخ، هم همین نقش پسربچه ها 
را بازی کردم. سال ها نقش بچه ها 
را داشتم اما بعد از گذشت این همه 
سال، امروز به سنی رسیده ام که در 
چند سال اخیر، همواره نقش پدر را 
ایفا کرده ام! این اواخر در مجموعه ای 
نقش   3 شبکه  در  محرمانه  نام  به 
پدر داشتم و خودم احساس می کنم 
کارنامه  در  پوست اندازی  یک  این 
انگار  می شود.  محسوب  هنری ام 
می کنم.  پیدا  دارم  را  تازه ای  جای 
کمی آرام تر هستم و کمتر فضاهای 
طنز را تجربه می کنم. کمی جدی تر 
همان  نشانه های  این ها  و  شده ام 
در  شاید  که  است  پوست اندازی 
را  تازه ای  کاراکتر  بعدی  کارهای 
برای من ایجاد کند. در این سریال 
هم  همسرم  و  هستم  بچه   3 پدر 
باردار است. همزمان نقش پسر آقای 
مهدی فقیه را هم دارم که حضور 

در کنار ایشان در این مجموعه برایم 
افتخار بود. سرنوشت این کاراکتر در 
آورده  وجود  به  خوبی  گره  داستان 
ببینند  باید  بچه ها  می کنم  فکر  که 
با دیدن چند  این گونه نیست که  و 
قسمت ابتدایی بدانند قرار است چه 

اتفاق هایی در ادامه رخ دهد.

مخاطبان  به  توصیه ای  -چه 
شما  پیشنهاد  با  که  نارگیل  بالقوه 
سریال  این  تماشای  به  می خواهند 

بنشینند دارید؟
فیلیمو  از مجموعه  باید  *ابتدا 
و همه کسانی که از تولیداتی از این 
کنم.  تشکر  دست حمایت می کنند 
دارم  دغدغه  خودم  که  آنجایی  از 
در حوزه محصوالت ویژه کودک و 
نوجوان، همواره به خانواده ها گفته ام 
کالری  زمینه  در  که  همان طور  که 
خورد و خوراک بچه های تان وسواس 
دارید، در حوزه محصوالت فرهنگی 
خواهش  باشد.  این گونه  باید  هم 
از آنکه هر فیلمی را  می کنم پیش 
برای خانواده و بچه ها انتخاب کنید 
و به تماشای آن بنشینید، به انتخاب 
خود فکر کنید. ما باید به این نتیجه 
برسیم که دیدن برخی سریال های 
سنی  گروه های  برخی  برای  امروز 
مناسب نیست و نباید این گونه باشد 
که وقتی روی محصولی محدودیت 
سنی ۱۸ سال درج می شود، با تاسف 
همه خانواده به تماشای آن بنشینند. 
این  متاسفانه در برخی محصوالت 
ابزار  به  تبدیل  رده بندی سنی  درج 
محتوای  است!  شده  هم  تبلیغاتی 
برخی از این آثار واقعا می تواند منجر 
به آسیب هایی در آینده بچه ها شود. 
مانند  این شرایط وقتی گروهی  در 
فیلیمو کارهای ویژه کودکان تولید 
می کند، نشان از یک دغدغه دارد. 
برای مان  بچه های مان  آینده  اگر 
مهم است، باید به انتخاب فیلم ها و 
سریال هایی که قرار است به تماشای 

آن بنشینند بیشتر اهمیت دهیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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وزیر  اسماعیلی،  محمدمهدی 
ر  د سالمی  ا د  شا ر ا و  فرهنگ 
روزهایي که مصادف با بزرگداشت 
مجید  با  است،  مقدس  دفاع  هفته 
ت  پیشکسو مند  هنر  ، می نتظا ا
و  ر  دیدا یران  ا موسیقی  عرصه 
گفتگو کرد و این آهنگساز برجسته 
ساخت  قول  کشورمان  موسیقي 
وزیر  به  را  مهم  حماسي  اثر  یک 
داد و آن هم وعده ساختن  ارشاد 
سپهبد  فداکاری های  درباره  اثری 

بود. قاسم سلیمانی  شهید حاج 
وزیر  اسماعیلی،  محمدمهدی 
کارش  شروع  زمان  از  که  ارشاد 
اهالي  با  کرده  سعي  امروز  به  تا 
و  باشد  داشته  نشست هایي  هنر 
برنامه هاي  درباره  پیش  از  بیش 
بار  ین  ا کند،  شفاف سازي  خود 
آهنگساز  انتظامي،  مجید  دیدار  به 
و  موسیقي  شاخص  و  محبوب 
ارشاد  وزیر  رفت.  کشور  سینماي 
در این دیدار گفت: استاد انتظامی 
ماندگاری  و  ارزشمند  آثار  دارای 

آثار  ویژه  به  موسیقی  عرصه  در 
دفاع مقدس هستند که همواره در 
عنوان  به  ما  ملت  خاطره  و  ذهن 
آثار ماندگار نقش خواهد بست. در 
دوره جدید فعالیت وزارت فرهنگ 
آثار  تولید  منتظر  اسالمی  ارشاد  و 
انتظامی  استاد  از  جدیدی  و  فاخر 
هستیم و براي این منظور شرایط 
و نیازهای تولید این آثار را فراهم 

کرد. خواهیم 
انقالب  عالی  شورای  عضو 
ز  ا دیگري  بخش  در  فرهنگی 
صحبت هاي خود با مجید انتظامي 
یاری  برای  را  دستمان  ما  گفت: 
ارجمند  به سمت هنرمندان  گرفتن 
کشورمان گشاده ایم و استاد انتظامی 
بزرگ  استادان  از  یکی  عنوان  به 
جریان موسیقی اصیل کشور همواره 
در  تعالی هنر  و  به رشد  توجهشان 
چون  ارزش هایی  انتقال  و  جامعه 
به  مقدس  دفاع  حماسه آفرینی های 
و  بوده  جوانان  ویژه  به  عالقمندان 
آثار قابل توجهی در حوزه جریانات 

عمومی از جمله دفاع مقدس پدید 
آورده اند که هرگز از ذهن و ضمیر 
که  آثاری  نمی شود.  دور  مردم 
خاطر  تعلق  آن  به  نسبت  مردم 
امری  این  و  دارند  خوبی  حس  و 
طبیعتا  که  است  ارزشمند  و  مهم 
براي ما بسیار مهم خواهد بود تا با 
انتظامي  استاد  چون  بزرگي  اساتید 
همکاري هاي نزدیکي داشته باشیم.
انتظامی  مجید  دیدار  این  در 
وزیر  حضور  ز  ا نی  قدردا با  نیز 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به برخی 
ه  حوز دغدغه های  و  مشکالت 
بخشی  و  اشاره  کشور  موسیقی 
تولید  درباره  را  خود  خاطرات  از 
گفت:  وی  کرد.  زگو  با ثارش  آ
جازه  ا م  جسمی ا شرایط  چنانچه 
قرار  مناسب  وضعیت  در  و  بدهد 
هم  خوا که  ثری  ا لین  و ا بگیرم 
و  واال  ارزش های  درباره  ساخت 
ویژه  به  ما  ملت  تعلقات  و  معنوی 
حاج  شهید  سپهبد  فداکاری های 
ایشان  بود.  خواهد  سلیمانی  قاسم 

ما  کشور  گردن  به  بزرگي  حق 
مي دانم  خود  وظیفه  بنده  و  دارند 
درباره  حماسي  و  بزرگ  اثري  که 

بسازم. ایشان 
مدیران  برخی  دیدار  این  در 
از جمله محمود شالویی،  فرهنگی 
مدیر کل حوزه وزارتی و سرپرست 
سیدمجید  هنری،  مور  ا ونت  معا
صندوق  عامل  مدیر  پوراحمدی 
اعتباری هنر، محمد الهیاری مدیر 
حمیدرضا  و  موسیقی  دفتر  کل 
نوربخش رئیس خانه موسیقی وزیر 

ارشاد را همراهی کردند.
ر  ا ید د ین  ا ن  یا پا ر  د
جلد  یک  اسماعیلی  محمدمهدی 
 . کرد هدا  ا می  نتظا ا به  مثنوی 
این  اهدای  فلسفه  درباره  شالویی 
اشعار  که  نجا  آ ز  ا گفت:  کتاب 
موالنا زمینه ساز تولید آثاری مانند 
طرفی  از  و  نتظامی  ا استاد  آثار 
متعالی  ارزش های  مدافع  موالنا 
استاد  به  کتاب  این  است،  انسانی 

انتظامی هدیه شده است.

دیدار وزیر ارشاد با آهنگساز محبوب

مجید انتظامي: اثري حماسي درباره حاج قاسم سلیماني خواهم ساخت


