
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

زمستان را بدون مشکل گاز پشت سر می گذاریم

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به این که جلوگیری 
کردن والدین از تزریق واکسن کرونا، ظلم به کودکان 
تلقی می شود، گفت: واکسیناسیون کودکان و نوجوانان علیه کرونا 
می تواند ایمنی بخشی زیادی را برای این قشر به همراه داشته باشد.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر علیرضا ناجی در پاسخ به این 

سوال که آیا واکسنی که به کودکان تزریق می شود همان واکسن 
ساخت کمپانی سینوفارم است که تغییراتی در ساختار آن ایجاد شده 
یا خیر؟ اظهار کرد: این واکسن در واقع همان واکسن سینوفارم 
مخصوص بزرگساالن است که با کمی تغییرات به لحاظ تغییر در 

میزان غلظت برای کودکان استفاده می شود.
صفحه 2

معاون آموزشی وزارت علوم اعالم کرد؛

احتمال بازگشایی دانشگاه ها
 در اواسط یا اواخر ترم جاری 

 »ارائه کارت واکسن« برای دریافت خدمات الزامی شود
سالم  شهر  شرکت  عامل  مدیر 
واکسن  تنوع  تهران گفت:  شهرداری 
در دنیا وجود دارد و افراد می توانند از 

شوند. بهره مند  مختلف  واکسن های 
شرکت  مل  عا یر  مد بینه«  چو “حمید 
با  گفت وگو  در  تهران  شهرداری  سالم  شهر 
مراجعه  میزان  درباره  جوانان  دنیای  خبرنگار 
روزهای  طی  شهرداری  درمانی  مراکز  به 
کاهش  خیلی  کرونایی  مراجعات  گفت:  اخیر 
در  که  عملی  سرعت  از  بعد  است.  کرده  پیدا 
بیماری  بحث  در  گرفته  صورت  واکسیناسیون 

روند کاهشی داریم. 
صفحه 2

دستور وزیر نیرو به شرکت های مادرتخصصی صنعت آب و برق؛

در تبدیل وضعیت ایثارگران صنعت آب و برق 
تسریع شود

4
مدیریت ناکارآمد در اقتصاد موجب فرار سرمایه از ایران شده است

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1848-  یکشنبه 11  مهر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

3اقتصاد
توجه به صادرات 

غیرنفتی برای 
تحرک اقتصاد الزم 

است

6ورزش
انتقادات به ترکیب 

تیم ملی باید منصفانه 
تر باشد 

4ایران زمین

رضا فاطمی امین در آیین بازگشایی مجازی پاویون ایران در 
اکسپو ۲۰۲۰ دبی با حضور روسای اتاق های بازرگانی و جمعی 
از صادرکنندگان برگزار شد، اظهار داشت: صادرات غیرنفتی 
در سال های اخیر به دلیل کاهش صدور نفت به جهان بسیار 

مورد اهمیت قرار گرفته است.

علی حسینی، سرمربی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان 
پانزدهم  اعزام کسی که  این است  بر  اعتقادم  گفت: 
جهان می شود هیچ کمکی به ورزش ایران نمی کند و 
رویکرد ما کیفی است چون به فکر کسب مدال هستیم.

محمد ایمانی فر با اعالم این مطلب اظهار کرد: با توجه به اینکه 
بخش عمده ای از جمعیت استان از گاز طبیعی استفاده می کنند، 
هر ساله دچار یک سری حوادث هستیم که بخش عمده ای از 
آن حوادث مربوط به گاز گرفتگی و بخش دیگر آن مربوط به 

حوادثی مانند آتش سوزی و انفجار است.

دودکش نامناسب 
عامل ۸۰ درصد از 
فوتی های حوادث 

گازگرفتگی است

واکسیناسیون کودکان ضروری است سهم ایران از بازار صادرات به کشورهای همسایه 
بسیار محدود است

علیرضا پیمان پاک در نشست هم اندیشی روسای اتاق های 
بازرگانی و صادرکنندگان با وزیر صمت، اظهار کرد: در مسیر افزایش 
ظرفیت صادراتی کشور ما دو نقشه راه یا اولویت بندی را در نظر 
گرفته ایم. اولویت نخست این است که صادرات به کشورهای هدف افزایش 
پیدا کند و در گام دوم به سراغ افزایش صادرات به سایر کشورها خواهیم رفت.
صفحه 3

گرفتن  شتاب  بر  تاکید  با  رییس جمهوری 
واکسیناسیون دانش آموزان، گفت: محدودیت های 

هوشمند به تدریج جایگزین تعطیلی ها می شود.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نان  جوا دنیای  گزارش  به 
ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی روز گذشته)شنبه( 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، هماهنگی وزارت بهداشت 

و وزارت آموزش و پرورش را در واکسیناسیون دانش آموزان 
باالی دوازده سال ضروری دانست و گفت: برای سرعت گرفت 
این کار، وزارت آموزش و پرورش مساعدت کند مدارسی که 
شرایط مناسبی برای واکسینه کردن دانش آموزان دارند، در 

اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
صفحه 2

محدودیت های هوشمند جایگزین تعطیلی  می شود
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تهیه و تنظیم:احمد جاوید

منتشـر شـده  آمارهـای  بررسـی 
تولیـد ۴2۹  از  حاکـی  کـدال  سـامانه 
هـزار و ۴۱۴ دسـتگاه خـودرو توسـط 
سـه خودروسـاز بـزرگ کشـور یعنـی 
ایران خـودرو، سـایپا و پارس خـودرو در 

نیمـه نخسـت امسـال اسـت.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان، این 
میـزان تولیـد در مقایسـه با آمـار مدت 
مشـابه سـال قبـل )تولیـد ۴2۵ هزار و 
۶۹۵ دسـتگاه خـودرو( رشـد ناچیـز ۸۷ 

صـدم درصـدی نشـان می دهد.
 ۶ در  گـزارش،  یـن  ا برپایـه 
ماهـه نخسـت امسـال گـروه صنعتـی 
 2۰۵ تولیـد  بـه  موفـق  ایران خـودرو 
هـزار و ۹3۴ دسـتگاه خـودرو شـد و 
عنـوان بزرگترین خودروسـاز کشـور را 

آن خـود کـرد. از 
ایـن گـروه صنعتـی توانسـت در 
این مدت ۱3۵ هزار و ۵۸۷ دسـتگاه در 
گـروه پژو، 2۵ هزار و ۷3۸ دسـتگاه در 
گـروه سـمند، 2۵ هزار و ۶2۶ دسـتگاه 
رانـا،  دسـتگاه  و ۱3۰  هـزار   ۱۴ دنـا، 
2 هـزار و ۶۸۹ دسـتگاه هایمـا، 2 هـزار 
و ۶۱ دسـتگاه تارا و ۱۰3 دسـتگاه پژو 

2۰۰۸ تولیـد کند.
جمـع  گـزارش،  یـن  ا یـه  برپا
تولیـدات ایـن خودروسـاز در ۶ ماهـه 
بـا  هم سـنجی  در  امسـال  ابتدایـی 
پارسـال )2۱۱ هـزار و ۶۵۰ دسـتگاه( 
اسـت. داشـته  کاهـش  درصـد   2.۷

آبی پوشـان جـاده مخصـوص در 
شـهریور مـاه امسـال 3۵ هـزار و ۹۷۸ 

دسـتگاه خـودرو تولیـد کردند.

رشد نیم درصدی تولیدات سایپا
برپایـه آمارهـای سـامانه کـدال، 
در ایـن مـدت گـروه سـایپا بـه عنوان 
دومین خودروسـاز بزرگ کشـور موفق 
بـه تولیـد ۱۶۵ هـزار و ۴۶3 دسـتگاه 
هـزار   ۱۴3 شـامل  کـه  شـد  خـودرو 
خانـواده  در  خـودرو  دسـتگاه   ۴۹3 و 
تیبـا، ۱۰  هـزار و ۹۵2 دسـتگاه سـایپا 
پرایـد(، ۹ هـزار و ۷33  )وانـت   ۱۵۱
دسـتگاه شـاهین، ۱3۰ دسـتگاه آریـو 
۱۹۵ دسـتگاه خـودروی  و همچنیـن 
 ۹۶۰ و   )CBU ( کامـل  صادراتـی 
یـا   SKD( دی  کـی.  اس.  دسـتگاه 

بـود.  نیمه کامـل(  قطعـات 
ایـن میزان تولید در مقایسـه با ۶ 
ماهـه نخسـت ۹۹ )تولیـد ۱۶۴ هزار و 
۵۸۶ دسـتگاه خـودرو( رشـد ناچیـز ۵3 

صـدم درصـدی نشـان می دهد.
نارنجی پوشـان جـاده مخصـوص 
در شـهریور ماه امسال 33 هزار و ۷۹۴ 

دسـتگاه خـودرو تولید کرد.
تولیـدات  درصـدی   ۱۷.3 رشـد 

پارس خـودرو
امسـال  پایـان شـهریور مـاه  تـا 
همچنیـن پارس خودرویی هـا موفـق به 
تولیـد ۵۸ هـزار و ۱۷ دسـتگاه خـودرو 
شـامل 3۱ هزار و ۵۵۱ دستگاه در گروه 
کوئیـک )کیـو 2۰۰(، ۱۴  هـزار و ۹۱۶ 
دسـتگاه کوئیـک معمولـی، ۱۱ هـزار و 
۵3 دسـتگاه در گـروه سـاینا )اس2۰۰( 
و ۴۹۷ دستگاه در گروه برلیانس شدند. 
ایـن میـزان تولیـد در مقایسـه با مدت 
مشـابه سـال ۹۹ رشـد ۱۷.3 درصـدی 

نشـان می دهـد.
ایـن خودروسـاز  تولیـدات  جمـع 
در شـهریورماه امسـال ۱۴ هـزار و 2۵۰ 

دسـتگاه بـه ثبت رسـید.
برنامه هـای  مهمتریـن  بررسـی 
در  تجـارت  و  معـدن  وزارت صنعـت، 
سـال ۱۴۰۰ حاکی از برنامه ریزی برای 
تولید یک میلیون و 2۰۰ هزار دسـتگاه 
انـواع خودروی سـواری و وانت اسـت.
بـا توجـه بـه تولیـد ۹۸۴ هـزار و 
2۰۰ دسـتگاه انواع سـواری و وانت در 

سـال ۹۹، رشـد 2۱.۹ درصـدی در این 
بخـش پیش بینی شـده اسـت.

در همین زمینه، پیشـتر »سیدرضا 
فاطمی امیـن« وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت زیـان انباشـته، کیفیـت پایین 
تولیدات و قیمت را سـه چالش اساسـی 
صنعت خـودرو عنوان کرد و گفت: این 
مشـکالت به آن معنی نیسـت که این 

صنعت را کنـار بگذاریم.
فاطمی امیـن بیان داشـت: عده ای 
می گوینـد کـه اگـر این صنعـت را کنار 
گذاشـته و به واردات خودرو اقدام کنیم 
بـه نفـع ما اسـت، اما برعکـس معتقدم 
صنعـت خودروسـازی دارای ظرفیتـی 
اسـت کـه مـی توانـد بـه افتخـار ملی 

تبدیل شـود.
وی افـزود: در همیـن راسـتا یک 
برنامـه 2 سـاله بـرای صنعـت خـودرو 
تدویـن شـده کـه اجرایـی شـدن آن، 
تحـول جـدی در این صنعت بـه دنبال 
خواهـد داشـت و اوج آن سـال ۱۴۰۴ 

بود. خواهـد 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
تاکیـد کـرد: بایـد هم زمـان بـه تقویت 
کارهـای  و  سـاز  اصـالح  رقابـت، 
مدیریتـی و اقتصـادی و افزایـش تولید 
در خودروسـازی بپرداریـم تـا در ایـن 

صنعـت بـه توفیـق برسـیم.
تولیـد  مـا  برنامـه  ادامـه داد:  وی 
۱.۶ میلیـون دسـتگاه خـودرو در سـال 
آینده اسـت که در سـال ۱۴۰۴ به سـه 
میلیـون دسـتگاه افزایـش خواهد یافت 
و بایـد 3۰ درصـد آن معادل حدود یک 
میلیـون دسـتگاه تـا آن زمـان، روانـه 

بازارهـای صادراتی شـود.

آگهی
مزایده

 شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز اخذ شده نسبت به فروش دو قطعه زمین  به شرح ذیل از طریق 
مزایده کتبي اقدام نماید:

۱-    یک قطعه زمین باکاربري مسکوني به متراژ ۸۹ / 2۰۱ متر مربع  واقع در بلوار شریف واقفي قطعه ۱۱
2-یک قطعه زمین باکاربري مسکوني به  متراژ 2۰۰ متر مربع  واقع در بلوار شریف واقفي قطعه ۱۵

لذا کساني که تمایل به خرید دارند مي توا نند از تاریخ درج آگهي تا پایان روز سه شنبه مورخ 2۰ / ۰۷ / ۱۴۰۰ جهت اطالع و بازدید 
از موقعیت ملک هاي فوق الذکر و دریافت اسناد مزایده به واحد امالک شهرداري مرکز مراجعه نمایند و قیمتهاي پیشنهادي خویش را 
حداکثرتا پایان وقت اداري پنجشنبه مورخ 22 / ۰۷ / ۱۴۰۰ صرفا از طریق پست پیشتاز )ویژه( به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري 

مرکز کد پستي 3۵۱3۹۶۸۶۸۶ ارسال نمایند. در ضمن شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
متقاضیان جهت آگاهي بیشتر مي توانند به سایتwww.semnan.irمراجعه فرمایند.

مدیریت ارتباطات وامور بین ا لملل شهرداري سمنان

صفحه 3

با تولید ۲0۵ هزار و ۹۳4 دستگاه خودرو؛

ایران خودرو بزرگترین خودروساز کشور شد
معاون بهداشت وزیر بهداشت اعالم کرد:

افزایش شاخص امید به زندگی ایرانی ها طی سال های اخیر
بهداشت،  وزیر  بهداشت  معاون 
درمان و آموزش پزشکی گفت: امید به 
افزایش طول عمر به عنوان  زندگی و 
دستاورد نظام سالمت با سرعت بیشتر 
و  بوده  ازدیاد  حال  در  کمتر  توالی  و 
سال  در  سال   ۶۴ از  زندگی  به  امید 
در 2۰۱۹  سال   ۷2 به  میالدی   ۱۹۹۰

رسیده است
علیرضا رئیسی روز گذشته)شنبه( 
نمندسازی  توا و  آموزش  وبینار  در 
ن،  مدیرا حضور  با  که  ن  لمندا سا
دانشگاه  صاحبنظران  و  متخصصان 
شد،  برگزار  کشور  پزشکی  علوم  های 
سالمندان  توانمندسازی  بحث  افزود: 
توانمندی  از  باید  است.  مهم  بسیار 
سالمندان استفاده کرد، این کار به تقویت 
بنیه آنها از نظر روحی، روانی و جسمی و 

به نشاط ایشان کمک می کند.  
از  استفاده  داشت:   اظهار  وی 
تجربیات سالمندان، توانمندسازی و ایجاد 
فرصت های برابر یک امر ضروری برای 
سالمندان بوده و موجب نشاط جامعه می 
شود و توجه نظام سالمت به فاکتورهای 
واگیر  بیماری های غیرواگیر و  و  خطر 
در طول سال ها موجب افزایش امید به 

زندگی در جامعه شده است.
 رئیسی تصریح کرد: ارتقای سن 
 ۷۷ به   2۰۵۰ سال  در  زندگی  به  امید 

سال خبر بسیار خوبی خواهد بود و نشان 
و  علم  به  سالمت  نظام  توجه  دهنده 
تکنولوژی است اما باید توجه داشت که 
با افرادی در رده سنی جدید مواجه می 
شویم که باید زیرساخت های مراقبت 

از آنها را فراهم کرد.
در  نفر   ۱۱ هر  از  وی،   گفته  به 
سال   ۶۵ باالی  نفر  یک   2۰۱۹ سال 

عمر داشت که این عدد در سال 2۰۵۰ 
به ۶ نفر خواهد رسید. این عدد بسیار 
قابل توجه است و باید برای این همه 

سالمند برنامه ریزی کرد.
معاون بهداشت خاطر نشان کرد: 
جمعیت ۶۵ سال به باال در سال 2۰۱۸ 
 ۵ زیر  جمعیت  از  بار  نخستین  برای 
سال دنیا فزونی یافت. این تغییر سنی 

یعنی که نظام های سالمت باید چشم 
اندازهایی برای مواجهه با افراد زیادی 
رسند  می  سال   ۶۵ باالی  سن  به  که 

ترسیم کنند.
با اشاره به مرگ و  وی در پایان 
میر ۶۰ درصد سالمندان واکسینه نشده، 
بر امر واکسیناسیون عمومی علیه کرونا 

تاکید کرد.

عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس 
قطعا آمار خانه های خالی بیش از رقم 
اعالمی تا به امروز بوده و وزارت راه و 
شهرسازی به کمک سازمان بازرسی 
باید هرچه سریع تر نسبت به شناسایی 
سایر واحدها و معرفی آن به سازمان 

امور مالیاتی اقدام کند.
گفت  در  زهی  اسماعیل حسین 

وگو با خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، 
دقیق  اجرای  ضرورت  به  اشاره  با 
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی 
اخذ  قانون  اجرای  متولی  کرد:  بیان 
مالیات از خانه های خالی وزارت راه 
است  مکلف  که  است  شهرسازی  و 
لیست خانه های خالی را تهیه و به 
بر  کند.  معرفی  امورمالیاتی  سازمان 
گرفته  صورت  رایزنی  آخرین  اساس 

تاکنون حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی خالی با خود اظهاری 

مالکان شناسایی شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اما قطعا 
آمار خانه های خالی بیش از این رقم 
به  راه و شهرسازی  وزارت  است که 
هرچه  باید  بازرسی  سازمان  کمک 
این  شناسایی  به  نسبت  تر  سریع 
واحدها و معرفی آن به سازمان امور 

مالیاتی اقدام کند.همه بخش ها باید 
در اجرای این قانون همکاری الزم را 

داشته باشند.
مجلس  در  خاش  مردم  نماینده 
شورای اسالمی، تصریح کرد: باتوجه 
به اینکه عده ای از طریق ساخت و 
ساز واحدهای مسکونی آن را دارایی 
ثابت تلقی می کردند، افزایش قیمت 
نیز به نفع آنان بود. اجرای این قانون 
به  خالی  های  خانه  صاحبان  برای 
صورت پلکانی مالیات وضع می کند و 
از ایجاد انحصار در این بازار جلوگیری 

خواهد کرد.
خانه  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
یا  اند،  های خالی که شناسایی شده 
به  یا  بدهند  اجاره  را  خود  خانه  باید 
صورت پلکانی مالیات باالیی بپردازند. 
در  قانون  این  دقیق  اجرای  قطعا 
ساماندهی بازار مسکن و کنترل رشد 
دقت  با  باید  و  است  موثر  ها  قیمت 

اجرایی شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

اخذ مالیات از خانه های خالی با جدیت دنبال می شود
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رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
ایران، دوستان خود را در شرایط بعد از تحریم فراموش 

نخواهد کرد
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جمهوری 
اسالمی ایران دوستان خود را در شرایط بعد از تحریم فراموش نخواهد 
کرد و کشورهایی که در این شرایط کنار ما باشند در شرایط گذر از تحریم 

هم موقعیت برتری در بازار ایران خواهند داشت.
وحید جالل زاده در دیدار جوزپه پرونه سفیر ایتالیا به اهمیت تقویت 
روابط پارلمانی ایران و ایتالیا اشاره کرد و گفت: با توجه به سابقه مثبت 
از همکاری  و ظرفیت فراوان روابط دو کشور، مجلس شورای اسالمی 
با مجالس ایتالیا برای توسعه همکاری های دوستانه و تسهیل مناسبات 

فی مابین استقبال می کند.
همچنین  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس 
به کاهش حجم روابط اقتصادی ایران و ایتالیا در سال های اخیر اشاره و 
یادآور شد: سطح مناسبات اقتصادی دو کشور با ظرفیت های موجود متناسب 
نیست. ایتالیا در سال های گذشته شریک اول اقتصادی ایران در اروپا بود 
ولی در حال حاضر به رغم عالقمندی دو طرف، سطح تبادالت بسیار ناچیز 
است بنابراین امیدواریم در دوره پیش رو شاهد تقویت همکاری های تجاری 

و اقتصادی فی مابین باشیم.
وی اضافه کرد: سفارت ایتالیا در تهران با برگزاری وبینارهای اقتصادی 
بخش های  گفت وگوهای  زمینه  کردن  فراهم  و  کشور  دو  تجار  میان 

خصوصی ایران و ایتالیا می تواند سهم مهمی در این حوزه داشته باشد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اهمیت همکاری های دو طرف در شرایط تحریمی فعلی گفت: 
جمهوری اسالمی ایران دوستان خود را در شرایط بعد از تحریم فراموش 
نخواهد کرد. کشورهایی که در این شرایط در کنار ما باشند در شرایط گذر 

از تحریم هم موقعیت برتری در بازار ایران خواهند داشت.
جالل زاده با اشاره به تحوالت منطقه از جمله گفت وگوهای ایران و 
عربستان گفت: جمهوری اسالمی ایران همواره از روابط مبتنی بر احترام 
متقابل با همسایگان استقبال کرده است. گفت وگوهای فیمابین با مقامات 
عربستان در جریان است. ما روابط سازنده ایران و عربستان را به نفع تقویت 

صلح و ثبات در منطقه و منافع طرفین ارزیابی می کنیم.
وی با اشاره به تحوالت افغانستان گفت: افغانستان کشوری است 
که قومیت های مختلفی در آن ساکن هستند از این رو ما از استقرار دولتی 
ملی و فراگیر که همه اقوام در آن مشارکت داشته باشند حمایت می کنیم.

رییسی: محدودیت های هوشمند جایگزین تعطیلی  می شود
دانش آموزان، گفت:  واکسیناسیون  بر شتاب گرفتن  تاکید  با  رییس جمهوری 

محدودیت های هوشمند به تدریج جایگزین تعطیلی ها می شود.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید 
ابراهیم رییسی روز گذشته)شنبه( در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، هماهنگی وزارت 
بهداشت و وزارت آموزش و پرورش را در واکسیناسیون دانش آموزان باالی دوازده 
سال ضروری دانست و گفت: برای سرعت گرفت این کار، وزارت آموزش و پرورش 
مساعدت کند مدارسی که شرایط مناسبی برای واکسینه کردن دانش آموزان دارند، 

در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
رییس جمهوری گفت: با توجه به اینکه برای واکسیناسیون دوازده سال به 
پایین، نظرات علمی مختلفی وجود دارد لذا تا زمانی که به قطعیت علمی نرسیم، 

نباید اقدامی در این زمینه انجام شود.
در  بهداشتی  اصول  رعایت  به  کم توجهی  و  عادی انگاری  ادامه،  در  رییسی 
مبارزه با ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست و گفت: اینکه عده ای تصور کنند با 
تزریق واکسن از خطرات ویروس کرونا در امان هستند، نادرست است و با توجه به 
نظرات علمی همچنان باید شیوه نامه ها بین عموم مردم و گروه ها و مراکز مختلف، 

با جدیت رعایت شود.
رییس دولت سیزدهم هرگونه ورود و خروج از کشور را نیازمند تزریق واکسن 
کرونا دانست و  اظهار کرد: حساسیت به این اقدام در حقیقت صیانت از سالمت 

مسافران و زائران عزیز است و به مقطع خاصی هم مربوط نمی شود.
واکسیناسیون،  درباره  اطالع رسانی  مسئولیت  اینکه  بیان  با  رییس جمهوری 
زمان تزریق و مسائل حوزه بهداشت و درمان، با وزارت بهداشت است، گفت: در 
این زمینه باید مراکز و دستگاه های دیگر اخبار و اطالعات خود را با وزارت بهداشت 

هماهنگ کنند.
رییسی از مدیران وزارت بهداشت و کارشناسان حوزه بهداشت و سالمت خواست 
بالفاصله به ابهامات و سواالت طرح شده در فضای عمومی جامعه درباره ویروس 

کرونا واکنش سریع و پاسخ علمی ارائه کنند تا مردم دچار نگرانی و یاس نشوند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه برای مقابله با ویروس کرونا محدودیت های 
هوشمند به مرور جای تعطیلی مراکز را می گیرد، گفت: در شرایط کنونی مراکز علمی و 
پژوهشی باید برای جبران عقب ماندگی های ناشی از شیوع کرونا، در مسائل اقتصادی، 

فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، نسخه ها و راهکارهای مناسب تدوین و ارائه کنند.

علی  کمک  با  غیرعمد  جرائم  زندانیان  از  نفر   ۱۸ آزادی 
دایی و خیرین

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از آزادی ۱۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد 
استان اردبیل با کمک علی دایی و جمعی از خیرین خبر داد.

در راستای اجرای پویش نذر اربعین حسینی ۱۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد 
استان اردبیل با مبلغ بدهی بالغ بر 2۷ میلیارد ریال از بند رهایی یافتند.

حجت االسالم والمسلمین حسین کثیرلو رئیس کل دادگستری و رئیس هیأت 
امنای ستاد دیه استان اردبیل در اختتامیه پویش نذر اربعین حسینی که با شعار »هر 
مسجد آزادی یک زندانی« برگزار شد، اظهار کرد: آن چه امروز باعث می شود تا 
ما در مقابل دولت های زورگو موضعی مقتدرانه داشته باشیم تکیه بر خون شهدا و 

تاسی از مکتب حسینی در مقابله با زورگویان است.
وی با قدردانی از فعاالن ستاد دیه و مسئوالن زندان های استان اردبیل در جهت 
آزادی زندانیان نیازمند اظهار کرد: طرح هر مسجد، آزادی یک زندانی غیرعمد از 
جمله ابتکارات ماندگاری است که از سال ۹۷ تا کنون اجرا و به همت سبز خیرین 

نوعدوست زمینه آزادی قریب به ۱۰۰ زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به استخالص ۱۸ زندانی جرایم 
غیرعمد در اربعین سال ۱۴۰۰ گفت: برای آزادی این تعداد زندانی رقمی بالغ بر ۴ 

میلیارد و23۰میلیون ریال به صورت کمک ویژه پرداخت شده است.
وی با تقدیر از اقدام خالصانه علی دایی در برپایی این طرح خداپسندانه بیان 
کرد: قهرمان بودن و در کنار آن برخورداری از منش پهلوانی، نعمت بزرگی است که 
موجب ماندگاری نام و یاد افراد در اذهان عمومی می شود، در این راستا آقای علی 
دایی که به راستی چه در زمین فوتبال و چه در عرصه خدمات حمایتی از گذشته 
تا به امروز فردی شناخته شده هستند و در پویش امسال سهم عمده ای را بر عهده 

داشتند که در این مجال از تالش این ورزشکار نامی تشکر می کنیم.
کثیرلو ادامه داد: به یقین اقدامات خداپسندانه و انسان دوستانه خیرین عزیز، 
گره هایی زیادی را نه تنها از مددجویان جرایم غیرعمد و محکومان مالی باز کرده؛ 
از گرفتاری در مشکالت خانمان سوز و  را  بسیاری  بلکه خانواده های بی سرپرست 
مصائب بعضا غیرقابل جبران اجتماعی رهایی داده و به این واسطه اشک شوق را 
در چشمان بسیاری از فرزندان و مادران منتظر و بی پناه زندانیان جرایم غیر عمد 

ومالی جاری ساخته است.
رئیس هیأت امنای ستاد دیه استان اردبیل در خصوص عملکرد ۶ ماهه ستاد 
دیه در سال جاری گفت: در این بازه زمانی تعداد ۸۶ زندانی جرایم غیرعمد با مبلغ 
بدهی بالغ بر ۱۰۶ میلیارد و ۶3۰ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۷3 ریال از بند زندان های 
استان اردبیل آزاد شدند که به ترتیب محکومیت مالی ۸2 فقره، مهریه 2 فقره و 

سهم حوادث کارگاهی 2 پرونده بوده است.

مدیر عامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران: 

 »ارائه کارت واکسن« برای دریافت خدمات الزامی شود
مدیر عامل شرکت شهر 
سالم شهرداری تهران گفت: 
تنوع واکسن در دنیا وجود دارد 
و افراد می توانند از واکسن های مختلف 

بهره مند شوند.
“حمید چوبینه« مدیر عامل شرکت 
شهر سالم شهرداری تهران در گفت وگو 
با خبرنگار دنیای جوانان درباره میزان 
مراجعه به مراکز درمانی شهرداری طی 
روزهای اخیر گفت: مراجعات کرونایی 
از  بعد  است.  کرده  پیدا  کاهش  خیلی 
واکسیناسیون  در  که  عملی  سرعت 
روند  بیماری  بحث  در  گرفته  صورت 

کاهشی داریم. 
امیدواری  ابرازی  ضمن  چوبینه 
از اینکه با حمایت و توجه مردم کرونا 
مهار شود، گفت: مردم واکسیناسیون را 
دهند.  قرار  برنامه های خود  اولویت  در 
االن یکسری از مردم هستند که هنوز 
دریافت  مختلف  دالیل  به  را  واکسن 
دالیل  که  کسانی  امیدواریم  و  نکردند 
از  بعد  دارند،  بیماری  جمله  از  منطقی 
واکسن  ماهه  یک  پروتکل های  طی 
که  کسانی  امیدوارم  کنند.  دریافت  را 
دارند  ذهن  در  وهم آلودی  اطالعات 
یک  عنوان  به  واکسن  با  نتوانستند  و 
مساله حیاتی کنار بیایند، زودتر واکسن 
را دریافت کنند، چرا که جامعه ایمن با 

دریافت واکسن ایمن خواهد شد. 
مردم  برای  اینکه  به  پاسخ  در  او 
این سوال مطرح است که چرا با وجود 
دریافت واکسن پیش بینی موج بعدی 
افراد هنوز  مطرح می شود، گفت: همه 
درصد  از ۷۰  بیش  باید  نزدند.  واکسن 
موج  کنترل  تا  شود  واکسینه  جامعه 
جهش  به  اشاره  با  وی  گیرد.  انجام 
واکسن  که  افرادی  بدن  در  ویروس 
ویروس  دارد  گفت:امکان  نزده اند، 
ژن های جدیدی پیدا کند و با توجه به 
جهش ژنتیکی، حتی واکسن های قبلی 
هم جوابگو نباشند. به همین دلیل است 
که می گویند جامعه باید واکسینه شوند. 
چوبینه در واکنش به اینکه مدیران 
واکسن  تولیدکننده  شرکت های  عامل 
سال  یک  در  کرونا  کردند،  اعالم  دنیا 

تبدیل  اندمی  حالت  به  و  مهار  آینده 
می شود، اظهار کرد: اینکه این بیماری 
مهار می شود فلسفه کار و دانش بشری 
است که خداوند در اختیار بشر گذاشته 
کامل تر  اطالعات  روز  به  روز  و  است 
می شود، داروهای جدید و مکانیزم های 
مهار جدید از طریق واکسن و دارو تنظیم 
و  می شوند  آگاه تر  نیز  مردم  می شود، 

احتیاط بیشتری می کنند. 
سمتی  به  ینکه  ا گفت:  چوبینه 
این  شود،  مهار  بیماری  که  می رویم 
اتفاق در نهایت خواهد افتاد، اما راهکار 
ابتدای  آن برای این موضوع چیست؟ 
مردم  از  خیلی  کرونا  ویروس  شیوع 
می گفتند با گرم شدن هوا در تابستان 
این  اما  می شود،  کمتر  ویروس  این 
اتفاق رخ نداد. مهار کامل ویروس کرونا 
نیز با توجه به اطالعاتی که ما اکنون 
داریم یک پیش بینی است، اما الزمه 
است، جامعه  این  داریم  اطالعاتی که 
واکسینه شود و رعایت دستورالعمل ها 

در اولویت باشد. 
در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
واکسن  که  شهرداری  پرسنل  مورد  
درنظر  اجباری  سیاست های  نمی زنند، 
اینها  گفت:  نه؟  یا  شد  خواهد  گرفته 
سیاست های کلی است و تقاضا می کنم 
اینکه  برای  را  اجتماعی  سیاست های 
همه واکسینه شوند داشته باشیم، یعنی 

کارت  داشتن  با  حتما  خدمات  برخی 
واکسن ارائه شود. 

کند  اراده  هرکسی  گفت:  چوبینه 
واکسن  می تواند  آینده  ساعت  چند  تا 
دریافت کند و با توجه به توزیع گسترده 
واکسن بهانه ای مبنی بر اینکه واکسن 

نیست، دیگر وجود ندارد. 
او ادامه داد: برخی می گویند تنوع 
مورد نیاز در زمینه واکسن نیست و دولت 
و سیاستمداران ما به آن فکر کنند که 
تنوع واکسن به اندازه ای باشد که افراد 
از واکسن مورد نظر  با سلیقه  متناسب 

بهره مند شوند. 
سالم  شهر  شرکت  عامل  مدیر 
بهتر  گفته می شود،  اینکه  به  پاسخ  در 
است جامعه با یک برند و فرموالسیون 
مشخصی واکسینه شوند؟ گفت: اینگونه 
نیست. تنوع واکسن در دنیا وجود دارد 
و افراد می توانند از واکسن های مختلف 

بهره مند شوند. 
شهرداری  اقدامات  درباره  چوبینه 
که  زمانی  از  گفت:  کرونا  زمینه  در 
بحث  شدند،  شهردار  زاکانی  آقای 
از  یکی  شهروندان  و  مردم  سالمت 
بوده است و  ایشان  اولویت های اصلی 
به  که همه  بوده  این  تمام تالش شان 
با  تا  کنند  تالش  روزی  شبانه  صورت 
زنده  شهر  هم  کرونا  بیماری  به  توجه 
نگه داشته شود و هم تهران جان دوباره 

پیدا کند و هر امکانی از طرف شهرداری 
چه از نظر منابع انسانی، چه از نظر منابع 
سخت افزاری و نرم افزاری در خدمت 

سالمت شهروندان باشد. 
او در پاسخ به این سوال که چه 
از  انسانی  نیروی  و  امکانات  از  میزان 
شهرداری در امر واکسیناسیون شرکت 
مستقیما  قبلی  پایگاه   ۵ گفت:  دارند؟ 
واکسیناسیون  برای  سالم  شهر  توسط 
و  می کنند  فعالیت  که  بود  شده  ایجاد 
از جمعه هفته گذشته 2۶ مرکز جدید 
و  افتتاح  نیز  ثابت  و  خودرویی  سیار، 
با  مراکز  این  همه  شدند.  اندازی  راه 
امکانات شهرداری در امر واکسیناسیون 
حضور دارند و نیروی انسانی و امکانات 

لجستیک از سوی شهرداری است. 
در  عالوه  به  داد:  ادامه  چوبینه 
و  فضا  شهرداری  نیز  دیگر  جاهای 
اداره  در  که  داده  ارائه  را  امکانات 
شهرداری نیست و خدمات سالمت به 

مردم ارائه می شود. 
سالم  شهر  شرکت  عامل  مدیر 
که  فعالیت هایی  سطح  که  کرد  تاکید 
به  مربوط  تنها  کردند  تعریف  شهردار 
واکسیناسیون نیست. اقدامات شهرداری 
خدمات  که  رد  ا د مختلفی  سطوح 
را  اجتماعی  فاصله گذاری  و  اجتماعی 
نیز شامل می شود و به مرور کلید خواهد 
خورد و به تدریج به مردم اعالم می شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون آموزشی وزارت علوم اعالم کرد؛
احتمال بازگشایی دانشگاه ها در اواسط یا اواخر ترم جاری 

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زمان برگزاری کالس های 
حضوری را بعد از تزریق دو دوز واکسن دانشجویان اعالم کرد و گفت: دانشگاه ها 

احتماال اواسط یا اواخر ترم جاری بازگشایی می شوند.
“علی خاکی صدیق« معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
گفت وگو با خبرنگار دنیای جوانان درباره زمان بازگشایی دانشگاه ها اظهار داشت: 
بازگشایی دانشگاه ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تابع سیاست کلی ستاد 
ملی مبارزه با کروناست و برای عملیاتی شدن آمورش حضوری، تابع این است که 
واکسیناسیون دو دوز دانشجویان، هیئت علمی و کارکنان به صورت کامل انجام شود. 
وی افزود: در حال حاضر واکسیناسیون دو دوز اکثر قریب به اتفاق اعضای 
هیئت علمی و کارکنان انجام شده، زیرا دانشگاه ها واکسیناسیون را از مرداد شروع 
کرده اند، در حالی که واکسیناسیون دانشجویان هنوز تکمیل نشده و تا زمانی که 
دوز دوم واکسیناسیون تکمیل نشود بازگشایی کالس ها به صورت حضوری فعال 

در دستور کار نیست و همان آموزش الکترونیکی را خواهیم داشت. 
خاکی صدیق در پاسخ به این سوال که شروع حضوری کالس ها از آبان یا آذر 
چقدر محتمل است؟ گفت: این موضوع برای شرایط خاصی است، به عنوان مثال 
برخی دانشگاه ها یا موسسه های آموزش عالی عمدتا از دانشجویان بومی تشکیل 
شده که هم کارگاه  و آزمایشگاه  دارند و هم نیازی به خدماتی مثل خوابگاه و سلف 
سرویس ندارند که بخواهد مشکل ایجاد شود، در این حالت می توانند با تصویب 

ستاد کرونا در آن منطقه، کالس حضوری برگزار کنند. 
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر قرار باشد همین 
رویه نیز محقق شود احتماال برای اواسط و اواخر ترم است و در کل قاعده کلی 

آموزش الکترونیکی است. 
وی در واکنش به مدیریت دانشجویانی که قرار است با آموزش حضوری از 
از سرگیری  از دغدغه های اصلی  بیایند، گفت: یکی  به تهران  شهرهای مختلف 
آموزش حضوری در دانشگاه هایی که بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد دانشجویانشان غیربومی 

هستند، مساله سکونت در خوابگاه ها و بحث خدمات رفاهی است. 
خاکی صدیق اشاره کرد: طبیعتا با توجه به شرایط شکننده ای که بیماری کرونا 
و شیوع آن در کشور دارد، اینکه بتوانیم به صورت صددرصد همه دانشجویان را به 
دانشگاه بیاوریم و به آن ها آموزش حضوری بدهیم فعال کمی بعید است، لذا این 

اقدام به صورت برنامه ریزی شده توسط دانشگاه ها انجام خواهد شد. 
زیرا  دارند،  متفاوتی  شرایط  دانشگاه ها  گفت:  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
در  می کند.  فرق  هم  با  آن ها  رفاهی  و  غذاخوری  امکانات  خوابگاهی،  امکانات 
کارشناسی،  دانشجویان  ترکیب  غیربومی،  و  بومی  دانشجویان  درصد  دانشگاه ها 
کارشناسی ارشد و دکتری با هم متفاوت است، از این رو کالس ها با جمعیت بیشتر 
و کمتر مواجه است، به همین خاطر نیازمند برنامه ریزی در داخل خود دانشگاه ها 

برای این موضوع هستیم. 
وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی از جهت اینکه با چه کالسی، آموزش حضوری 
شروع شود و چند درصد از دانشجویان را می توان برای آموزش حضوری پوشش 
داد، در هر دانشگاهی متفاوت است. نکته کلیدی این برنامه ریزی ها حفظ سالمت 

دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه هاست. 
خاکی صدیق در پاسخ به این سوال که حدود ۱۷ ماه از شیوع کرونا می گذرد، 
در این مدت دانشجویان کاردانی و کارشناسی ارشد که دو سال دوره آموزشی دارند، 
چه میزان آموزش مطلوب را کسب کردند؟ گفت: تا کنون که آموزش ها الکترونیکی 
بوده، ولی کالس حضوری برای برخی کارگاه ها و آزمایشگاه ها به صورت محدود 

در برخی از دانشگاه ها برگزار شده است. 
معاون وزیر علوم گفت: در تابستان ۱3۹۹ یک سری دوره های حضوری برای 
کارگاه ها و آزمایشگاه ها داشتیم و دانشجویان کاردانی اگر کارگاه یا آزمایشگاه داشته 
باشند، ممکن است این دوره ها را حضوری شرکت کرده باشند، اما برای درس های 
نظری کالس حضوری نداشتیم و به صورت الکترونیکی آموزش دیدند. قطعا این یک 
مشکل بوده و به این موضوع اذعان می کنیم، ولی نمی توانستیم بگوییم دانشجویان 

کاردانی با وجود شرایط کرونا در دانشگاه حضور یابند. 

عامل انتشار فیلم های شخصی در اینستاگرام دستگیر شد
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از 
شناسایی متهم سایبری خبر داد که اقدام به انتشار فیلم های خصوصی جشن تولد شاکی 

در اینستاگرام کرده بود.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی محمدپور اظهار داشت: 
خانم جوانی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه و بیان داشت فردی 
ناشناس در بستر اینستاگرام اقدام به پخش فیلم های خصوصی جشن تولدش کرده است.

وی افزود: شاکیه در ادامه اظهاراتش عنوان داشت مدتی پیش در منزلم جشن تولدی 
برگزار شد و با توجه به پوشش نامناسبم در جشن تولد، یکی از دوستانم اقدام به پخش 
زنده در پیج اینستاگرام خود کرده بود که فردی ناشناس با گرفتن فیلم از پخش زنده و با 

برش زدن فیلم ها اقدام به پخش آنها در فضای مجازی کرده است.
رییس پلیس فتا خراسان جنوبی  گفت: با توجه به ارائه مستندات توسط شاکی و با 
بررسی های اولیه و اقدامات تخصصی صورت گرفته توسط تیم کارشناسان این پلیس، 

متهم شناسایی و به پلیس فتا احضار شد.
جرم  ارتکاب  منکر  ابتدا  فتا  پلیس  در  حضور  از  پس  متهم  داشت:  اظهار  وی 
هوشیاری  با  که  داشت  را  پلیس  فریب  قصد  گمراه کننده  سخنان  با  و  شد  انتسابی 
کارشناسان پلیس و در مواجهه با مدارک، مستندات و ادله دیجیتال جمع آوری شده 

به جرم خود اعتراف کرد.
انتقام جویی  را  اقدام  این  از  خود  انگیزه  متهم  این  افزود:  محمدپور  سرهنگ 
مقام  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  نهایت  در  و  کرد  عنوان  قبلی  اختالفات  و 

ارسال شد. قضایی 
خانوادگی  اختالفات  حل  برای  مناسبی  مکان  مجازی  فضای  کرد:  تصریح  وی 
تصاویر  پخش  یا  اهانت  توهین،  گونه  هر  قانون  برابر  و  نیست  انتقام جویی  همچنین 
برای  جبران ناپذیری  عواقب  و  شده  محسوب  جرم  مجازی  فضای  در  افراد  شخصی 

فرد به همراه دارد.
این مقام انتظامی گفت: شهروندان هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت 
اطالع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای  مجازی یا پیام رسان های  موبایلی موضوع را از 
طریق نشانی پلیس  فتا www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

دستگیری سارقان ریل خط آهن پیش از عبور قطار!
و  شناسایی  به  موفق  اصفهان  استان  در  اردستان  شهرستان  انتظامی  ماموران 

قطار  عبور  از  قبل  قطار  ریل  خطوط  قطعات  سرقت  هنگام  سارق  سه  دستگیری 
شدند. مشهد  مقصد 

غالمرضا هاشمی زاده فرمانده انتظامی اردستان در جمع خبرنگاران  از نجات جان 
مسافران قطار مشهد خبر داد و  اظهارداشت:  سه نفر سارق در حال باز کردن و ربودن 
قطعات ریل راه آهن و پیچ و مهره و فنر ریل راه آهن مسیر اصفهان بادرود )ایستگاه عباس 
آباد اردستان( بودند که ماموران پاسگاه انتظامی باقرآباد با حضور به موقع در محل وقوع 

سرقت، هر سه نفر سارق را در حین ارتکاب جرم دستگیر کردند.
وی افزود:با اقدام به موقع ماموران پاسگاه انتظامی باقرآباد اردستان، جان ۴۰۰ مسافر 

قطار مسافربری اصفهان ، مشهد را نجات پیدا کردند.
فرماندهی انتظامی اردستان تصریح کرد: قطار در این مسیر در حال حرکت بود که 
با توقف اضطراری قطار مسافری اصفهان - مشهد و تعمیرات فوری مسیر توسط ماموران 

راه آهن، جان مسافران از خطر نجات یافت.
هاشمی زاده گفت: در پی این اتفاق تعداد زیادی پیچ و مهره و فنر ریل و همچنین 
تعدادی ابزار سرقت نیز کشف و ضبط و به همراه یک دستگاه خودرو سواری پراید به 

یگان انتظامی منتقل شد.
فرماندهی انتظامی اردستان گفت: خودرو در پارکینگ متوقف،اقالم مکشوفه با حضور 
مأموران پلیس راه آهن، تحویل کارکنان راه آهن و سارقان نیز به همراه پرونده، جهت 

تعیین تکلیف،تحویل مقامات قضائی شهرستان شدند.
به گفته کارشناس پلیس راه آهن استان،روزانه ۱۴ قطار مسافری و ۴ قطار باری از 
این مسیر تردد می کنند که پلیس شهرستان در تامین امنیت جان مسافران و اموال دولتی 

و غیر دولتی نقش موثری دارد

آتش گرفتن خودرو و جانباختن راننده در بزرگراه بسیج
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از جانباختن یک 

تن در پی وقوع حادثه خودرویی در بزرگراه بسیج خبر داد.
روز  بامداد  دقیقه   ۰۵:۰3 ساعت  کرد:  اظهار  باره  این  در  ملکی  جالل  سید 
کمی  بسیج،  بزرگراه  جنوب  به  شمال  مسیر  در  خودرویی  حادثه  مورد  یک  گذشته 
2۰ متری افسریه به سامانه ۱2۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  پایین تر از 
به   2۴ شماره  ایستگاه  آن  از  پس  بالفاصله  که  شد  داده  اطالع  تهران  شهرداری 

اعزام شد. حادثه  محل 
وی گفت: آتش نشانان در مدت زمان سه دقیقه به محل رسیده و مشاهده کردند 
که یک دستگاه نیسان که بار ضایعات کارتن و مقوا داشته به دالیل نامشخصی واژگون 

و دچار حریق شده بود.
ملکی ادامه داد: زمانی که آتش نشانان به محل رسیدند خودرو کامال شعله ور بود 
و راننده که مرد جوانی بود داخل خودرو محبوس بود. آتش نشانان بالفاصله عملیات را 

آغاز کرد و راننده را از خودرو خارج کردند.
اورژانس  عوامل  به  فرد  این  تحویل  با  کرد:  اظهار  تهران  نشانی  آتش  سخنگوی 

مشخص شد که متاسفانه وی جان خود را از دست داده است.
وی در پایان گفت: در پایان محل به کارشناسان و عوامل انتظامی تحویل داده شد.
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هرآنچه آمازون در رویداد سپتامبر معرفی 
کرد.

آمازون در رویداد Fall 2۰2۱ خود محصوالت متنوعی مثل ربات خانگی 
استرو، ترموستات هوشمند و نمایشگر هوشمند را معرفی کرد. در این مطلب نگاهی 

به محصوالت جدید این شرکت خواهیم داشت.
آمازون در رویداد سخت افزاری اخیر خود که هر سال در فصل پاییز برگزار 
می شود، محصوالت جدیدی معرفی کرد. با اینکه محصوالت زیادی در رویداد 
مورد بحث معرفی شد، اما غول خرده فروشی آنالین این مراسم را برای عموم 
پخش نکرد. در این رویداد دستگاه های جدید سری اِکو و حتی یک ربات مجهز 
به دستیار صوتی آلکسا رونمایی شد و ما قصد داریم در این مطلب هرآنچه آمازون 

معرفی کرده را برای شما پوشش دهیم.
)Astro( ربات خانگی استرو

آمازون در رویداد اخیر خود، یکی از جالب ترین محصوالت جدیدش را در 
انتهای مراسم معرفی کرد. استرو نام ربات جدید آمازون است که از دستیار صوتی 
آلکسا بهره می برد. این ربات می تواند در خانه ی شما حرکت کند و سه قابلیت مهم 
دارد؛ اولین ویژگی این محصول، کمک به حفظ امنیت خانه است. قابلیت دیگر 
استرو، امکان نظارت بر افراد خانواده و حیوانات خانگی است. همچنین می توانید 
هنگامی که استرو در حال حرکت است، از او سؤال بپرسید تا با بهره بردن از 

دستیار هوشمند آلکسا به شما پاسخ دهد.
این ربات در اواخر پاییز امسال با قیمت ۱۰۰۰ دالر به بازار عرضه خواهد 

شد و مدتی بعد قیمت آن به ۱۴۵۰ دالر افزایش خواهد یافت.
آمازون یک مدل جدید به خانواده ی محصوالت اِکو شو اضافه کرده است. 
تصویر  وضوح  با  اینچی   ۱۵.۶ نمایشگر  یک  از  محصول  این  مدل  جدیدترین 
۱۰۸۰p بهره می برد. اکو شو ۱۵ برای نصب در محل هایی نظیر آشپزخانه در نظر 
گرفته شده است. رابط کاربری این دستگاه بازطراحی شده و کاربران می توانند 
در صفحه ی خانگی این نمایشگر به راحتی به ابزارک های آلکسا دسترسی داشته 
باشند. آمازون این صفحه نمایش هوشمند را به یک دوربین مجهز کرده است. 
محصول مورد بحث همچنین می تواند پس از تشخیص چهره ی کاربر، محتوای 

شخصی سازی شده ی وی را روی صفحه ی اصلی نمایش دهد.
این نمایشگر هوشمند در اواخر سال جاری با قیمت 2۵۰ دالر در دسترس 

عالقمندان قرار خواهد گرفت.
Halo مچ بند ورزشی

آمازون دو محصول مهم جدید از سری Halo معرفی کرده است. مچ بند 
یک  به  محصول  این  اورجینال  مدل  برخالف   Halo View جدید  هوشمند 
نمایشگر اولد رنگی مجهز شده و قیمت خوبی هم دارد. از جمله ویژگی های این 
مچ بند می توان به نظارت بر ضربان قلب، تشخیص دمای پوست و گام شمار اشاره 
کرد. تاریخ عرضه ی این مچ بند هنوز اعالم نشده اما قیمت آن ۸۰ دالر خواهد بود.

 Halo و   Halo Fitness به نام  جدید  سرویس  دو  همچنین  آمازون 
Nutrition معرفی کرده که هزینه ی اشتراک ساالنه ی آن ها ۸۰ دالر است. 
Halo Fitness عملکردی شبیه به اپل فیتنس پالس و سایر سرویس های 
مشابه دارد و از اواخر سال میالدی جاری در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. 
Halo Nutrition نیز سرویسی برای ارائه برنامه ی غذایی و دستور  پخت غذای 
شخصی سازی شده است و بنا به اعالم آمازون از اوایل سال 2۰22 فعال خواهد شد.

Glow پروژکتور هوشمند
Glow یکی از مهم ترین و جذاب ترین محصوالتی بود که آمازون در رویداد 
خود معرفی کرد. این محصول در واقع یک نمایشگر برای کنفرانس ها و تماس های 
ویدیویی است که به طور خاص برای کودکان طراحی شده است. Glow به یک 
پروژکتور داخلی مجهز شده که  می تواند یک صفحه ی ۱۹ اینجی حساس به لمس 

را برای همه ی بازی ها و فعالیت های مرتبط با دستگاه ایجاد کند.
این دستگاه تا چند هفته ی دیگر با قیمت 2۵۰ دالر به فروش خواهد رسید، اما 
آمازون اعالم کرده که این قیمت فقط برای زمان عرضه ی اولیه ی این محصول 

در نظر گرفته شده است.
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک ویروس شناس مطرح کرد؛
 واکسیناسیون کودکان ضروری است

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با 
اشاره به این که جلوگیری کردن والدین از تزریق واکسن کرونا، ظلم به کودکان 
تلقی می شود، گفت: واکسیناسیون کودکان و نوجوانان علیه کرونا می تواند ایمنی 

بخشی زیادی را برای این قشر به همراه داشته باشد.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر علیرضا ناجی در پاسخ به این سوال که آیا 
واکسنی که به کودکان تزریق می شود همان واکسن ساخت کمپانی سینوفارم 
است که تغییراتی در ساختار آن ایجاد شده یا خیر؟ اظهار کرد: این واکسن در 
واقع همان واکسن سینوفارم مخصوص بزرگساالن است که با کمی تغییرات به 

لحاظ تغییر در میزان غلظت برای کودکان استفاده می شود.
وی اثر بخشی واکسن سینوفارم در برابر کرونا برای کودکان را مورد تاکید 
قرار داد و خاطرنشان کرد: این واکسن برای کودکان کامال ایمن بوده و عوارض 

آن دقیقا همان عارضه های معمول است که از سایر واکسن ها انتظار می رود.
ناجی درد در محل تزریق، تب خفیف و یا بدن درد را عارضه طبیعی اغلب 
واکسن ها ذکر کرد و یادآور شد: واکسنی که برای کودکان تزریق خواهد شد 

واکسن ایمن و کامال اثربخش است.
این استاد دانشگاه به والدینی که مانع از تزریق واکسن کرونا به کودکان 
از استفاده از واکسن کرونا ظلمی در حق  خود می شوند هشدار داد: جلوگیری 

کودکان محسوب می شود چرا که واکسیناسیون کودکان و دانش آموزان از جنبه 
های مختلف حائز اهمیت است.

وی ضرورت استفاده از آموزش های حضوری برای رشد و تعالی کودکان را 
یادآور شد و گفت: کودکان نیاز دارند در محیط های واقعی و حضور و همچنین 

در تعامل با همساالن آموزش های الزم را دریافت کنند.
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
با بیان این که کودکان می تواند به عنوان کانون های اساسی انتقال ویروس 
کرونا عمل کنند، اهمیت واکسیناسیون کودکان و دانش آموزان علیه کووید ۱۹ 

را یادآور شد.
وی گفت: کودکان توانایی رعایت دقیق و بی کم و کاست پروتکل های 
بهداشتی را ندارند بنابراین از این منظر نیز واکسیناسیون دانش آموزان و کودکان 

نیز بر علیه کرونا مورد توجه است.
اساسی قطع  راهکار  را  ناجی پوشش حداکثری واکسیناسیون علیه کووید 
زنجیره این بیماری دانست و ادامه داد: در شرایطی برای این که به ایمنی جمعی 
حاصل از واکسیناسیون دست یابیم، حتما باید کودکان و نوجوانان خود را در برابر 
کرونا واکسینه کنیم و با توجه به این که اکنون واکسن هایی در سطح جهان 
وجود دارد که می تواند برای تزریق به کودکان مورد استفاده قرار گیرد، ما می 
توانیم با تزریق این واکسن ها به کودکان و نوجوانان خود، تا حد امکان در مدت 

زمان کمتری به ایمنی جمعی در برابر کرونا دست یابیم.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی در پایان 
خاطرنشان کرد: نمی توان گفت که با واکسیناسیون کامل کودکان و نوجوانان در 
برابر کرونا، خطر ابتالی دانش آموزان به این بیماری بعد از بازگشایی حضوری 
مدارس به صفر می رسد، ولی ما هرچقدر سطح واکسیناسیون جامعه را افزایش 
دهیم و به کودکان و نوجوانان خودمان واکسن کرونا تزریق کنیم، امکان چرخش 
ویروس در جامعه را کمتر کرده ایم و بنابراین واکسیناسیون کودکان و نوجوانان 
در سطح جهان می تواند نقش مهمی در تبدیل کرونا از یک بیماری همه گیر 

جهانی به یک بیماری واگیر شایع در برخی مناطق داشته باشد.
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ر  ا ز با رشناس  کا یک 
ی  جا به   : گفت مسکن 
دالالن  از  موثر  مالیات های 
و سفته بازان، انواع و اقسام فشارها را 
تولید آورده اند که شرایط را  به بخش 
برای سازندگان، پرمخاطره کرده اند و 

تولید مسکن را به نصف رسانده اند.
به گزارش دنیای جوانان، فرشید 
گذشته  در  کرد:  ر  ظها ا پورحاجت 
نخبه  و  ماهر  نیروهای  مهاجرت  با 
اما  بودیم  مواجه  کشور  از  خارج  به 
سرمایه ای  لحاظ  به  مهاجرت  امروز 
جمله  ز  ا نی ها  یرا ا و  می دهد  رخ 
دارند در  تمایل  سرمایه گذاران مسکن 
کنند.  سرمایه گذاری  دیگر  کشورهای 
در  ناکارآمد  مدیریت  مساله  این  علت 

اقتصاد و بخش مسکن است.
وی افزود: در سالهای گذشته و به 
طور خاص از سال ۱3۹۰ به این طرف 
موتور سرمایه گذاری در حوزه مسکن و 
ساختمان کشور ناکارآمد شده که این 
زاییده تفکرات و سیاستهای اشتباه بوده 
و سمت و سوی برنامه ریزی ها منجر به 

کاهش تولید مسکن شده است.
دبیر کانون انبوه سازان با انتقاد از 
سیاست های مالیاتی در بخش مسکن 
لیات های  ما ینکه  ا جای  به  گفت: 
سفته بازی  و  داللی  حوزه  از  کارآمد 
بر  را  اقتصادی  فشار  بگیرند  مسکن 
تولیدکنندگان مسکن آوردند که منجر 
به فرار سرمایه ها از حوزه ساخت وساز 
مسکن  تولید  درصدی   ۵۰ ریزش  و 
صادره  پروانه های  گواه  به  کشور  در 

شده است.
پورحاجت تاکید کرد: در واقع نه 
نکردند  تشویق  را  تولیدکنندگان  تنها 
ر  کا به  را  تنبیهی  سیاستهای  بلکه 
حوزه  در  خواسته  هرکس  و  گرفتند 
بگیر  دچار  کند  سرمایه گذاری  مسکن 

و ببند مالیاتی شده است.
اقدام  اولین  اینکه  بیان  با  وی 
اصالح  باید  انقالبی  دولت  و  مجلس 
مسکن  بخش  در  مالیاتی  سیاستهای 
باشد گفت: از طرف دیگر نگاه درآمدی 
از  باید  رسان  خدمات  دستگاههای 
حال  در  شود.  برداشته  مسکن  بخش 
تولید  بر  عالوه  باید  سازندگان  حاضر 
دستگاههای  ناکارآمدی  بار  مسکن، 
خدمات رسان را نیز به دوش بکشند. 
سطوح  م  تما ر  د مدی  آ ر کا نا ین  ا
و  ارگانها  مهندسی،  خدمات  شامل 
مسکن  بخش  با  مرتبط  دستگاههای 

به وضوح دیده می شود.
تاکید  سازان  انبوه  کانون  دبیر 
د  تعدا می دهد  نشان  رها  ما آ  : کرد
واحدهایی که توسط ایرانیها در خارج 
از  بیش  شود  می  خریداری  کشور  از 
دولت  است.  تهران  شهر  معامالت 
ترکیه با ترفندهای مختلف سرمایه ها 
را از دیگر کشورها مثل ایران، عراق، 
کشورهای  حتی  و  روسیه  افغانستان، 
و  می کشد  خود  سمت  به  روپایی  ا
می دهد.  رونق  را  خود  ساز  و  ساخت 
ما  کشور  تولید  بخش  حال  همین  در 
نی  سرگردا و  بالتکلیفی  یک  دچار 
عرضه  کاهش  دلیل  به  نتیجتا  است. 
طور  به  قیمتها  تقاضا  فشار  و  مسکن 

پیدا کرد. افزایش  لجام گسیخته 
ظرفیت  از  استفاده  پورحاجت، 
ایجاد  برای  کشور  از  خارج  ایرانیان 
دانست  ضروری  را  اقتصادی  تحول 

میلیون   ۵ مسکن  حوزه  در  گفت:  و 
خرید  توان  که  داریم  بالقوه  متقاضی 
ندارند. این یک ظرفیت و فرصت است 
که می تواند موتور بخش مسکن را به 
کشوری  کمتر  شاید  درآورد.  حرکت 
پشت  نفر  میلیون   ۵ که  باشد  دنیا  در 
باشند.  داشته  قرار  مسکن  بخش  سر 
مسکن  تولید  اینکه  جای  به  ما  ولی 
را  تولید  یط  شرا دهیم  فزایش  ا ا  ر
نقدینگی  قدرت  کرده ایم.  پرمخاطره 
که  رسیده  صفر  نزدیک  به  مردم 
اقساط  دلیل  به  هم  بانکی  تسهیالت 

باال جوابگو نیست.
اقتصاد  ظرفیت  کرد:  اظهار  وی 
افزایش  3۵ درصد  تا  مسکن می تواند 
برای  فضا  که  شرطی  به  کند  پیدا 
مسکن  بازار  در  تقاضا  طرف  حضور 
سازندگان  از  اقتصادی  فشار  و  فراهم 

برداشته شود.

قدردانی نماینده مردم اقلید فارس در مجلس شورای اسالمی از 
عملکرد بانک کشاورزی

فارس  اقلید  مردم شهرستان  مسلم صالحی،نماینده 
در مجلس شورای اسالمی، از عملکرد بانک کشاورزی در 

حمایت از بخش کشاورزی قدردانی کرد.
به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل 
بانک  مدیرعامل  خدارحمی  اله  روح   ، کشاورزی  بانک 
کشاورزی در ادامه نشست های مشترک با نمایندگان مردم 

درمجلس شورای اسالمی، با نماینده مردم شهرستان اقلید در مجلس شورای اسالمی 
دیدار و گفت وگو کرد.

مسلم صالحی، بانک کشاورزی را پشتیبان تولید در بخش تخصصی کشاورزی 
و صنایع وابسته خواند و تصریح کرد: ” منشاء بسیاری از واحدهای کشاورزی و صنایع 

وابسته حمایت و تسهیالت بانک کشاورزی است”.
کشاورزی،نقش  بانک  از  مجلس  و  دولت  های  حمایت  کنار  “در  افزود:  وی 
متقاضیان تسهیالت، در سرمایه گذاری هوشمندانه و دقت در مدیریت، تولید، بازاریابی 
و فروش محصوالت به منظور اجتناب از ورشکستگی و بدهکاری بسیار با اهمیت است

تمدید اعتبار کارت های نقدی بانک پاسارگاد
در راستای رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعه حضوری به شعبه ها، کارت های 
نقدی بانک پاسارگاد که تاریخ انقضای آن ها از ابتدا تا انتهای مهرماه سال۱۴۰۰ است، 

به مدت یک سال تمدید شد.
به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، از این پس مشتریان هنگام استفاده از 
درگاه های پرداخت، باید در بخش ساِل تاریخ انقضای کارت، به جای عدد ۰۰، عدد ۰۱ را 
وارد کنند. همچنین مشتریانی که از سامانه های بانکداری مجازی یا همراه بانک استفاده 
می کنند، باید نسبت به ویرایش اطالعات کارت های خود بر این اساس اقدام فرمایند.

الزم به ذکر است هم میهنان عزیز می توانند اکثر امور بانکی خود را با بهره مندی 
از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد انجام داده و از مراجعه غیرضروری 

به شعبه ها خودداری کنند.
مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره  تماس۸2۸۹۰ و سامانه ی 
آماده ی   https://www.bpi.ir/crm آدرس  به  بانک  این  سایت  در   CRM

پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

بیمه  در  بازاریابی  نوین  روش های  از  استفاده  اهمیت  در  آقابراری 
تجارت نو

تقویت خرده فروشی در شش ماهه دوم سال
سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه تجارت نو، جذب پرتفوی 2۵۰۰ میلیارد تومانی 
تا پایان سال ۱۴۰۰را از برنامه های شرکت بیمه تجارت نو خواند و افزود: در شش ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰ بالغ بر یک هزار میلیارد تومان از بودجه تعیین شده سالجاری با 

ترکیب پرتفویی مناسب و متوازن محقق شده است.
به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ عباس آقابراری گفت: شرکت بیمه 
تجارت نو برای دستیابی به پرتفوی 2۵۰۰ میلیارد تومانی تا پایان سال درنظر دارد با 
تغییر ترکیب و تقویت شبکه فروش، به سمت پرتفوهای با ریسک کمتر حرکت کند 
و به همین منظور تقویت خرده فروشی را بعنوان یکی از اهداف خود در برنامه شش 

ماهه دوم سال ۱۴۰۰ قرار داده است.
وی، ادامه داد: استارت آپ های بیمه ای مخصوص بیمه تجارت نو برای نمایندگان 
و شبکه فروش به منظور تقویت خرده فروشی طراحی و توسعه داده شده که از آن 
جمله نرم افزار “بنوشاپ” با قابلیت جذب بازاریاب سبب افزایش خرده فروشی و بهبود 

سبد پرتفویی نمایندگان خواهد شد.
بیمه،  شرکت های  در  خرد  پرتفوهای  بیشتر  ماندگاری  به  بااشاره  آقابراری، 
گفت:پیش بینی می شود با استفاده از نرم افزار بنوشاپ در رشته هایی مانند آتش سوزی، 
بدنه اتومبیل و رشته هایی که از حالت سازمانی و مناقصه ای خارج هستند، فروش قابل 

توجهی داشته باشیم.
سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه تجارت نو، اظهارداشت: ضمن آنکه استفاده 
از استارت آپ ها و روش های نوین بازاریابی در شش ماهه دوم برای بیمه تجارت نو از 
اهمیت قابل توجهی برخوردار است، طرح ها، جشنواره های فروش و طرح های آسان 
فروش هم در برنامه های کاری این شرکت قرار گرفته تا نمایندگان بتوانند با افزایش 

کمی و کیفی فروش، هزینه تمام شده فروش خود را کاهش دهند.
گفت:  تجارت نو،  بیمه  به  بیمه گذاران  باالی  اقبال  علت  آقابراری،درخصوص 
مشتری مداری ، تسهیل در صدور بیمه نامه ها و ارزیابی خسارت، اطالع رسانی لحظه 
ای از وضعیت پرونده ها، ارتباط مستمر با بیمه گذاران و زیاندیدگان، ارزیابی و پرداخت 
خسارت برخط، حذف بروکراسی اداری با تمرکز بر کیفیت و سرعت در پرداخت خسارت 

توانسته رضایت مندی بیمه گذاران را جلب نماید.

امکان ارائه خدمات خودرویی از طریق نرم افزار فام موسسه ملل
در راستای کاهش تردد هموطنان در سطح شهر امکان ارائه خدمات خودرویی 

از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم شد
به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل این موسسه به منظور دسترسی 
صاحبان خودرو به نیازهای خودرویی نسبت به استعالم هایی از قبیل امکان استعالم 
با اسکن بارکد، امکان ذخیره پالکها ، امکان مدیریت پالک های ثبت شده) ویرایش 
حذف و استعالم( از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم نموده است. با 
نصب نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل عملیات بانکی و دیگر خدمات مورد نیاز 

خود را انجام دهید.

برندگان قرعه کشی » تولد۲۰ سالگی« بانک پارسیان مشخص شدند
مراسم قرعه کشی بانک و باشگاه مشتریان بانک پارسیان ویژه بیستمین سالگرد 
تاسیس بانک، روز چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰ به صورت پخش زنده از طریق شبکه 
های اجتماعی بانک برگزار و یک برنده خوش شانس 2۰۰ میلیون ریالی و2۰ برنده 

جایزه 2۰میلیون ریالی این قرعه کشی مشخص شدند.
به گزارش به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، قرعه کشی این جوایز به 
پاس2۰ سال همراهی مشتریان و با حضور نمایندگانی از ادارات روابط عمومی؛ توسعه 
فروش؛ بازرسی و نظارت و سایر مدیریت های مرتبط ستادی بانک پارسیان برگزار شد 
و برندگان 2۰ جایزه 2۰ میلیون ریالی از دنبال کنندگان صفحات رسمی شبکه های 
اجتماعی بانک و باشگاه مشتریان به قید قرعه تعیین شدند. همچنین به قید قرعه برنده 
جایزه ویژه 2۰۰ میلیون ریالی از میان کسانی که در بازه زمانی 2۵ لغایت 3۱ شهریور 

ماه حداقل یک ورود به سایت باشگاه مشتریان داشتند، مشخص شد.
بر این اساس، اسامی برندگان پس از انجام مراحل اداری الزم از طریق وب سایت 
parsianbank.@ اینترنتی بانک و باشگاه مشتریان و صفحه اینستاگرام به نشانی

ira به اطالع عموم خواهد رسید.

تبریک بانک پاسارگاد به مناسبت روزآتش نشانی و ایمنی
آتش نشانی شغلی است آمیخته با روح خدمت به جامعه که تار و پود آن با 

مسئولیت اجتماعی رج به رج گره خورده است.
جوهره شغل مقدس آتش نشانی حفاظت از سالمت افراد جامعه، جلوگیری از 
آسیب به اموال آن ها و حفاظت از محیط زیست و محیط زندگی افراد است. با توجه 
به ماهیت حساس شغل آتش نشانان، مهارت آموزی و کسب دانش فنی در این رشته 
مستلزم سال ها آموزش ، تجربه اندوزی و برخورداری از روحیه ای مردمی، جهادی و 
ایثارگرانه است. آتش نشانان برای دستیابی به این توانمندی ها دوره های طوالنی و 
سختی را چه در زمینه هایی مثل مقابله با حریق و چه در حوزه های تخصصی امداد 
و نجات طی می کنند تا به مقام شامخ آتش نشان نائل شوند تا در لباس جان فشانانی 
پاکباز جامعه را از گزند سوانح و حوادث بری نگه داشته و جان و مال شهروندان را از 
آسیب ناشی از حوادث و اتفاقات مختلف در امان بدارند؛ در خدمت آحاد مردم باشند.

این انسان های سخت کوش افرادی هستند که با فدا کردن جان و آسایش خود، 
امنیت و آرامش را برای زندگی هم نوعانشان به ارمغان می آورند. این انسان های فداکار 
آتش نشانانی هستند که بارها حماسه آفرینی کرده و از خود گذشتگی های بسیار تاریخی 
از خود به جای گذاشته اند. از جمله فداکاری های فراموش ناشدنی این قهرمانان بی ادعا 
می توان به حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پالسکو در 3۰ دی ماه سال ۱3۹۵ 
و جان فشانی قهرمانانه آتش نشانان بی باک برای اطفای حریق غول آهنی پایتخت 
اشاره داشت؛ حادثه ای که در آن پس از نجات تعداد قابل توجهی از شهروندان و کسبه، 
درنهایت ۱۶ تن از این قهرمانان بی ادعا و فداکار آسمانی شدند.بانک پاسارگاد به عنوان 
نهادی که همواره در عرصه مسئولیت های اجتماعی حضور مستمر و پررنگی داشته 
است و این مهم را به عنوان اعتقادی نهادینه در دستور کار خود دارد، هفتم مهر ماه 
مصادف با روز آتش نشان و ایمنی را گرامی می دارد و جان فشانی آتش نشانان فداکار 
کشورمان را ارج می نهد. این بانک همچنین از سال ۱3۹۶ در کنار خانواده و فرزندان 
شهدای آتش نشان حادثه پالسکو بوده است و در سال جاری نیز برای پنجمین سال 
متوالی از فرزندان دانشجو و دانش آموز این شهدای بزرگوار حمایت کرده و این امر 
را تا هر مقطعی که این عزیزان در کشور مشغول به تحصیل باشند ادامه خواهد داد.

وزیر نفت:
از سرمایه گذاری در بخش پترو پاالیشگاه، استقبال می کنیم

وزیر نفت گفت: برای افزایش ظرفیت تولید ۴۰ هزار بشکه نفت در روز 
از سه میدان گچساران ۱ و 2، گچساران 3 و ۴ و میدان نفتی بی بی حکیمه 
با سرمایه گذاری 2۶۰ میلیون یورو، ظرف 2.۵ سال آینده ظرفیت تولید نفت 

استان از ۶۵۰هزار بشکه به ۷۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
 به گزارش دنیای جوانان،جواد اوجی جمعه شب در شورای اداری کهگیلویه 
و بویراحمد با حضور رئیس جمهور و تعدادی از وزیران اظهار داشت: استان 
کهگیلویه و بویراحمد ۱3 درصد مخازن نفتی کشور را در اختیار دارد ضمن 
اینکه هشت میدان نفتی در این استان فعال است که روزانه توان انتقال و توزیع 

۶۵۰ هزار بشکه نفت را دارد.
وی افزود: در خصوص صنایع پایین دستی نفت ، پتروشیمی هایی در استان 
تعریف شده که پتروشیمی گچساران در شهریور ماه  ۱۴۰۱ افتتاح خواهد شد.
وزیر نفت تصریح کرد: این طرح از سال ۱3۹۰ شروع به کار کرده است 
و خوراک گاز خود را از پاالیشگاه بیدبلند تامین می کند و ساالنه یک میلیون 

تن اتیلن تولید خواهد کرد. 
وی ادامه داد: پتروشیمی دوم، پلی اتیلن تولید می کند و در سال ۱۴۰2 

این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.
اوجی تاکید کرد: در بخش پایین دست نفتی در منطقه 2 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری صورت گرفته است.
وی ابراز داشت : در بخش گازرسانی، تا پایان امسال، به ۹2 روستای 

استان با ۸2 میلیارد تومان اعتبار گازرسانی خواهد شد.
وزیر نفت ادامه داد: هرجا که حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی باشد، 
مردم منطقه باید از عواید شرکت نفت بهره مند نیز شوند که در همین زمینه 
۱۱۴ میلیارد تومان برای اجرای ۶2 پروژه ورزشی، آموزشی و رفاهی در مناطق 

صنعتی و غیرصنعتی این  استان تخصیص  دادیم.
وی تاکید کرد: همچنین منازل مسکونی۷۰۰ خانوار زیرپوشش بهزیستی 
و کمیته امداد که بنیه مادی ضعیفی دارند با هزینه وزارت نفت گازکشی خواهند 
شد.اوجی افزود: 2۵ میلیارد تومان تا پایان امسال  برای ساخت راه های استان 

از حوزه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت تخصیص داده خواهد شد. 
وزیر نفت تصریح کرد: ۵ میلیارد تومان کمک نقدی هم به تشخیص 
استاندار کمک خواهد شد.وی بیان کرد: میدان گازی مختار، از نظر ارزیابی فنی 

مورد قبول بنده است و هم اینک در مراحل آخر مطالعات قرار دارد.
بر اساس آخرین اطالعات، ۵ ماه آینده پس از پایان مطالعات تعیین تکلیف 

و نتیجه به اطالع رسانده می شود.
اوجی عنوان کرد: هر سرمایه گذاری که حاضر باشد در بخش صنایع 
پایین دست و  در زنجیره صنایع تکمیلی پتروشیمی، شخصا دست وی را می 
بوسم، هم تأمین خوراک خواهیم کرد و حمایت وزارت نفت را خواهد داشت.

وی در خصوص پیشنهاد تاسیس پترو پاالیشگاه، گفت: اگر در این بخش 
سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری باشد از وی استقبال می کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
زمستان را بدون مشکل گاز پشت سر می گذاریم

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: مطمئن هستم با تحویل 
و انتقال امن و پایدار گاز، زمستان بسیار خوب و بدون مشکلی را پشت سر 

خواهیم گذاشت.
به گزارش دنیای جوانان، مجید چگنی در نشستی با مدیر هماهنگی و 
نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران  و مدیران عامل پاالیشگاه های گاز کشور، 
با بیان این مطلب گفت: کاری که شما در صف مقدم تولید و فرآورش گاز انجام 
می دهید، کمتر از دفاع مقدس نیست؛  زحماتی که برای تأمین انرژی کشور انجام 
می شود و با وجود همه سختی ها، مشکالت و محدودیت ها، همچنان استوار و 
پایدار در صحنه اقتصادی کشور، نقش آفرینی می کنند، کمتر از تالش  بسیجیان 

در سال های دفاع مقدس نیست و در واقع، تنها شکل آن تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه تالش شما در زمینه تأمین پایدار گاز به دلیل حساسیت 
ورود به فصل  سرد سال، قابل تحسین است، ادامه داد: دشمن هم در آن سال ها 
و هم اکنون، پا روی گلوگاه های اقتصادی کشور گذاشته و ابتدا نیز صنعت نفت 
را هدف قرار داده است. با این حال نه در سال های دفاع مقدس و نه اکنون، 
تالشگران صنعت نفت اجازه ندادند منابع انرژی کشور دچار مشکل شود و این 
در کارنامه پرافتخار کشور ثبت و ضبط است.معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح 
کرد: بر این باورم شما که در صف مقدم تولید، مشغول انجام وظیفه هستید، 
بیش از همه، دغدغه مند چالش های احتمالی پیش رو در این زمینه هستید و 

با همه توان خود، تالش می کنید تا بهترین ها را برای این مردم رقم بزنید.
چگنی در پایان بار دیگر با قدردانی از تالش کارکنان پاالیشگاه های گاز 
کشور، اظهار کرد: مطمئن هستم با عزم راسخ شما برای خدمت به مردم با 
تحویل و انتقال امن و پایدار گاز، زمستان بسیار خوب و بدون مشکلی را پشت 

سر خواهیم گذاشت.
براساس این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از نخستین روز 
کاری خود، طی نشست هایی با واحدهای مختلف ستادی و شرکت های مستقل 
زیرمجموعه، به تبیین سیاست ها و خط  مشی های جدید سازمان پرداخته است.  

یک کارشناس مسکن:

مدیریت ناکارآمد در اقتصاد موجب فرار سرمایه از ایران شده است

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظر« سوگند رام

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

اوپک پالس افزایش عرضه نفت را بررسی 
می کند

برخی منابع اعالم کردند که اوپک پالس در حال بررسی افزایش عرضه 
نفت فراتر از توافق این ائتالف است.

سازمان  کردند  اعالم  منابع  برخی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( در 
حال بررسی افزایش تولید خود فراتر از رقم روزانه ۴۰۰ هزار بشکه در توافق 

عرضه نفت این ائتالف هستند.
اوپک و متحدانش در ماه ژوئیه توافق کردند عرضه ماهانه نفت خود را 
۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند تا محدودیت عرضه روزانه ۵ میلیون 

۸۰۰ هزار بشکه ای این ائتالف پایان یابد.
وزیران نفت و انرژی اوپک پالس روز دوشنبه )۱2 مهرماه( برای بازبینی 

سیاست تولید نفت خود دیدار می کنند.
چهار منبع اوپک پالس گفتند: تولیدکنندگان در حال بررسی عرضه 
نفت بیشتری از مقدار توافق شده هستند، اما هیچ یک به مقدار این افزایش 

عرضه یا زمان آن اشاره ای نکردند.
منبعی دیگر اظهار کرد که ممکن است مقدار عرضه در یک ماه ۸۰۰ 
هزار بشکه در روز افزایش یابد که احتمال اجرایی شدن آن در ماه آینده 

صفر است.
چنین افزایش تولیدی ممکن است در ماه نوامبر عملی شود، زیرا در 
نشست پیشین اوپک پالس درباره مقدار تولید در ماه اکتبر تصمیم گیری شد.
برخی منابع روز چهارشنبه )هفتم مهرماه( گفتند که به احتمال زیاد 

نتیجه نشست وزیران اوپک پالس ادامه توافق فعلی است.
مذاکرات اعضای این ائتالف در آستانه نشست وزیران اوپک پالس 
در روز دوشنبه ادامه دارد و هیچ تضمینی برای توافق بر سر این افزایش 

تولید مازاد وجود ندارد.

سوگل رام
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر صنعت:
توجه به صادرات غیرنفتی برای تحرک 

اقتصاد الزم است
از  همسایگان  با  تجارت  توسعه  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اولویت های سیاست  تجاری دولت سیزدهم است که در همین راستا نمایشگاه 
اکسپو 2۰2۰ دبی ظرفیت مناسبی را برای گسترش تعامالت و آشنایی نزدیک 

با ملت ها در اختیار کشور قرار داده است.
اکسپو  در  ایران  پاویون  بازگشایی مجازی  آیین  در  امین  فاطمی  رضا 
2۰2۰ دبی با حضور روسای اتاق های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان 
برگزار شد، اظهار داشت: صادرات غیرنفتی در سال های اخیر به دلیل کاهش 

صدور نفت به جهان بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است.
وی افزود: این یک فرصت مناسب برای تحرک بخش اقتصادی است و 
تنظیم تراز تجاری کشور بیش از اینکه به عهده نفت باشد به بخش خصوصی 

واگذار شده است.

وزیر صنعت با تاکید بر اینکه در حال حاضر صادرکنندگان تراز تجاری 
کشور را شکل می دهند، خاطرنشان کرد: با توجه به تورم بیش از 2۵ درصد 
تولیدات  از  بسیاری  و  داشته  کاهش  مردم  خرید  قدرت  اخیر  سال  چهار  در 
تقاضای داخلی ندارند به همین دلیل در شرایط فعلی باید لوکوموتیو صادرات 

کشور را به حرکت در بیاوریم.
فاطمی امین با بیان اینکه نقش دولت در این مسیر اولویت گذاری، تنظیم 
گری، تسهیلگری و نظارت است، تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی ها در نیمه 
دوم سال جاری شاهد افزایش پنج میلیارد دالری صادرات خواهیم بود که به 

فعالیت بخش خصوصی وابسته است.
وی افزود: در بخش اولویت بندی که به عهده دولت است تنها اعداد و 
ارقام تجارت مورد اهمیت نیست بلکه نوع محصوالت نیز باید مورد توجه قرار 

بگیرد و صادرات محصوالت خام کاهش پیدا کند.
به گفته وزیر صنعت، صادرات مواد خام متعلق به کشورهایی با نیروی 
انسانی اندک است در حالی که در ایران از طریق تولید کاال به محصوالت 

پیچیده صادراتی اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.  
وی با بیان اینکه اولویت گذاری برای مقاصد صادراتی، مقادیر و تنوع 
کاالیی باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: برای تحقق این اولویت ها، وظیفه 
تنظیم گری بر عهده دولت است که بر اساس آن مصوبه تجاری ابالغ شده 
که می تواند کشور را از شرایط اضطرار به وجود آمده از سال ۹۷ خارج کند.

وزیر صنعت تصریح کرد: اگر صادرات غیرنفتی گسترش داشته باشد، بهبود 
اقتصادی محدودیت ها را کاهش می دهد و قواعدی مناسب منفعت کل کشور 
اجرایی خواهد شد.فاطمی امین با بیان اینکه تسهیلگری از دیگر وظایف دولتی 
است، اظهار داشت: در این بخش نیاز به حمایت از کسب و کارها وجود دارد 
تا مسیر حرکت آنها بدون موانع باشد 
به همین دلیل به دنبال رفع مشکالت 

تا پایان سال هستیم.
وی با بیان اینکه هماهنگی بسیار 
خوبی در دولت وجود دارد، تاکید کرد: 
دیپلماسی  به  جمهوری  رییس  توجه 
ریزی  برنامه  تا  اقتصادی موجب شده 
هایی انجام شود تا رایزنان بازرگانی تا 
سال ۱۴۰۱ به ۶۰ نفر و در سال ۱۴۰2 

تا ۱2۰ نفر افزایش پیدا کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
دولت برنامه ای مستقل از ذی نفعان 
هر بخش نخواهد داشت و با توجه به 
برگزاری جلسات طی ماه گذشته دولت 
و بخش خصوصی، پروژه های تجاری 
پیگیری  که  گرفته  شکل  مناسبی 

خواهد شد.

تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
می گوید: در کوتاه مدت امکان افزایش 
به  ایران  صادرات  میزان  توجه  قابل 
کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد 
و ظرفیت صادرات ایران می تواند به ۱۰۰ 

میلیارد دالر در سال برسد.
نشست  در  پاک  پیمان  علیرضا 
هم اندیشی روسای اتاق های بازرگانی 
و صادرکنندگان با وزیر صمت، اظهار 
کرد: در مسیر افزایش ظرفیت صادراتی 

کشور ما دو نقشه راه یا اولویت بندی 
نخست  اولویت  گرفته ایم.  نظر  در  را 
کشورهای  به  صادرات  که  است  این 
افزایش پیدا کند و در گام دوم  هدف 
سایر  به  صادرات  افزایش  سراغ  به 

کشورها خواهیم رفت.
به گفته وی، کشورهای همسایه 
و منطقه و همچنین دو کشور چین و 
هندوستان در اولویت نخست قرار دارند 
ظرفیت های  از  استفاده  در صورت  که 

می توان  آنها  بازار  در  موجود  بالقوه 
میزان  کوتاه  مدتی  در  داشت  انتظار 
صادرات کشور به این مقاصد افزایشی 

قابل توجه را تجربه کند.
با  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
بیان اینکه سهم ایران از بازار صادرات 
بسیار  همچنان  همسایه  کشورهای  به 
وجود  با  داد:  توضیح  است،  محدود 
کشورهای  ز  ا بسیاری  به  ما  آنکه 
سهم  هنوز  اما  داریم  صادرات  منطقه 

با  که  کشورهایی  بازار  در  حتی  ما 
نیز  ندارد  وجود  اختالفی  یا  تنش  آنها 
اجرای  با  رو  این  از  است.  محدود 
تجارت،  تسهیل  مانند  سیاست هایی 
کاهش  ترجیحی،  تعرفه های  اعمال 
از  استفاده  گمرکی،  محدودیت های 
از  استفاده  و  نمایشگاهی  فرصت های 
صندوق های ضمانت خریدار باید راهی 
کشورها  این  به  صادرات  توسعه  برای 

باز کنیم.
پیمان پاک با اشاره به تالش برای 
در  مانده  از ظرفیت های خالی  استفاده 
صنعت کشور، اظهار کرد: تالش ما این 
است که از شرکت های مدیریت کننده 
زنجیره تامین حمایت کنیم. در این مسیر 
از حل مشکالت لجستیک و حمل و نقل 
تا فعال سازی عملیات سواپ در تجارت، 
جزو برنامه های سازمان توسعه تجارت 

به شمار می روند.
وی از تعریف ۱۴ پروژه زیرساختی 
در حوزه توسعه صادرات خبر داد و گفت: 
تجاری،  رویدادهای  کردن  هدفمند 
از  استفاده  سازمانی،  ساختار  اصالح 
سازی  فعال  بازرگانی،  رایزنان  ظرفیت 
خطوط هوایی و استفاده از ظرفیت های 
لجستیکی و استفاده از ظرفیت توافق 2۵ 
ساله ایران و چین بخشی از برنامه هایی 
تجارت  توسعه  سازمان  در  که  است 

پیگیری خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت:

سهم ایران از بازار صادرات به کشورهای همسایه بسیار محدود است
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دی  با آ یف  شر یبا  فر
ایمنی  مشهدمقدس-رئیس 
زیست  محیط  و  بهداشت 
شرکت گاز خراسان رضوی گفت: طبق 
آمده طی سال های  به دست  آمارهای 
گذشته تقریبا حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد 
حوادث گازگرفتگی مربوط به مشکالت 

دودکش  وسایل گازسوز بوده است.
این  اعالم  با  یمانی فر  ا محمد 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  مطلب 
بخش عمده ای از جمعیت استان از گاز 
طبیعی استفاده می کنند، هر ساله دچار 
بخش  که  هستیم  حوادث  سری  یک 
گاز  به  مربوط  حوادث  آن  از  عمده ای 
به  مربوط  آن  دیگر  بخش  و  گرفتگی 
حوادثی مانند آتش سوزی و انفجار است.

گاز  با  مرتبط  حوادث  درباره  وی 
در  گرفتگی  گاز  حوادث  افزود:  طبیعی 
منوکسید  گاز  با  افراد  اصل مسمومیت 
گاز  یک  کربن  منوکسید  است.  کربن 
اگر  که  است  سمی  و  بی بو  بی رنگ، 
انسان در شرایط خاصی در معرض آن 
قرار بگیرد دچار مسمویت شده و اگر در 
طوالنی مدت و با مقادیر باال در معرض 

آن باشد منجر به فوت فرد می شود.
محیط  و  بهداشت  ایمنی  رئیس 
رضوی  خراسان  گاز  شرکت  زیست 
گفت: طبق آمارهای به دست آمده طی 
الی   ۷۰ تقریبا حدود  گذشته  سال های 
۸۰ درصد دلیل گاز گرفتگی که موجب 
مشکالت  به  مربوط  شده  افراد  فوت 

دودکش ها بوده است.
کالهک  داد:  توضیح  ایمانی فر 

یک  دارد؛  متعددی  اَشکال  دودکش 
سری از کالهک ها به صورت سیمانی 
است که در گذشته رایج بوده است. نوع 
از جنس  فلزی  از  کالهک های  دیگر 
گالوانیزه و ضد زنگ به شکل حرف اچ 
)H( انگلیسی است که امروزه استفاده از  
 )H( آن توصیه می شود. کالهک های اچ
مناسب ترین نوع کالهک از لحاظ مکش 

و دیگر نکات ایمنی هستند.
 وی تصریح کرد: معموال دودکش 
در باالترین نقطه پشت بام قرار می گیرد 
و ارتفاع معمول دودکش حداقل یک متر 

از سطح پشت بام است.
محیط  و  بهداشت  ایمنی  رئیس 
رضوی  خراسان  گاز  شرکت  زیست 
در  زودرس  سرمای  به  توجه  با  افزود: 
بحث  در  نکته   مهمترین  مشهد  شهر 
دودکش های وسایل گاز سوز این است 
وسیله  نصب  از  قبل  شهروندان  که 
گازسوز از جمله  بخاری گازی ، حتما 
از باز بودن مسیر دودکش و وجود مکش 

کافی در آن مطمئن شوند.
ایمانی فر خاطر نشان کرد: شهروندان 

باید از باالی پشت بام از باز بودن مسیر 
دودکش اطمینان حاصل کرده و از داخل 
منزل، قبل از نصب بخاری با استفاده از 
یک شعله کبریت یا شمِع روشن مسیر 
خروج دود را بررسی کنند به نحوی که 
شعله را در دهانه دودکش قرار دهند، اگر 
شعله به سمت مجرای دودکش کشیده 
دارای  دودکش  که  می دهد  نشان  شد، 

مکش کافی است.
درون  می شود  توصیه  افزود:  وی 
استفاده  استاندارد  لوله  از  ساختمان 
یا  نرم  آلومینیومی  لوله های  از  و  شود، 
هود  مختص  که  آکاردئونی  اصطالحًا 
برای  عنوان  هیچ  به  هستند  آشپزخانه 

بخاری استفاده نکنند.
محیط  و  بهداشت  ایمنی  رئیس 
رضوی  خراسان  گاز  شرکت  زیست 
گاز  نشت  و  انفجار  از  جلوگیری  برای 
به  منجر  که  عواملی  از  کرد:  عنوان 
اتصاالت  می شود  گاز  نشت  و  انفجار 
و رابط بین وسیله گاز سوز و شیر گاز 
است که شلنگ و بست دو جزء مهم 
که  کنند  دقت  شهروندان  هستند.  آن 

شلنگ حتما باید ویژه گاز، سالم، بدون 
استاندارد  جنس  از  و  ترک  شکستگی، 
باشد. اکیدا توصیه می شود که  از انواع 
دیگر شلنگ ها استفاده نشود. همچنین 
حتما باید از بست های مخصوص شلنگ 

گاز استفاده کنند.
ایمنی  آزمایش  روش  ایمانی فر 
اتصاالت تجهیزات گازسوز را این چنین 
عنوان کرد: برای اطمینان از عدم نشت 
گاز از محل اتصاالت توصیه به استفاده 
از مواد شوینده می شود. به طوری که 
مایع شوینده را با آب رقیق کرده و در 
که  صورتی  در  بریزند،  اتصال  محل 
حباب ایجاد شد نشانه وجود نشت گاز 
است و باید اقدامات الزم برای جلوگیری 

از ورود گاز به بیرون را انجام دهند.
وی شایع ترین عالئم گاز گرفتی را 
سردرد، سرگیجه و حالت تهوع معرفی 
کرد و گفت: شهروندان به محض بروز 
این عالئم بدون علت قبلی باید سریعا 
پنجره ها  و  درب  کردن  باز  به  نسبت 
اقدام کرده و منشاء نشت گاز را بررسی 
کنند و حتما با اورژانس تماس بگیرند.

چنینی  این  حوادث  از  جلوگیری  برای 
متنوعی  اقدامات  افراد  و  سازمان ها 
فعالیتی  مهمترین  اما  می دهند،  انجام 
چنین  وقوع  از  پیشگیری  برای  که 
وقایعی تاثیرگذار است، فرهنگسازی و 
اطالع رسانی به موقع به مردم و همراهی 
آن ها با مسئوالن است. در صورتی که 
بگیرند،  کار  به  را  توصیه ها  شهروندان 
خطر  کاهش  در  خیلی  موضوع  این 

موثر است.

دودکش نامناسب عامل ۸۰ درصد از فوتی های حوادث گازگرفتگی است توزیع  شرکت  خودرویی  تجهیزات  و  ناوگان  نوسازی 
برق گیالن

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن از نوسازی تجهیزات 
فنی و مهندسی و تخصصی این شرکت خبر داد.محمد اسماعیل هنرمند با 
اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان فنی و مهندسی برای بهبود روند خدمات 
رسانی شبکه گفت: پایداری شبکه ها و تامین برق مورد نیاز  مشترکین از 
نیروی برق  افزود: شرکت توزیع  اولویت های مهم و ضروری است .وی 
استان گیالن دارای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک است که با 
3۰ هزار کیلومتر شبکه خطوط فشار ضعیف و متوسط وبا بیش از 2۱ هزارو 
۷۰۰پست توزیع برق با ظرفیت 3۷۶۸ مگاولت آمپر  این جمعیت را تحت 
پوشش قرار داده است .مدیرعامل توزیع برق گیالن تاکید کرد: با پیگیری 
ها و تالش های معاونت فنی و مهندسی وپشتیبانی با صرف هزینه بالغ بر 
۱۰۴ میلیارد ریال ۱۵ دستگاه خودروی ایسوزو، ۶ دستگاه باالبر ، ۸ دستگاه 

گروه نت  خریداری و در اختیار امورها و ادارات تابعه قرار گرفت.

به  از جنگل ها  زراعت چوب گامی اصولی در صیانت 
ویژه جنگل های هیرکانی است

به گزارش روابط عموی اداره کل منابع طبیعی و به نقل از خیرگزاری 
صدا و سیمای گیالن، استاندار در جلسه ستاد زراعت چوب ، این طرح را 
گامی مؤثر در صیانت از جنگل ها به ویژه هیرکانی به عنوان میراث ارزشمند 
دستگاهی  میان  موانع  رفع  با  آن  استمرار  بر ضرورت  و  دانست  خدادادی 
تأکید کرد.ارسالن زارع افزود : اقناع سازی افراد و سازمان های مردم نهاد 
و افزایش میزان آگاهی آنان نسبت به طرح زراعت چوب، منجر به پیشبرد 
اهداف و همراهی مطلوب آنان می شود.-وی بر لزوم گسترش و ترویج این 
طرح با برگزاری کارگاه های آموزشی تأکید و توزیع بخشی از نهال مورد 
نیاز زارعان به صورت رایگان را مشوق خوبی دانست و خاطرنشان کرد : 
کاشت نهال پس از برداشت در اراضی براساس قرارداد با برندگان مزایده 
، باید در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شود.ستاندار با اشاره به ضرورت 
نظارت و پایش مستمر بر کاشت نهال استاندارد گفت : با اقدامات ترویجی 
باید اجرای طرح زراعت چوب در حداقل چهار هزار هکتار تا پایان امسال 
عملیاتی شود.-وی بر همکاری بسیج مهندسین کشاورزی در اجرای مطلوب 
این طرح و تسریع در کاشت نهال در پنج هزار و 2۰۰ هکتار اراضی مسثنیات 

شناسایی شده تأکید کرد.

سید امیر حسین علوی با اکثریت آرا شهردار منتخب 
رشت شد

در جلسه شورای اسالمی شهر رشت، سید امیر حسین علوی با اکثریت 
آرای اعضای ششمین دوره شورای اسالمی شهر رشت به عنوان شهردار 
بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  شد.به  برگزیده  منتخب 
الملل شهرداری رشت - در جلسه عصر امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ سید 
امیر حسین علوی با ۹ رای به عنوان شهردار رشت انتخاب شد.گفتنی است 
پیش از این علوی، هشت سال عضویت در شورای اسالمی شهر رشت را 

در کارنامه خود دارد.

مدیر امور کارکنان ورفاه شرکت توزیع برق اصفهان
دومین انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان برگزار 

شد
مجید جوانمرد مدیر امور کارکنان ورفاه شرکت توزیع برق اصفهان 
گفت :کانون بازنشتسگان یک تشکل منسجمی است و در کانون ،همکاران 
بازنشسته نیز ظرفیت بسیار خوبی برای همکاری و تعامل سازنده با یکدیگر 

را دارند
وی در ادامه گفت :با تشکیل انتخابات جدید به جد افکار جدید تشکیل 
می شود و اتاق فکر مناسبی برای استفاده از امکانات و همچنین استفاده از 

ایده های جدید شکل می گیرد
وی تصریح کرد :این انتخابات با همکاری مشاور مدیرعامل در کانون 
بازنشستگان ،معاونت منابع انسانی و دفتر حراست و امور محرمانه انجام 
کردند  انتخابات شرکت  این  در  بازنشسته  همکاران  از  نفر  و ۱۰۷  گرفت 
ومراکزی که بازنشستگان رای خود را به صندوق ارا ریختند  شامل کانون 
باز نشستگان در خیابان شکر شکن ،خیابان امام خمینی امور برق شمالغرب 
،خیابان ارغوانیه امور برق نواحی جی و در نهایت خیابان مالصدرا امور برق 

جنوب شرق انتخابات صورت گرفت
یکی سالمتی  انتخابات  نقاط  پراکندگی  :علت  نشان کرد  وی خاطر 
بازنشستگان عزیر و عدم ایجاد ازدحام و دیگر اینکه دسترسی بیشتر وراحتی 

برای بازنشستگان بود که خدا را شکر این امر محقق شد
وی گفت پس از شمردن آرا ۵ نفر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره 
و 3 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند که از ۵ نفر عضو اصلی به 
ترتیب آرا مهدی نصر ،سید حمید امامی جمعه ،سید محسن اسدی ،سید رضا 
حسینی و محمد علی داوری واز3 نفر عضو علی البدل محمد توال ،حشمت 
ا...کریمیان و بختیارخاوری انتخاب شدند که در نهایت 2 نفر به عنوان عضو 

علی البدل و یک نفر بازرس منتخب خواهند شد
گفتنی است :انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان هر ۴ سال یک 
بار با حضور مشاور مدیرعامل در کانون بازنشستگان ،معاونت منابع انسانی 

و دفتر حراست و امور محرمانه انجام می شود .

رئیس مجتمع: پتروشیمی ایالم، تولید را از سر گرفت  
ایالم_رئیس مجتمع پتروشیمی ایالم از سرگیری تولید 

این مجتمع از امروز خبر داد.
آرش خزایی با اعالم این خبر اظهار داشت: عملیات اورهال )تعمیرات 
اساسی( مجتمع در مجموع به تعداد ۱۱۸۶۴ فعالیت تعمیراتی برای واحدهای 
الفین، پلی اتیلن سنگین، شیرین سازی خوراک، سرویس های جانبی، آفساید 
و ناحیه غیرصنعتی با صرف بیش از ۹۵ هزار نفر ساعت پس از برنامه ریزی، 
تخصیص منابع و امکانات الزم، با همراهی و همکاری تیم های تعمیراتی در 
تاریخ 2۱ شهریور ۱۴۰۰ به اتمام رسید.وی افزود: در بازه زمانی یک ماهه 
ایمنی و بهداشت  اورهال کلیه پروتکل های بهداشتی، دستورالعمل های 
مجتمع بدون هیچگونه حادثه ای برای پرسنل و یا آسیب به تجهیزات پایان 
پذیرفت.رئیس مجتمع پتروشیمی ایالم گفت: این مجتمع پس از دریافت 
خوراک از پاالیشگاه گاز ایالم در تاریخ ۵ مهر ماه۱۴۰۰ و با تالش شبانه 
روزی همکاران در همان روز در مدار تولید قرار گرفت و هم اکنون تولید 
اتیلن، پروپیلن، بنزین پرولیز، پلی اتیلن سنگین در مجتمع انجام می گیرد.

تکریم همکاران ایمنی و آتش نشان در روز ملی آتش 
نشانی

به مناسبت هفتم مهر ماه روز ایمنی و آتش نشانی مراسم قدردانی از 
همکاران ایمنی و آتش نشانی شرکت پتروشیمی ایالم با حضور مسئولین 

شرکت برگزار شد .
در ابتدای این مراسم مهندس نجفی سمنانی مدیرعامل شرکت، ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتشنشاِن سال ۵۹ از همکاران واحد ایمنی 

و آتشنشانی تقدیر نمود.
نجفی سمنانی افزود: امروز نگهداری سرمایه ی عظیم شرکت و حفظ 
جان همکاران در مواقع خطر به دست پرتوان شما عزیزان است که جا دارد 
قدردان تالش و زحماتتان باشیم. مدیر عامل با اشاره به اهمیت آمادگی 
آتشنشانان عالوه  تمامی  است  افزود،الزم  نشانی  آتش  کارکنان  جسمانی 

بر حفظ آمادگی جسمانی ، اطالعات علمی و ایمنی خود را ارتقا بخشند.
سپس رمضانی، رییس واحد HSE با اشاره به اهمیت حوزه ایمنی 
و  مرداد  در  مجموعه شرکت  اورهال  عملیات  حادثه  بدون  و  کامل  انجام 
شهریور سال جاری را از دستاوردهای مهم مجموعه HSE شرکت دانست.

وی همچنین ضمن تقدیر از تالش های تمامی همکاران جهت دست 
یافتن به ۱۴ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه خواستار تالش مضاعف 
همه همکاران در سال جاری برای ارتقاء و حفظ این رکورد شد.در پایان این 
مراسم که به همت روابط عمومی و همکاری خدمات اداری برگزار گردید. 

به رسم یادبود لوح سپاس به همکاران ایمنی و آتش نشانی تقدیم گردید.

سردار شاکرمی:
تزریق  ایالم  به  چکانی  قطره  صورت  به  اربعین  اعتبارات 
باقی  و مصوبه  اربعین در حد کاغذ  تحول  می شود/ سند 

مانده است
اربعین  اعتبارات  گفت:  ایالم  استان  )ع(  امیرالمومنین  سپاه  فرمانده 
برای استان ایالم به صورت قطره چکانی تزریق می شود و سند تحول 
اربعین در حد کاغذ و مصوبه باقی مانده است در حالی که زیرساخت های 
حوزه اربعین ایالم نیاز مبرم به تزریق اعتبار و نگاه ویژه مسئوالن دارد.

پایانه  با اصحاب رسانه در  سردار جمال شاکرمی در نشست خبری 
مرزی مهران با بیان اینکه استان ایالم محل تالقی اربعین و کاروان های 
راهیان نور است اما زیرساخت های مناسب و در خور شان زائران ندارد، 
از جمله  اربعین  با موضوع  مرتبط  ادارات  رود که همه  انتظار می  افزود: 
راه و شهرسازی یا دانشگاه علوم پزشکی از طریق وزارتخانه های متبوع 

خود سعی در اخذ اعتبارات گسترده کنند.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات ملی اربعین باید با توجه به نیازهای 
استان ایالم حداقل ۱۰ برابر افزایش یابد چرا که زیرساخت های اربعین در 
استان ایالم بسیار ضعیف است،اظهار داشت: احداث یک ساختمان دائمی 
برای بیمارستان و درمانگاه در پایانه مرزی مهران یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر است، هرساله بیمارستان های صحرایی از استان های مختلف در 
مرز مستقر می شوند در حالی که با احداث یک بیمارستان دائمی دیگر 

نیازی به دایر کردن بیمارستان صحرایی نیست.
و  ها  مجموعه  ایجاد  ایالم  استان  )ع(  امیرالمومنین  سپاه  فرمانده 
از  و  دانست  مهم  ضرورت  یک  را  زائران  مختص  رفاهی  های  مجتمع 
مرزی  پایانه  مسیر  در  بالاستفاده  های  زمین  دارای  که  هایی  دستگاه 
هستند، خواست این اراضی را در خدمت ستاد اربعین برای احداث مجتمع 

های مورد نیاز زائران قرار دهند.
سردار شاکرمی با بیان اینکه زیرساخت های اربعین استان به ویژه 
در شهر و پایانه مرزی مهران بسیار ضعیف بوده و نیاز است برنامه ریزی 
گیرد،  نفر صورت  میلیون   ۱۰ در حدود  به جمعیتی  پاسخگویی  برای  ها 
باید پاسخگوی پذیرش حداقل  تصریح کرد: زیرساخت های مرز مهران 
بین ۸  تا ۱۰ میلیون نفر زائر باشد در حالی که ظرفیت ها و زیرساخت 
های شهر و پایانه مهران از کمترین امکانات و تجهیزات برخودار است 

که در شان این پایانه و اربعین نیست.
امام  جانب  از  نعمت  و  فرصت  یک  اربعین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حسین)ع( به استان محسوب می شود که باید از محل این فرصت مغتنم 
یابد، خاطرنشان کرد: مسیرهای دسترسی،  توسعه  ایالم  زیرساخت های 
و  بهداری  برای  ساختمان  اسکان،  بهداشتی،  های  سرویس  ترابری، 
درمان، هتل و موارد دیگر از موارد مهمی است که توسعه آنها باید توسط 

مسئوالن پیگیری شود.
اهن  راه  احداث  گفت:  ایالم  استان  )ع(  امیرالمومنین  سپاه  فرمانده 
و اتصال استان به خط آهن سراسری به یک رویا و تراژدی برای مردم 
و  مهم  طرح  این  است  امید  که  مانده  باقی  حرف  حد  در  و  شده  تبدیل 

ضروری در دولت جدید عملیاتی شود.

آیین رونمایی از دومین جلد کتاب »نقش اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر در دفاع مقدس« برگزار شد

بوشهر- با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، معاونین 
 « کتاب  جلد  دومین  از  رونمایی  آیین   ، اداره کل  بسیجیان  از  و جمعی 
نقش اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در دفاع مقدس« در البی 

ساختمان برج بندر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، با همت پایگاه مقاومت بالل حبشی اداره 
از دومین جلد کتاب  آئین رونمایی  استان بوشهر  بنادر و دریانوردی  کل 
» نقش اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در دفاع مقدس » با 
استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  با حضور  »خاک،خاک...آب«  عنوان 
ساختمان  البی  در  کل  اداره  این  بسیجیان  از  جمعی  و  معاونین  بوشهر، 

برج بندر برگزار شد.
در ابتدای این مراسم سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر در اینباره گفت: جلد دوم این کتاب که امروز از آن رونمایی 
شد یادآور دالورمردی ها و رشادت همکاران ما در سازمان بنادر به ویژه 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر می باشد که تا کنون بصورت 
شایسته به آن پرداخته نشده بود و این مهم در ادبیات پایداری و مقاومت 

این مرز و بوم مغفول مانده بود.
ارجمندزاده افزود: این کتاب به پیشنهاد پایگاه مقاومت بسیج بالل 
حبشی اداره کل بنادر و دریانوردی استان و تالش جناب آقای سید حسام 
مزارعی که از کارشناسان خوب این اداره کل میباشد به رشته تحریر در 
آمده و در نوع خود بی نظیر می باشد چرا که تاکنون جایی این خاطرات 
بدین شکل درج نشده و سبک روان و خودمانی در نوشتار و ثبت خاطرات، 
از ویژگی های بارز این اثر است که خواننده را ترغیب به خواندن و ادامه 

دادن متن می کند. 
در ادامه سید حسام مزارعی نویسنده کتاب »خاک،خاک ... آب« نیز 
عنوان کرد:   نسخه دوم کتاب به بیان خاطرات کارکنان بنادر در جبهه 
زنجیره  فصل:  پنج  بر  مشتمل  و  پردازد  می  مقدم  و خطوط  های جنگ 
خرده  و  آزادگان  خاطرات  جانبازان،  خاطرات  رزمندگان،  تامین،خاطرات 

خاطرات طنز می باشد. 
بنادر و دریانوردی استان  از حمایت مدیرکل   مزارعی ضمن تقدیر 
بوشهر از این مهم، بیان کرد: این دو جلد کتاب گوشه هایی از رشادت 
های همکاران ما چه در بحث دریا و چه خشکی یعنی جبهه های جنگ 
است که متاسفانه تاکنون در ادبیات پایداری و مقاومت این مرز و بوم به 

آن پرداخته نشده بود.
گفتنی است، جلد اول این کتاب نیز ،هفته دفاع مقدس سال گذشته 

با عنوان زنجیره تامین، رونمایی شد.
آماده سازی  از همکاران که  در روند  نفر  از چهار  پایان مراسم  در 
هر دو جلد کتاب همکاری داشته اند به رسم یادبود با اهدای لوح سپاس، 

تقدیر به عمل آمد.

با اجرای رزمایش خدمت متعالی
شبکه و تاسیسات توزیع برق منطقه چهارصد دستگاه سمنان 

بهسازی شد
عملیات اصالح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق منطقه 
چهارصد دستگاه سمنان با اجرای رزمایش خدمت متعالی به انجام رسید.

مدیر توزیع برق شهرستان سمنان با عنوان این خبر بیان کرد: با حضور 
هفت گروه عملیاتی به استعداد 3۰ نفر، سناریوی پیش بینی شده از جمله 
دو هزار و ۵۰۰ متر شبکه توزیع برق این منطقه بهینه سازی شده است.

مهدی پاک طینت گفت: تعمیر و رگالژ دو دستگاه سکسیونر معیوب 
پست زمینی چهارصد دستگاه، اصالح معایب شناسایی شده توسط دوربین 
فشار  های  سرکابل  بهسازی  برق،  توزیع  زمینی  ایستگاه  در  گرمانگاری 
متوسط مقابل پست زمینی، نصب ۱۱ مورد میله مسی اتصال به زمین در 
انتهای فیدرهای فشار ضعیف و ارتباط آن به نول شبکه و اندازه گیری 
کابل  سرخط   ۴۶ آچارکشی  و  سرویس  و  اتصال  از  بعد  و  قبل  مقاومت 

ورودی به مجتمع های مسکونی، اجرایی شده است.
قطعات  تعویض  مورد،   ۱۱ تعداد  به  معابر  خاموشی  رفع  افزود:  وی 
تابلوی کنتور، هرس شاخه های درگیر  بارگیری ۱۰  معیوب و نظافت و 
با شبکه، شست و شو و حباب شویی ۷۰ سرچراغ روشنایی و همچنین 
سرویس و آچارکشی پنج سرخط فشار ضعیف پست زمینی چهارصد دستگاه، 
از دیگر اقدامات به عمل آمده در این رزمایش یک روزه به شمار می رود.

با اشاره به این که کلیه فعالیت های مورد اشاره به مدت سه  وی 
ساعت به اجرا درآمده یادآور شد: چنانچه اقدامات ذکر شده به روال عادی 
انجام شود، حدود چهار روزکاری زمان نیاز دارد و با بسیج نیروی انسانی و 
تجمیع امکانات، در کوتاه ترین زمان ممکن و کمترین حجم خاموشی به 
مشترکین، در قالب رزمایش خدمت متعالی برنامه های موردنظر عملیاتی 
گردیده و بهبود بهره وری و افزایش رضایت مندی مشترکان، مهم ترین 

ویژگی این رزمایش محسوب می شود.

تفصیلی  طرح  بازنگری  ضرورت 
جوانب  به  توجهی  کم   / بیل  ا شور
جبران  عواقب  مشارکتی  های  پروژه 
ناپذیر دارد /  مردم خواستار تصمیمات 

منصفانه شهری هستند
ششمین  در  اسکندرپور  بهروز 
اردبیل  شهر  اسالمی  شورای  جلسه 
احداث  مشارکتی  شرایط  از  انتقاد  با 
در منطقه  المللی  بین  تنیس  مجموعه 
کرد:  عنوان  بیل،  ا شور گردشگری 
شهرداری اردبیل باید نهایت دقت را در 
پروژه های مشارکتی داشته باشد؛ چرا 
که در دوره های قبل, در مشارکت ها و 
سرمایه گذاری های گذشته مشکالتی 
را  آن  منفی  اثرات  که  داشته  وجود 

شاهد هستیم.

در  باید  شهرداری  گفت:  وی 
تمامی  مشارکتی،  های  پروژه  چنین 
به  مسلط  افراد  توسط  را  آن  جوانب 
تجاری  هوش  صاحبان  و  حقوق  علم 

بررسی نماید تا از تبعات منفی آن در 
آینده جلوگیری شود.

و  ت  ر نظا ن  کمیسیو ئیس  ر
افزود:  اردبیل  شهر  شورای  پیگیری 

نمونه  منطقه  تفصیلی  طرح  بازنگری 
ضرورت  یک  بیل  شورا گردشگری 
است. چرا که طرح هایی که در گذشته 
امروزی  توسعه  پاسخگوی  شده  تهیه 
ت  ا تغییر همچنین  و  نیست  شهر 
بسیاری در پیرامون این منطقه ایجاد 
ها  ریزی  برنامه  است  الزم  که  شده 
جدید  تغییرات  ین  ا لحاظ  با  ینده  آ

گیرد. صورت 
انتظار  مردم  گفت:  اسکندرپور 
ت  ر بصو شهر  ت  تصمیما ند  ر ا د
شود.  انجام  منصفانه  و  نه  هوشمندا
عدم  و  ها  گیری  تصمیم  در  عجله 
استفاده از کارشناسان خبره باعث می 
شود تا حقوق شهرداری و به دنبال آن 

حقوق بیت المال تضییع شود.

ضرورت بازنگری طرح تفصیلی شورابیل 

در تابستان امسال بیش از ۵3۰۰ 
اصفهان  استان  در  آب  غیرمجاز  پمپ 

کشف شد.
شناسایی  عملیات  آغاز  دنبال  به 
از  آب  غیرمجاز  های  پمپ  دارندگان 
و  هزار   ۷3 از  جاریبیش  سال  ماه  تیر 
توسط  اصفهان  استان  در  پایش   ۶۰۰
کنتورخوان ها و مروجین مصرف بهینه 
کشف   به  منجر  که  گرفت  انجام  آب 
بیش از ۵ هزار و 3۰۰ پمپ غیرمجاز 

در سطح استان شد.

از این تعداد، 3۴۰۰ پمپ غیرمجاز 
اصفهان کشف شد که  در سطح شهر 
شده  کشف  غیرمجاز  پمپ  بیشترین 
مربوط به محدوده تحت پوشش آبفای 
و  مورد   ۹۷۴ با  اصفهان  چهار  منطقه 
آبفای منطقه  به  تعداد مربوط  کمترین 

یک اصفهان با ۴۸ مورد بود.
بیشترین  اصفهان  شهر  از  پس 
تعداد پمپ های غیر مجاز کشف شده 
آبفای  مناطق تحت پوشش  به  مربوط 
پمپ   ۱32۹ با  کراج  و  براآن  منطقه 

غیرمجاز بود.
مروجین مصرف بهینه آب آبفای 
استان اصفهان، پس از کشف پمپ هایی 
که بالفاصله بعد از کنتور آب نصب شده 
اند، در مرحله اول به مشترک متخلف، 
اخطار می دهند و در صورت عدم اصالح 
و رفع تخلف در مدت زمان تعیین شده، 
انشعاب مشترک به صورت موقت تا رفع 

تخلف قطع می شود.
پمپ  تعداد  این  از  است  گفتنی 
 2۶3۱ کنون  تا  شده  کشف  غیرمجاز 

پمپ اصالح شده و بقیه نیز در دست 
 ۸۰ شرب  آب  همچنین  است.  اصالح 
انگاری  سهل  دلیل  به  نیز  مشترک 
قطع  موقت  طور  به  پمپ  اصالح  در 

شده است. 
مستقیم  نصب  است  ذکر  شایان 
جرم  آب  توزیع  شبکه  روی  بر  پمپ 
محسوب شده و پیگرد قانونی دارد و بر 
این اساس پایش پمپ های غیر مجاز 
از ابتدای تیرماه در کل استان اصفهان 

آغاز شده است .

از ابتدای تیر ماه تا کنون اتفاق افتاد؛

کشف ۵۳00 پمپ غیر مجاز آب در سطح شهر اصفهان

همزمان با حضور معاون توسعه 
راه  وزیر  نسانی  ا منابع  و  مدیریت 
شرکت  مدیرعامل  و  شهرسازی  و 
اردبیل،  در  ایران  شهری  بازآفرینی 
از  اردبیل  شهرداری  و  شورا  اعضای 
شهری  بازآفرینی  برنامه های  تداوم 
برای  خود  جزم  عزم  و  شهر  این  در 
شهر،  متوازن  توسعه  راهبرد  تحقق 

دادند. خبر 
رتباطات  ا مدیریت  گزارش  به 
اردبیل،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
دکتر  سفر  جریان  در  صفری  محمود 
مهدی عبوری به استان که با همراهی 
رئیس و اعضای شورای شهر اردبیل، 
مدیر  ری،  ندا ستا ا نی  ا عمر ون  معا
دیگر  و  استان  شهرسازی  و  راه  کل 
آبان  سفر  پیرو  و  مربوطه  مسؤولین 
در  گرفت،  انجام  گذشته  سال  ماه 
سخنانی، تالش برای فعال نگه داشتن 
بازآفرینی  شرکت  مصوب  های  طرح 
شهری ایران در نقاط هدف بازآفرینی 
اقدامات  از جمله مهم ترین  را  شهری 
اردبیل  شهری  مدیریت  برنامه های  و 

عنوان کرد.
شهردار اردبیل با تأکید بر ضرورت 
دستگاه های  سایر  بیشتر  هماهنگی 

خدمات رسان دولتی در تکمیل طرح های 
کرد:  اظهار  اردبیل،  شهری  بازآفرینی 
مناطق  این  از  برخی  در  مثال  به طور 
به رغم اختصاص بودجه بازآفرینی، برای 
آسفالت  انجام عملیات جدول گذاری و 
طرح های  اتمام  منتظر  همچنان  معابر 
لوله گذاری آب و گاز و فاضالب هستیم.
اعتبار  افزایش  همچنین  صفری 
تکمیل پروژه »سرای محله« در محله 
کم برخوردار مالیوسف اردبیل در قالب 

و  شد  خواستار  را  شهری  بازآفرینی 
گفت: طرح ساماندهی و محوطه سازی 
بهسازی  و  میراشرف  محله  آرامستان 
بوستان این منطقه که از مصوبات سفر 
قبلی بود، در آستانه اتمام و بهره برداری 

است.
تداوم  به  اشاره  با  اردبیل  شهردار 
جهت  شهری  مدیریت  های  پیگیری 
بازگشایی محله شهیدگاه، تالش برای 
رفع برخی موانع موجود بر سر راه این 

برنامه  گفت:  و  کرد  یادآوری  را  طرح 
مسیر  در  موجود  ساختمان  سه  تملک 
پروژه بازگشایی کوچه منتهی به خیابان 
سی متری از محله اوچدکان هم به جهت 
اهمیت کاهش بار ترافیکی در این نقطه 
از مرکز شهر و همچنین طرح تملک و 
به  صدرالدین  سید  خیابان  بازگشایی 
سمت بزرگراه اردبیل - مغان، در دستور 
کار مجموعه شهرداری و شورای شهر 

قرار دارد.

حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در اردبیل

عزم جزم مدیریت شهری اردبیل برای تحقق راهبرد توسعه متوازن 

به  دستوری  طی  نیرو  یر  ز و
صنعت  تخصصی  مادر  شرکت های 
در  تسریع  خواستار  کشور،  برق  و  آب 
در  مشمول  ایثارگران  وضعیت  تبدیل 

این صنعت شد.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
»علی  دستور  در  نیرو)پاون(،  وزارت 
تابعه  شرکت های  به  محرابیان«  اکبر 
و  آب  صنعت  زیرمجموعه  وابسته  و 
دقیق  رعایت  ضمن  است:  آمده  برق 
تبدیل  به  نسبت  ابالغی،  ضوابط  مفاد 

وضعیت ایثارگران مشمول، سریعًا اقدام 
نموده و گزارش مربوط به صورت ماهانه 
انسانی  منابع  و  تحقیقات  معاونت  به 

ارسال شود.
برنامه  راستای  در  دستور  این 
اسالمی  شورای  مجلس  به  تقدیمی 
خصوص  ر  د سیزدهم  لت  و د ر  د
»د«  بند  اجرای  نحوه  »دستورالعمل 
 ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون   2۰ تبصره 
کل کشور« در رابطه با تبدیل وضعیت 

استخدامی ایثارگران صادر شده است.

دستور وزیر نیرو به شرکت های مادرتخصصی صنعت آب و برق؛

در تبدیل وضعیت ایثارگران صنعت آب و برق تسریع شود
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“خدمات  پرستاران:  برای  آسیا  بیمه  جدید  نامه  بیمه 
پرستاری در منزل”

بیمه آسیا به منظور حمایت از کادر 
کرونا،  ویروس  گیری  همه  در  درمان 
خدمات  ارائه  مسئولیت  جدید  پوشش 

پرستاری در منازل را ارائه می کند.
پی  در  زمانه،  اقتصاد  گزارش   به 
شیوع گسترده ویروس کرونا و دشواری 
بیمارستان  در  بیماران  از  مراقبت  های 
ها و مراکز درمانی، نیاز به ارائه خدمات 
است.  یافته  افزایش  منازل  در  مراقبتی 

مدیریت بیمه های مسئولیت بیمه آسیا به منظور تسهیل در ارائه خدمات پزشکی در 
خانه و حمایت از  کادر درمان، اقدام به طراحی پوشش جدید مسئولیت ارائه خدمات 

پرستاری در منازل تحت بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان کرده است .
به  مراقبتی  و  درمانی  خدمات  ارائه  وظیفه  که  پرستارانی  گزارش،  این  بنابر 
قبال  در  دارند،  برعهده  را  آنها  سکونت  محل  در   ) پزشک  دستور  بیماران)وفق 
خدمات  انجام  زمان  در  چنانچه  و  هستند  مسئول  بیماران  به  نسبت  عملکردشان 
آسیب  ایجاد  باعث  یا قصور،  و  غفلت  اشتباه،  دلیل خطا،  به  پرستاری،  و  مراقبتی 
جسمانی، روانی و یا فوت بیمار شوند، موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود .

این گزارش می افزاید: پرستاران با خرید بیمه نامه”پرستار در منزل” تحت 
بیمه مسئولیت پیراپزشکان، می توانند مسئولیت حرفه ای خود را در قبال بیماران 
خود، تحت پوشش قرار دهند و  در صورت وقوع حوادث احتمالی برای بیماران، برای 

جبران خسارت ها،  از این بیمه نامه استفاده کنند.
گفتنی است، بیمه نامه پیراپزشکان  با تخصص پرستار در منزل، صرفًا به آن 
دسته از پرستاران مورد تائید سازمان نظام پرستاری که دارای قرارداد معتبر با شرکت 
های ارائه خدمات پیراپزشکی )درمانی( درمنزل بوده و در محل سکونت بیمار به 

کارگمارده می شوند، ارائه می شود.

بیمه پارسیان با افزایش نسبت توانگری مالی همچنان 
در سطح یک صنعت بیمه قرار دارد

دنیای جوانان:با اعالم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران سطح توانگری 
مالی این شرکت در سال ۱۴۰۰، همچنان در سطح اول صنعت بیمه قرار دارد.

به گزارش دنیای جوانان؛ با اعالم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران سطح 
توانگری مالی این شرکت در سال ۱۴۰۰، همچنان در سطح اول صنعت بیمه قرار دارد.
با توجه به اعالم نسبت توانگری مالی شرکت های فعال در صنعت بیمه کشور 
در سال جاری، بیمه پارسیان با حفظ جایگاه خود همانند سال های اخیر در سطح 
اول صنعت بیمه قرار گرفت و با افزایش نسبت توانگری مالی این شرکت به عدد 

۱۵۵، این جایگاه همچنان برای بیمه پارسیان محفوظ ماند.
در متن تایید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران آمده است؛ بر اساس اجرای 
ماده ۶ نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه برای بیمه پارسیان 
با توجه به صورت های مالی سال ۹۹ و همچنین محاسبات و تعدیالت جدید این 
توانگری  اول  مالی خود همچنان در سطح  توانگری  ارتقای نسبت  شرکت ضمن 
مالی صنعت بیمه کشور با عدد ۱۵۵ به کار خود ادامه می دهد. بر این اساس نسبت 
توانگری مالی به شرکت هایی تعلق می گیرد که برای ایفای تعهدات خود در مقابل 
بیمه گزاران از توانایی کافی برخوردارند. همچنین بیمه مرکزی همواره به این نکته 
تاکید دارد که بیمه گزاران در انتخاب بیمه گر خود این مورد را به دقت بررسی و 

مدنظر داشته باشند.
در  سعی  همواره  خود  گری  بیمه  فعالیت  در  پارسیـان  بیمه  است  گفتنی 
حرفه  ریسک  مدیریت  به  ویژه  توجه  و  فروش  رشد  مناسب،  پرتفوی  سبد  حفظ 
ای داشته تا همچنان به عنوان یک شرکت توانمند و حرفه ای در صنعت بیمه 
ارایه خدمات هرچه بهتر به  ارتقاء آن و  کشور جایگاه خود را حفظ و در رشد و 

بیمه گزاران خود حرکت نماید.

بیمه دی حامی شهدای محیط زیست
از عرصه  مردمی حفاظت  مراسم »گرامی داشت جان نثاران  جوانان:  دنیای 
این  بازماندگان  های  خانواده  از  دی  بیمه  حمایت  با  کشور«  طبیعی  منابع  های 

عزیزان برگزار شد.
به گزارش دنیای جوانان؛ این مراسم با حضور سید جواد ساداتی نژاد وزیر 
جهاد و کشاورزی، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس و تنی چند از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و همچنین مسعود منصور رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور برگزار شد که طی آن بیمه دی بر اساس تعهد خود در قبال بیمه نامه مسئولیت 
مدنی سازمان جنگل ها و مراتع، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای آتش سوزی 
مراتع استان فارس که داوطلبانه جان خود را فدا کرده بودند، حواله های خسارت 

این حادثه را به بازماندگان ایشان اعطا کرد.
در این همایش مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور با تقدیر از عملکرد بیمه دی، سرعت عمل این شرکت در ارزیابی و پرداخت 

خسارت را مناسب دانست و مراتب قدردانی خود را اعالم نمود.

پیش از پایان شش ماهه اول،
پرتفوی بیمه نوین از هزار میلیارد تومان عبور کرد

مدیرعامل بیمه نوین در دیدار با نمایندگان، از کسب بیش از هزار میلیارد 
تومان پرتفوی این شرکت پیش از پایان شش ماه نخست سال جاری خبر داد و 

بیشترین سهم این موفقیت را متعلق به شبکه فروش دانست.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از روابط عمومی و بین الملل بیمه نوین، 
در نشست صمیمانه مدیرعامل با اعضای انجمن صنفی نمایندگان تهران و تعدادی 
از نمایندگان سراسر کشور به صورت آنالین، وی ضمن تقدیر از زحمات شبکه 
فروش این شرکت گفت: تحقق اهداف، به خصوص کسب پرتفوی بیش از هزار 
میلیارد تومان ظرف مدت کمتر از شش ماه در چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی 
کار راحتی نبود و این مهم تنها به همت و همراهی شبکه فروش میسر شده است.  
حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل بیمه نوین در ادامه خاطرنشان کرد: رسیدن به 
وضعیت پایدار و حرکت رو به رشد در شرکت بیمه نوین حاصل تالش جمعی بود. 
در سال  های اخیر برنامه  های توسعه ای در حوزه خدمات و محصوالت شرکت، با 
هدف تغییر و همراه با ایجاد انضباط بوده که به تقویت جایگاه شرکت منجر شده 
است.وی تأکید کرد: نمایندگان ما باید بدانند کار آنها ارزشمند است، چرا که حامی 
صنعت بیمه، جامعه و خانواده هستند. به عنوان مدیرعاملی که بیش از یک دهه 
حرفه نمایندگی را تجربه کرده ام، می دانم کار نمایندگی کار پرزحمت و پیچیده ای 
است، برخورداری از دانش حرفه ای، داشتن تجربه، خالقیت و روحیه انجام کار 
پرتالش از الزامات این شغل است و در دنیا نیز به عنوان یکی از شغل های خاص 
شناخته می شود و این شناخت باید در جامعه ما نیز آگاهی رسانی شود.همچنین 
مدیرعامل بیمه نوین در پاسخ به سئواالت و پیشنهادهای افراد حاضر در جلسه 
و نمایندگانی که به صورت مجازی در مراسم حضور داشتند، گفت: بهبود روابط 
در شرکت  رشد مستمر  و  موفقیت  رمز  فروش،  با شبکه  بیشتر  ارتباط  و  کاری 
است. بنابراین نظرات و پیشنهادهای این گروه به دلیل تعامل نزدیک این افراد 
با جامعه هدف، قابلیت بررسی و اجرا دارد. نکته بسیار مهم این است که تغییرات 
در شرکت باید از بدنه آغاز و سپس در تک تک اجزا دنبال شود. همچنین ایجاد 
شیوه  های جدید و استفاده از خدمات آنالین باید حتما با هدف تسهیل کار شبکه 
فروش در دستورکار قرار دارد. وی افزود: نمایندگان ما باید همکار پشتیبان داشته 
باشند تا با تمرکز بیشتری به توسعه کار خود بپردازند، لذا تسهیل در تیم سازی، 
را دنبال می کنیم.  ایشان  ارتباطی  ارتقای مهارت های  آموزش های کاربردی و 
شایان ذکر است؛ پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده از سوی نمایندگان با تأکید 
مدیرعامل بیمه نوین جهت بررسی بیشتر در دستور کار مدیریت  های متعامل ستادی 
قرار گرفت و مقرر شد این نشست ها به صورت منظم و فصلی با مشارکت بیشتر 

اعضای شبکه فروش برگزار شود.

دنیای جوانان: :سرپرست مدیریت امور مالی شرکت بیمه رازی اعالم کرد که 
این شرکت به منظور حمایت از شبکه فروش، تا سقف ۵۰ درصد مبلغ خرید دفتر را به 

نمایندگانش به صورت تسهیالت پرداخت خواهد کرد.
بیمه رازی، علی بهرامی نسب در  الملل  امور بین  به گزارش روابط عمومی و 
پانزدهمین جلسه سه شنبه های پاسخگویی که به صورت زنده و با حضور بیش از 
۱2۰۰ نفر از طریق صفحه اینستاگرام بیمه رازی پخش  شد با بیان اینکه خدمات شرکت 
بیمه رازی به شبکه فروش در دوره مدیریت کنونی به میزان قابل توجهی افزایش یافته 
است، گفت: یکی از این اقدامات،  کمک به خروج دفاتر نمایندگان از حالت استیجاری 

و خرید دفتر برای آنهاست.
وی افزود: به این منظور منابع قابل توجهی برای پرداخت تسهیالت به نمایندگان 
در نظر گرفته شده و بخشی از آن نیز پرداخت شده است،  به طوری که به تازگی یکی از 

نمایندگان به میزان ۷۰۰ میلیون تومان از این تسهیالت استفاده کرده است.
او همچنین از امکان مشاهده جزییات عملیات هر نماینده در سامانه همراز خبر داد 

و گفت: بر این اساس،  نماینده می تواند به طور کامل میزان حق بیمه وصولی، مالیات 
ارزش افزوده، میزان وام دریافتی، کسورات، میزان پرداختی بابت بیمه درمان تکمیلی و 

خالص کارمزد خود را مشاهده کند.
سرپرست مدیریت امور مالی شرکت بیمه رازی همچنین از اعمال آیین نامه جدید 
کارمزد از ابتدای ماه مهر خبر داد و با بیان این که سقف کارمزد پرداختی بابت صدور 
بیمه نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر تا ۹ درصد می تواند افزایش یابد،  تاکید 
کرد که بررسی های الزم به این منظور در بیمه رازی انجام شده و پس از طرح در هیات 

عامل قابلیت عملیاتی شدن نیز دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پرونده های خسارت طی چه زمانی در 
واحد مالی تسویه می شوند،  گفت: از ابتدای سال جاری، به همه شعب شرکت اعالم 
شده است که خسارت جرحی حداکثر در دو مرحله و خسارت مالی تنها در یک مرحله 
باید تسویه شوند،  به طوری که از زمان تحویل پرونده به واحد مالی تا زمان صدور دستور 

تسویه نباید بیش از دو روز کاری زمان صرف شود.

تقدیرنامه  و  تندیس  کسب  به  موفق  دی  بیمه  شرکت 
کنفرانس ملی تحول دیجیتال شد

شانزدهم  دیجیتال،  تحول  ارزیابی  دوره  جوانان:پنجمین  دنیای 
هدف  با  تهران،  دانشگاه  مدیریت  دانشکده  اهتمام  به   ۱۴۰۰ شهریورماه 
عرصه  فعاالن  با حضور  و  دیجیتال  تحول  در  پیشرو  سازمان های  معرفی 

دیجیتال، کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ برگزار کنندگان این دوره ی 
ارزیابی، فعالیت در عرصه دیجیتال را از جمله اقدامات آینده نگر بیمه دی 
ه شرکت بیمه ای حاضر، ضمن اهداء تقدیرنامه  ـُ توصیف کرده و از میان ن
نوآوری دیجیتال به خاطر ارائه ی »چت بای هوشمند بیمه ای«، این شرکت 
را شایسته دریافت »تندیس برنزین زبدگی دیجیتال« دانسته و آن را به آقای 

علی اکبر گلشنی مدیر تحول دیجیتال بیمه دی اعطا نمودند.
شرکت بیمه دی در سال های اخیرتالش نموده با ایجاد زیرساخت ها 
و اجرای برنامه های فن آورانه و عرضه خدمات بیمه ای در بستر دیجیتال، 
گام هایی جدی و مؤثر در این زمینه برداشته و بدین طریق، چشم انداز خود 

یعنی تبدیل شدن به »پدیده محبوب مشتریان« را تحقق بخشد.

حضور بیمه تعاون در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت ساختمان تهران

تعاون  نان:بیمه  جوا دنیای 
در بیست و یکمین نمایشگاه بین 
المللی صنعت ساختمان تهران که 
در محل دائمی نمایشگاه های بین 
میزبان  شود  می  برگزار  المللی 

حاضرین خواهد بود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
یکمین  و  بیست  ون،  تعا بیمه 
صنعت  لمللی  ا بین  ه  یشگا نما
 2۵ تا   22 از  تهران  ساختمان 

نمایشگاه  دائمی  در محل  ۶ عصر  الی  از ساعت ۱۰ صبح  و  ماه  شهریور 
از سوی  ارائه شده  با رعایت دستورالعمل های  المللی تهران و  بین  های 
از سوی وزارت بهداشت،  ابالغی  با کرونا و راهبردهای  ستاد ملی مبارزه 

درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه محورهایی همچون »نازک کاری، معماری و دکوراسیون 
ای؛  پایه ای ساختمانی و سیستم های سازه  باز؛ مصالح  داخلی و فضای 
لوازم و تأسیسات مکانیکی ساختمان؛ لوازم تأسیسات برقی، الکترونیکی و 
امنیتی ساختمان؛ آسانسور، پله برقی، باالبر ، نقاله و سیستم های متحرک؛ 
مهندسی  اولیه؛ خدمات  مواد  و  تولید  کارگاهی، خط  آالت  ماشین  و  ابزار 
و  انتشارات  آموزش،  ای،  حرفه  های  تشکل  و  سرمایه  بازار  ای،  حرفه  و 

تبلیغات« را در خود جای داده است.
شرکت بیمه تعاون نیز در این نمایشگاه و در غرفه ۴۱ سالن ۴۱۴3 

میزبان حاضرین و عالقه مندان خواهد بود.

تجارت نو  بیمه  به  دیجیتال  زبدگی  اهتمام  تقدیر  لوح 
رسید

بیمه  شرکت  ن: نا ا جو نیای  د
ارزیابی  دوره  پنجمین  در  تجارت نو 
حضور  با  که  دیجیتال  تحول  ملی 
گردید،  برگزار  حوزه  این  نخبگان 
تقدیر سطح یک  لوح  اخذ  به  موفق 

اهتمام به زبدگی دیجیتال شد.
 به گزارش  دنیای جوانان؛ در 

الغدیر دانشکده  اختتامیه این کنفرانس که در تاریخ ۱۶ شهریور در سالن 
مدیریت دانشگاه تهران برگزارشد، خبرگان تحول دیجیتال از صنایع مختلف 
گرد هم آمدند تا تجربیات موفق خود را در این حوزه با یکدیگر به اشتراک 

گذاشته و از نتایج محورهای ارزیابی مطلع گردند.
ابتدای سال  از  را  ارزشمندی  اقدامات  نیز که  تجارت نو  بیمه  شرکت 
۱3۹۹ در مسیر بلوغ تحول دیجیتال انجام داده بود ، مورد تقدیر قرار گرفت.
حوزه  در  تجارت نو  بیمه  شرکت  مدیرعامل  مشاور  حامدشیدائیان، 
دیجیتال که به نمایندگی از شرکت این لوح تقدیر را دریافت نمود معتقد 
است که تحول دیجیتال بیشتر از اینکه تغییری فناورانه باشد، دگرگونی در 
فرهنگ و ذهنیت شرکت در این مسیر است. این مسیر جذاب اما پر چالش 
نیاز به همراهی تمامی کارکنان و حمایت رهبران و مدیران ارشد مجموعه 
بیمه تجارت نو  درشرکت  ظرفیت  این  بودن  مهیا  با  خوشبختانه  که  دارد 
قدمهای ارزشمندی برداشته شد و در آینده نه چندان دور نیز اتفاقات مثبت 

و تاثیر گذاری زیادی در این حوزه رخ خواهد داد .

مشترک  جوانان:نشست  دنیای 
و  نا  دا بیمه   ۱2 منطقه  سرپرستی 
مدیران شعبه آبادان) منطقه آزاد اروند( 
این شرکت با مدیرکل شیالت استان 

خوزستان برگزار شد.
به گزارش دنیای جوانان ،سیاوش 
پورکرمی سرپرست شعبه آبادان) منطقه 
به  عنایت  با  کرد:  اعالم  اروند(  آزاد 
تحقق پرتفوی مورد انتظار و جذب بیمه 
گذاران جدید و همچنین ارائه خدمات 
درشان بیمه گذاران و اهمیت تشریح 
عمده خدمات بیمه دانا در سطح منطقه 
اهداف  تحقق  راستای  در  و  کشور،  و 
مطلوب  خدمات  ارائه  و  شرکت  عالی 
ای  جلسه  صیادی،  جامعه  درشان  و 
کل  اداره  محل  در  شهریور   ۱۷ روز 
حضور  با  خوزستان  استان  شیالت 
مدیر کل شیالت استان ابوعلی، دانش 
مهر معاون صید و صیادی و فاضلیان 
و   ۱2 منطقه  سرپرست  دهکردی 
اینجانب با محوریت شناسایی بازارهای 
بیمه ای و نحوه ارائه خدمات برگزار شد.

در این جلسه مدیر شیالت استان 
نیازمندی های  تشریح  به  خوزستان 

بیمه ای جامعه صیادی و سایر معاونت 
استان پرداخت  های مدیریت شیالت 
تحت  جامعه  مخاطرات  بررسی  با  و 
پوشش شیالت استان ، با استقبال از 
حضور بیمه دانا، مراتب آمادگی شیالت 
استان را جهت حضور هر چه بیشتر این 
شرکت جهت ارائه خدمات اعالم کرد.
در این جلسه فاضلیان دهکردی 
بررسی  با  نیز   ۱2 منطقه  سرپرست 
کارنامه بیمه دانا با بیش از چهار دهه 
سابقه بیمه گری، به ذکر رتبه بیمه دانا 
پرداخت  بیمه ای  شرکت های  بین  در 

به  خدمات  ارائه  نحوه  و  راهکارها  و 
شیالت استان را تشریح کرد.

برشمردن  ضمن  همچنین  وی 
شعب استان خوزستان، بر ارائه خدمات 
در کلیه شعب و مراکز درمانی بیمه دانا 
گذاران  بیمه  به  رسانی  خدمت  برای 

شیالت خوزستان تاکید کرد.
همچنین در این جلسه پورکرمی 
)آبادان(  اروند  آزاد  منطقه  شعبه  مدیر 
صدور بیمه نامه های مسئولیت کارکنان 
شناورهای صیادی ، صدور بیمه بدنه 
شناورها با پوشش های مناسب، صدور 

همچنین  و  تکمیلی  درمان  نامه  بیمه 
انعقاد تفاهم نامه مهردانا با ویژگی های 
منحصر به فرد را، از مهمترین نیازهای 
جامعه صیادی جنوب استان و کارکنان 

شیالت استان برشمرد.
در پایان نشست مقرر شد ضمن 
انعقاد تفاهم نامه برای صدور بیمه نامه 
های اتومبیل ، مسئولیت ، درمان و بدنه 
شناور، همکاری دو جانبه با تفاهم نامه 
مهردانا جهت کارکنان مدیریت شیالت 
بیمه  سایر  صدور  به  و  شروع  استان 

نامه ها منتهی شود .

تفاهم نامه همکاری بیمه دانا با شیالت استان خوزستان

آسماری  بیمه  شرکت  مدیرعامل 
معتقد است »پارامتریک« شدن بیمه نامه 
ها می تواند به عادالنه شدن حق بیمه و 
در نتیجه اقبال بیشتر مردم به صنعت بیمه 
منتهی شود. به گفته علیرضا یزدان دوست، 
این که میان حق بیمه یک خودروی بدون 
حرکت در طول سال با یک خودروی دارای 
ناگوار  نباشد،  تفاوتی  استفاده معمول هیچ 
اکنون میان رنگ  است، در حالی که دنیا 
تفاوت  بیمه  نیز در محاسبه حق  خودروها 

قائل است.
به گزارش دنیای جوانان، در ادامه 
یزدان  علیرضا  آقای  گوی  و  گفت  متن 

دوست را می خوانید.
سوال  این  با  گران  بیمه  سالهاست 
چرا  که  اند  مواجه  گزاران  بیمه  سوی  از 
می  یکسان  بیمه  حق  مشابه،  خودروهای 
حوزه  در  یکسان  بیمه  حق  این  پردازند؟ 
بیمه های شخص ثالث بسیار شگفت آور 
است، اما در مورد بیمه های بدنه هم این 
حق  مثال  است.  شده  آزاردهنده  موضوع 
سال  طول  تمام  در  که  خودرو  یک  بیمه 
حتی یک کیلومتر هم حرکت نکند، با حق 
بیمه خودرویی که هر روز از آن استفاده می 

شود تفاوتی ندارد. ماجرا چیست؟
در  فقط  نه  »پارامتریک«  محاسبات 
نامه  بیمه  بلکه در همه  نامه خودرو،  بیمه 
ها می تواند مطرح باشد، اما در حوزه بیمه 
های خودرو به دلیل فراگیری آن، ملموس 
تر است. واقعیت این است که حتی استفاده 
کننده خودرو هم می تواند ریسک متفاوت 
نامه  بیمه  شدن  محور  راننده  کند.  ایجاد 
شخص ثالث که به تازگی در کشور ما در 
حال مطرح شدن است، موضوعی است که 
سالهاست در کشورهای توسعه یافته پیاده 

سازی شده است.
مترهای  ا ر پا  ، ها کشور برخی  ر  د
بیمه  صدور  و  بیمه  حق  محاسبه  موضوع 
به  است،  شده  ریز  و  گسترده  بسیار  نامه، 
طوری که حتی رنگ ماشین و یا محله ای 

که دارنده خودرو در آن ساکن است نیز در 
می  گرفته  نظر  در  بیمه  حق  محاسبات 
شود. این روشها منطق درستی هم دارند. 
به عنوان مثال افراد جوان، خودروهایی با 
روی  از  پسندند، پس  می  را  تند  ها  رنگ 
رنگ خودرو می توان دریافت که راننده آن 

ریسک بیشتر ایجاد می کند.
پارکینگ  خودرو،  مالک  که  ین  ا
کنار  را  خود  خودروی  یا  دارد  اختصاصی 
خیابان پارک می کند، بر حق بیمه اثرگذار 
است. اگر مالک خودرو در محله ای ساکن 
است که طی یک سال گذشته هیچ سرقت 
باید  خودرویی در آن گزارش نشده است، 
حق بیمه کمتری بپردازد، اما اگر در محله 
ای ساکن است که ماهیانه یک بار سرقت 
خودرو در آن رخ داده است، طبیعتا باید حق 

بیمه بیشتر بپردازد.
کردن«  »پارامتریک  کلی  طور  به 
محاسبات حق بیمه با ریسک سنجی متناسب 
است، اما واقعیت این است که بستر ریسک 

سنجی در کشور ما چندان فراهم نیست.
مورد  منظور  این  به  بسترهایی  چه 

نیاز است؟
پلیس،  بیمه گران،  اگر سیستم های 
اورژانس و آتش نشانی به هم متصل بود، می 
توانست به شناسایی ریسک کمک کند. به 
عنوان مثال اگر ما بدانیم میزان آتش سوزی 
کدام  به  بیشتر  شهرها،  در  داده  رخ  های 
بیمه  توانیم حق  می  است،  مربوط  مناطق 
آتش سوزی را با آن متناسب کنیم. یا اگر 
بدانیم در کدام مناطق شهرها سرقت داخل 
خودرو  کلی  یا سرقت  است،  بیشتر  خودرو 
در کدام مناطق بیشتر به وقوع می پیوندد، 

طبیعتا می توانیم نرخ ها را متعادل کنیم.
متاسفانه باید بگویم چنین رویکردی 
وجود  مختلف  های  سازمان  میان  تنها  نه 
ندارد، بلکه بیمه گران هم در این زمینه با 

هم توافقی ندارند.
یعنی بیمه گران می توانند اطالعات 

خود را با هم به اشتراک بگذارند؟

دارم.  هم  دیگری  نگاه  من  اما  بله، 
به عنوان مثال بیمه گران می دانند که در 
به دلیل وقوع تصادف  نقاط کشور،  برخی 
توجهی  قابل  بخش  همواره  متعدد،  های 
خسارت مربوط به بیمه نامه های شخص 
در  پردازند.  می  را  اتومبیل  بدنه  یا  ثالث 
روشی  به  توانند  نمی  آیا  شرایطی،  چنین 
در  تصادف  موارد  کاهش  برای  مشترک 
کار  این  شک  بدون  برسند؟  نقاط  این 

امکان پذیر است.
است؟  پذیر  امکان  شکلی  چه  به 
طبیعتا اصالح هندسی جاده ها هزینه های 
بر  آن  پس  از  گران  بیمه  که  دارد  زیادی 
نمی آیند. این کار نهادهای مسئول مانند 

وزارت راه و شهرسازی است.
بله، اما راه های دیگری را باید دنبال 
هزینه  کم  های  روش  از  توان  می  کنیم. 
مانند اطالع رسانی، قراردادن موانع یا امثال 
آن استفاده کرد که در عین کاهش میزان 
شرکت  پرداختی  های  هزینه  تصادفات، 

های بیمه را هم بسیار کاهش می دهد.
روش  معتقدم  من  کلی  طور  به 
ما  که  نیست  این  فقط  ریسک  مدیریت 
از عدد خسارت به تعرفه برسیم، بلکه می 

توانیم عدد خسارت را تغییر دهیم.
مینه  ز ین  ا ر  د مشخصی  به  تجر

وجود دارد؟
از  دقیق  و  نزدیک  تجربه  »کرونا« 
همین ماجرا بود. شیوع این بیماری باعث 

میزان  نتیجه  در  و  شد  سفرها  کاهش 
قابل  کاهش  خودرویی  های  خسارت 
توجهی داشت. حال ما باید به دنبال مولفه 

غیر کرونایی در این زمینه باشیم.
قانون  طریق  از  اقدامات  گونه  این 
به  که  این  یا  شود،  انجام  باید  گذاری 
مربوط  هم  گران  بیمه  درونی  تعامالت 

است؟
مانند  هایی  حوزه  در  است  ممکن 
قانون  به  سازمانی  بین  های  شبکه  ایجاد 
صنعت  بسترسازی  بخش  ولی  باشد،  نیاز 
بیمه به قانون نیاز ندارد و فقط عزم بیمه 
باید  گران را می طلبد. شرکت های بیمه 
متوجه شوند که به اشتراک گذاشتن داده 

ها، به نفع همه است.
است  خوب  شد،  قانون  بحث  چون 
بپرسم حاال که مدت قابل توجهی از اجرای 
قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث گذشته 

است، ارزیابی شما از این قانون چیست؟
معتقدم قوانین در کشور ما باید حسب 
تغییر  سرعت  شوند.  روزرسانی  به  شرایط، 
شرایط در کشور ما بسیار زیاد است، اما قوانین 
متناسب با آن تغییر نمی کنند. قانون جدید 
چنین وضعیتی  با  دقیقا  ثالث  بیمه شخص 
مواجه است و از این رو به نظر من این قانون 

در حوزه هایی قابل نقد کردن است.
تا  یم  ا کرده  وضع  ا  ر نون  قا ما 
در  که  این  نه  کند،  حل  را  مشکالتی 
تازه  مشکالت  مشکالت،  برخی  حل  کنار 
موضوع  مثال،  عنوان  به  کند.  ایجاد  را 
که  است  مواردی  از  متعارف«  »خودروی 
به افزایش پرونده های قضایی منجر شده 
است. در حال حاضر ممکن است در یک 
واقعه تصادف، ۱۰۰ میلیون تومان خسارت 
شرکت  قانون،  موجب  به  اما  شود،  ایجاد 
و  بپردازد  را  آن  از  بخشی  تنها  گر  بیمه 
زیان دیده مجبور شود برای استیفای حق 
خود، شکایتی را در قوه قضاییه ثبت کند. 
حتی دیده شده است زیان دیده از شرکت 

بیمه نیز شکایت کرده است.

گزیده ها

نشست شورای مدیران شرکت بیمه 
“ما” با حضور مدیرعامل و اعضای هیات 

عامل برگزار شد.
به گزارش دنیای جوانان ، جلسه 
شورای مدیران ستادی با حفظ پروتکل 
اجتماعات  سالن  در  بهداشتی  های 
نشست  این  در  شد.  برگزار  “ما”  بیمه 
هیات  اعضاء  مدیرعامل،  حضور  با  که 
شد،  برگزار  ستادی  مدیران  و  عامل 
ضمن  “ما”  بیمه  مدیرعامل  نخست 
ها  عزاداری  قبولی  و  سالمتی  آرزوی 
همه  تالش  از  تشکر  و  محرم  ایام  در 
سال  نخست  ماهه  در شش  همکاران 
در  شرکت  عملکرد  از  تحلیلی   ،۱۴۰۰
بیماری  به  توجه  با  گذشته  ماهه   ۶
موجود   های  محدودیت  و   ۱۹ کویید 
شیوع  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  ارائه 
های  روش  تغییر   و  کرونا  ویروس 
کسب و کارها موفق به تحقق بیش از  
۱3۰  درصدی  برنامه های پیش بینی 
شده شرکت شدیم. بهاری فر در ادامه 
جلسات  برگزاری  با  کرد:  خاطرنشان 
شورای مدیران به صورت برنامه ریزی 
شده و طبق زمانبندی های اعالم شده 
قادر به شناسایی نقاط قوت و ضعف در 
شرکت خواهیم بود و با بهبود نقاط قوت 
و  رفع نقاط ضعف، خط مشی شرکت را 

تعیین و بیش از گذشته به اهداف تبیین 
شده ذست پیدا خواهیم کرد. مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره بیمه “ما” نوآوری 
و خالقیت را وجه تمایز در دنیای امروز 
انجام  برای  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
نیاز  گذشته  از  بیش  نوآورانه،  کارهای 
تا  داریم  هماهنگی  و  عمل  سرعت  به 
با افزایش خالقیت و ابتکار عمل، روش 
های نوین بیمه گری را جایگزین روش 
های سنتی کرده و مهم ترین دغدغه 
شرکت که ایجاد آرامش در جامعه بیمه 
گزاران است را به بهترین نحو به انجام 
تولید  به  اشاره  با  فر  بهاری  برسانیم. 
۱۰۷۶  میلیارد  تومان حق بیمه در شش 

ماه گذشته  و ۹۷ درصد رشد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته گفت: با وجود 
همکاری  روحیه  و  دلسوزی  حمایت،  
میان اعضای محترم هیات مدیره، هیات 
عامل، مدیران ستادی، مدیران اجرایی، 
شبکه فروش و نمایندگان و تعامل بسیار 
این  به  رسیدن  سهامداران،  با  مطلوب 
آمار و ارقام دور از انتظار نیست اما الزم 
است فکرهای نو بیاندیشیم و با رعایت 
اخالق حرفه ای بیش از گذشته شرکت 
در  کنیم.  هدایت  موفقیت  مسیر  در  را 
ادامه شیری معاون فنی، صادقی معاون 
شبکه فروش و توسعه بازار و وثوق معاون 
مالی و سرمایه گزاری گزارشی مختصر 

از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در 
کردند.  ارائه  تابعه  های  مدیریت  حوزه 
توسعه  و  سپس سلیمیان مدیر تحقیق 
و داده کاوی از معاونت برنامه ریزی و 
فناوری ضمن بیان جزییات عملکرد این 
حوزه در چند ماه گذشته خالصه ای از 
آخرین وضعیت برنامه استراتژیک شرکت 
را مطرح کرد. در پایان حجت بهاری فر 
، پس از استماع گزارش مدیران ستادی 
رهنمودهای  ارائه  ضمن  سخنانی  طی 
به  مضاعف  خدمت  راستای  در  الزم 
به  رو  روند  ادامه  لزوم  بر  مشتریان، 
رشد شرکت بیمه “ما” در صنعت بیمه 

تأکید کرد.

بهاری فر در جلسه شورای مدیران شرکت بیمه »ما« :

خالقیت و رعایت اخالق حرفه ای الزمه حرکت به سوی موفقیت است

مدیرعامل بیمه آسماری: حق بیمه ها با ریسک ها متناسب نیست

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

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

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
۱۰۶۴ فرعی از 3 اصلی واقع در قریه سلیم آباد بخش کالرستاق حوزه 
ثبت ملک چالوس مربوط به سارا نژاد رمضان نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان به مساحت ۱۸۰/۴۶ متر مربع خریداری مع الواسطه از 

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

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.شناسه آگهی :۱۱۹23۸۰ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس -علیرضا براری
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سرمربی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان:
انتقادات به ترکیب تیم ملی باید منصفانه تر باشد 

علی حسینی، سرمربی تیم ملی 
وزنه برداری نوجوانان گفت: اعتقادم 
بر این است اعزام کسی که پانزدهم 
جهان می شود هیچ کمکی به ورزش 
ایران نمی کند و رویکرد ما کیفی است 

چون به فکر کسب مدال هستیم.
به گزارش دنیای جوانان، سعید 
علی حسینی درباره نقدهایی که نسبت 
برداری  وزنه  تیم  نبودن  کامل  به 
نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی 
جهان عربستان وارد شده است، بیان 
کرد: برخی ها در سال های گذشته 
که تیم قهرمان نوجوانان جهان شد، 

گفتند این قهرمانی ها به درد نمی خورد و تیم  باید کیفی می رفت و  مدال 
می گرفت.  االن رویکرد ما کیفی شده و فقط به فکر کسب مدال هستیم اما 
اکنون می گویند چرا تیم کیفی شده است. ما با توجه به شرایط، آینده نگری 
و برنامه هایی که داریم، برنامه ریزی می کنیم. فکر می کنم برخی صحبت 

ها باید منصفانه تر باشد.
علی حسینی در پاسخ به این پرسش که به عنوان سرمربی تیم ملی 
ترجیح می دهد تیمی اعزام کند که مدال بگیرد یا قهرمان مسابقات شود، 
تصریح کرد: ترجیح می دهم تیمی ببرم که هم مدال بگیرد و هم قهرمان شود 
. یعنی تیمی باشد که مطمئن باشم از ۱۰ نفر، هشت نفرشان مدال می گیرند 
و امیدوارم برای دوره بعد این اتفاق بیفتد و این کار را انجام می دهم. آخرین 
استارت لیست مسابقات نوجوانان جهان برای سال 2۰۱۹ بود که مطابق آن 
2۰ وزنه بردار را مورد سنجش قرار دادیم و در نهایت به ۱۰ نفر برای قهرمانی 
جهان رسیدیم. این نفرات را  تمرین دادیم و افزایش رکورد داشتند و آنها 
را تا روز آخر هم در اردو نگه داشتیم اما  وقتی می بینیم وزنه بردار ما گروه 
B می افتد و در نهایت پانزدهم جهان می شود اعزامش  کمکی به افزایش 
روحیه اش نمی کند و به نظرم این فرد  باید تالش کند افزایش رکورد داشته 
باشد و به نتایج بهتر برسد. اعتقاد شخصی من این است کسی که دوازدهم 
یا پانزدهم جهان شود، حضورش بازخوردی نه برای ورزش ایران دارد و نه 

برای خود ورزشکار و مربی.
علی حسینی در پاسخ به این پرسش که از میان شش نفر اعزامی در 
کدام وزن شانس کسب مدال طال را برای ایران بیشتر می داند، تاکید کرد: 
در دسته ۸۱ کیلوگرم امید زیادی به مدال طال دارم اما با وجود وزنه بردار بلغار 
کار کمی سخت می شود چون وزنه هایی که می زند که در سطح بزرگساالن 

است. با این حال تالشمان را می کنیم اما کار مشکل است.
او در مورد خالی بودن برخی اوزان مانند ۹۶ و ۱۰2 کیلوگرم، گفت: 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی باشگاه ها باعث شد که خیلی از نوجوانان از 
تمرینات حرفه ای به دور باشند یا بخواهند این آینده نگری را کنند که چون 
نوجوانان آنها تمام می شود به فکر رده جوانان خود باشند. از ۵۱ نفر که دعوت 
کردیم پس از غربالگری به 2۰ نفر رسیدیم و ۱۰ نفر را برای قهرمانی جهان 
آماده کردیم و تالش کردیم در مدت چهار ماه آنها را از صفر مطلق به مدال 
جهانی برسانیم که درنهایت به شش نفر رسیدیم.  فکرمی کنم شرایط خوبی 
رقم زدیم و آسیب دیدگی خاصی نداشتیم. در اردوی تیم ملی هم آزمایش 
دوپینگ دادیم که نتیجه همه منفی بود. پروتکل های بهداشتی  را هم رعایت 
کردیم. روی تخته مسابقات نیز همه چیز بستگی به شرایط روحی ورزشکار  

و حرفه ای گری خوش دارد.
علی حسینی در مورد اینکه تعداد ملی پوشان ایران در اوزان سبک نسبت 
به اوزان میان وزن و سنگین وزن بیشتر است،  تصریح کرد:  در همه اوزان 
ورزشکار داشتیم اما با توجه به دورنمایی که ریاست فدراسیون داشت، می 
خواهیم نسلی بسازیم که در المپیک 2۰2۴ و 2۰2۸ بیایند خودشان را نشان 
دهند. زمانی که اوزان المپیکی اعالم می شود، قطعا سبک وزن هم شامل 
می شود از این رو باید برای کسب سهمیه المپیک در سبک وزن هم کار شود 
تا بتوانیم مدعی کسب سهمیه  المپیک در سبک وزن هم باشیم. دورنمای 
از ریاست فدراسیون و شورای عالی فنی این بوده است که از سبک وزنه ها 

حمایت و روی آنها کار کنیم و امیدوارم به نتایج خوبی برسیم.
نایب قهرمان سابق جهان  در پاسخ به این پرسش که دومین تجربه 
سرمربیگری تیم ملی ایران را چگونه می بیند و نقد هایی به کار او شده است 
یا خیر، تاکید کرد: من هر روز سعی می کنم  که به دانشم اضافه کنم و قطعا 
نقدهایی هم وجود دارد. اتفاقا خوش حال می شوم اگر نقدی باشد به خود 
من بگویند و پشت پرده نباشد و پذیرای نقد ها هستم. به هر حال در افزایش 
رشد و آگاهی من کمک می کند. اولین مسابقه من جوانان جهان بود که 
راضی کننده بود. جوانان تجربه خوبی بود و در آن دوره به نتایج خوبی دست 
پیدا کردیم. شناخت از ورزشکار و ویژگی های روانی و بدنی  اش خیلی  تاثیر 
گذار است و فکر نمی کنم در سه تا چهار ماه بتوان به این شناخت کافی دست 

پیدا کرد با این حال تیم نوجوانان هم شرایط خوبی دارد.
علی حسینی با اشاره به اینکه گفته شده است تمرینات تیم ملی برای انجام 
تمرین مناسک حج قطع شده است، تصریح کرد: هیچ کسی نمی آید چند روز 
مانده به مسابقات قهرمانی جهان، تالش چند ماه خودش و ورزشکاران را زیر 
سوال ببرد. تمرینات ما هیچ موقع قطع نشده است کسانی که با علم تمرین 
آشنا هستند، می دانند  نزدیک مسابقات کاهش فشار تمرینات را داریم  و 
ورزشکاران صبح استراحت دارند و عصر حالت مسابقه ای تمرین دارند و این 

مسئله در علم تمرینی کامال طبیعی است.

حذف تیم  دوبل پینگ پنگ زنان ایران از قهرمانی آسیا

دوتیم دوبل تنیس روی میز زنان ایران با شکست مقابل رقبای خود از 
رقابت های قهرمانی آسیا حذف شدند.

در ادامه رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا  که به میزبانی قطر در 
حال برگزاری است، روز گذشته )شنبه( تیم های دوبل  زنان ایران به مصاف 

رقبای خود رفتند و با شکست از دور رقابت ها حذف شدند.  
هر دو تیم دوبل ایران مقابل تیم های ژاپن قرار گرفتند و شکست خوردند.  
ابتدا تیم شیما صفایی و مریم فرعی رقابت خود را آغاز و نتیجه را سه 
بر صفر واگذار کرد. تیم ایران در سه ست با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر 
۸ شکست خورد.  در ادامه تیم ندا شهسواری و مهشید اشتری مقابل دیگر 
تیم ژاپنی قرار گرفت وبا  حساب سه بر یک شکست خورد. تیم ایران تنها در 
گیم سوم ۱۱ بر ۹ پیروز شد و در گیم های اول، دوم و چهارم با نتایج ۱۱ بر 

۶، ۱۱ بر 3 و ۱۱ بر ۷ شکست خورد.  
پیش از این تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران در بخش تیمی این 
مسابقات در جایگاه نهم آسیا قرار گرفت و سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را 
به دست آورد.  در بخش انفرادی هم مهشید اشتری روز جمعه مقابل حریف 
سنگاپوری خود شکست خورد و حذف شد اما ملیکا کرمی با پیروزی مقابل 

پینگ پنگ باز قطری به مرحله بعد صعود کرد. 

کریم بنزما: امباپه روزی برای رئال بازی خواهد کرد
ستاره فرانسوی رئال معتقد است 
باشگاه  به  زود  یا  دیر  امباپه  کیلیان 
مادریدی می پیوندد. او از عالقه اش 

به توپ طال هم صحبت کرد.
در  توفانی  بنزما شروعی  کریم 
فصل جدید داشته و در همه رقابت ها 
توانسته ۹ گل بزند و ۵ پاس گل نیز 
بدهد. او فصل قبل نیز بهترین گلزن 
رئال بود و پس از لیونل مسی در رده 

بندی بهترین گلزنان اللیگا دوم شد. امسال او را بخت اول ال پیچیچی می دانند.
ستاره فرانسوی که پس از ۶ سال باالخره به تیم ملی کشورش برگشت و 
در یورو 2۰2۰ نیز بهترین مهاجم خروس ها بود در مصاحبه با اکیپ به سواالت 

مختلفی پاسخ داد.
یکی از این سواالت در مورد انتقال کیلیان امباپه به رئال بود که تابستان 
امسال منتفی شد ولی رئالی ها خوشبین هستند که تابستان بعد او را جذب کنند.
بنزما در مورد امباپه گفت:»قبال هم گفته ام که کیلیان جاه طلب است و 
به دنبال اهدافی بزرگتر. باالخره او روزی برای رئال بازی خواهد کرد. نمی دانم 
چه زمانی ولی باالخره آن روز می رسد. دیر یا زود او بازیکن رئال خواهد بود.«
نقش تعیین کننده در رئال:» بیش از هر چیزی دوست دارم گل ها و پاس 
گل هایم باعث پیروزی تیم شوند. گل هایی هستند که نقشی تعیین کننده تر 
دارند. پاس گل هایی که باعث برتری تیم شوند نیز بیشتر در خاطرم می مانند. 
هر گل ارزش خاص خودش را برای تیم دارد و همگی نیز در آمار و ارقام یک 
بازیکن ثبت می شوند ولی دوست دارم گل ها باعث برتری تیم شوند. برای من 
گل زدن و پاس گل دادن یک ارزش را دارند. اگر ببینم خودم ۴۰ درصد شانس 

گلزنی دارم و هم تیمی ام ۶۰ درصد، قطعا به او پاس خواهم داد.«
مخلوطی از رونالدو و زیدان:» صحبت از دو فوق ستاره است که باعث 
عشقم به فوتبال شدند. رونالدو در حمله و زیدان در خط میانی با آن کالس 
باالیش. من هم شماره ۹ هستم و هم مثل یک شماره ۱۰ بازی می کنم. این 

را همه می دانند.«
کاماوینگا در رئال:» او را شخصا نمی شناختم. ۱۸ سال بیشتر ندارد و می 
تواند از تونی کروس، لوکا مودریچ و کاسیمیرو چیزهای زیادی یاد بگیرد. او 

قابلیت این را دارد تا بسیار پیشرفت کند.«
کاپیتان رئال بودن:» کاپیتان اول رئال مارسلو است ولی مصدوم شده 
و فعال بازوبند را من می بندم. این برایم افتخار بزرگی است، به خصوص که 
بازیکنان خارجی زیادی به بازوبند رئال نرسیده اند. یک عمر در رئال بوده ام و 
این باشگاه همه زندگی ام است و بازوبند هیچ فشاری را به من تحمیل نمی 
کند. با مربی بارها حرف می زنم و سعی می کنم تجربیاتم را به تیم منقل کنم.«
آینده در رئال:» هر سال سعی می کنم در باالترین سطح باشم. اگر از 
لحاظ بدنی و ذهنی در فرم خوب تان باشید، همه چیز خوب پیش می رود. اگر 

می خواهید چیزی را ثابت کنید، باید در زمین باشد.«
توپ طال:» وقتی جاه طلب باشید، قطعا به توپ طال هم فکر می کنید؛ 
هرچند وسواسی روی آن ندارم. گفتم که باید در زمین خودتان را ثابت کنید. 
اخیرا لوئیس فیگو گفت که من برای توپ طال شانس دارم و بین نامزدها خواهم 

بود. نظر او برایم اهمیت زیادی دارد.«

تحمل مهاجم سیتی تمام شد؛
استرلینگ در فکر جدایی

جم  مها  ، لینگ ستر ا حیم  ر
این  در  شرایطش  از  منچسترسیتی، 
تیم خسته شده و به فکر ترک ورزشگاه 

اتحاد است.
ملی پوش  مهاجم  این  شرایط 
انگلیس در هفته های اخیر در سیتی 
بسیار دشوار بوده است. کار به جایی 
رسیده که حاال به نظر می رسد رحیم 
استرلینگ در فکر خداحافظی با این 

تیم است چرا پیش از این تحمل ادامه کار با این وضعیت را ندارد.
او پیش از آغاز فصل جلسه ای را با پپ گواردیوال برگزار کرد و در نهایت 
تصمیم گرفت که همچنان به حضورش در جمع سیتیزن ها ادامه دهد اما حاال 
اوضاع برای او بحرانی شده و احتمال دارد که برای جدایی از این تیم در پنجره 

نقل و انتقاالت زمستانی اقدام کند.
استرلینگ پس از فصل بسیار پیچیده 2۱-2۰2۰ تحت هدایت سرمربی 
اسپانیایی توانست عملکرد قابل قبولی را در ترکیب تیم ملی انگلیس در رقابت های 
یورو 2۰2۰ به نمایش بگذارد و با این تیم به فینال این مسابقات صعود کند. اما 

بازگشتش به منچستر چندان خوشایند نبود.
جک گریلیش با قراردادی به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند به سیتی پیوست 
و حضور بازیکنانی چون برناردو سیلوا، فیل فودن، فران تورس و ریاض محرز 
باعث شد که او بار دیگر با مشکل کاهش زمان حضورش در میدان مواجه شود.
این وینگر که در  دارد.  آینده خوبی در پیش  استرلینگ در 2۶ سالگی 
آکادمی لیورپول رشد کرده تا تابستان 2۰23 با سیتی قرارداد دارد اما به نظر 
می رسد که پیش از آن از این تیم جدا خواهد شد. قیمت این بازیکن بر اساس 
اعالم سایت ترانسفر مارکت ۹۰ میلیون یورو است و فروش او می تواند کمک 

زیادی برای سیتی باشد.
ریو فردیناند چند روز قبل ضمن تمجید از عملکرد این بازیکن گفت:» اگر 
من جای لیورپول بودم همین فردا استرلینگ را به خدمت می گرفتم. استرلینگ 
نباید به بارسلونا یا رئال مادرید برود. منچستریونایتد هم می تواند گزینه خوبی 
برای او باشد. او اعتماد به نفسش را از دست داده چون از تیم کنار گذاشته شده 

است اما باشگاه های زیادی در انتظار جذب او هستند.«
مدیران بارسلونا پیش از این شرایط استرلینگ را زیر نظر داشته و به جذب 
او عالقمند بودند. با توجه به شرایط پیش آمده برای این بازیکن در سیتی و 
البته شرایط نه چندان خوب بارسا در هفته های اخیر، شاید آنها بار دیگر شرایط 

جذب این بازیکن در ماه ژانویه را بررسی کنند.

گوتی: هرگز مربی بارسلونا نخواهم شد

ستاره سابق رئال حرف خود را پس گرفت و گفت که هرگز به بارسلونا 
نخواهد رفت.

روز جمعه گذشته گوتی یکی از اسطوره های رئال مادرید، در جریان یک 
کنفرانس خبری از ابراز عالقه اش برای مربیگری بارسلونا حرف زد.

تعصب گوتی به رئال مثال زدنی است و این اظهار نظر او بازتابی بسیار 
منفی میان هواداران رئال داشت. گوتی گفته بود که اگر بارسا نیاز به مربی داشته 
باشد، می تواند روی او حساب کند چون فعال بدون تیم است. گوتی آخرین بار 

هدایت آلمریا را برعهده داشت.
ساعاتی بعد او در مصاحبه با کادنا سر حرف خود را پس گرفت و گفت:» 
واضح است که مربی بارسا نخواهم شد. به عنوان یک رئالی هرگز به بارسا نمی 
روم و به خصوص که این باشگاه بخران زده است و حضورم من نیز حاشیه ساز 
خواهد شد. بین مدیریت و رونالد کومان جنگ داخلی است و این روی رختکن 
تیم نیز تاثیر گذاشته است. معتقدم کومان مقصر همه ناکامی های بارسا نیست 

ولی به عنوان رهبر تیم، اولین نفری است که به وقت شکست باید برود.«

و  انتظار  سال ها  از  پس 
مطالبه به حق جامعه فوتبال، 
شاهد تغییر نسل مربیان این 
فوتبال  سبِک  که  هستیم.نسلی  رشته 
اما حضور  داد  تغییر  مدرن  به  را  سنتی 
این مربیان جوان چه بازخورد و نتیجه ای 

برای ورزش دارد؟
سال ها بود روی نیمکت تیم های 
فوتبال، چهره های همیشگی و ثابتی را 
می دیدیم. افرادی که حتی در صورت عدم 
نتیجه گیری، فقط از تیمی به تیم دیگر 
منتقل می شدند اما همیشه بودند و فوتبال 
ایران به حیاط خلوت آنان تبدیل شده بود.

نسل  تغییر  استارت  نهایت  در  اما 
مربیان فوتبال زده شد. اینکه فوتبال ما 
بیمار است و مشکالت بسیار دارد بماند 
اما همین که این فرصت برای مربیان 
جوان و با انگیزه فراهم شد را باید گامی 

رو به جلو قلمداد کرد.
جوان و با انگیزه اما بی تجربه

اساسی  تفاوت  و  فرق  مهمترین 
بین مربیان جوان و قدیمی به موضوع 
به  جوان  مربیان  می گردد.  باز  تجربه 
را  خود  کار  تازگی  به  که  آنهایی  ویژه 
آغاز کرده اند بی شک؛ تجربه رویارویی با 
اتفاقات و حواشی های فوتبال را ندارد و 
برای آن که بتوانند تصمیم درستی را در 
زمان مناسب بگیرند باید سال ها حضور 
به عنوان مربی را تجربه کنند. این که 
در شرایط بحرانی چه بگوید و یا با یک 
بازیکن خاطی در فضایی ملتهب چگونه 
حیاتی  و  مهم  موضوع  یک  کند  رفتار 
نظر،  بازیکن مد  این که  به ویژه  است 
ستاره و چهره ای محبوب برای باشگاه 

و هواداران هم باشد.
گفتار  غیرحرفه ای،  رفتار  یک 
این دست حتی  از  نسنجیده و مسایلی 
می تواند باشگاه و آینده حضور آن مربی 
را به چالش بکشد و اگر مروری بر فصل 
گذشته یا فصل قبل از آن داشته باشیم 
اتفاقات و حاشیه هایی  خواهیم دید چه 
رقم خورده  برتری  لیگ  تیم های  برای 
است. مربیان جوان انگیزه دارند، اما این 
کافی نیست و باید این انگیزه را با چاشنی 
تجربه تلفیق کرد تا بتوان به آینده و نتایج 
قابل قبول امیدوار بود. باید آنها را آموزش 
داد و فضای مناسب را جهت ارتقای سطح 

فنی و ... را برای آنان فراهم کرد.
بیگانه با واژه ترس

مربیان  به  نسبت  جوان  مربیان 
دیگری  تفاوت  قدیمی  و  پیشکسوت 
هم دارند، افراد جوان به واسطه ویژگی 
سنی خود قدرت ریسک پذیری باالیی 
دارند و از نظر اندیشه، به دنبال هیجان 
آن  موفقیت  نکنیم  فراموش  هستند. 
و  است  پذیری  ریسک  مرزهای  سوی 
این خصیصه در میان مربیان جوان به 

وضوح دیده می شود.
کمی  شرایط  سکه  سوی  آن  اما 
متفاوت است، وقتی انسان پا به سن می 
گذارد چه بخواهد و نخواهد قدرت ریسک 
رفتارهای  از  می آید.  پایین  پذیری اش 
سعی  بیشتر  و  می کند  دوری  هیجانی 
دارد آهسته اما پیوسته قدم بردارد. به بیانی 
دیگر خود را به گوشه ای امن می سپارد 
تا از اتفاقات و حاشیه ها دوری کند. هر 

چند دوری از حاشیه بسیار خوب است اما 
این که بخواهید در امنیت کامل باشید در 
بهترین شرایط می توان میانه های جدول 
نه  یعنی  بود.  متصور  تیم  یک  برای  را 
موفقیتی حاصل می شود و نه خطری 

شما و تیمتان را تهدید می کند.
مربیانی که هستند اما مدرک ندارند
و سووال  اتفاقات عجیب  از  یکی 
برانگیز در میان برخی از مربیان فوتبال 
ما این است که آنها مسوولیت هدایت 
یک تیم را بر عهده گرفته اند اما مدرک 
حرفه ای مربیگری را ندارند. مثل فردی 
اما  می نشیند  ماشین  فرمان  پشت  که 
گواهینامه رانندگی ندارد. او رانندگی را 
بلد است و تصادف نمی کند اما به همه 
قوانین رانندگی آشنایی ندارد و در شرایط 
بحرانی نمی تواند تصمیم درستی بگیرد. 
مگر می شود اعتبار، بودجه و آینده یک 
تیم و استان را به دست فردی سپرد که 
مدرک تخصصی و حرفه ای مربیگری 
ندارد؟ انگیزه و قدرت جوانی برای رسیدن 
به موفقیت شاید مالک باشد اما کافی 
نیست و مساله آموزش و تربیت مربیان 
نظر  مد  باید  که  است  امری  حرفه ای 
مدیران باشگاهی و فوتبالی ما قرار گیرد.
شاید اگر همین مربیان جوان تجربه 
دستیاری مربیان با تجربه و کاربلد را در 
کارنامه داشته باشند به نوعی بتوانند از 
آموخته های خود بهره ببرند اما اگر یک 
شبه از زمین فوتبال به روی نیمکت تیم ها 
منتقل شده باشند هنوز در حال و هوای 
مستطیل سبز هستند و این تغییر عقیده 

و رفتار کارآسانی نیست.
به  مربیان  جای  به  که  دستیارانی 

نشست می روند
مساله دیگری که در این میان روی 
می دهد به حضور نمایندگان فوتبال ایران 
در رویدادهای آسیایی و برون مرزی باز 
از  برخی  که  این  به  توجه  با  می گردد. 
سرمربیان لیگ برتری مدرک حرفه ای 

مربیگری ندارند نمی توان نام آنها را به 
صورت رسمی به فیفا یا AFC اعالم کرد 
و بر همین اساس نام دستیارانی که این 
مدرک را دارند در این فهرست جایگزین 
می شود. یعنی سرمربی وجود دارد اما در 
تاریخ و در سابقه حرفه ای فرد، چیزی 
دیده نمی شود. او هست اما دستیارش در 
نشست های خبری و در مقابل خبرنگاران 

پاسخگوی سوواالت است و ...
پیوس: چرخش غلطی که از بین 

رفت
مربیانی  جمله  از  پیوس  فرشاد 
است که از حضور مربیان جوان در لیگ 
استقبال می کند. او می گوید سال ها بود 
افراد  برخی  بین  در  غلط  چرخش  یک 
همین  همیشه  و  می شد  دیده  خاص 
وجود  باشگاهی  تیم های  در  فهرست 
داشت. به نظرم حضور مربیان جوان را 
باید به فال نیک گرفت اما باید شرایط این 
حضور و فعالیت حرفه ای را نیز مهیا کرد 

تا نتایج قابل قبولی هم به دست بیاید.
از  پرسپولیس  پیشکسوت  بازیکن 
مدیران فوتبالی می خواهد کمی صبر و 
حوصله کنند و به مربیان جوان فرصت 
سرمایه گذاری  این  تا  بدهند  را  مناسب 
هم  جوان  مربیان  به  او  دهد.  جواب 
توصیه می کند زمان و وقت را از دست 
ندهند و با حضور در کالس های مربیگری 
مدرک حرفه ای خود را گرفته دانش خود 
را افزایش دهند تا این اعتماد دوسویه به 

سرانجام برسد.
او تاکید می کند که مربیان جوان 
نسبت به مربیان قدیمی از انگیزه و جرات 
بیشتری برخوردار هستند و در زمین بازی 
از علم روز دنیا بهره می برند و به دنبال 
فوتبال سنتی و قدیمی نمی روند. همین 
شاخصه باعث می شود فوتبال ایران رشد 
چشمگیری داشته باشد که در نهایت به 

سود فوتبال ملی کشور خواهد بود.
نیازمند  حرفه ای  فوتبال  عبدی:  

مربیان حرفه ای است
پیشکسوت  دیگر  عبدی  حسین 
او  دارد.  متفاوت  نظری  ایران  فوتبال 
می گوید این که یک فرد بر روی نیمکت 
تیمی به عنوان سرمربی بنشیند اما مدرک 
است  غلطی  کار  باشد  نداشته  حرفه ای 
چون باعث افت کیفی لیگ برتر خواهد 
شد. من به حضور مربیان جوان اعتقاد 
دارم و آن را حرکتی رو به جلو می دانم اما 
به شرط آن که این حضور با فراهم شدن 

بسترهای حرفه ای و به روز دنیا باشد.
او اعتقاد دارد مربیان جوان باید دوره 
های آکادمیک فوتبال را سپری کنند، باید 
دانش روز فوتبال و فوت و فن آن را یاد 
بگیرند تا در شرایط خاص تیم خود را به 

خوبی هدایت کنند.
قلعه نویی در نقش آخرین بازمانده

اگر نگاهی به فهرست مربیان لیگ 
برتری داشته باشیم به نام امیرقلعه نویی 
با  باسابقه ای که  بر می خوریم، مربی 
۵۷ سال سن بر روی نیمکت لیگ برتر 
نسل  نوعی  به  نفرات  مابقی  و  نشسته 

جدید فوتبال ایران به شمار می روند.
مربیان کنونی لیگ برتر دو دسته 
هستند، گروهی مانند یحیی گل محمدی، 
تارتار و منصوریان که سابقه چند سال 
حضور در لیگ را تجربه کرده اند و گروه 
هستند  کار  تازه  نوعی  به  که  دیگری 
مانند جواد نکونام، محرم نویدکیا، فرهاد 

مجیدی و ...
متاسفانه باید قبول کنیم در چند سال 
اخیر همان قدر که به فوتبال پایه بی توجه 
بوده ایم به ارتقای دانش مربیان جوان و 
پشتوانه سازی در این خصوص نیز کم 
فوتبال  بخواهیم  اگر  است.  مهری شده 
ایران رشد کند باید راه کشوری همچون 
آلمان را در پیش بگیریم، فوتبالی هدفمند 
و به اصطالح ماشینی که مربیان در سیستم 
سازماندهی شده، رشد و ارتقا پیدا می کنند و 
برای همین است که همیشه فوتبال آلمان، 

حرف های بسیاری برای گفتن دارد. 
مربیان  نمونه  هاشیمان  و  باقری 

جوان، خوش فکر و آینده نگر
مربیانی  حضور  نکنیم  فراموش 
همچون کریم باقری در تیم پرسپولیس 
و تیم ملی آنقدر تاثیرگذار بوده که جو 
آرامی را در این دو تیم ایجاد کرده است. 
باقری با آنکه می توانست سکان هدایت 
سرخ پوشان را بر دست بگیرد اما با تدبیر، 
خود را در کادر فنی به عنوان مربی حفظ 
کرد تا همچنانی نشان بدهد یکی از نقاط 
قوت فوتبال ایران به شمار می رود. او در 
موفقیت  ارکان  از  یکی  بحرانی  شرایط 
پرسپولیس در فصل گذشته و فصل های 
قبلی بوده است و امروز حضورش در تیم 
ملی نیز تاثیر مثبتی به همراه داشته است. 
وحید هاشمیان نیز از این گروه بوده، او 
نیز به جای آنکه مرد اول باشد با آینده 
زده  رقم  خود  برای  را  شرایطی  نگری 
است که در سالیان آینده اثرات مثبت آن 

را خواهد دید و ... 
و اما یک سووال، آیا حضور مربیان 
روی  بر  که  تغییراتی  و  لیگ  در  جوان 
نیمکت های تیم ها شاهد هستیم، تحولی 
در فوتبال ایران به وجود آورده است و در 

مسیر درستی قرار داریم؟

نگاهی به حضور مربیان جوان در راس تیم های باشگاهی؛

پوست انداری نیمکت های فوتبال ایران! 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: برای تیم مدعی قهرمانی در آسیا 
خوب نیست که چنین مشکالتی داشته 
باید  الهالل  با  دیدار  آستانه  در  و  باشد 

مشکالت مرتفع شود.
تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی باید 
2۴ مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا به مصاف الهالل عربستان 
برود که مشکالت مالی این روزها بیش از 
پیش نایب قهرمان فصل قبل لیگ قهرمانان 
آسیا را آزار می دهد. همین مشکالت موجب 
کاره  نیمه  چهارشنبه  روز  تمرین  تا  شد 
تعطیل شود.فرشاد پیوس در گفت وگو با 
این  به  اشاره  با  جوانان،  دنیای  خبرنگار 
مشکالت، وضعیت پرسپولیس در آستانه 
دیدار حساس صحبت هایی انجام داد که 

در زیر می خوانید:
مشکالت مالی موجب شد تا تمرین 
روز چهارشنبه نیمه کاره بماند. نظر شما 

چیست؟
متاسفانه پرسپولیس خیلی وقت است 
با این مشکالت دست و پنجه نرم می کند، 

آنها هم  دارند.  بازیکنان هم صبری  اما 
زندگی حرفه ای دارند و باید به قول هایی 

که می شنوند عمل شود.
با  بازی  آستانه  در  مشکالت  این 

الهالل به تیم ضربه نمی زند؟
قطعا اگر حل نشود مشکل به وجود 
نرسد.  آنجا  به  کار  امیدوارم  آمد.  خواهد 

دیدار حساس و سرنوشت سازی را پیش 
رو داریم و تیم باید بدون مشکل برای 
این دیدار اعزام شود. این مشکالت باید 

در اسرع وقت حل شود.
مشکل دیگر این است که الهالل 
اما  دارد  قرار  لیگ  مسابقات  کوران  در 
هنوز لیگ ایران شروع نشده است. این 

موضوع چقدر در آستانه بازی با الهالل 
تاثیرگذار است؟

الهالل تیم خوبی است و قطعا شرایط 
سختی در انتظار پرسپولیس است. به طور 
حتم کادر فنی تدابیر الزم را خواهد اندیشید 
تا دچار مشکل نشویم. در دیدار با استقالل 
تاجیکستان هم اوضاع اینگونه بود اما دیدید 
که ما تیم برتر میدان بودیم و توانستیم به 

برتری برسیم..
پرسپولیس را چقدر تیم آماده ای برای 

این دیدار می بینید؟
پرسپولیس نشان داده که برابر هیچ 
حریفی، تیم دست و پا بسته ای نیست. 
برابر  ترس  با  الهاللی ها  باشید  مطمئن 
پرسپولیس قرار می گیرند که این موضوع 

به نفع ما است.
آیا این تیم می تواند طلسم قهرمانی 

را بشکند؟
پرسپولیس از هر نظر آماده است و 
ظرفیت قهرمانی را دارد. همه به پرسپولیس 
به چشم یک مدعی نگاه می کنند و این 

نکته مثبتی برای ما است.

بازیکنان هم صبری دارند؛

فرشاد پیوس: پرسپولیس ظرفیت قهرمانی در آسیا را دارد

رییس جدید سازمان صدا و سیمای 
کرد:  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  به صدا  پور  فردوسی  عادل  بازگشت 
سیما از لحاظ من منعی ندارد و می تواند 

برنامه خود را شروع کند.
پیمان جبلی روز شنبه در سفر به 
فوالد  تماشاگر  چند  دیدار  در  خوزستان 
اهواز  در  وی  با  آبادان  ونفت  خوزستان 
تواند  می  پور  فردوسی  عادل  گفت: 
دوباره در تلویزیون فعالیت کند و از نظر 

ما منعی ندارد.
کانون  رییس  سورانی  عباس   

هواداران صنعت نفت آبادان ضمن تقدیم 
پیراهن ورزشی این باشگاه به رییس جدید 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران گفت: خواسته اغلب هواداران فوتبال، 
بازگشت فردوسی پور به  صدا و سیما و گرم 
کردن فضای ورزش فوتبال است و  من 
به نمایندگی از تمامی فوتبال دوستان این 
خواهش را دارم که اجازه دهید فردوسی پور 
مجددا به تلویزین برگردد و برنامه ورزشی 

۹۰ را ادامه دهد.
هوادار  این  به  پاسخ  در  جبلی 
بازگشت  ما  دید  ز  ا گفت:  ورزشی 

فردوسی پور به شبکه های تلویزیونی 
هیچ منعی ندارد.

 عادل فردوسی پور مجری برنامه 
ورزشی ۹۰ از دو سال پیش  با نظر مدیران 
سیمای جمهوری اسالمی ایران به کار خود 
در تلویزیون پایان داد که همواره با اعتراض 

ورزش دوستان کشور مواجه شد.
از  یکی  پور  فردوسی   ۹۰ برنامه 
قویترین برنامه های فوتبالی صدا و سیما 
بوده که با نقدهای کارشناسی همواره مورد 
توجه ورزشکاران فوتبال و هواداران تیم ها 

مواجه بوده است.

رییس جدید صدا و سیما: 

بازگشت فردوسی پور به تلویزیون منعی ندارد
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

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

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

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

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

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

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

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

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

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

»ایرج  قلم  به  دیدارها«  و  »یادها  کتاب   
به  نو  نشر  سوی  از  تازگی  به  که  پارسی نژاد« 
چاپ رسیده، مجموعه  خاطراتی است که اسامی 
مهمی از اهالی فرهنگ، ادب و تاریخ ایران را در برمی گیرد و 
نکاتی ناخوانده و قابل تامل از زندگی این چهره های مشهور 

را بیان می کند.
 کتاب یادها و دیدارها تالیف ایرج پارسی نژاد که به تازگی 
از سوی نشر نو به چاپ رسیده، نه صرفا دفتر خاطرات ایرج 
پارسی نژاد، بلکه سندی است موثق که گوشه هایی از خلقیات و 
منش و رفتار جماعتی از کوشندگان عرصه ادبیات و فرهنگ و 

هنر ایران را در پنجاه سال اخیر آشکار می کند.
 نویسنده این کتاب، پژوهشگر، تاریخ نگار و استاد ادبیات 
فارسی دانشگاه های ژاپن و آمریکاست. او متولد سال ۱3۱۷ در 
آبادان است و در این کتاب یادداشت های خود را از یادمانده هایش 
از سال های دراز همدمی و همدلی با دوستانش گردآوری کرده 
است. او می گوید کوشیده در روایت هر خاطره، راستی و درستی 
را پیش چشم داشته باشد و از خیال بافی و قصه پردازی معمول 

در کار بسیاری از خاطره نویسان پرهیز کند.
پارسی نژاد در مقدمه این کتاب نوشته است:

از روزگار نوجوانی دلبستگی به ادبیات و هنر و فرهنگ 
ایران موجب شد که همۀ کار و زندگی ام با کسانی بگذرد که با 
این امور سروکار دارند. از این رو وقتی با دوستانی که به جا مانده اند 
از گذشته می گفتم با اصرار می خواستند که آنها را بنویسم. اما 
حقیقت این است که از این کار سر باز می زدم. ترسم این بود 

که مطالب شخصی و پیش پاافتاده باشد.
اما دوستان یادآور می شدند آنچه بر من گذشته بخشی از 
تاریخ فرهنگ و ادبیات و هنر معاصر ایران و روشن کنندۀ زندگی 
و حال و روزگار اشخاصی است که سهمی در آن داشته اند و 
بازگویی آنها می تواند برای آیندگان و کسانی که در شرح احوال 
و زندگی و آثار و خلقیات این افراد کنجکاوی دارند سودمند باشد.

کوشیده ام که در روایت هر خاطره راستی و درستی را پیش 
چشم داشته باشم و از خیال بافی و قصه پردازی معمول در کار 
بسیاری از خاطره نویسان بپرهیزم و هر جا که الزم بوده جزئیات 
را هم ثبت کنم. شاید همین خاطرات دیروز است که به زندگی 

امروز ما اعتبار می بخشد.
خواننده کتاب یادها و دیدارها در مطالعه این اثر با برخی 
از خصلت ها و افکار و عقاید نام آوران زمانه چون بدیع الزمان 
فروزانفر، پرویز ناتل خانلری، عبدالحسین زرین کوب، عباس 
زریاب خویی، محمدجعفر محجوب، ایرج افشار، سیروس پرهام، 
داریوش شایگان، شاهرخ مسکوب، نجف دریابندری، نادر نادرپور، 
محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدرضا شجریان، بهرام بیضایی، 
عباس کیارستمی و... آشنا می شود و نکته های نخوانده و نشنیده 

بسیاری می یابد.
نویسنده در شرح خاطراتش ابتدا از خانواده و کودکی و 
شهر آبادان شروع می کند و بیش از هر چیزی درباره پدرش 

میرزا عبدالرحیم، مردی دنیادیده اطالعاتی دقیقی به خواننده 
می دهد، پدری که تاجرپیشه است و اهل ادب و کتاب، دوستدار 

اهل فرهنگ و نشست و برخاست با فضال.
فضل پدر از فامیلی که برمی گزیند، پیداست. با این همه 
اطالعات کمی درباره مادر، خواهران و برادرانش در کتاب وجود 
دارد، شاید نویسنده ترجیح داده که بیشتر از انگیزه اش به ادبیات 
بنویسد و کمتر از زندگی شخصی بگوید. برای همین صفحات 
ابتدایی کتاب شامل نقل خاطراتی از کودکی، تاثیر پدر، شهر 
آبادان و دوستان پدر و دوستانی که با آنها در آبادان دمخور بوده 

است از جمله نجف دریابندری.
یکی از مسائلی که پارسی نژاد از آن به فعالیتش در کودکی 
در حیطه ادبیات اشاره می کند، فروش ناشیانه مجله در آبادان 
است: »یادم هست وقتی اولین شماره ]نشریه نوباوگان ایران[ 
را برای فروش به بچه ها عرضه کردم آنها ریختند روی سرم و 
همه را غارت کردند..« )ص ۱۵(؛ هر چند پس از این تجربه به 

خوبی از عهده فروش شماره های بعدی برآمد. 
در عین حال پارسی نژاد اشاره ای هم به معلمان دوران 
و  ذوق  پرورش  در  که  آنها  تدریس  و شیوه  دارد  مدرسه اش 
گرایشش به ادبیات بی تاثیر نبوده است: »دبیر تاریخ و جغرافیای 
ما حسن پستا بود که ما را به خواندن رمان و شعر نو تشویق 
می کرد. هر شاعری که از تهران به آبادان می آمد پستا برای او 
یک مجلس شعرخوانی ترتیب می داد. از جمله این شاعران کارو 
بود که در آن روزگار شهرتی به هم زده بود اما امروز از او نام و 

نشانی باقی نمانده« )ص ۱۸(.
اشاره می کند  پدر  به مرگ  نویسنده  ادامه خاطرات  در 
و مهاجرت از آبادان به تهران و ساکن شدن در خیابانی در 
میدان 2۴ اسفند )میدان انقالب کنونی( پس از آن به سرعت 
شرح  و  می رسد  دانشکده  به  و  می گذرد  خاطرات  روایت  از 
استادان و خاطراتی که با آنها دارد. روایت پارسی نژاد از وضع 
و حال استادانش از صفحات جذاب کتاب است که خواننده را 

به شوق می آورد.  
خاطرات پارسی نژاد از استادانش با عنوان »دانشکده ادبیات 
تهران- استادان من« شامل وصفی از حال و تدریس استادانی 
چون پرویز ناتل خانلری است که شارح عالقه خاصی به او 

دارد و در صفحات دیگر کتاب به این عالقه تاکید می کند یا 
جالل الدین همایی دیگر استادش است که در شرح او خوب و 
بد را با هم می گوید: از جمله این که اعتقادی »به تجدد در طرح 

و تقریر مباحث ادبی نداشت«.
اسامی معروف و مشهوری در فهرست کتاب آمده که از 

هر کدام شرح و نکته ای گنجانده شده است.
فهرست یادداشت ها و خاطراتی که پارسی نژاد در این کتاب 

گردآوری کرده، به ترتیب عبارت اند از:
تولد، پدرم و دوستانش، دوران مدرسه، دانشکده ادبیات 
نیما، همکالسان  بزرگداشت  استادان من، مجلس   _ تهران 
دانشکده، کار در موسسه انتشارات فرانکلین، خاطره هایی از استاد 
نجف، اسماعیل سعادت )۱3۰۴_۱3۹۹(، کار در بنیاد فرهنگ 
ایران، احمد تفضلی )۱3۱۶ _۱3۷۵(، فروغ فرخزاد )۱3۱3_ 
۱3۴۵(، سفر به خاور دور، کار در تلویزیون ملی ایران، ساسان 
صفا )۱323(، یداهلل رویایی )۱3۱۱(، شهریار )۱2۸۵_۱3۶۷(، 
جمال زاده  محمدعلی   ،)۱3۴۸_۱2۵۷( تقی زاده  سیدحسن 
کار در  ثالث )۱3۰۷_۱3۶۹(،  اخوان  )۱2۷۰_۱3۷۶(، مهدی 
گروه فرهنگی مرجان،  گزارش مجلس بزرگداشت نیما، گزارش 
خاکسپاری آل احمد، سفر به انگلیس کار در بی بی سی، محمدجعفر 
محجوب )۱3۰۱_۱3۷2(، پذیرش در دانشگاه آکسفورد، ازدواج، 
عبدالرحیم جعفری )۱2۹۸_۱3۹۴(، ابراهیم گلستان )۱3۰۱(، 
بازگشت به وطن، بازگشت به انگلیس-سفر به امریکا، سفر به 
ژاپن، بیژن مفید )۱3۱3_۱3۶3(، صادق چوبک )۱2۹۵ _۱3۷۷(، 
مجتبی   ،)۱3۶۸ _  ۱2۹۵( طبری  احسان  شوروی،  به  سفر 
مینوی )۱2۸۱_ ۱3۵۵(، عباس زریاب خویی )۱2۹۸_۱3۷3(، 
علی فاضل )۱3۰2_ ۱3۸2(، محمود صناعی )۱2۹۸_۱3۶۴(، 
شیرازی  حمیدی  مهدی   ،)۱3۸۷_۱2۹۹( آدمیت  فریدون 
)۱2۹3_۱3۶۵(، عبدالحسین زرین کوب )۱3۰۱_۱3۷۸(، قمر 
آریان )۱3۰۱_۱3۹۱(، شاهرخ مسکوب )۱3۰2_۱3۸۴(، ایرج 
افشار )۱3۰۴_۱3۸۹(، فریدون مشیری )۱3۰۵_۱3۷۹(، نادر 
نادرپور )۱3۰۸_۱3۷۸(، سیروس پرهام )۱3۰۷(، اسماعیل رایین 
)۱2۹۸_۱3۵۸(، تورج فرازمند )۱3۰۵_۱3۸۵(، حسن هنرمندی 
پرویز   ،)۱3۹۷_۱3۱3( شایگان  داریوش   ،)۱3۸۱_۱3۰۷(
کالنتری )۱3۱۰_۱3۹۵(، صفدر تقی زاده )۱3۱۱(، محمدرضا 
محمدرضا   ،)۱3۱۷( بیضایی  بهرام   ،)۱3۱۸( کدکنی  شفیعی 
 ،)۱3۸۸_۱33۴( مشکاتیان  پرویز   ،)۱3۹۹_۱3۱۹( شجریان 
عباس کیارستمی  )۱3۱۹_۱3۹۵(، علی هاشمی  )۱3۱۴_۱3۹3(، 
ایرج   ،)۱3۱۸( قطبی  رضا   ،)۱3۹3_۱3۱۴( بوستان  بهمن 
گرگین )۱3۱3_ ۱3۹۰(، سیروس ابراهیم زاده )۱3۱۶(، حمید 
صاحب جمعی )۱3۱۶(، محمدحسین میرمجلسی )۱3۱۹(، پرویز 
دوایی )۱3۱۴(، سیروس طاهباز )۱3۱۸_۱3۷۷(، بهروز برومند 

)۱3۱۹( و علی دهباشی )۱33۷(.
ایرج پارسی نژاد در 33۶  کتاب یادها و دیدارها به قلم 
صفحه و شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه به تازگی از سوی نشر 

نو به چاپ رسیده است. 

تاملی بر چهره های صاحب نام فرهنگ ایران در »یادها و نام ها«

»روزنه ای به اتاق های دربسته«؛ نگاهی به رابطه خبرنگار و دیپلمات
 »روزنه ای به اتاق های دربسته« به قلم کتایون 
المع زاده پژوهشی بی پرده در مورد »رابطه خبرنگار 

و دیپلمات« بر پایه مذاکرات هسته ای وین است.
نظرات  تابع  که  رند  دا حق  دیپلمات ها 
اندیشمندانی مانند هانس مورگنتا باشند که معتقد 
بود: »سیاست یعنی قدرت و قدرت یعنی نفوذ.« از دید 
مورگنتا، کار دیپلمات توسعه روابط با هدف »افزایش 
نفوذ« است تا کشورش دست باالتری در قدرت پیدا 
کند. در یک کالم، این کار جز واقع گرایی معنای 
دیگری ندارد و البته از آرمان گرایی به دور است. 
روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز متقابال حق دارند که 

بر اساس نظریه های اندیشمندان علم ارتباطات و روزنامه نگارانی چون ویلبر شرام )نظریه 
پاداش مخاطبان( و مک لوهان )نظریه نگاه جهانی و شفافیت( » رویکردی انتقادی « 
پیشه کنند و به مخاطبان پاداش بدهند. پاداش خبرنگار به مخاطب جز کسب اطالعات 

و شفاف سازی »اتاق های دربسته مذاکرات« چیز دیگری نیست؛ هست؟ )ص.۹(
کتایون المع زاده با سه دهه سابقه کار مستمر خبری در خبرگزاری ایرنا در کتاب 
روزنه ای به اتاق های دربسته با زیر عنوان »پژوهشی بی پرده درباره رابطه خبرنگار 
و دیپلمات با اتکا به مذاکرات وین« می کوشد به پرسشی پاسخ گوید که در جریان 
مذاکرات هسته ای وین ذهنش را به خود مشغول کرده بود: آیا این فرضیه درست 
است که بیش از سایر نقش های در تعامل با هم، دو نقش »دیپلمات« و »خبرنگار« 

با یکدیگر ناهمخوانند؟
وی در مقدمه می نویسد: تصور می کردم باید اطالعات زیادی در این زمینه موجود 
باشد؛ ولی هر چه در آثار روزنامه نگاری و دانشگاهی جستم، کمتر یافتم. درباره رسانه 
و دیپلماسی کارهای زیادی انجام شده بود، ولی از منظر خبرنگار و دیپلمات هیچ اثری 
وجود نداشت. با معمایی روبرو شدم که بخش هایی از آن گم شده بود. ناگزیر بودم 

پازلم را تکه تکه بسازم و بچینم؛ چیزی شبیه به »از نیستی به هستی«. )ص.۱۴(
دیپلمات در نقش خبرنگار، روزنامه نگار در نقش دیپلمات، روزنامه نگاران و طعم 
دیپلماسی رسانه ای، دیپلماسی رسانه ای در کاخ سفید، بازی رسانه و دیپلماسی در توافق 
هسته ای، حضور دیپلمات ها در رسانه های مجازی و اقتضائات حضور دیپلمات های 
ایرانی در دنیای مجازی، هفت فصل این کتاب را تشکیل می دهند که در 2۵2 صفحه 

و شمارگان ۴۴۰ نسخه توسط نشر ثالث به بازار کتاب آمده است.
مجید رضائیان استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم در دیباچه این کتاب، 
می نویسد: این پژوهش بر سه بنیان تجربه نگاری، نکته سنجی و تحلیل استوار است. 
را هم در مقام دیپلمات و هم در  امکان فراهم می شود که ما خود  این  بنابراین 
جایگاه خبرنگار قرار دهیم و از هر دو منظر به این رابطه بنگریم تا »تفاوت های« 
آشکار این دو را دریابیم. از این رو، کشف این رابطه از ویژگی های بارز این پژوهش 

است. )ص.۱۰(
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پروانه رسولی خوشبخت

جایزه 40 میلیونی برای آثار تجسمی با موضوع 
باستانی پاریزی و صفارزاده

فراخوان دومین جایزه آینه دار برای خلق آثار تجسمی با موضوع محمدابراهیم 
باستانی پاریزی و طاهره صفارزاده دو استاد اندیشمند زبان فارسی، منتشر شد تا 

جایزه ۴۰ میلیون تومانی به برگزیده این رویداد اهدا شود.
 هنرمندان می توانند تا چهارم آبان ماه آثار تجسمی خود را با موضوع شخصیت 
و مکتوبات دو استاد اندیشمند زبان فارسی، محمدابراهیم باستانی پاریزی و طاهره 

صفارزاده در سایت دومین جایزه آینه دار دوران ثبت کنند.
سیدعباس دعایی، مدیر مؤسسه آینه داران دوران با اعالم خبر فوق گفت: 
عالقمندان جهت آشنایی با شرایط فراخوان و ثبت نام می توانند به نشانی سایت 
این موسسه مراجعه کنند و برای دریافت آثار هم مرکز فرهنگی حکمت و فلسفه 

ایران با ما اعالم همکاری کردند.
با زبان هنر و  این جایزه گفت: شناخت مفاخر کشور  وی درباره اهداف 
به  ماست،  امیدواریم  اهداف  مهم ترین  از  اساتید  با  امروز  هنرمندان  آشنایی 
بهانه چنین رویدادهایی پیوند با آفرینش های ارزشمند بزرگان بیشتر و عمیق 
شود و فراتر از آن، آموزه های فرهنگی مستتر در آثار نخبگان به متن زندگی 

یابد. مردم تسری 
دعایی همچنین افزود: مجموعه فرهنگی آینه داران دوران با هدف بازشناسی 
راه  این  در  و  است  آمده  پدید  امروز  نسل  به  ایران  فرهنگی  مطرح  چهره های 
می خواهیم از برنامه های متنوع هنری که می تواند مورد توجه جامعه معاصر باشد 
بهره ببریم. با همین ایده، در دور نخست فراخوان جایزه آینه دار دوران، از هنرمندان 
تصویرگر دعوت شد تا داستان های استاد باستانی پاریزی را در قالب آثار تصویرگری 
آثار  را متوجه مکتوبات و  با جادوی تصویر، جوانان عالقه مند  بازآفرینی کنند و 
ایشان کنند که این دوره در کنار نام و یاد استاد، آثار و نام سرکار خانم دکتر طاهره 

صفارزاده از افتخارات استان کرمان و شهر سیرجان معرفی شده است. 
این دوره  این دوره جایزه گفت: فراخوان جدید  وی درباره نحوه برگزاری 
همزمان با زادروز استاد باستانی پاریزی دی ماه سال گذشته در فرهنگستان هنر 
جمهوری اسالمی ایران اعالم شد و با بزرگداشت استاد به صورت مجازی همراه بود.
جوایز این دوره که همراه با تقدیر و اهدای مدال جایزه آینه داردوران است و 
در کنار آن در هفت رشته هنرهای تجسمی هدیه چهل میلیون تومانی نیز درنظر 

گرفته شده است.
مهلت ارسال آثار تا زادروز سرکار خانم دکترطاهره صفارزاده تعیین شده که 
هنرمندان می توانند برای اطالع از جوایز و تقدیرهای دیگر و شرایط این دوره به 

درگاه اینترنتی آینه دار مراجعه کنند.
سید عباس دعایی ابراز امیدواری کرد بتوان برای بهره بردن از آثار هنرمندان 
جدید در کنار حمایتی که پیشکسوتان هنر از این برنامه از ابتدا داشته اند موزه ای 

برای معرفی فرهیختگان کشور از دریچه آثار هنری ایجاد کرد.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  گناوه  بند  وامالک  اسناد  ثبت  اداره 
ماده  موضوع  آگهی  فاقدسندرسمی  ی  ها  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
واراضی  ثبتی  وضعیتی  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3,آیین  ماده  3قانون 
وساختمان های فاقدسندرسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰۱۰۰۱22۱مورخ 
۱۴۰۰/3/2۷هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 
تصرفات  بندرگناوه  ملک  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتی  فاقدسندرسمی  های 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی یگانه فرزندمحمدرضابه شماره شناسنامه 
۵2۹۰۰22۸۰۵کدملی ۵2۹۰۰22۸۰۸صادره ازدیلم رانسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت2۱۱/۹3مترمربع در قسمتی ازپالک ۹۱۷اصلی واقع در امامزاده 
گناوه خریداری مع الواسطه ازاقای غالمرضا خلقی وشرکا محرزگردیده است لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزاگهی می شوددرصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره تسلیم وپس از 
اخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول  نمایندبدیهی است درصورت  تقدیم  قضایی 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشدصدورسندمالکیت مانع مراجعه 
متضرربه مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد.محمدچهابداررییس ثبت اسنادوامالک 

شهرستان گناوه ازطرف حمیدرضاباقرپور
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۶/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۷/۱۱
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آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا 
بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 

نمایند و  اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود  تا مدت دو ماه  الصاق در محل 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست صادره سنندج
۱-ششدانگ یک باب  ساختمان بنام آقای وفا خلیلی فرزند عابدین صادره 
سنندج تحت پالک ۴۰۱۴ فرعی از ۴ اصلی بخش ده بمساحت ۱22/۰۵ متر 
مربع جزء نسق زارعانه شماره ۱۴3۰۶ مورخه ۴۴/۱/۱۶دفتر ۱۰ سنندج بنام آقای 

اسمعیل رحمانی به آدرس سنندج روستای حسن آباد
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۶/2۷ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۷/۱۱ 
هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج     م الف ۱۹۱۷

مفقودی
سندکمپانی وشناسنامه مالکیت سواری پژو GLX ۴۰۵ به رنگ خاکستری 
متالیک مدل ۱3۹۸ به شماره انتظامی ۱2۵ م ۷۹-ایران ۴۶ به شماره موتور 
۱2۴K۱3۸۴۴۱۰ به شماره شاسی NAAM۰۱CE۵KK2۴۱۹۷2 متعلق به 

معراج باالئی چوبری مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی نورآباد
برگ سبز تراکتور کشاورزی
به مالکیت صالح شهودی 

مدل ۱3۹۱
شماره شهربانی:۱۷ ایران ۷۸۹ ک ۱2

N3HKA۱CE3TAM۱۹۵۴۵:شماره شاسی
LFW۰۱3۵۸A :شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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

کمسیون تشخیص موضوع ماده ۱2 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیر موات)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 رآی
)مترمربع(

نقاطyxپالک ثبتی
3908117.00692648.00۱
3908123.00692628.002

 سنندج )دولت۱۴۰۰/۶/2۹غیر موات۱۷۶۹
آباد(

 واقع در قسمتی از پالک ثبتی۱۶۱۶.۸۱
2۷۴3 اصلی

3908188.00692654.003
3908186.25692671.52۴

هیمن محمدی بهرام
سرپرست معاونت امالک وحقوقی م الف ۱۹۴۰   

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/3۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۷/۱۱

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند مالکیت 

در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند مالکیت اشخاصی که 
درخواست سند مالکیت مفروزی امالک مورد تقاضای خود را نموده اند و تقاضای آنها منتهی 
به صدور رای در هیئت حل اختالف گردیده اسامی و مشخصات آنها به شرح زیر در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز در دو روزنامه کثیراالنتشار و محلی جهت اطالع عموم آگهی می شود و 
چنانچه در مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود صدور سند مالکیت 
موکول به ارائه حکم دادگاه خواهد بود در غیر اینصورت چنانچه اعتراضی به این اداره واصل 
نگردد و یا معترض در مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اسناد مالکیت امالک مورد آگهی برابر مقررات بنام متقاضیان صادر خواهد شد و صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
۱-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک ۱۸۷۸ فرعی از ۴۹ فرعی از ۵۱ بخش ۸ قریه 
توبره ریز بنام اکبر قربانی به مساحت ۵۶۰۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عباس فتحی 
2-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک 2۱۱ فرعی از 2۸ اصلی بخش ۸ قریه بزوش 
بنام های علی و اسماعیل قربانی هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 

۱32۶۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق احمد و مجید قربانی 
3-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک 2۰۹ فرعی از 2۸ اصلی بخش ۸ قریه بزوش 
بنام های علی و اسماعیل قربانی هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 

232۱۹/۸۶ متر مربع مورد خریداری از محل نسق احمد و مجید قربانی 
۴-ششدانگ عرصه یک قطعه مزروعی پالک 2۱۰فرعی از 2۸ اصلی بخش ۸ قریه بزوش 
بنام های علی و اسماعیل قربانی هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 

۷۰2۷ متر مربع مورد خریداری از محل نسق احمد و مجید قربانی 
۵-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک 2۱2 فرعی از 2۸ اصلی بخش ۸ قریه بزوش 
بنام های علی و اسماعیل قربانی هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 

۱۷۶۹۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبدالکریم قربانی 
قریه  اصلی بخش ۸  از 3۶  فرعی  مزروعی پالک ۸۵  زمین  قطعه  ۶-ششدانگ عرصه یک 
آفریان سفلی بنام فروزان کمانگرپور به مساحت ۹۰۰۹ متر مربع مورد خریداری از محل نسق 

شکراهلل کمانگر پور
۷-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک 3۰۵ فرعی از 3۹ اصلی بخش ۸ قریه 
از محل نسق  مورد خریداری  مربع  متر  به مساحت 3۴۴۸۵/۴2  فاتحی  بنام کاظم  آهنگران 

مستثنیات کاظم فاتحی 
۸-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک 3۰۷ فرعی از 3۹ اصلی بخش ۸ قریه 
از محل نسق  مورد خریداری  مربع  متر  به مساحت 2۱3۵۸/۵۰  فاتحی  بنام کاظم  آهنگران 

مستثنیات کاظم فاتحی 
۹-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک 3۰۶ فرعی از 3۹ اصلی بخش ۸ قریه 
آهنگران بنام کاظم فاتحی به مساحت ۶۱۸۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق مستثنیات 

کاظم فاتحی
۱۰-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک 3۰۸ فرعی از 3۹ اصلی بخش ۸ قریه 
آهنگران بنام کاظم فاتحی به مساحت ۸2۵2 متر مربع مورد خریداری از محل نسق مستثنیات 

کاظم فاتحی
۱۱-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک ۹3 فرعی از ۴۰اصلی بخش ۸ قریه گنبده علیا 
بنام فتح اهلل نوری به مساحت ۱2۴۴3/۶۴ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عباس عزیزی 
۱2-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک 23۰ فرعی از ۶۱ اصلی بخش ۸ قریه 
چقابراله بنام حجت اهلل مرادی ورمنجه به مساحت ۷۴۹3۶/۶۰ متر مربع مورد خریداری از محل 

نسق مستثنیات سیف اهلل اردالنی
۱3-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۸ فرعی از ۴۹ اصلی بخش ۸ قریه صارم آباد 
بنام نبی عزیزی به مساحت ۱۱۰۰۴/2۵ متر مربع مورد خریداری از محل نسق صید احمد عزیزی 
۱۴-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۹ فرعی از ۴۹ اصلی بخش ۸ قریه صارم آباد 
بنام نبی عزیزی به مساحت ۱۰۹۰۸/۱۹ متر مربع مورد خریداری از محل نسق صید احمد عزیزی 
۱۵-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵۰۰ فرعی از ۴۴ اصلی بخش ۸ قریه 
الک بنام نبی عزیزی به مساحت ۴223۶ متر مربع مورد خریداری از محل نسق نبی فاطمه و 

فرشته عزیزی و گرجی علیمرادی 
۱۶-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵۰۱ فرعی از ۴۴ اصلی بخش ۸ قریه 
الک بنام نبی عزیزی به مساحت 3۷۴۹۵ متر مربع مورد خریداری از محل نسق نبی فاطمه و 

فرشته عزیزی و گرجی علیمرادی 
۱۷-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۵۶ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ قریه دولکرو 
بنام کیوان ورمزیار به مساحت 2۷۷۷۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عباس حسامی 

۱۸-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۵۷ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ قریه دولکرو 
بنام کیوان ورمزیار به مساحت 22۰3/۴۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عباس حسامی 
از  انبار(پالک 222 فرعی  ۱۹-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی)جهت اجری طرح 
۶۱ اصلی بخش ۸ قریه چقابراله بنام یداهلل حیدری به مساحت ۶۸2 متر مربع مورد خریداری 

از محل نسق منصور حیدری 
از 2۸ اصلی بخش ۸ قریه  باغ پالک 2۰۷ فرعی  اعیان یک قطعه  2۰-ششدانگ عرصه و 
بزوش بنام یوسف قربانی به مساحت 2۴۹۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق امین قربانی 
2۱-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵۶۶ فرعی از 33 اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۱2۸۹۴/۷۰متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق علی مرادی 
22-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵۶۸ فرعی از 33 اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۸3۰۰/۱۰ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق علی مرادی
23-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵۶۷ فرعی از 33 اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۶۸۵۰/۸۰ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق علی مرادی
2۴-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵۶۹ فرعی از 33 اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۸۶۵۷/2۰ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق علی مرادی
2۵-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵۷۰ فرعی از 33 اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۷۸۸۰/۵۰ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق علی مرادی
2۶-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵۷۱ فرعی از 33 اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۱۰32۱/۹۰ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق علی مرادی
2۷-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک ۹3 فرعی از ۱ اصلی بخش ۷ قریه کوانه 
بنام کیومرث کمانگر به مساحت 2۱۰۶/۴۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق محمد حسن 

روحانی و صالح و اسماعیل کمانگر 
2۸-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک ۹2 فرعی از ۱ اصلی بخش ۷ قریه کوانه 
بنام کیومرث کمانگر به مساحت ۴۹۰۴/۸۶ متر مربع مورد خریداری از محل نسق محمد حسن 

روحانی و صالح و اسماعیل کمانگر
2۹-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی و باغ پالک ۱۷۷ فرعی از 3۵ اصلی 
بخش ۸ قریه کوره دره علیا بنام علی فاتحی به مساحت ۶3۸۷۷/۷۰ متر مربع مورد خریداری 

از محل نسق عبداهلل فاتحی
از ۵۱ اصلی  از ۴۹ فرعی  باغ پالک ۱۸۷۶ فرعی  اعیان یک قطعه  3۰-ششدانگ عرصه و 
بخش ۸ قریه توبره ریز بنام محمد مرادی به مساحت ۶۷23 متر مربع مورد خریداری از محل 

نسق محمد غالمی 
3۱-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۵۴ فرعی از ۴۸ اصلی بخش ۹ قریه 
نسق  از محل  خریداری  مورد  مربع  متر  مساحت ۸۴2۹/۷۷  به  خالدیان  بهاءالدین  بنام  دگن 

سعید و فتاح خالدیان 
32-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک 3۱3 فرعی از ۷2 اصلی بخش ۸ قریه یغواسی 
بنام میالد غالمی دارتوتی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق محمود غالمی 
33-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک 22۷ فرعی از ۶۰ اصلی بخش ۸ قریه خانم 
آباد بنام پرویز کهریزی به مساحت ۴۶۷۵/۵۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عسکر امینی
3۴-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک ۸۴۵ فرعی از ۱۶ بخش ۸ قریه شاهینی بنام 
جمال رستمی به مساحت 2۹2۱۰/۷۷ متر مربع مورد خریداری از محل نسق اسماعیل رستمی
3۵-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۸۴3 فرعی از ۱۶ بخش ۸ قریه شاهینی 
بنام جمال رستمی به مساحت ۱۹۶3۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق اسماعیل رستمی

3۶-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۸۴۴ فرعی از ۱۶ بخش ۸ قریه شاهینی 
بنام جمال رستمی به مساحت ۱۰۱۷۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق اسماعیل رستمی

3۷-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۸۴2 فرعی از ۱۶ بخش ۸ قریه شاهینی 
بنام جمال رستمی به مساحت 3۱۵۱۷ متر مربع مورد خریداری از محل نسق اسماعیل رستمی

3۸-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک ۸۶ فرعی از ۱۸ اصلی بخش ۹ قریه عباس آباد 
بنام انوشیروان خزانی به ۷۰۴۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق رستم ابراهیمی –م الف ۶2

 تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۴۰۰/۰۶/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

علی محمد براتی-رئیس ثبت کامیاران
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از راست هوشیار خیام و احمد پوری 
اختصاصی دنیای جوانان

با چشم و ابرو های خود
چندین نفر را کشته ای

روح اله عسگری

بلبل به وقت صحبتت بدجور کم می آورد
پیش صدای مست تو سنتور کم می آورد

از بس که تو معشوقه ام، در شهر کشته داده ای
کشور برای کشته هایت گور کم می آورد

شیرین عسل، شیرین بیان، شیرین سخن، شیرین نگاه
بس که تو شیرین زاده ای زنبور کم می آورد

وقت سحر ای ماه من چشمان خود وا می کنی
خورشید پیش چشم نازت نور کم می آورد

با چشم و ابرو های خود چندین نفر را کشته ای
در نزد ابروهای تو ساطور کم می آورد!

ای دلبر بخشنده ام این شعر کوتاهم ببخش
در وصف روی ماه تو... معذور.... کم می آورد....
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نوبت لیلي به نادر قالح هم رسید

نادر فالح که در سال هاي اخیر 
یکي از بهترین و شاخص ترین بازیگران 
و  آثار سینمایي  نقش هاي مکمل  در 
جدیدترین  عنوان  به  بوده  تلویزیون 
نوبت  سریال  دوربین  جلوی  بازیگر 
حجازی  روح اهلل  کارگردانی  به  لیلی، 

رفت که قرار است به زودی از نماوا پخش 
شود. نوبت لیلی، نخستین همکاری مشترک فالح و حجازی است. این 
سریال لوکیشن های متعدد دارد و پس از اتمام فیلمبرداری فاز اول در شمال 
ایران، این روزها در تهران جلوی دوربین است. تولید سریال به زودی در 
یکی از شهرهای کویری ادامه خواهد یافت. نویسندگان این مجموعه مهدی 
شیرزاد، سروش چیت ساز و روح اهلل حجازی هستند و حجازی تهیه کنندگی 
این مجموعه را هم بر عهده دارد.. پیش از این هم بازیگراني چون گوهر 

خیراندیش، مهران غفوریان و مریال زارعي به این پروژه پیوسته اند.

پایان شایعات درباره فتحعلي اویسي

ر  خبا ا خیر  ا روز  یکي دو  در 
یسي  و ا فتحعلي  ه  ر با ر د عجیبي 
منتشر شده بود و حتي محمد شیري 
بازیگران  ز  ا میرجاللي  ا مریم  و 
قدیمي این عرصه اعالم کرده بودند 

و  است  رفته  کما  به  اویسي  فتحعلي  که 
مشخص نیست این خبر را از کجا آورده 
بودند چرا که روز گذشته همسر فتحعلی اویسی به این اخبار پایان داد 
و اعالم کرد: همسرم به هیچ وجه به کما نرفته و تنها دلیل مراجعه او 
به بیمارستان به دلیل مشکل قلبی بوده که چندین سال با آن درگیر 
بخش  به  خوشبختانه  و  کرد  سپری  آی سی یو  در  را  روز  چند  است، 
و  است  کنترل  تحت  شرایط  را شکر  خدا  است.  شده  منتقل  عمومی 
به  همسرم  که  گفته اند  برخی  اینکه  ندارد. ضمن  وجود  نگرانی  هیچ 

کرونا مبتال شده که صحت ندارد.

حمید لوالیي هم خوشنام شد!

و  بازیگر کهنه کار  لوالیی  حمید 
تلویزیون  و  سینما  طنز  آثار  محبوب 
روز گذشته به جمع بازیگران مجموعه 
علیرضا  کارگردانی  به  خوشنام،  طنز 
به  است  قرار  و  پیوست  نجف زاده 

به  بازیگران چند نقش اصلی دیگر  زودی 
این پروژه اضافه شوند. سریال طنز خوشنام، 
به تهیه کنندگی احمد زالی  و کارگردانی علیرضا نجف زاده و نویسندگی 
هومن  است.  تولید  حال  در  سیما  یک  شبکه  برای  سلیمانی  فهیمه 
حاج عبدالهی، شهره لرستانی، سحر ولدبیگی، فریده سپاه منصور، نیلوفر 
رجایی فر، محمدرضا داودنژاد، مهرداد ضیایی، ساناز سماواتی، الهه جعفری، 
سیامک ادیب، سلمان خطی، فرزاد حاتمیان، سیدرضا حسینی و مهری 
آل آقا از بازیگران اصلی خوشنام هستند. در خالصه داستان این سریال 

آمده است: از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو...
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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

آخرین وضعیت عزت اهلل مهرآوران...

یگر  ز با ن  ا ر و آ مهر عزت اهلل 
دوست داشتني کشورمان که چندروز 
کرونا شرایط  به  ابتال  دلیل  به  پیش 
بیمارستان  در  و  کرد  پیدا  نامناسبي 
خوبي  شرایط  هنوز  شد،  بستري 
ندارد. فرزند عزت اهلل مهرآوران درباره 

وضعیت سالمتی پدرش گفت: پیش از این 
لوله ونتیالتور به حنجره پدر وصل بود اما برای اینکه حنجره اش اذیت 
نشود لوله ونیتالتور از طریق نای به او وصل شده است. پزشکان پدرم 
را به خواب مصنوعی برده بودند ولي می خواهند میزان داروی خواب آور 
را کم کنند تا ببینند واکنش بدن چطور است و قرار شد در یکی دو روز 
آینده این کار تکرار شود، تا زمانی که پدر در حالت هوشیاری نتواند با 
دستگاه نفس بکشد نگرانی درباره وضعیت وی همچنان وجود دارد ولي 

فعالیت ویروس کامال متوقف شده است.

ما
سین
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محمد حسین زاده

تولیـد  اخیـر  سـال هاي  در 
در  معاصـر  تاریـخ  سـریال هاي 
بسـیار  خانگـي  نمایـش  شـبکه 
رونـق گرفتـه و شـاید چنـدان بیراه 
سـریال  کـه  بگوییـد  اگـر  نباشـد 
شـهرزاد، سـاخته حسـن فتحـي و 
البتـه اسـتقبالي کـه از این سـریال 
تاریـخ معاصـر  عاشـقانه در بسـتر 
شـد، موجبات سـاخت سـریال هاي 
دیگـري در ایـن ژانر را رقم زد. این 
روزها سـریال خاتون، اولین سریال 
تینـا پاکـروان از شـبکه خانگـي و 
پلتفـرم نمـاوا در حال پخش اسـت، 
علـي  تهیه کنندگـي  بـه  سـریالي 
اسـدزاده )کـه پیـش از ایـن تهیـه 
سـریال موفق قورباغه را در کارنامه 
داشـته( که بسیاري از اهالي رسانه، 
منتقـدان و حتـي مخاطبـان خاتون 
معتقـد هسـتند بـا همـان فرمـول 
سـریال شـهرزاد و البتـه با چاشـني 
تولیـد  بـه  سیاسـي،  موضوعـات 
رسـیده و حتـي برخي دیگـر معتقد 
از  برخـي  در  شـهرزاد،  از  هسـتند 
زمینه هـا الگوبـرداري هـم کـرده و 
جالب اینجاسـت که حتي اسـم این 
سـریال نیز مانند سـریال شـهرزاد، 
از شـخصیت اصلـي زن فیلـم وام 
گرفتـه اسـت. بـا ایـن حـال تاریخ 
و روایـت آن همـواره جـذاب اسـت 
حـال اگـر یـک درام یـا داسـتانی 
عاشـقانه در بستر تاریخ روایت شود 
می شـود.  دوچنـدان  آن  جذابیـت 
فیلمسـازان بسـیاری بـا اسـتناد به 
این موضوع، عاشـقانه های تاریخی 
ُپربیننـده سـاخته اند کـه مـدار صفر 
درجه، شـهرزاد و کیف انگلیسـی را 
می تـوان موفق ترین آنهـا در جذب 

دانسـت. مخاطب 

الهام از شخصیت هاي واقعي
خاتـون به قلـم تینا پاکـروان، 
بـر اسـاس داسـتان های واقعی و با 
الهـام از اشـخاص حقیقی همچون 
)خاتـون(  بختیـاری  بی بی مریـم 
در  داسـتان  اسـت.  شـده  سـاخته 
سـال ۱32۰ خورشـیدی آغاز شـده 

و بـا محوریـت زندگـی ایرانیـان و 
تاثیرگـذار  شـخصیت های  برخـی 
در زمـان اشـغال ایـران در جنـگ 
جهانـی دوم ادامـه می یابـد. زندگی 
خاتـون بختیـاری در خاتـون، مرکز 
توجـه و پـردازش در ایـن سـریال 
اسـت. زنـی جـوان کـه در ایرانـی 
کـه در زمـان ظهـور پهلـوی اول 
کشـاکش  در  کشـور  کـه  )زمانـی 
گـذر از سـنت بـه مدرنیتـه اسـت( 
میل به پیشـرفت دارد. در جامعه ای 
مناسـبات  و  سـنت ها  هنـوز  کـه 
مردسـاالنه وجـود دارد. مناسـباتی 
کـه شـیرزاد ملـک، همسـر خاتون، 
اسـت  آن  گرفتـار  همچنـان  نیـز 
امـا تـالش می کنـد کـه رفتـارش 
متفـاوت بـا رفتـار پـدرش باشـد و 
و  مـدرن  خاتـون،  بـا  مواجهـه  در 
در  ایـران  شـود.  ظاهـر  متمدنانـه 
خـالل جنـگ جهانـی دوم، یکـی 
دراماتیک تریـن  و  از حسـاس ترین 
دوره هـای تاریخی خود را طی کرده 
اما متاسـفانه در سـینما و تلویزیون، 
کمتـر به این برهه از تاریخ پرداخته 
شـده اسـت. دایـی جـان ناپلئـون، 
سـاخته مانـدگار ناصر تقوایـی تنها 
سـریالی اسـت که حضور نیروهای 
انگلیسـی در ایران را در حاشیه خود 
روایـت می کنـد. بعـد از انقالب نیز، 
مـدار صفـر درجـه و در چشـم بـاد، 
از معـدود مجموعه هایـی بودنـد که 
در این زمان تاریخی روایت شـدند. 
امـا حاال خاتون، محـور اصلی قصه 
خود را اشـغال ایران توسـط متفقین 

قـرار داده اسـت.

لـي  و ختـه  لبا د و  شـق  عا
! ي کسـتر خا

مهمتریـن ویژگـی خاتون این 
بـرای  اسـت کـه هیـچ عجلـه اي 
نـدارد. قسـمت  داسـتانش  روایـت 
بـه  تنهـا  ایـن مجموعـه  نخسـت 
معرفـی شـخصیت ها و نـوع نـگاه 
آنهـا بـه جامعـه اختصاص داشـت. 
در قسـمت های بعـدی نیز داسـتان 
کامال به شـکل سـر راست و عاری 
از شـاخ و برگ هـای اضافی روایت 
ایجـاد  بـرای  پاکـروان  می شـود. 

مخاطـب،  داشـتن  نگـه  و  تعلیـق 
داسـتان های  خـرده  روایـت  بـه 
قصـه،  کـردن  شـلوغ  و  بی ربـط 
چنـگ نینداختـه اسـت بلکـه بایـد 
ایـن  محبوبیـت  دالیـل  از  یکـی 
سـریال در همین نوع روایت سـاده 
و مسـتقیم آن جستجو کرد. هرچند 
باید قسـمت های بیشتری از خاتون 
منتشـر شـود تا بتوان درباره کیفیت 
آن بـا قطعیـت اظهـار نظر کـرد اما 
با همین چند قسـمت منتشـر شـده 
روایتـی  بـا  کـه  فهمیـد  می تـوان 
و  قضـاوت  از  دور  بـه  و  صادقانـه 
شـعارزدگی از ایـران و مردمانش در 
سـال ۱32۰ مواجه هسـتیم. اتفاقی 
که کمتـر در مجموعه های تاریخی 
آمیختـه  اکثـرا  و  می شـود  دیـده 
بـه تحریف هسـتند! دو شـخصیت 
اصلـی سـریال، خاتـون و شـیرزاد، 
همسرش، شخصیت های چندبُعدی 
بـرای مخاطب هسـتند و کارگردان 
از نمایـش آنهـا بـه شـکل سـفید و 
سـیاه مطلـق، پرهیـز کـرده اسـت. 

شـیرزاد بـا آن کـه فـردی نظامـی 
اسـت و روحیـات خشـک و جـدی 
هـم دارد امـا بـه طور کامـل منفی 
نیسـت و عشـق او به خاتون از این 
نظامـی یک شـخصیت خاکسـتری 
نیـز بـه عنـوان  می سـازد. خاتـون 
یـک زن جسـور و آزادی طلـب کـه 
اهدافـش برایش در اولویت هسـتند 
مثبـت  کمـال،  و  تمـام  طـور  بـه 
تصویـر نمی شـود و خودخواهـی و 
شـخصیتی  او  از  انفعالـش  گاهـی 
ویژگی هـای  از  می سـازد.  متمایـز 
بـا  کـردن  کار  پاکـروان،  مثبـت 
همچـون  برجسـته ای  فیلمسـازان 
بهـرام بیضایـی و مسـعود کیمیایـی 
اسـت که باعث شـده تا رد پای آنها 
را در خلـق دیالوگ هـای سـرزنده و 
موقعیت های پویا و درسـت، مشاهده 
کرد. مانیفسـت های وطن پرستانه در 
کتابفروشـی و دیالوگ هـای مابیـن 
خاتون و شیرزاد پیرامون انتخاب نام 
دخترشـان از جمله این دیالوگ های 
درسـت و منحصـر بـه فـرد اسـت. 
در خاتـون بـا زنانی شـجاع، جسـور 
و آزادی طلـب روبـرو هسـتیم کـه 
قـرار اسـت در ادامـه هـر کـدام از 
بـه  بزننـد.  را رقـم  آنهـا ماجرایـی 
فهیمـه  و  پرویـن  از خاتـون،  غیـر 
اکبـر نیـز از جمله این زنان هسـتند 
تاثیـر آنهـا در قصـه، در هر قسـمت 
یـک  خاتـون  می شـود.  پررنگ تـر 
روایتـی  تاریخـی در کنـار  سـریال 
درام و عاشـقانه، بـه دور از حـب و 
بغض هـای رایـج و بـا نگاهـی بـی 
طرف اسـت که قصد دارد داسـتانش 
را در کمال صداقت و صراحت بازگو 
کنـد. در ادامـه باید دید این سـریال 
را  خـود  اولیـه  طـراوت  می توانـد 

همچنـان حفـظ کنـد یـا خیر.

تیمي از اشخاص فوق العاده
فنـی  بخش هـای  در  خاتـون 
نیـز بسـیار غنـی اسـت. پاکـروان 
عوامـل  از  سـریالش  سـاخت  در 
دوربیـن  پشـت  بـرای  حرفـه ای 
فیلمبـرداری،  اسـت.  بـرده  بهـره 
طراحـی صحنـه و لبـاس، گریـم و 
موسـیقی متـن، از نـکات مثبـت و 
بـه  خاتـون  هنـری  دسـتاوردهای 
شـمار مـی رود. هومـن بهمنـش در 
منحصـر  و  زیبـا  قاب هـای  خلـق 
و  اسـتادانه  نورپـردازی  فـرد،  بـه 

و  مالیـم  دوربیـن  حرکت هـای 
حسـاب شده، بسـیار دقیق و بینظیر 
گونـه ای  بـه  اسـت  کـرده  عمـل 
کـه هـر فریـم از ایـن سـریال را 
بـه مثابـه یـک قاب نقاشـی شـده 
گرفـت.  نظـر  در  می تـوان  مجـزا 
کامیـاب امیـن عشـایری در مقـام 
طـراح صحنـه و سـارا سـمیعی بـه 
عنوان طراح لباس نیز بسـیار موفق 
عمـل کرده انـد. توجه بـه جزئیات و 
کهـن الگوهـای تاریخـی در کنـار 
دالیـل  جملـه  از  بصـری،  حـظ 
کیهـان  اسـت.  دو  ایـن  موفقیـت 
موسـیقي  برجسـته  اسـتاد  کلهـر، 
کشـورمان سـاخت موسـیقی متـن 
خاتـون را بـر عهـده داشـته اسـت. 
موسـیقی اسـتاندارد او، آنچنـان بـا 
تـار و پـود قصـه و تصاویـر آمیخته 
شـده که یکـی از عناصـر تاثیرگذار 
این سـریال را شـکل داده است. در 
راس ایـن گـروه نیـز تهیه کننده اي 
بـه نام علـي اسـدزاده حضـور دارد 
سـریال  تهیـه  ایـن  از  پیـش  کـه 

موفـق و محبوبـي چـون قورباغـه 
را در کارنامـه داشـته و مشـخص 
اسـت کـه وقتـي یـک تهیه کننـده 
کاربلـد باالي سـر یک گروه باشـد، 
همـه چیز مهیاي سـاخت یـک اثر 
موفـق خواهـد بـود. علي اسـدزاده 
در خاتـون نیـز سـعي کـرده ماننـد 
قورباغـه همـه شـرایط را مهیا کند، 
از لوکیشـن هاي جـذاب و متعـدد تا 
گردهم آوردن بازیگران و سـتارگان 
بـزرگ براي این سـریال پرسـتاره.

کهکشاني ها در سریال خاتون
سـریال  بازیگـران  ترکیـب 
خاتـون، ترکیـب درسـت و ایده آلی 
اسـت. پانتـه آ پناهی هـا بـه عنـوان 
مشـاور، تینا پاکـروان را در انتخاب 
بازیگران همراهی کرده اسـت. این 
کارگـردان در هدایـت بازیگرانـش 
موفـق و هوشـمندانه عمـل کـرده 
و بزرگتریـن تاثیـر را در باورپذیری 
اسـت.  آورده  وجـود  بـه  داسـتان 
نـگار جواهریـان در نقـش خاتـون، 

از کلیشـه های همیشـگی خود دور 
شـده و از قالـب زنـی کـه تنهـا بـا 
تکیـه بـر عواطـف و احساسـاتش 
بـا دنیای پیرامـون مواجه می شـود 
خـارج شـده اسـت. ایـن بازیگر در 
نمایـش زنـی جسـور که بـر خالف 
سـنت های حاکم بـر جامعه حرکت 
می کنـد بسـیار موفـق ظاهر شـده 
اسـت. خاتـون را بایـد نقطه عطفی 
دانسـت.  جواهریـان  کارنامـه  در 
فعـال  بازیگـر  خطیبـی،  اشـکان 
تئاتـر کـه بـرای مدتـی از سـینما و 
تلویزیـون دور بـود حـاال بـا خاتون 
بـار دیگر به دنیای تصویر بازگشـته 
اسـت. این بازیگـر نیز نقش پیچیده 
کـرده  ایفـا  بـه خوبـی  را  شـیرزاد 
اسـت، جدیت و خشونت در مواقعی 
دارد  تـن  بـر  نظامـی  لبـاس  کـه 
در  متانتـش  و  آرامـش  کنـار  در 
مواجهـه بـا خانـواده بـازی پـر فراز 
و نشـیبی را از او بـه معرض تماشـا 
نکتـه  شـاید  امـا  اسـت.  گذاشـته 
بازیگـران  کـه  باشـد  ایـن  جالـب 
چهره هـاي  سـریال  ایـن  مکمـل 
هسـتند  بزرگـي  و  شناخته شـده 
کـه برخـي از آنهـا در نقش هایـي 
از گذشـته ظاهـر  کامـال متفـاوت 
شـده اند و قطعـا بـرگ برنـده ایـن 
مدیـري  مهـران  هسـتند.  سـریال 
سـال ها  کـه  غفوریـان  مهـران  و 
دیـده  کمـدي  کارهـاي  قـاب  در 
شـده اند در ایـن سـریال نقش هایي 
جدید و دور از کلیشـه دارند. سـتاره 
پسـیاني و عاطفه رضـوي نیز دیگر 
نقش هـاي شـاخص و متفـاوت این 
سـریال هسـتند و شـینم مقدمـي 
تـازه  نقشـي  در  دیگـر  بـار  نیـز 
بازغـي  پژمـان  اسـت.  درخشـیده 
داشـت  کوتـاه  حضـوري  هرچنـد 
ایفـا  را  امـا نقشـي بسـیار جـذاب 
کـرد و بابـک حمیدیـان نیز نقشـي 
متفاوت از گذشـته را در این سریال 
میرسـعید  اسـت.  داشـته  برعهـده 
مولویـان، رضـا بهبـودی، شـاهرخ 
فـرخ  جعفـری،  بهنـاز  فروتنیـان، 
مهـدی  ثروتـی،  مهتـاب  نعمتـی، 
قربانـی، محمـد شـیری، سـروش 
صحت، بهنام شـرفی، علی فروتن، 

داریـوش موفـق و آیـدا ماهیانـی از 
دیگـر بازیگـران خاتـون هسـتند و 
غـزل شـاکري نیـز در این سـریال 
نقـش فهیمـه اکبـر را بـازي کـرده 
و  خواننـده  اکبـر،  فهیمـه  اسـت. 
نویسـنده گیالن شـناس کـه کتاب 
کـرد.  تهیـه  را  گیـالن  طباخـی 
و  می خوانـد  زبـان  چنـد  بـه  او 
را  موسـیقی  آمـوزش  شـوروی  از 
مدتـی  ایـران  در  و  کـرد  شـروع 
خان محجوبـی  مرتضـی  شـاگرد 
از  اکبـر در بسـیاری  بـود. فهیمـه 
خیریـه  سـازمان های  و  انجمن هـا 
و مجامـع زنـان عضویت داشـت و 
مسـئول کمیسـیون هنری جمعیت 
راه نـو بـود. ترانـه گیـالن جـان، را 
سـرتیپ پور بـرای گیـالن خانـوم، 
دختـر بـزرگ فهیمـه اکبر سـروده 
متفـاوت در عصـری  زنـی  اسـت. 
متفـاوت کـه قابـل احتـرام بـود و 
کمتر نامش شـنیده شـده بود چون 
زن بود شـاید. یادی از او در دورانی 
کـه بـه همـراه شـوهرش محسـن 

می زیسـت. رشـت  در  خان اکبـر 

نمادي از زن اصیل ایراني
نرگس آبیار، فیلمسـاز شاخص 
و برجسـته سـینماي کشـور کـه در 
سـال هاي اخیـر آثاري درخشـان را 
خلق کـرده و به یکي از موفق ترین 
شـده  تبدیـل  سـینما  فیلمسـازان 
تحسـین  در  را  یادداشـتي  اسـت، 
سـریال خاتون نوشـته اسـت. او در 
ایـن یادداشـت آورده اسـت: غرش 
طیاره ها    ی روسـی در آسمان رشت، 
بـاران توأمان اعالمیه هـا و بمب ها 
بـر سـبزه میـدان، پرهیـب ناوهای 
روسـی کـه از دهانـه خـزر پدیـدار 
پرچم هـای  و  پارچـه  می شـوند، 
سـرخی کـه بـر در و دیـوار آویخته 
شـده و شـره خون را تداعی می کند 
و قـرار اسـت تاثیر ویرانگـرش را تا 
چند    یـن دهـه از تار    یـخ ا    یـن مـرز و 
بـوم بـه جا بگـذارد. اما بـا این همه 
و بـا تمـام این هـا، رشـت دهـه 2۰ 
هنـوز و همچنـان رشـت خوشـایند 
از  دلپذ    یـر    ی  نوسـتالژ    ی  اسـت، 
کافه ها، کتاب فروشـی ها، عشـق ها 
و شب نشـینی ها    ی افسـران ارتـش 
و تـب امیـل زوال و... خاتون، خود 
خاتـون، نمود و نمادی از زن اصیل 
بختیـاری  اصالتـا  اسـت،  ایرانـی 
سـاکن  و  تهـران  شـده  بـزرگ  و 
مـادر  از  را  تیرانـدازی  کـه  رشـت 
آموختـه و می خواهـد در کشـاکش 
را  خـودش  راه  مدرنیتـه  و  سـنت 
بـرود، هسـته مرکـزی درام در دل 
واکاوی  بـه  تاریخـی  رویـدادی 
مفاهیمـی اساسـی می پـردازد کـه 
اهمیـت آن در زمانـه حاضـر کامال 
ضروری اسـت. خط اصلی داسـتان 
پیوسـته روی مفاهیم دوگانه استوار 
اسـت، مفاهیمی از جنس شرافت و 
رذالـت، آزادی و ذلـت، اسـتقالل و 
اشـغال، غرور و خفت و... این همه 
بر محور عشـق و وطن می چرخد و 
شعاعش گسـترش می یابد، خالصه 
کـه خاتون به قول میرزاده عشـقی، 
درد عشـق وطن دارد. همین عشق 
اسـت که قرار اسـت وحشـت را به 
شـجاعت بـدل کنـد، تـراژدی را به 
حماسـه. تینـا پاکـروان بـا نگاهـی 
زنانـه بـه تاریـخ پـر از خشـونت و 
سراسـر حادثـه آن دوران، ترکیبـی 
از هراس و نوسـتالژی را خلق کرده 
کـه حاصلش حـال و هوایی متمایز 

اسـت که بـه یـاد خواهـد ماند.


