
راهکار های مجلس برای یک مشکل اقتصادی؛

اصالح ساختار بودجه با حذف یارانه های پنهان 

ه  د ا نــو خا و  ن  نــا ز ر  مــو ا ون  معــا
رییس جمهــوری از دســتور رییــس جمهــوری 
بــرای رفــع محرومیــت از زنــان بــا پرهیــز از هــدر 
ــن  ــه در پژوهش هــای تکــراری و تدوی ــت و هزین دادن وق
برنامــه عملیاتــی بــر پایــه تحقیقــات انجــام شــده، خبــر داد.

انســیه خزعلــی روز جمعــه در حســاب کاربــری 

خــود در توییتــر نوشــت: »دســتور اکیــد ریاســت محتــرم 
جمهــوری بــرای رفــع محرومیــت از زنــان بــا: ۱- پرهیــز 
از هــدر دادن وقــت و هزینــه در پژوهش هــای تکــراری و 
ــر پایــه تحقیقــات  مــوازی ۲- تدویــن برنامــه عملیاتــی ب

انجــام شــده.«
صفحه ۲

یک نماینده مجلس:

کمیسیون انرژی از افزایش قیمت
 قبوض برق مشترکین جلوگیری می کند

تزریق واکسن از مهمترین ابزارهای مقابله با کرونا
اکنون با وفور واردات واکسن کرونا و 
دعوت عموم مردم بر تزریق این واکسن، 
قرار  سرعت  ریل  بر  واکسیناسیون  قطار 
به روی مهار کرونا و کنترل  امید  گرفته و درهای 
موج ششم این بیماری که متخصصان وقوع آن را در 

آبان ماه هشدار داده اند، گشوده شده است.
واردات  افزایش  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اخیر  ماه  یک  طی  واکسیناسیون  تسریع  و  واکسن 

در کاهش تلفات کرونا تاثیر بسزایی داشته است.
به هر حال واردات واکسن همچنان ادامه دارد 
و روز یکشنبه هفته گذشته، شصت ودومین محموله 
وارداتی واکسن کرونا با برند آسترازنکا شامل ۳۵۰ 

هزار دز از اتریش وارد کشور شد.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

موفقیت دراجرای ماموریت ها حاصل عملکرد دقیق 
روابط عمومی و واحد آموزش است 

4
ضرورت آموزش مهارت های زندگی و عشق ورزی در نوجوانی

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1850-  شنبه 17  مهر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ناصر آویژه: تئاتر 

همواره مهجور 
است خصوصا در 

دوران کرونا 

6ورزش
یزدانی: آنالیز کشتی 
با تیلور را کامال اجرا 

کردم

هنگ 7فر

اين روزها نمايش شب طوالنی يلدا، در حال اجزاست. يكي 
از نمايش هايي كه در دوران كرونا و عليرغم اينكه مخاطبان 
تئاتر، از رفتن به سالن هاي تئاتر هنوزهم دوري مي كنند، اما با 
استقبال نسبتا خوبي همراه بوده است. ناصر آويژه، كارگرداني 

اين اثر را بر عهده دارد ...

به گزارش دنيای جوانان به نقل از روابط عمومی فدراسيون 
كشتی، حسن يزدانی در خصوص تاكتيک اتخاذ شده و نحوه 
بايد  تيلور آمريكايی گفت: در اين خصوص  پيروزی مقابل 
از مجموعه ای كه دست به دست هم دادند تا اين موفقيت 

حاصل شود، تشكر كنم. 

صندوق   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ سال  تكميلی  درمان  بيمه شدگان 
اعتباری هنر، می توانند با مراجعه به بيش از ۸۹۰۰ مركز 
از خدمات  ارائه كارت ملی  خدمات دهی )سراسر كشور( و 
درمانی )تا سقف تعهدات بيمه نامه مطابق تعرفه های اعالمی 

وزارت بهداشت و كسر فرانشيز( برخوردار شوند.

نحوه برخورداری از 
خدمات بیمه تکمیلی 

و دریافت خسارت 
اعضای صندوق هنر

دستور رییس جمهوری برای رفع محرومیت از زنان زنگ خطر قطع گاز در زمستان
 با رشد ۲.۵ درصدی مصرف

اگرچه ایرانی ها در ۶ ماهه اول امسال حدود یک درصد گاز کمتری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف کرده اند، اما آمارها نشان می دهد با 
شروع پاییز و خنک شدن نسبی هوا، مصرف گاز رشد ۲.۵ درصدی را تجربه 
کرده است.ایرانی ها در مصرف انرژی یکی از بدمصرفترین ملت های جهان هستند. تا 
آنجا که بر اساس آمار اعالم شده از سوی آژانس بین المللی انرژی، ایران رتبه نخست 

را در پرداخت یارانه انرژی جهان به خود اختصاص داده است.
صفحه ۳

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه نمی 
توان زمانی قطعی برای آغاز آموزش حضوری اعالم کرد، 
آموزش  ترم  این  دانشجویان  است  این  ما  بنای  گفت: 
مجازی داشته باشند، به همین جهت لیست دانشجویان برای دریافت 

اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات ارسال شده است.
دکتر  علی خاکی صدیق ضمن بیان این مطلب از ارسال لیست 
دانشجویان و اساتید برای دریافت اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات 

خبر داد و اظهار کرد: وزارت علوم بنا را بر این گذاشته است که ترم 
جاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز مجازی برگزار شود 
به همین جهت دانشجویان تا پایان ترم می توانند از اینترنت رایگان 
برای آموزش مجازی استفاده کنند. ما طی سه ترم گذشته نیز اینترنت 
رایگان برای دانشگاهیان داشتیم که امیدواریم برای ترم پیش رو نیز 
این امر بطور کامل و برای همه دانشجویان به راحتی محقق شود.
صفحه ۲

ترم جاری آموزش، مجازی خواهد بود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه
 )نوبت اول(

فراخوان تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ایی ) با ارزیابی ساده (
مشخصات مناقصه :

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (موضوع مناقصهشماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار

شرکت ملی 
حفاری ایران

Tender No.: FP/20-00/080
Indent No.:08-22-9745052P/F: ELMAGO CO EDDY CURRENT BRAKE55,3862000093985000502

Tender No.: FP/20-00/081
Indent No.:08-22-9745058 P/F:LANZHOU DRAWWORKS64,2842000093985000504

Tender No.: FP/20-00/082
Indent No.:08-22-9845053P/F: CAMERON GATE VALVE TYPE FLS69,2322000093985000505

Tender No.: FP/20-00/083
Indent No.:08-22-9845130P/F: ONE PIECE SAFTY VALVE204,4762000093985000506

Tender No.: FP/20-00/084
Indent No.:08-22-9945026P/F: HYDRALIFT TOP DRIVE148,0562000093985000508

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

R به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب  روش ارزیابی
با موضوع مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

نحوه دریافت اسناد مناقصه :

تاریخ شروع دریافت
توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.

) از تاریخ 1400/07/18 تا تاریخ   1400/08/1(

30  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد .) تاریخ 1400/09/03( بازگشایی پاکات .) تاریخ 1400/09/03 ( آخرین مهلت تحویل اسناد

آدرس مناقصه گزار جهت دریافت 
اطالعات

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 
-113 اداره تدارکات خارجي کاال- خانم رضوی 06134148707

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

مبلغ تضمین

           2,770  یورو  جهت تقاضای خرید شماره :9745052   
          3,215    یورو  جهت تقاضای خرید شماره :9745058  
       3,462    یورو  جهت تقاضای خرید شماره :9845053    
        10,224    یورو  جهت تقاضای خرید شماره :9845130  

     7,403    یورو  جهت تقاضای خرید شماره :9945026 

انواع تضامین قابل قبول

	 طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی
براساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج 

در سامانه سنا ) www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
	.ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱۲۳4۰۲/ت ۵۰۶۵9 ه تاریخ ۱۳94/۰9/۲۲ و اصالحات بعدی آن
	 در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4۰۰۱۱۱4۰۰۶۳7۶۶۳۶ تحت عنوان تمرکز

) IR ۳۵۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱4۰۰۶۳7۶۶۳۶ وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا
90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت محل تحویل ضمانتنامه
B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس: 34148569 061– 34148580 061

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) 
ستاد (به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

اداره تدارکات خارجی کاال
               http://sapp.ir/nidc_pr                 www.nidc.ir         کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

شناسه آگهی : 1196839

دبیـر کمیته علمی کشـوری کرونا 
بـا بیـان اینکـه بـاال بـودن مرگ هـای 
ناشـی از کرونـا در کشـور و در برخـی 
اسـتان ها، از آثـار پیـک پنجـم اسـت، 
بـروز  احتمـال  دربـاره  در عیـن حـال 
پیـک ششـم، گفت: بسـیاری از مجامع 
کـه  کردنـد  اعـالم  دنیـا  در  علمـی 
ممکـن اسـت در اواخـر اکتبـر بـا پیک 
جدیـدی مواجـه باشـیم. بـا ایـن حـال 

اسـاس  بـر  پیش بینی هـا  ایـن  همـه 
اقدامـات بهداشـتی و رعایـت جامعـه، 
میـزان واکسیناسـیون و همچنین اینکه 
سـوش جدیدی که نسـبت بـه اقدامات 
بهداشـتی یـا واکسـن مقـاوم باشـد یـا 

خیـر، متغیر اسـت.
دکتـر حمیدرضا جماعتـی، درباره 
وضعیـت کرونـا در کشـور و علت قرمز 
بـودن  بـاال  و  شـهرها  برخـی  بـودن 

گفـت:  مناطـق،  برخـی  در  مرگ هـا 
در  و  کشـور  در  مرگ هـا  بـودن  بـاال 
برخـی اسـتان ها، از آثـار پیـک پنجـم 
اسـت. حـال در برخـی اسـتان های بـا 
رعایـت  و  اقدامـات  و  واکسیناسـیون 
خـود مـردم آمـار کمتـر شـده، امـا در 
برخـی اسـتان ها متاسـفانه هنـوز  بـه 
حـد کنتـرل خـود نرسـیده اسـت. در 
عیـن حـال میـزان مـرگ و میـر هم با 

قرمـزی اسـتان ارتباطی نـدارد؛ چراکه 
معمـوال در بسـیاری مناطـق مـرگ و 
میـر بـه دلیـل شـدت بیمـاری اسـت. 
بیمـاران  از  بسـیاری  دیگـر  سـوی  از 
دیرهنـگام مراجعـه می کنند کـه منجر 
بـه درگیـری شـدیدتر ریـه می شـود و 
در  بیمـاران  بسـیاری  باعـث می شـود 
بسـتری  ویـژه  مراقبـت  بخش هـای 
شـوند. بنابرایـن هـم شـدت بیمـاری و 

هشدار دبیر کمیته علمی کشوری کرونا؛

احتمال بروز پیک ششم در اوایل آبان
هـم مراجعـه دیرهنگام، میـزان مرگ و 
میـر را بـاال می بـرد، امـا از نظـر میزان 
بـروز، آثـار باقـی مانـده از پیـک قبلـی 
اسـت کـه امیدواریـم بـه تدریـج طـی 
دو سـه هفتـه آینده با واکسیناسـیون و 
اقدامـات بهداشـتی که انجام می شـود، 
بتوانیـم شـاهد باشـیم که این شـهرها 
هـم از قرمـز بـه سـمت نارنجـی و زرد 

کنند. حرکـت 
وی دربـاره پیش بینـی زمـان دو 
رقمـی شـدن مرگ ها در کشـور، گفت: 
فکـر می کنـم اگـر بـا مسـاله جدیـدی 
مواجـه نشـویم، کـه البتـه مـا اقدامات 
الزم را در کمیته علمی برای پیشگیری 
از پیـک جدید، مصوبات را انجام دادیم، 
بـر همیـن اسـاس امیدواریم بـا اجرای 
پیـک  ایجـاد  عـدم  و  مصوبـات  ایـن 
جدیـد، بتوانیـم طـی چنـد هفتـه آینده 
بـا انجـام واکسیناسـیون های قـوی که 

در حـال انجـام اسـت و اقدامات سـریع 
و عاجلـی کـه در کنـار واکسیناسـیون 
انجـام می شـود، شـاهد کاهـش میزان 
مـرگ و میـر باشـیم. جماعتـی دربـاره 
جزئیـات مصوبـات پیشـگیرانه، گفـت: 
خالصـه ایـن مصوبـات شـامل ادامـه 
تسـریع واکسیناسـیون برای رسیدن به 
ایمنی جمعی اسـت و همچنین موضوع 
استفاده از واکسـن های بوستر است که 
باید اسـتفاده شـود. همچنیـن اقداماتی 
ماننـد بسـته مانـدن مجامـع عمومی و 
مدارس و دانشـگاه ها تا زمانیکه بتوانیم 

بـه ایمنـی جمعی برسـیم.
معیار رنگ بندی کرونایی شهرها

رنگ بنـدی  معیـار  دربـاره  وی 
بـر  بندی هـا  رنـگ  گفـت:  شـهرها، 
اسـاس میـزان ابتال بـه بیماری اسـت. 
یعنـی ممکن اسـت که میـزان مرگ و 
میـر در شـهری کـم باشـد، امـا چـون 

میـزان ابتـال کـه بر اسـاس تشـخیص 
بیمـاری کروناسـت، زیاد اسـت و وقتی 
تعـداد ابتـال باال رود، تعداد بسـتری هم 
بـاال رفتـه و می تواند منجر بـه افزایش 
مرگ و میر شـود، برای ما یک آالرمی 
اسـت کـه در اینجـا بایـد اقداماتـی را 
انجـام دهیـم. اسـاس رنگ بنـدی بـر 
اسـاس تعـداد افـرادی اسـت کـه بـه 
بیماری مبتال شـدند و بر اسـاس میزان 

تشـخیص تعـداد افـراد مبتال اسـت.
بـروز  احتمـال  دربـاره  جماعتـی 
از  بسـیاری  نیـز گفـت:  پیـک ششـم 
مجامـع علمـی در دنیـا اعـالم کردنـد 
کـه ممکن اسـت در اواخـر اکتبر یعنی 
اواخـر مهـر و اوایـل آبـان ماه بـا پیک 
جدیـدی مواجـه باشـیم. بـا ایـن حـال 
اسـاس  بـر  پیش بینی هـا  ایـن  همـه 
اقدامـات بهداشـتی و رعایـت جامعـه، 
همچنیـن  و  واکسیناسـیون  میـزان 

اینکـه سـوش جدیـدی کـه نسـبت به 
اقدامـات بهداشـتی یـا واکسـن مقـاوم 
باشـد، ایجـاد می شـود یـا خیـر متغیـر 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر اگـر همیـن 
شـرایط باشـد و مـا بـه ایمنـی جمعـی 
برسـیم و اقدامات بهداشتی را هم مردم 
انجام دهند، ممکن اسـت شـاهد چنین 

نباشـیم. پیک هایـی 
وی درباره اینکه آیا اکنون سـوش 
نگران کننـده ای که کشـور مـا را تهدید 
کنـد، مـورد نظر اسـت یـا خیـر، گفت: 
کـه  سـوش هایی  از  گزارشـی  فعـال 
بتواننـد تهدیدکننـده باشـند، نداشـتیم. 
سـوش هایی  از  گزارش هایـی  هرچنـد 
ماننـد مـو و... بـود کـه خوشـبختانه بـا 
اقدامـات بهداشـتی و واکسیناسـیون در 
کشـورها، باعث شـد که این سـوش ها 
تـا حـد زیادی مهـار شـده و وارد چرخه 

پاندمی کل کشـورها نشـود.

صفحه ۳
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یک نماینده مجلس:
مشترکین  برق  قبوض  قیمت  افزایش  از  انرژی  کمیسیون 

جلوگیری می کند
انرژی مجلس شورای اسالمی،  رئیس کمیته »نیرو«ی کمیسیون 
پیگیری  حال  در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  کرد:  تاکید 
افزایش قیمت قبوض برق مشترکان خانگی بوده و اجازه ضایع  دالیل 

شدن حقوق مردم را نمی دهد.
پرویز محمد نژاد درباره پیگیری های کمیسیون انرژی در خصوص 
افزایش قیمت قبوض برق مشترکین، با اشاره حضورش در شرکت توانیر 
وزارت نیرو در این باره بیان کرد: در جلسه گذشته کمیسیون انرژی، بنده 
به عنوان رئیس کمیته »نیرو« کمیسیون گزارشی را در جهت روشن شدن 
مواردی که سبب افزایش قیمت قبوض برق مشترکین شده، به اعضای 

کمیسیون ارائه کردم.
وی در ادامه اظهار کرد: برای جلسه آتی کمیسیون نیز از مسئوالن 
ذی ربط در این حوزه دعوت کردیم تا در جلسه حضور یافته و این موضوع 
با جزئیات دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد. قطع به یقین افزایش چندین 
برابری قبوض برق تابع یک دستورالعمل جدیدی در این حوزه نیست. بر 
اساس قانون برنامه دهک های پایین جامعه که کم تر از ۱۶۰ کیلو وات 

مصرف برق دارند، نباید هزینه ای برای آن بپردازند.
از  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  لنگرود  مردم  نماینده 
سوی دیگر برای جبران این هزینه و متضرر نشدن وزارت نیرو مقرر شده 
تا افرادی که بیش از الگوی مصرف برق استفاده می کنند مبلغ بیشتری 
را به همان میزان بپردازند. اما امروز بحث افزایش قیمت ۲ برابر الگوی 

مصرف مطرح شده که در قانون نبوده است.
محمدنژاد تاکید کرد: هیچ کس حق ندارد حقی از مردم ضایع کند 
و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به هر شکلی که شده اجازه 
ضایع شدن حق مردم را نخواهد داد و ما جلوی این اقدام را خواهیم گرفت.

نماینده مردم طالقان:
تیم اقتصادی دولت به فکر مردم فهیم کف جامعه باشند

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای 
اسالمی، تاکید کرد: توقف روند رشد قیمت کاالها و کیفیت بخشی به 
تولید کاالهای داخلی مهم ترین اقداماتی است که تیم اقتصادی دولت 

باید دنبال کند.
علی حدادی، با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت کاالهای اساسی در 
بازار، بیان کرد: اولین انتظار مردم از دولت ثبات قیمت ها است. امروز 
اقتصاد،  حوزه  در  آفرین  نقش  وزرای  و  سیزدهم  دولت  دارد  ضرورت 
نظارت دقیقی  راستای کنترل قیمت کاالها تالش مضاعف کرده و  در 

اعمال کنند.
مجلس  در  چهارباغ  و  نظرآباد  ساوجبالغ،  طالقان،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی، در ادامه با بیان اینکه توقف روند رشد قیمت کاالها که 
آسیب جدی به اقشار آسیب پذیر جامعه وارد کرده است و کیفیت بخشی 
به تولید کاالهای داخلی مهم ترین اقداماتی است که تیم اقتصادی دولت 
باید دنبال کند، اظهار کرد: گام اساسی بعد از ثبات بخشی به قیمت کاالها 
در بازار حرکت به سمت تولید با کیفیت و رقابت پذیر در داخل کشور باشد.

اقشار  به  فراوانی  آسیب  ها  قیمت  افزایش  کرد:  تصریح  حدادی 
جامعه وارد کرده است. انتظار مردم از دولت سیزدهم کارآمدسازی است 
و قطعا پیگیری مجدانه و اعمال نظارت دقیق یکی از مولفه های اصلی 
این موضوع است. تیم اقتصادی دولت باید به فکر مردم فهیم کف جامعه 

باشند و نظارت بیشتر و بهتری بر بازار اعمال کنند.

واکسن »اسپایکوژن« مجوز مصرف اضطراری گرفت
 معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مجوز 
مصرف اضطراری از سوی سازمان غذا و دارو برای واکسن »اسپایکوژن« 
صادر شد، گفت: اثربخشی واکسن هایی همچون فایزر در مقابل سویه های 
جدید ویروس کرونا، کاهش یافته است و در برخی موارد به زیر ۵۰ درصد 
اثربخشی واکسن اسپایکوژن باالتر از  رسیده است. این در حالی است که 
مقادیر مجاز اعالم شده در دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت بوده است.

محمدرضا شانه ساز اظهار داشت: در حال حاضر ویروس غالب کرونا 
در کشور شامل سویه هایی مانند دلتا، انگلیسی و ووهان ممکن است باشد، 
که مطالعه بالینی واکسن اسپایکوژن جزو معدود مطالعاتی در جهان است که 
تماما در پیک دلتا انجام شده است و این واکسن در مقابل اکثر سویه های 
موجود ویروس کرونا در کشور، اثربخشی مناسب و باالتر از دستورالعمل های 

سازمان جهانی بهداشت را داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش ارسالی از مطالعه بالینی و نظر کمیته 
الینی، در این مرحله از مطالعه بالینی فاز ۳ واکسن اسپایکوژن، اثربخشی  ب
واکسن در پیش از ابتال به موارد عالمت دار و خفیف کووید۱9  و در شرایط 

غلبه واریانت دلتا در کشور، حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد برآورد شده است.
معاونت  با  هماهنگی  براساس  شد:  یادآور  دارو  و  غذا  سازمان  ییس  ر
بهداشت وزارت بهداشت مقرر شده که افرادی که در فازهای موفق مطالعات 
بالینی  واکسن دریافت کرده اند، بتوانند کارت واکسن خود را دریافت کنند تا 

در مراحل اجرای قرنطینه هوشمند با مشکلی مواجه نشوند.
شرکت  اظهارات  اساس  بر  اسپایکوژن  ماهانه  تولید  گفت:  ساز  انه  ش

سیناژن، حداقل سه میلیون ُدز است.
به نظر می رسد که  نابراعالم وزارت بهداشت، وی خاطرنشان کرد:  ب
یادآور،  یا  بوستر  ُدز  عنوان  به  اسپایکوژن  واکسن  از  استفاده  برای  مشکلی 
بیشتر  مطالعات  انجام  قطعی  نظر  اظهار  بمنظور  لیکن  باشد  نداشته  جود  و

ضروری می باشد.
معاون وزیر بهداشت پر پایان اظهار کرد: شرکت سیناژن نیز همچون 
واکسن های برکت و پاستور از ابتدا بر اساس دستورالعمل های سازمان جهانی 
بهداشت برای دریافت تاییدیه های الزم، مطالعات کارآزمایی خود را طراحی 
کرده و تالش این شرکت این بوده که حتما مجوزهای سازمان جهانی بهداشت 

و سایر مراجع معتبر بین المللی را برای صادرات این واکسن ، دریافت کند.

دستور رییس جمهوری برای رفع محرومیت از زنان
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری از دستور رییس جمهوری برای 
رفع محرومیت از زنان با پرهیز از هدر دادن وقت و هزینه در پژوهش های 

تکراری و تدوین برنامه عملیاتی بر پایه تحقیقات انجام شده، خبر داد.
انسیه خزعلی روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: »دستور 
اکید ریاست محترم جمهوری برای رفع محرومیت از زنان با: ۱- پرهیز از 
هدر دادن وقت و هزینه در پژوهش های تکراری و موازی ۲- تدوین برنامه 

عملیاتی بر پایه تحقیقات انجام شده.«
خزعلی روز چهارشنبه در نشست بررسی طرح های اجرایی در حوزه 
زنان و خانواده گفته بود که یکی از نکاتی که رییس جمهوری از بنده خواستند، 
این بود که کارهای تحقیقاتی تکراری از جمله؛ نوشتن کتاب و مقاله را کنار 
بگذاریم. چراکه قوانین و اصالحات طرح های موجود، در بحث های حقوقی 
و قضایی کفایت  کرده و باید به بحث های اجرایی و عملیاتی در کارهای 

انجام شده و امور اجتماعی ورود کنیم.

یک مشاور خانواده مطرح کرد؛

ضرورت آموزش مهارت های زندگی و عشق ورزی در نوجوانی
عشق  شدن  مرنگ  ک
زندگی مشترک  در  و عالقه 
از جمله موضوعاتی است که 
طبقه اجتماعی و اقتصادی نمی شناسد 
آن  وقوع  عواملی  و  دالیل  به  بنا  و 
محتمل است به گونه ای که بسیاری از 
روانشناسان و مشاوران خانواده بر این 
باورند که برخی زوج ها از روابط عاشقانه 

برخوردار نیستند.
به گزارش دنیای جوانان، شرایط 
اتفاق  و  ازدواج  خواستگاری،  شنایی،  آ
هایی که زوج ها با اعمال و رفتار خود 
در زندگی مشترک رقم می زنند، نقش 
برجسته ای در صعود یا نزول عشق در 

زندگی مشترک دارد.
این امر را می توان در چهره های 
خسته و دلسرد یا آمار صعودی طالق 
دید آنجا که زوج ها لب به شکایت باز 
از  پیش  محبت  و  که عشق  کنند  می 
ازدواج دیگر بینشان حاکم نیست و با 
عادی  امر  یک  به  برایشان  بودن  م  ه
این  که  موضوعی  است.  شده  بدیل  ت
پرسش را در ذهن متبادر می کند که 
در  کم شدن عشق  باعث  عواملی  چه 

ازدواج می شود؟
کاوه  سعید  دکتر  که  وضوعی  م
زوج  و  خانواده  مشاور  وانشناس،  ر
درمانگر درباره چرایی کاهش یا افزایش 
در  عالقه  و  عشق  شدت  زاردهنده  آ
زندگی مشترک می گوید: دوره نوجوانی 
و جوانی، سن به وجود آمدن عشق ها و 
شیفتگی هایی است که گاه یک جانبه 
و حاد و شدید است، همانند عالقمندی 
بیش از حد به فالن هنرمند، ورزشکار 
یا موسیقیدان و معیار قرار دادن این افراد 

برای انتخاب عشق واقعی.
عشق  که  توضیح  این  با  ی  و
این  در  فرق  و  دارد  فرق  شیفتگی  ا  ب
کامل  شناخت  عشق  در  که  ست  ا

ویژگی  تمام  یعنی  آید  می  وجود  ه  ب
انسانی  و  شخصیتی  و  رفتاری  ای  ه
می  گرفته  قرار  مدنظر  فرد  جودی  و
توان  می  که  است  آنوقت  و  شود 
و  نه  یا  است  من  مناسب  این  فهمید 
و  باشد  من  وجودی  مکمل  تواند  می 
را  شادی  و  خوب  زندگی  کنارش  ر  د
اما در  داشته باشم، توضیح می دهد: 
شیفتگی، احساس دوست داشتن خیلی 
شدید بدون شناخت کامل به وجود می 
آید و دو نفر را به سوی هم می کشد و 
برای ازدواج لحظه شماری می کنند و 
احساس می کنند عشق زیادی بینشان 
وجود دارد اما به محض ورود به زیر 
یک سقف چهره ها آشکار می شود و 

عشق رو به سردی می انجامد.
راهکار  درباره  درمانگر  زوج  ین  ا
زندگی  در  ها  عشق  تداوم  فزایش  ا
جامعه  در  کند:  می  تصریح  شترک  م
در  لوازم  و  وسایل  که  هستیم  اهد  ش
دست افرادی که به مسایل فنی آگاهی 
دارند دوام و عمر بیشتری دارند چرا که 
طرز استفاده بهینه از آن را بلد هستند. 
مسایل مربوط به ازدواج هم  همینطور 
است و دختر و پسری که مسایل مربوط 

به یک رابطه عاطفی و عاشقانه و شیوه 
درست ارتباط با جنس مخالف در زندگی 
مشترک را بلد باشد، زندگی موفق تری 

خواهند داشت.
وی خاطرنشان می کند: به طور 
میانگین دخترها در سن ۱۸ سالگی و 
پسرها در سن ۱9 سالگی نخستین عشق 
را تجربه می کنند که در بسیاری موارد 
به ازدواج منتج می شود اما متاسفانه به 
دلیل خال آموزش مهارت های اساسی 
زندگی و عشق ورزی درست، زود رنگ 

می بازد.
به گفته کاوه، آموزش این موضوع 
که عشق از چه عواملی ساخته شده، چه 
عواملی در به وجود آمدن آن دخیل است 
و چه عواملی باعث رشد و پیشرفت آن یا 
باعث آسیب و از بین رفتن آن می شود، 
از ضروریات و مهارت های زندگی است 
که توصیه می شود دختران و پسران تا 

سن ۱7 سالگی آن را بیاموزند.
می  ادامه  خانواده  مشاور  ین  ا
ها،  آموزش  این  نبود  دلیل  به  هد:  د
یک  فقط  آمده  دست  به  آمار  طبق 
عاشقانه  روابط  از  ها  ازدواج  هارم  چ
سردی  به  مابقی  و  هستند  رخوردار  ب

طالق  به  نهایت  و  انگاری  عادی  و 
اگر  که  حالی  در  انجامد.  می  عاطفی 
آموزش الزم داده شود فرد نه درگیر 
عشق های افراطی و شدید و یکجانبه 
می شود و نه دلسرد از محبت کردن 

و عشق ورزیدن به دیگری.
به باور این زوج درمانگر، یکی از 
مهارت هایی که بر آن تاکید می شود 
مهارت مدیریت بین همسر و خانواده، 
است.  غیره  و  خانه  کارهای  و  همسر 
در  همه  فرهنگ  و  اینکه سنت  ضمن 
رشد  عامل  باید  و  است  انسان  خدمت 
و پیشرفت انسان شود و در صورتی که 
این سنت دست و پای زوج یا زوجه را 
در رشد و پیشرفت ببندد به طور حتم باید 
آن را مدیریت و کنار گذاشت تا زندگی 

عاطفی و پر عشقی داشت.
آموزش  عدم  اینکه  بیان  با  اوه  ک
مهارت های زندگی و غلبه سنت ها و 
رسوم منجر به ازدواج هراسی در میان 
جوانان می شود، تاکید می کند: اصول 
و فنون ازدواج و شیوه درست ارتباط با 
جنس مخالف در زندگی زناشویی را اگر 
به جوانان بیاموزیم هرگز دچار خلل و 

سستی در امر ازدواج نمی شوند.
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زیر نظر: علی هوشمند

معاون آموزشی وزارت علوم:
ترم جاری آموزش، مجازی خواهد بود

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه نمی توان زمانی قطعی برای 
آغاز آموزش حضوری اعالم کرد، گفت: بنای ما این است دانشجویان این ترم 
آموزش مجازی داشته باشند، به همین جهت لیست دانشجویان برای دریافت 

اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات ارسال شده است.
دکتر  علی خاکی صدیق ضمن بیان این مطلب از ارسال لیست دانشجویان 
و اساتید برای دریافت اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات خبر داد و اظهار کرد: 
وزارت علوم بنا را بر این گذاشته است که ترم جاری دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی نیز مجازی برگزار شود به همین جهت دانشجویان تا پایان ترم 
می توانند از اینترنت رایگان برای آموزش مجازی استفاده کنند. ما طی سه 
ترم گذشته نیز اینترنت رایگان برای دانشگاهیان داشتیم که امیدواریم برای ترم 
پیش رو نیز این امر بطور کامل و برای همه دانشجویان به راحتی محقق شود.
معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه نمی توان زمانی قطعی برای 
آموزش حضوری اعالم کرد، خاطر نشان کرد: اگر چه واکسیناسیون دانشجویان 
به صورت گسترده آغاز شده است و روند واکسیناسیون با سرعت خوبی در 
کشور پیش می رود. اما در مناطق و دانشگاه های مختلف، سرعت واکسیناسیون 
متفاوت است و اکنون آمار دقیقی نداریم که بخواهم آمار واکسینه شده ها را 
اعالم کنیم؛ چون این کار زیر نظر وزارت بهداشت انجام می شود و ما فقط 

اسامی و کد ملی دانشجویان را ارسال کرده ایم.
دکتر خاکی صدیق تاکید کرد: امیدواریم روند واکسیناسیون مهر یا آبان 
به پایان برسد، اما نمی توانیم زمانی قطعی برای آموزش حضوری اعالم کنیم 

و بنای ما برای ترم جاری فعال آموزش مجازی خواهد بود.
روند  تسریع  با  همزمان  کرد:  اظهار  علوم  وزارت  آموزشی  عاون  م
واکسیناسیون دانشجویان، دانشگاه ها براساس امکانات زیرساختی مثل خوابگاه ها 
و مسائل رفاهی، برنامه ریزی کرده اند که به تدریج آموزش حضوری را شروع 
کنند. این امر ممکن است در دانشگاهی برای دانشجویان کارشناسی ارشد اواسط 
یا اواخر همین ترم محقق شود و در دانشگاهی موکول شود به ترم بهمن ماه 

و از ترم دوم آموزش حضوری شروع شود.

ترم  این  به دانشجویان ورودی جدید  الزهرا)س(  دانشگاه 
خوابگاه نمی دهد

دانشگاه الزهرا )س( در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به ارایه دروس 
به صورت مجازی به دانشجویان ورودی جدید خوابگاه در نیم سال اول 

سال تحصیلی ۱4۰۱-۱4۰۰ داده نمی شود.
معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا )س( در این اطالعیه  تاکید کرد: 
با توجه به ارایه تمامی دروس به صورت مجازی در تمامی رشته ها و همه 
مقاطع تحصیلی به دانشجویان جدیدالورود مهر ۱4۰۰ اعم از دانشجویان 
مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در نیم سال اول سال تحصیلی 
است:  آمده  اطالعیه  این  ادامه  نمی گیرد.در  تعلق  خوابگاه   ۱4۰۰-۱4۰۱
این تصمیم براساس مصوبات کمیته سالمت، پیشگیری و مقابله با کرونا، 
مصوبات هیات ریسه دانشگاه و به منظور حفظ سالمت دانشجویان و رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی اتخاذ شده است.
این اطالعیه شرایط دانشجویان متقاضی سکونت در  همچنین در  
جدید  دانشجویان  استثنای  )به  دکتری  مقطع  دانشجویان  برای  وابگاه  خ
الورود وردی مهر ۱4۰۰(، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که تا پایان 
نیم سال اول سال تحصیلی ۱4۰۱ - ۱4۰۰ از پایان نامه خود دفاع می 
کنند و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که داری واحد عملی، 
کارگاهی و آزمایشگاهی بصورت حضوری هستند دوره ای در طول ترم 

اعالم شده است.

دستگیری ۳ قاچاقچی انسان در تهران
به  اقدام  انسان که  قاچاقچی  از دستگیری ۳  انتظامی شهرستان ری  فرمانده 

جابه جایی غیر مجاز اتباع خارجی می کردند، خبر داد.
سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: در پی 
دریافت خبری مبنی بر نگهداری تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی در سوله ای واقع 
در کهریزک که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند، پرونده ای تشکیل و موضوع مورد 
بررسی قرار گرفت.وی با بیان اینکه سوله مد نظر توسط ماموران پلیس اماکن شهرستان 
ری شناسایی شد، گفت: پس از اخذ نیابت قضایی در عملیاتی، تعداد ۱4۲ نفر از اتباع 

خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند، شناسایی و جمع آوری شدند.
سرهنگ جلیلیان با بیان دستگیری ۳ قاچاقچی انسان که در داخل کشور اقدام 
به فعالیت در این حوزه کرده بودند، تصریح کرد: تمام افرادی که تبعه خارجی بودند، 

از کشور طرد شدند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد دستگیرشده دارای سابقه کیفری هستند، 

گفت: در حال بررسی پرونده هستیم.
انتظامی شهرستان ری تاکید کرد: شهروندان اخبار مربوط به قاچاق  فرمانده 
انسان را به نیروی انتظامی اطالع دهند و از این رو هیچ شخصی حق اجاره اماکن 
شخصی خود اعم از شهرک های صنعتی، مزارع، انبارها و... به اتباع خارجی غیرمجاز 
را ندارد. لذا در صورت مشاهده این موضوع، با متخلفان برخورد و محلی که در اختیار 

این افراد گذاشته شده باشد، توسط ماموران پلیس اماکن پلمب خواهد شد.
وی افزود: اصناف مجاز به استخدام اتباع خارجی غیرمجاز برای کار در واحدهای 
صنفی خود را ندارند و اگر ماموران انتظامی با چنین مواردی برخورد کنند، به صورت 

قانونی با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

نقشه عجیب یک زن برای طالق از همسر
فیلم  یک  سناریوی  بگیرد  طالق  شوهرش  از  راحت  اینکه  برای  جوان  ن  ز

مستهجن را طراحی کرد.
 زوج جوان که پس از ازدواج حاضر به زندگی با هم نبودند به خاطر اصرارهای 
خانواده هایشان به زندگی ادامه می دادند و این در حالی بود که زن جوان برای اینکه با 
طالق از شاهرخ شوهرش به پسر مورد عالقه اش برسد تراژدی سیاهی را طراحی کرد.
شوهر جوان که حاضر بود برای ادامه زندگی در کنار همسرش زندگی کند با 
وسوسه های شیطانی زنش به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد اما این تازه نخستین پالن 

این سناریو بود.
زن جوان در ادامه پای دوستانش را به خانه اش باز کرد تا آنها با نقش پردازی 
در جلوی شوهرش، مرد جوان را وسوسه رابطه شوم کند اما این مرد مدتی در برابر 
این وسوسه های شیطانی ایستادگی کرد اما زن جوان با خوش رویی شوهرش را به 

ایجاد رابطه با دوستانش دعوت کرد.
مرد جوان که نمی دانست زنش چه حیله ای در سر دارد در برابر دوربین گوشی 
موبایل همسرش با زنان دیگر رابطه برقرار می کرد و همین برگه برنده ای بود تا زن 

جوان بتواند با رضایت خانواده اش از شوهرش طالق بگیرد.
صحنه های سیاه در گوشی موبایل زن فریبکار ضبط شده بود و نمایش آن 
به قاضی دادگاه و خانواده مرد جوان کافی بود تا این زن از همسرش طالق بگیرد.

این در حالی بود که مرد جوان هنوز باور ندارد از سوی زنش رودست خورده و 
انتشار این فیلم ها باعث شده تا از وی نزد خانواده خودش و زنش یک مرد خیانت 

کار بسازد و خانواده اش نیز او را از خانه ترد کرده اند.
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امنیت LineageOS چگونه است
این سیستم عامل به طور پیش فرض از فناوری امنیت بهبودیافته ی لینوکسی 
 NSA توسط  بار  اولین   اشاره  مورد  تکنولوژی  می برد.  SELinux(بهره  (
برای کرنل لینوکس توسعه داده شد. با فعال بودن SELinux، دسترسی به 
این  پلیکیشن ها و سرویس های در حال اجرا در پس زمینه محدودتر می شود.  ا
یعنی فعالیت بدافزارها برای نفوذ و هک فرآیندهای مختلف، با محدودیت های 

فراوانی مواجه خواهد بود.
امضا  جعل  از  پیش فرض  به طور   ،SELinux مثل   L ineageOS
استفاده  مورد  اپلیکیشن ها  اعتبار  بررسی  برای  امضا  فرایند  می کند.  جلوگیری 
واقعی  غیر  نسخه ی  می توان  امضا،  جعل  با  دیگر،  به عبارت  می گیرد.  رار  ق
اندرویدی  گوشی های  تمام  در  اپلیکیشن ها  همه ی  کرد.  اجرا  را  پلیکیشن ها  ا
با شناسه ی منحصربه فرد بسته ی آن ها شناخته می شوند. با فعال بودن امکان 
دیگر،  اپلیکیشن های  مشابه  نام  با  می تواند  آلوده  اپلیکیشن  یک  امضا،  عل  ج

روی دستگاه اجرا شود.
امکان جعل امضا، باعث آسان تر شدن نصب اپلیکیشن ها خواهد شد؛ اما 

این گزینه به طور پیش فرض در LineageOS فعال نیست.
امکان کنترل کامل و دقیق روی دسترسی  به طور کلی، رام مورد بحث 
همه ی اپلیکیشن ها را در اختیار کاربر قرار می دهد. همچنین می توان قابلیت های 

امنیتی را برای هر اپلیکیشن فعال یا غیر فعال کرد.
چگونه LineageOS را روی گوشی خود نصب کنیم

رسمی  وب سایت  از  را  خود  گوشی   مخصوص  نسخه ی  می توانید  شما 
LineageOS دانلود و بر طبق دستورالعمل های ارائه شده در این وب سایت، آن 
را روی دستگاه خود نصب کنید. البته به یاد داشته باشید با فلش کردن رام جدید 
تمام اطالعات حافظه ی دستگاه شما پاک خواهد شد؛ بنابراین پیش از اقدام به 
نصب این سیستم عامل، از اطالعات مورد نظر خود نسخه ی پشتیبانی تهیه کنید.

چه اپلیکیشن هایی روی LineageOS اجرا می شوند
همان طور که قباًل اشاره کردیم، اپلیکیشن های گوگل در این سیستم عامل 
 GApps ارائه نشده اند. البته می توان این اپلیکیشن ها را با استفاده از بسته ی
اپلیکیشن های  از  می توانید  هم  سفارشی  رام  این  در  ترتیب  بدین  کرد.  نصب 

گوگل استفاده کنید.
برای نصب GApps می توان فایل زیپ این بسته را از طریق ریکاوری، 
روی دستگاه فلش کرد. به  جای پلی  استور می توانید از فروشگاه های اپلیکیشن 
شخص  ثالث مثل F-droid، App Toide یا Aurora استفاده کنید. برای 
نصب و استفاده از فروشگاه های یادشده نیازی به فلش کردن نخواهید داشت و 

می توانید فایل استاندارد APK آن ها را دانلود و نصب کنید.
چگونه LineageOS را آپدیت کنیم

اندروید  معمولی  نسخه ی  همانند   LineageOS ه روزرسانی های  ب
بخش  به  دسترسی  برای  می شود.  منتشر  کاربران  برای   OTA ه صورت  ب

به روزرسانی ها باید به منوی تنظیمات مراجعه کنید.
چرا باید LineageOS را نصب کنیم

از  الکترونیکی  لوازم  قیمت  است  باعث شده  پردازشی  تراشه های  کمبود 
جمله رایانه  و گوشی  هوشمند باال رود. در این بازار آشفته، به  جای خرید گوشی 
و  کنید  نصب  خود  قدیمی  دستگاه  روی  را   LineageOS جدید،  هوشمند 
بدین ترتیب همچنان از قابلیت های نسخه های جدید اندروید بهره خواهید برد.
را  اندروید  نسخه ی  جدیدترین  می توانید  بحث  مورد  رام  از  استفاده  ا  ب
ویژگی های  از مهم ترین  یکی  کنید.  اجرا  و  قدیمی تر نصب  روی دستگاه های 
LineageOS این است که هیچ اپلیکیشن اضافه ای روی آن ارائه نشده و 
بنابراین حافظه ی دستگاه شما اشغال نخواهد شد. این رام عملکرد بسیار خوبی 
دارد و امنیت آن بیشتر از رام های پیش فرض نصب شده روی گوشی های هوشمند 
است. LineageOS همچنین امکان مدیریت کامل روی اپلیکیشن ها را در 

دسترس کاربران قرار می دهد.
به نظر می رسد تا این لحظه هیچ کدام از رام های سفارشی عرضه شده به 

بازار، به اندازه ی LineageOS از دستگاه های مختلف پشتیبانی نمی کنند.

اکنون با وفور واردات واکسن کرونا و 
دعوت عموم مردم بر تزریق این واکسن، 
قرار  سرعت  ریل  بر  واکسیناسیون  طار  ق
گرفته و درهای امید به روی مهار کرونا 
که  بیماری  این  ششم  موج  کنترل  و 
متخصصان وقوع آن را در آبان ماه هشدار 

داده اند، گشوده شده است.
افزایش  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
واکسیناسیون  تسریع  و  واکسن  اردات  و
طی یک ماه اخیر در کاهش تلفات کرونا 

تاثیر بسزایی داشته است.
به هر حال واردات واکسن همچنان 
گذشته،  هفته  یکشنبه  روز  و  دارد  دامه  ا
واکسن  وارداتی  محموله  ودومین  صت  ش
کرونا با برند آسترازنکا شامل ۳۵۰ هزار دز 

از اتریش وارد کشور شد.
محموله  ویکمین  شصت  همچنین 
واکسن کرونا شامل ۱۵۰ هزار دز آسترازنکا 
روز جمعه 9 مهر ماه به کشور وارد شد.  

ارونقی معاون فنی و  مهرداد جمال 
گفته  پیشتر  ایران  گمرک  گمرکی  مور  ا
بود، روز پنجشنبه هشتم مهر ماه با ورود 
شامل  کرونا  واکسن  محموله  صتمین  ش
میزان  سینوفارم،  نوع  از  دز  میلیون   ۶
میلیون   79 مرز  از  وارداتی  اکسن های  و

دز گذشت.  
این در حالیست که روز چهارشنبه ۱4 
مهر ماه و بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 
مجموع واکسن های تزریقی شده در کشور 

در مرز ۶۰ میلیون دز گذشت.  
خیز پنجم و مرگبار کرونا از ابتدای 
جمعه  روز  و  شد  آغاز  کشور  در  ماه  یر  ت
از  وزارت  اعالم  اساس  بر  و  ماه  مهر   9

کشور عبور کرد.
امنیتی،  کمیته  دبیر  قاسمی   سین  ح
اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا در این 
زمینه می گوید: ما در ایران دستاورد بزرگی 
در تولید واکسن داخلی داریم که نباید آن 

را نادیده گرفت.
در  حال،  هر  به  داشت:  اظهار  ی  و
کنار واردات واکسن، تولید داخل هم فعال 
را  نیاز کشور  کنار هم  در  دو  این  و  شده 
و  سهم  به  هرکدام  کرد؛  خواهند  امین  ت

که  اینجاست  نکته  اما  خودشان.  ندازه  ا
شیوع کرونا، تنها با یک دور واکسیناسیون 
پایان نمی یابد و به  احتمال زیاد برای قطع 
زنجیره، ما به چندین دوره واکسیناسیون 

نیاز داریم.
پیش بینی  کند:  می  تصریح  اسمی  ق
جدید  سویه های  ایجاد  به  توجه  با  شده 
با  گونه ها،  برخی   واکسن گریزی  و  رونا  ک
تا دو  پاندمی  بودن شیوع کرونا،  دامه دار  ا
همین  به  است،  برقرار  آینده  سال  ه  س
دلیل تا رسیدن به ایمنی جمعی، جمعیت 
کشورها، نیاز به چندین دور واکسیناسیون 
از  بیشتری  محموله های  تولید  و  ورود  و 
واکسن دارند.  وی ادامه می دهد: پس از 
یک دوره کمبود، روند واردات واکسن در 
اما  کشور، سرعت بیشتری به خود گرفته، 
قطع  به  نزدیک  شدن  برای  موضوع  ین  ا
این رو،  از  نمی کند.  کفایت  کرونا  نجیره  ز
ایمنی جمعی، چند نکته  به  برای رسیدن 
روند  گیرد. حاال که  قرار  توجه  مورد  اید  ب
واردات واکسن سرعت گرفته، باید در کنار 
آن تقویت تولید واکسن داخلی هم مورد 

توجه قرار گیرد.  
قاسمی می افزاید: به هر حال یکی 
از ابزارهای مقابله با کرونا تزریق واکسن 
است، اما با توجه به تقاضای باالی واکسن 
در دنیا، تامین آن کار آسانی نیست. هرچند 
که حوزه دیپلماسی خارجی، وزارت بهداشت 
واردات  برای  تالش  در  ارگان ها  سایر  و 
واکسن هستند تا بتوانند نیاز کشور را تامین 
کنند، اما در کنار آن تولید داخل هم باید 
مورد توجه قرار گیرد تا در یک زمانی، نیاز 

ثابت  کمتر شود.  خارجی  واکسن  بازار  ه  ب
کم  را  مرگ ومیر  آمار  واکسن،  که  شده 
می کند اما نکته مهم تر تزریق واکسن بدون 
وقفه و همچنین تداوم رعایت پروتکل های 

بهداشتی است.
این  افزاید:   می  کارشناس  ین  ا
موضوع یک مسئولیت اجتماعی است که 
نباید از آن غافل ماند، استفاده از ماسک و 
فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی، مسئله ای 
باید  از واکسیناسیون  است که حتی پس 
رعایت شود؛ چراکه ثابت شده در کنترل 

شیوع بسیار تأثیرگذار است.  
وی می گوید: تصور این است که با 
ورود واکسن، تمام مشکالت حل می شود، 
برای  فرهنگسازی  مهم تر  مسئله  ما  ا
واکسن  تزریق  به  مردم  تمایل  االبردن  ب
 بی توجه به نوع واکسن است. کرونا سبک 
زندگی ما را تغییر داده است، باید بپذیریم 
و  پروتکل ها  رعایت نکردن  درصورت  ه  ک
تزریق نکردن واکسن، ممکن است جان 

خود یا عزیزانمان به خطر بیفتد.
  فاطمه عابدینی عضو کمیته علمی 
مقابله با کرونا نیز در این زمینه می گوید: 
نسبی  اطمینان  به یک  توانیم  زمانی می 
میزان  که  برسیم  واکسن  دوم  دز  از  عد  ب
 ۸۰ باالی  به  جامعه  در  اکسیناسیون  و
درصد برسد. برای این کار باید همه مردم 
به ترغیب دوستان و اعضای خانواده خود 
برای واکسن زدن اقدام کنند، کشور ایران 
با کشورهای دیگری که با خرافات و حرف 
های غیرعلمی مردم را از واکسن زدن دور 

می کنند، فرق دارد.

وی ادامه می دهد:مطمئن هستیم با 
افزایش واردات و تامین واکسن، با توجه 
استقبال  با  به فرهنگ باالی مردم، حتما 
می  مواجه  واکسیناسیون  از  مردم  نبوه  ا
واکسیناسیون های  در  تجربه  این  شویم. 
قبلی و در همه استانها از جمله سیستان و 
بلوچستان مشاهده شده و مشکلی از نظر 
واکسیناسیون  از  مردم  نکردن  ستقبال  ا

نخواهیم داشت.
کرونا  ملی  ستاد  علمی  کمیته  بیر  د
می  توضیح  ایران  در  کرونا  آینده  رباره  د
از کرونا  دهد: سویه های جدید مختلفی 
است  ممکن  که  است  دیده شده  دنیا  ر  د
این  از  ای  سویه  نباشند.  مهم  آنها  مه  ه
نوع  یا  واریات  به  است که  ویروس مهم 
و  دلتا  مثل  شود  تبدیل  جامعه  در  الب  غ
گر نه همزمان با دلتا سویه های دیگری 
مثل آفریقای جنوبی نیز در دنیا دیده شد 
بنابراین  نبودند،  ایران چندان مهم  که در 
آینده کرونا در ایران خیلی قابل پیش بینی 
نیست. امیدواریم با گسترش واکسیناسیون 
شاهد شیوع انواع جدید ویروس کرونا در 

کشور نباشیم.
نمی  دقیق  هنوز  افزاید:  می  ی  و
می  اتفاقاتی  چه  آینده  ماههای  در  انیم  د
افتد اما ممکن است یک یا دو ماه آیند با 
شیوع یک نوع ویروس جهش یافته دیگر 
در کشور مواجه شویم و وارد موج ششم 
شویم بنابراین باید آماده باشیم و یکی دو 
در  را  واکسیناسیون  تا  داریم  فرصت  اه  م

کشور گسترده کنیم.
آنچه مسلم است اصل اول این بوده 
مواجه  خطرناکی  ویروس  با  بپذیریم  ه  ک
تزریق  ضرورت  دوم،  اصل  و  ستیم  ه
واکسن است. ما هم اکنون شرایط اضطرار 
را تجربه می کنیم، سازمان بهداشت جهانی 
همواره تأکید کرده که بهترین واکسن، در 
که  هرچند  است،  واکسن  سترس ترین  د
برخی  بیشتر  تأثیر  بر  مقاالت  ربرخی  د
نهایت  در  اما  می شود  تأکید  واکسن ها   
ایمنی  واکسن ها  تمام  که  می شود  فته  گ
ایجاد می کنند و مانع مرگ و شدت گرفتن 

بیماری می شود.

پاندمی تا دو سه سال آینده برقرار است؛ 

تزریق واکسن از مهمترین ابزارهای مقابله با کرونا
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پرداخت  شرایطی  ر  د
م  قا ر ا ن  پنها ی  نه ها ا ر ا ی
زمان  گذر  در  را  سنگین تری 
به خود اختصاص داده و از ۱۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان عبور کرده است که هنوز 
برنامه جدی برای اصالح این روند در 
دستور کار قرار ندارد. با این حال، مرکز 
تازه ترین  در  مجلس  های  ژوهش  پ
اصالح  برای  راهکار  چند  خود  ررسی  ب
که  کرده  مطرح  حمایتی  یاست های  س
جریان پرداخت یارانه نقدی و به ویژه 
سهمیه  مبادله  مجوز  و  بنزین  ارانه  ی
بنزین خانوار در بازار را مورد توجه قرار 

داده است.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز ه  ب
سال هاست که قرار است ساختار بودجه 
ایران اصالح شود و در چند سال اخیر 
بوده ولی  تاکید ویژه رهبری  یز مورد  ن
وجود  با  پیش رفت  آنچه  نهایت  ر  د
طرح ها و برنامه های ارائه شده از سوی 
دولت و مجلس، همچنان بودجه هایی 
مجلس  و  پیشنهاد  دولت  سوی  از  ه  ک
با  بودجه ای  به  می کند  مصوب  را  ن  آ
ساختار اصالح شده تبدیل نشده است 
منابع  نفت،  به  وابستگی  از  ایرادات  و 
تا  نشده  مدیریت  هزینه های  اپایدار،  ن
و  پنهان  های  یارانه  نابسامان  وضاع  ا

آشکار پابرجاست.
دولت گذشته با وجود اینکه بارها 
بودجه  ساختار  اصالح  برای  اقدام  ز  ا
سخن گفته بود، بودجه هایش نشانی از 
این اصالح نداشت و در سال های اخیر 
همان  از  دلیلی  هر  به  بودجه  کسری 
ابتدای سال از چالش های مهم دولت 
های  کسری  برای  خود  راهکار  و  ود  ب
عمدتا تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد و باالتر 
را تامین منابع از صندوق توسعه ملی، 
سال  از  و  مرکزی  بانک  از  ستقراض  ا
گذشته فروش اوراق بدهی قرار داد که 
با توجه به ناپایداری منابع، نتایج منفی 
از جمله تورم بر اقتصاد برجای گذاشت، 
روال معیوبی که برای امسال هم تکرار 
از  برآوردهایی  بودجه ۱4۰۰ که  و  شد 
وجود  آن  میلیاردی  هزار   ۳۰۰ کسری 
در  آن  منابع  از  زیادی  بخش  اشت،  د
بانک  تنخواه  از  امسال  اول  ماه  ند  چ
این  از  مرکزی و به عبارتی استقراض 

بانک تامین شد.
از پرچالش ترین بخش  ما یکی  ا
ساختاری  اصالح  در  که  بودجه  ای  ه
پنهان  یارانه های  به  است  تاکید  ورد  م
و آشکار با هزینه های  سنگین تحمیل 

شده به دولت برمی گردد.
گزارشی که سازمان برنامه و بودجه 
در مورد یارانه های پنهان در سال ۱۳97 
از آن رونمایی کرد نشان داد که ساالنه 
حدود 9۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در 

یارانه  و  فرابودجه ای  بودجه ای،  خش  ب
رقم   این  از  که  داشته  وجود  نهان  پ
حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه 
اختصاص  آن  مشتقات  و  نفت  نرژی،  ا
آن  تومان  داشت که ۲۱۵ هزارمیلیارد 
متعلق به بنزین بود، همچنین ۳۰۰ هزار 
میلیارد به یارانه بودجه ای و فرابودجه ای 

تعلق داشت.
آخرین  که  است  حالی  در  ین  ا
آماری که میرکاظمی - رئیس سازمان 
در   - سیزدهم  دولت  بودجه  و  رنامه  ب
رابطه با وضعیت یارانه های پنهان اعالم 
کرد نشان داد که ساالنه ۶۳ میلیارد دالر 

یارانه  در این بخش پرداخت می شود.
 بر این اساس، اگر حجم پرداخت 
هزار   ۲۵ نرخ  متوسط  با  پنهان  ارانه  ی
محاسبه  جاری  سال  در  دالر  ومانی  ت
میلیارد  هزار   ۱۵۰۰ از  بیش  به  شود 

تومان یارانه پنهان در سال می رسد.
از  سوخت،  یارانه های  کنار  ر  د
پرداختی  سنگین  پنهان  یارانه  مله  ج
ارز  دولت در سال را می توان پرداخت 
4۲۰۰ نام برد که ساالنه حداقل هشت 
میلیارد دالر برای ورود هفت قلم کاال 
تجهیزات  و  دارو  از  بخشی  همراه  ه  ب
با  که  می کند  پیدا  اختصاص  زشکی  پ
توجه به فاصله قابل توجه با نرخ بازار، 
به  سنگینی  رانت  عبارتی  به  و  ارانه  ی
همراه داشته و با وجود بحث های بسیار 
تا کنون ساماندهی نشده است، هر چند 
ابن روزها در آستانه الیحه بودجه  که 
۱4۰۱ بار دیگر تاکید بر حذف ارز 4۲۰۰ 

مطرح است.
یارانه  پرداخت  دیگر،  سوی  ر  د
 ۱۳۸9 سال  از  که  دارد  وجود  قدی  ن
یارانه 4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور 
کار بوده و ساالنه حدود 4۲ هزار میلیارد 
تومان بابت آن پردخت شده است که 
مجموع آن طی این سال ها به حدود  

۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
با اینکه هزینه  ها و تبعات پرداخت 
عمومی یارانه نقدی  کامال برای دولت 
به  مکلف  بودجه  در  بارها  و  شهود  م
بود ولی  یارانه بگیران شده  غربالگری 
نه تنها این اقدام صورت نگرفت، بلکه 

دولت در سال ۱۳9۸ به دنبال افزایش 
قیمت بنزین یارانه نقدی دیگری تحت 
که  کرد  اضافه  معیشتی  یارانه  نوان  ع
تومان  میلیارد  هزار  ساالنه حداقل ۳۰ 
هم بابت آن می پردازد که مجموع یارانه 
نقدی پرداختی در هر ماه را به 7۰ هزار 
میلیارد تومان می رساند و تا کنون این 

روند اصالح نشده است.
اقدام  معدود  در  اساس،  این  بر   
انجام شده برای کاهش پرداخت یارانه 
و  شده  افزوده  نقدی  یارانه  بر  نهان،  پ

عمال اصالحی صورت نگرفته است.
دولت برنامه یارانه ای نداد

برنامه  رسما  جدید  دولت  رچه  گ
اعالم  را  یارانه ای  نظام  اصالح  رای  ب
مسئوالن  اظهارات  در  ولی  کرده  ن
مربوطه و نقدهایی که به وضعیت موجود 
یارانه ها مطرح می کنند به نظر می رسد 
تمایلی هم به ادامه روش فعلی نداشته 
سال  بودجه  در  است  ممکن  و  اشند  ب
آینده تغییراتی در این رابطه ایجاد شود.
این در حالی است که اخیرا مرکز 
که  بررسی  در  مجلس  های  ژوهش  پ
داشته،  بودجه  در مورد اصالح ساختار 
در کنار بخش های مختلف به جریان 
یارانه ها و سیاست های حمایتی پرداخته 
و پنج پیشنهاد را به عنوان راهکار اصالح 
سیاست های حمایتی اعالم کرده است.
یارانه  اصالح  به  اول  وضوع  م
که  گردد  برمی  خانوارها  به  رداختی  پ
تصویب قانون جدید برای اصالح الگوی 
قیمت گذاری و ایجاد بازار برای بنزین و 
حامل های انرژی مورد تاکید است؛ به 
طوری که قانون هدفمند کردن یارانه ها 
اصالح و قانون گذاری جدید انجام شود.
که  شده  پیشنهاد  اساس  راین  ب
در  خانوار  بنزین  سهمیه  مبادله  جازه  ا
با  آن  از  منفعت  برحسب  بنزین  ازار  ب
این  پنهان  یارانه  کردن  بازاری  هدف 
بخش انجام شود و از سوی دیگر الگوی 
شکل گیری قیمت حامل های  انرژی از 
طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر 
گرفتن سبد حمایتی مناسب اصالح شود.
سیاست های  اصالح  با  رابطه  ر  د
یارانه  اصالح  دیگر  موضوع  مایتی  ح

پرداختی به بخش صنعت است که اعالم 
شده باید قانون جدید به منظوراصالح 
بازار انرژی به  الگوی قیمت گذاری و 

تصویب برسد.
کوتاه  بخش  دو  در  برنامه  این   
قرار  تاکید  مورد  مدت  میان  و  دت  م
کوتاه  در  که  طوری  به  است؛  رفته  گ
و خوارک  قیمت سوخت  مدت اصالح 
برخی صنایع انرژی بر و با حاشیه سود 
باال ناشی از یارانه انرژی صورت بگیرد 
الگوی شکل گیری  و  در میان مدت 
قیمت حامل های انرژی از طریق ایجاد 
بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد 
حمایتی مناسب و حذف تدریجی سبد 

حمایتی اصالح شود.
هدفمندسازی یارانه های پرداختی 
فعلی نیز دیگر  راهکار مرکز پژوهش های 
مجلس است که به عنوان برنامه کوتاه 
مدت مطرح شده و براساس آن استفاده 
بهینه از پایگاه های اطالعات اقتصادی 
پردرآمد  دهکهای  حذف  جهت  وجود  م
از دریافت یارانه و پژوهش بهتر دهک 
های کم درآمد  مورد  تاکید قرار دارد.

یکپارچه  مطرح شده  پیشنهاد  ر  د
حمایتی  های  دستگاه  اقدامات  ازی  س
باید  رابطه  این  در  که  است  طرح  م
قانون جدید و دایمی مورد تصویب قرار 
اعالم شده  که  آن  بگیرد، در توضیح 
حمایت  کننده  دریافت  افراد  طالعات  ا
به  و  تجمیع  حمایتی  نهادهای  وسط  ت

اشتراک گذاشته شود.
نظام  اتصال  نیز  موضوع  خرین  آ
مالیالتی به نظام یارانه ای است که در 
قالب اصالح قانون مالیات های  مستقیم 
صورت می گیرد، در این راهکار اتصال  
نظام مالیاتی به نظام حمایتی به منظور 
با  مبارزه  سیاست های  سازی  ارآمد  ک
درآمد  مجموع  گرفتن  قرار  مبنا  و  قر  ف
هر خانوار برای اخذ مالیات یا پرداخت 

یارانه مطرح شده است.
مرکز  پیشنهادات  مجموعه  ین  ا
پژوهش های مجلس در رابطه با اصالح 
نظام یارانه ای در قالب اصالح ساختار 
تدوین  آستانه  در  که  است  ودجه  ب
الیحه بودجه ۱4۰۱ پیشنهاد و مطرح 
شرایط  در  دولت  اینکه  اما  است،  شده 
موجود چگونه در رابطه با تامین منابع 
و کنترل هزینه ها در بودجه سال آینده 
و همچنین جریان پرداخت یارانه ها به 
واردات  برای  ارزی  های  یارانه  ویژه 
اقدام   4۲۰۰ ارز  و  اساسی  کاالهای 
می کند و آیا می تواند در این مدت کوتاه 
باقیمانده تا ارائه بودجه ۱4۰۱ نسبت به 
دهد  صورت  اقدامی  ساختاری  اصالح 
مسئوالن  باید  که  دارد  سوال  جای 
مربوطه  به ویژه سازمان برنامه  وبودجه 

به آن پاسخ دهند.

افتتاح همزمان ۸۸ باجه پست بانک ایران با حضور وزیر ارتباطات
به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران ، در آیین افتتاح و بهره برداری از باجه های 

مذکور که در ۱۸ استان کشور و به طور همزمان صورت گرفت 
؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق ارتباط آنالین با 
روستای باشماق شهرستان مریوان از توابع استان کردستان به 
صورت نمادین و به نمایندگی از سایر باجه ها ، آنرا افتتاح کرد.

، در مراسم افتتاح ۸۸ باجه خدمات بانکی روستایی پست 
بانک ایران ، دکتر بهزاد شیری مدیر عامل و اعضای هیات 
مدیران و جمعی از معاونین و مدیران بانک حضور داشتند و 

دکتر زارع پور پس از برگزاری جلسه کاری ، استماع گزارش ارائه شده توسط مدیر عامل 
پست بانک ایران و ایراد سخن برای حاضران ، ضمن بازدید از واحدهای ستادی و شعبه 
مستقل و دیدار و گفت و گو با کارکنان و مشتریان بانک ؛ از نمایشگاه دستاوردهای پست 
بانک ایران و همچنین سامانه میز خدمات بانک نیز بازدید کرد.این گزارش می افزاید : 
برای افتتاح و بهره برداری از ۸۸ باجه خدمات بانکی روستایی پست بانک ایران ، ۱۵۶ 
میلیارد ریال اعتبار صرف شده و با بهره برداری از باجه های مذکور ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت 

روستایی کشور تحت پوشش خدمات بانکی قرار گرفت.

تداوم انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه بانک توسعه تعاون
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری در شعب بانک توسعه تعاون کماکان 

به مشتریان و عالقه مندان عرضه می گردند.
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، پیرو مجوز اخذ شده از  بانک مرکزی   
مبنی بر صدور انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( ،  شعب 
بانک توسعه تعاون کماکان آماده عرضه اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری 
)عام( به مشتریان و عالقه مندان می باشند.گفتنی است مدت اوراق از زمان افتتاح به مدت 
یکسال است و امکان تمدید در سررسید وجود ندارد، همچنین اوراق در سررسید نهائی بسته 
می شوند و مبالغ به حساب مقصد سود واریز می گردند. نرخ سود اوراق ساالنه ۱۸ درصد 
است که در مقاطع یک ماهه قابل پرداخت است. نرخ سود بازخرید قبل از سررسید اوراق 
سالیانه ۱۰ درصد است.مشتریان و عالقه مندان می توانند با مراجعه به شبکه شعب بانک 

در سراسر کشور نسبت به دریافت اوراق گواهی سپرده اقدام نمایند.

کسب سطح یک توانگری مالی بیمه سینا برای دومین سال پیاپی
بر اساس ارزیابی و اعالم بیمه مرکزی، توانگری بیمه سینا برای دومین سال پیاپی 

در سطح یک قرار گرفت.
به گزارش درآمد نیوزبه نقل از روابط عمومی بیمه سینا، این شرکت در دوران جدید 
فعالیت خود توانست با در پیش گرفتن رویکرد برنامه محوری و اصالح ساختار مالی و 
سرمایه گذاری، سهم رشته های زیان ده را کاهش داده و پرتفوی اقتصادی با نرخ فنی را 
جایگزین آن کند و اتخاذ این رویکرد موجب رشد روزافزون شاخص های عملکردی شد به 
طوری که بیمه سینا در سال 99 پس از شش سال در سطح یک توانگری قرار گرفت و در 
سال جاری نیز این موقعیت را تثبیت کرد.همچنین بر اساس گزارش بیمه مرکزی، نسبت 
توانگری بیمه سینا برای سال ۱4۰۰ معادل ۱۲۳ درصد اعالم شده، در حالی که این عدد 

در سال ۱۳99 معادل ۱۱۵ درصد بود.

مهر تایید بیمه مرکزی بر دستیابی بیمه ایران به سطح یک توانگری مالی
بیمه ایران در باالترین سطح توانگری مالی صنعت بیمه

شرکت سهامی بیمه ایران بار دیگر به سطح یک توانگری مالی که باالترین سطح 
توانگری در صنعت بیمه کشور است، رسید. 

به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در نامه ای 
به سید مجید بختیاری مدیر عامل بیمه ایران، نسبت توانگری مالی شرکت سهامی بیمه 
ایران را برای سال ۱4۰۰ معادل ۱۰9 درصد و در »سطح یک« اعالم کرد.گفتنی است که 
شرکت های بیمه ای که در سطح یک توانگری مالی قراردارند، در وضعیت عالی قرار  داشته و 
نسبت توانگری آنها صددرصد یا در مواردی می تواند حتی بیشتر باشد. همچنین، این شرکت ها 
 برای انجام تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی خوبی برخوردارند. 

بیمه ایران با وجود قدرت مالی باال، چند سالی بود که به دلیل معیارهایی و نیز با 
توجه به عواملی چون تکالیف قانونی و تحت شرایط سخت تحریم های ظالمانه اقتصادی، 
در سطوح پایین تر فهرست نسبت توانگری مالی معرفی می شد که با برنامه ریزی صورت 
گرفته و تالش هدفمند تمامی کارکنان، کارشناسان، مدیران، نمایندگان و شبکه فروش 
شرکت در حوزه های مختلف فنی، مالی و  سرمایه گذاری ها، دستاوردهای قابل قبولی بویژه 
در سالهای 9۸ و 99 به دست آورد  و به رشد قابل مالحظه ای در تولید حق بیمه، کاهش 
ضرایب و نسبت های خسارت، کسب بازدهی حداکثری در  سرمایه گذاری ها، سود عملیاتی 

و . . . نایل شد تا همچنان  خوشنام وپر آوازه مورد اعتماد کامل تمامی هم میهنان باشد. 

با مشارکت بیمه تعاون انجام شد
اهداء دفتر مدرسه به دانش آموزان محروم استان سیستان و بلوچستان

استان همدان بیمه تعاون با مشارکت رسانه همدان پیام و کانون فرهنگی مردمی مالیر 
نسبت به اهداء دفتر مدرسه به دانش آموزان محروم استان سیستان و بلوچستان اقدام کرد.

به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، کیانوش بیات نژاد، مدیر استان همدان این 
شرکت با حضور در چاپخانه پیام رسانه و بازدید از فعالیت مجموعه رسانه ای همدان پیام، از 
همکاری با کانون فرهنگی، اجتماعی و مردمی دیار کریمخان شهرستان مالیر برای اهداء 

دفتر مدرسه به دانش آموزان محروم سیستان و بلوچستان سخن گفت.
با اشاره به فعالیت های کانون فرهنگی مردمی  بیمه تعاون  مدیر استان همدان 
مالیر اظهار داشت: این کانون می تواند فراتر از مرزها عمل کند و قصد داریم در شهرها 
و روستاهای مختلف در کشور فعالیت خودمان را گسترش دهیم. کیانوش بیات نژاد با بیان 
اینکه نیازمند حمایت هستیم،گفت: یکی از حمایت ها می تواند از جانب رسانه ها و در بحث 

اطالع رسانی باشد.
وی همچنین افزود: در حوزه اشتغالزایی هم فعالیت داریم و در همین راستا ۳۸ شغل 
ایجاد کردیم و افرادی را استخدام کردیم که نیازمند شغل بودند. عضو هیأت امنای کانون 
فرهنگی مالیر هم گفت: اقدام به خرید دفتر بخصوص در مناطقی که فرد توانایی خرید 

یک برگ کاغذ را ندارد، می تواند کار خوب و خداپسندانه ای باشد.

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی راه اندازی کرد:
ابزار ارزیابی دیجیتال تاثیر فعالیت شرکت ها برمحیط زیست

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی از تاریخ ۳۱ شهریور ۱4۰۰ اقدام به راه اندازی 
آزمایشی طرح SME۳۶۰X نموده است که یک ابزار ارزیابی دیجیتال برای شرکت های 
کوچک و متوسط و موسسات اعتباری است تا بتوانند اثر فعالیت های خود بر محیط زیست 

را ارزش گذاری کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، طرح SME۳۶۰X بعنوان یک ابزار 
ارزیابی دیجیتال می تواند اثر فعالیت های این شرکتها را بر محیط زیست چون انتشار 
گازهای گلخانه ای صرفه جویی در مصرف آب، بازیافت زباله، پیشگیری از آلودگی آب هوا 
و خاک را اندازه گیری و ارزش گذاری کند.براساس این گزارش پس از این که بنگاه های 
اقتصادی داده های اصلی زیست محیطی خود را در پلتفرم SME۳۶۰X وارد کردند، این 
پلتفرم به طور خودکار برآورد نمره پایداری و ارزیابی زیست محیطی براساس یک سیستم 
معیار جهانی پایدار را ارائه می دهد.این طرح برای تمامی مشاغل در سرتاسر جهان در 
دسترس بوده و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط )SMEs(، اتاق های بازرگانی و 
سازمان های تجاری در دوره آزمایشی این پلتفرم، می توانند - قبل از راه اندازی تجاری این 
طرح در اواخر سالجاری میالدی - به صورت رایگان در طرح SME۳۶۰X ثبت نام کنند.

از آنجایی که در تصمیم گیری های سازمان ملل متحد، مسائل زیست محیطی از 
اهمیت به سزایی برخوردار است.

علی صالح آبادی رئیس  کل بانک مرکزی شد + سوابق
رئیس جمهور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران، علی 

صالح آبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منصوب کرد.
علی صالح آبادی امروز به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. صبح امروز رئیس جمهور 
به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، علی صالح آبادی را به 

سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منصوب کرد.
علی صالح آبادی، دانش آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران است و کارشناسی 

ارشد خود را هم در همین رشته، از دانشگاه امام صادق )ع( اخذ کرده است.
وی اولین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار 
بود که از سال ۱۳۸4 تا اواخر سال ۱۳9۳، یعنی به مدت حدود ۱۰ سال، ابتدا مسئولیت 
دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و پس از آن، مسئولیت ریاست سازمان 
بورس و اوراق بهادار را برعهده داشت.از مهمترین اقدامات صالح آبادی در دوران طوالنی 
تصدی ریاست سازمان بورس، تأسیس بورس های چهارگانه شامل بورس اوراق بهادار 
تهران، بورس کاالی ایران، فرابورس ایران و بورس انرژی و همچنین تأسیس شرکت سپرده 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به عنوان ۵ رکن اجرایی بازار سرمایه بود تا بدین 
ترتیب، نهاد ناظر بازار سرمایه از ارکان اجرایی این بازار منفک شود. در زمان صالح ابادی، 
همچنین کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای مالی ایران تأسیس شد.

ایجاد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در بدو تأسیس سازمان بورس که 
نقش بسیار مؤثری در توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منطبق بر مبانی شرعـی ایفا 
نمود، راه اندازی بیش از ۱۰ نوع نهاد مالی جدید از جمله شرکت های تأمین سرمایه، صندوق 
های سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری، معرفی 
و عملیاتی کردن انواع ابزارهای جدید مالی شامل انواع صکوک )صکوک اجاره، مرابحه، 
استصناع، منفعت(، اسناد خزانه اسالمی، اوراق اختیار فروش تبعی، قراردادهای آتی سهام 
و آتی کاال و…، از مهمترین اقدامات رئیس کل جدید بانک مرکزی در دوران تصدی 

مسئولیت ارشد بازار سرمایـه کشور بود.

زنگ خطر قطع گاز در زمستان با رشد ۲.۵ درصدی 
مصرف

اگرچه ایرانی ها در ۶ ماهه اول امسال حدود یک درصد گاز کمتری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته مصرف کرده اند، اما آمارها نشان می دهد با شروع 
پاییز و خنک شدن نسبی هوا، مصرف گاز رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کرده است.
ایرانی ها در مصرف انرژی یکی از بدمصرفترین ملت های جهان هستند. تا 
آنجا که بر اساس آمار اعالم شده از سوی آژانس بین المللی انرژی، ایران رتبه 

نخست را در پرداخت یارانه انرژی جهان به خود اختصاص داده است.
ایران در سال گذشته حدود پنج میلیارد دالر یارانه در بخش نفت، ۱۲.۵ 
میلیارد دالر در بخش برق و ۱۲.۲ میلیارد دالر در بخش گاز پرداخت کرده است 

که در مجموع ۲9.۵ میلیارد دالر یارانه به انرژی اختصاص داده است.
این در شرایطی است که مجموع یارانه پرداخت شده انرژی در جهان عددی 
ایران در سال گذشته ۱۶.۲ درصد  بنابراین  حدود ۱۸۱ میلیارد دالر بوده است. 

از کل یارانه پرداخت شده به حامل های انرژی را به خود اختصاص داده است.
مجموع یارانه پرداخت شده به بخش گاز در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۵ میلیارد 
الر بوده که ایران با پرداخت ۱۲.۲ میلیارد دالر یارانه در این بخش سهمی حدود 

۳۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که ایران اگرچه دومین کشور دارنده ذخایر گاز جهان 
است و ظرفیت تولید گاز آن نیز بیش از یک میلیارد متر مکعب در روز است، اما 

برای تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها با مشکل رو به رو است.
وزیر نفت نیز پیش از این  با بیان اینکه درسال گذشته حدود ۱۶۰ میلیون 
متر مکعب در بعضی از روزهای فصل سرد بخصوص در استان های شمال و شمال 
شرق کشور کسری گاز داشتیم، گفت: امسال پیش بینی می کنیم که با روند رشد 
مصرف در کشور که بین ۸ تا ۱۰ درصد است، در فصل سرد تا ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب در روز کسری گاز داشته باشیم، به همین خاطر جلسات تامین سوخت 

زمستانی را شروع کردیم.
با این حال کمبود گاز در زمستان بسیار جدی است. در سال های گذشته نیز 
اگرچه دیگر قطعی گاز بخش خانگی به ویژه در استان های شمالی اتفاق نیفتاد، اما 

نیروگاه ها با کاهش گاز رسانی در زمستان دست به گریبان بودند.
این موضوع در کنار پایین بودن بازده نیروگاه های کشور، زنگ خطری برای 

قطعی برق در زمستان است.
آمارها نشان می دهد در زمستان سال گذشته در برخی روزها، گاز تحویلی 
به نیروگاه ها به زیر 7۰ میلیون مترمکعب در روز رسید. این در حالی است که اگر 
با همه ظرفیت خود کار کنند سوختی معادل ۱9۰  نیروگاه های کشور بخواهند 

میلیون متر مکعب گاز در روز نیاز دارند.
بنابراین بقیه سوخت مورد نیاز نیروگاه ها در زمستان به وسیله سوخت مایع 

تامین شده است.
امسال اگرچه در ۶ ماهه اول سال آنگونه که مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران اعالم کرده، مصرف گاز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود یک 
درصد کاهش داشته اما با اولین نسیم پاییزی و خنک شدن نسبی هوا در اغلب 

نقاط کشور، مصرف گاز نیز افزایشی شده است.
آمارهای شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد که در روز ۱۳ مهر امسال، 
مصرف گاز به ۵۸۱ میلیون متر مکعب در روز رسیده است. این در حالی است که 
سال گذشته در همین روز، ایرانی ها ۵۶7 میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده اند.

ادامه روند افزایشی مصرف گاز در کشور، عالوه بر آنکه می تواند سوخت رسانی 
به نیروگاه ها را با مشکل رو به رو کرده و پایداری شبکه برق را به خطر بیاندازد، در 
ادامه ممکن است به قطع گاز برخی از مناطق کشور در روزهای سرد سال بیانجامد.
براساس تراز سال 97، مصرف فعلی انرژی کشور معادل ۶.۳ میلیون بشکه 
نفت در روز است که چنانچه برنامه های بهینه سازی انجام شود، قابلیت صرفه جویی 

۵۰ درصدی مصرف انرژی وجود خواهد داشت.
در طول دهه های اخیر عرضه انرژی اولیه کشور بطور متوسط ساالنه سه 
درصد رشد داشته و با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی موجب روند افزایشی 
شدت مصرف انرژی اولیه شده است. در حالی که شدت مصرف انرژی جهان در 

طول دهه های گذشته روند کاهشی داشته است.
شدت عرضه انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است و ایران 
از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور آلمان است اما شدت انرژی ایران 

۶ برابر آلمان است.
این در شرایطی است که میزان تولید ناخالص آلمان با توجه به شاخص برابری 
قدرت خرید بیش از سه برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص ۶ برابر ایران است 
و این اعداد نشان می دهد مصرف انرژی در ایران در خدمت بخش غیر مولد است.

راهکار های مجلس برای یک مشکل اقتصادی؛

اصالح ساختار بودجه با حذف یارانه های پنهان 
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زیر نظر: بهراد مومنی

نفت در بازار جهانی از مرز 8۲ دالر عبور کرد
قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر تقاضای باالتر در پی 
گرانی کم سابقه گاز طبیعی، افزایش یافت و در مسیر ثبت 4.۵ درصد رشد 

هفتگی قرار گرفت.
 OANDA به گزارش دنیای جوانان، ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت
با اشاره به نشانه های بهبود تقاضا برای سوخت با احیای فعالیت اقتصادی، 
زمستان  به  نسبت  نگرانیها  همچنین  و  کرونایی  های  محدودیت  تسهیل 
سردتر گفت: عوامل زیادی وجود دارد که عرضه در بازار نفت را محدود نگه 
می دارند. انتظارات باالیی وجود دارد که در آینده نزدیک هیچ تغییری در 

وضعیت کمبود عرضه نسبت به تقاضا ایجاد نمی شود.
بهای معامالت نفت برنت با 9۳ سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش، به ۸۲ 
دالر و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با یک دالر و دو سنت معادل ۱.۳ درصد افزایش، به 79 دالر و ۳۲ 

سنت در هر بشکه رسید.
وست تگزاس اینترمدیت اوایل هفته جاری به مرز 79 دالر و 7۸ سنت 
صعود کرده بود که باالترین قیمت در هفت سال گذشته بود در حالی که 

نفت برنت تا مرز ۸۳ دالر و 47 سنت پیشروی کرده بود.
ویویک دیهار، تحلیلگر بانک کامن ولث در یادداشتی اعالم کرد: قیمت 
های نفت پس از این که وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد در حال حاضر هیچ 
برنامه ای برای برداشت از ذخایر استراتژیک نفت برای پایین بردن قیمت 

ها ندارد، صعود کردند.
با این حال، یک منبع آگاه در وزارت انرژی آمریکا به رویترز گفت: 
پست ارسال شده از سوی خبرنگار بلومبرگ در شبکه اجتماعی مبنی بر این 
که این وزارتخانه فعال به فکر برداشت از ذخایر نیست، صحت ندارد و همه 

ابزارها برای مقابله با کمبود عرضه انرژی همیشه روی میز است.
مایکل تران، استراتژیست کاالی شرکت آر بی سی کپیتال مارکتس 
در یادداشتی نوشت: یک صعود چشمگیر دیگر قیمت ها به خصوص اگر 
نفت برنت به مرز ۸۵ دالر در هر بشکه صعود کند، باعث می شود دوباره 
از ذخایر استراتژیک نفت برای خنثی کردن رشد  صحبت درباره برداشت 

قیمت های انرژی مطرح شود.
افزایش قیمت های نفت هفته جاری از ادامه روند صعودی قیمت های 
گاز که باعث سوئیچ نیروگاه ها از این سوخت به نفت شد و همچنین تصمیم 
اوپک پالس برای افزایش تولید به میزان 4۰۰ هزار بشکه در روز در نوامبر 

و امتناع از تولید باالتر، پشتیبانی شدند.
سوئیچ  گستردگی  و  گاز  های  قیمت  افزایش  گویند  می  تحلیلگران 
مصرف از گاز به نفت عامل مهمی است که اکنون باید زیر نظر گرفته شود.

بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران جی پی مورگان اظهار کرده اند 
اروپا صحبتی  از سوئیچ قابل مالحظه گاز به نفت در بخش نیروی  هنوز 
به گوش نمی خورد. این یعنی برآورد ما از سوئیچ 7۵۰ هزار بشکه در روز 
گاز به نفت تحت شرایط زمستان عادی می تواند به میزان قابل مالحظه 

ای مبالغه آمیز باشد.
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86  درصد مشترکان صنعت برق مطابق الگو مصرف می کنند؛
هزینه اسراف اقلیت بد مصرف  از جیب مردم 

پرداخت نشود!

بررسی قبوض برق مشترکان خانگی بیانگر آن است که تنها ۳ درصد از 
مشترکان بد مصرف به دلیل مصرف نجومی برق مشمول هزینه  قابل توجه 

شده اند.
بخش اندکی از جامعه در روزهای گذشته نسبت به مبلغ قبض برق خود 
اعتراضات به مجلس شورای اسالمی  این  اعتراضاتی داشته اند و حتی دامنه 

کشیده شد.
بر این اساس پایش مشترکان خانگی صنعت برق می تواند به خوبی جامعه 
معترض به مبلغ قبض برق را مشخص کند. در همین راستا به استناد آمار به دست 
آمده از پایش های صنعت برق، ۲۸ درصد از مشترکان خانگی انرژی الکتریسیته 
در کشور جزء کم مصرف ها رده بندی شده و در پله اول از نظر میزان مصرف 

یعنی مصرف کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه قرار می گیرند.
بیشترین میزان تمرکز مصرف مشترکان خانگی در پله دوم مصرف قرار 
دارد، جاییکه ۳۵ درصد از مشترکان برق خانگی در هر ماه مصرف بین ۱۰۰ 
تا ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه را تجربه می کنند. عالوه بر این مشترکانی برق 
خانگی که میزان مصرف آن ها در پله سوم قرار گرفته و مصرف بین ۲۰۰ تا 
۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه را دارند، ۲۳ درصد از کل مشترکان خانگی را در 

بر می گیرند.
*۸۶ درصد مشترکان صنعت برق مطابق الگو مصرف می کنند

بر اساس آمار ارائه شده بیش از ۸۶ درصد از مشترکان خانگی صنعت برق 
در ۳ پله اول مصرف متمرکز شده و مطابق میانگین الگوی تعیین شده در کشور 
به مصرف برق می پردازند. میزان هزینه برق این گروه بزرگ در هر سال بر 
اساس مصوبه بودجه معادل 7 درصد افزایش می یابد و امسال نیز هیچ افزایش 
قیمتی به جز 7 درصد ساالنه در میزان مصرف برق آن ها اتفاق نیفتاده است.

اما پر مصرف های صنعت برق که در پله های چهارم یعنی مصرف بین ۳۰۰ 
تا 4۰۰ کیلووات ساعت در ماه، پله پنجم یعنی مصرف بین 4۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات 
ساعت در ماه قرار دارند، به ترتیب 9 درصد و ۳ درصد از مشترکان صنعت برق 
را شامل شده و در مجموع پرمصرف ها ۱۲ درصد از جامعه آماری مشترکان 

خانگی هستند. میزان مصرف برق این بخش عالوه بر 7 درصد اضافه شده در 
هر سال ۱۶ درصد دیگر نیز به سبب تشویق برای کم مصرفی اضافه شده و در 

مجموع ساالنه ۲۳ درصد افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.
*۳ درصد از مشترکان صنعت برق بد مصرف هستند

اما بد مصرف های صنعت برق که در پله ششم و پله هفتم قرار دارند، به 
ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد از جامعه مشترکان صنعت برق را به خود اختصاص 
داده و این جامعه مجموعا ۳ درصدی مشترکان خانگی که عمدتا جزء دهک های 
درآمدی ثروتمند میز هستند، عالوه بر ۲۳ درصد افزایش قیمت رخ داده به دلیل 
بد مصرف ۱۰ درصد بیشتر متحمل افزایش تعرفه مصرف برق شد و ۳۳ درصد 

افزایش قیمت را تجربه کردند.
نکته قابل توجه در میزان مصرف، میانگین قیمت پرداختی مشترکان است. 
بر همین اساس میانگین پرداختی مشترکان پله اول مصرف معادل، صفر است 
زیرا بر اساس مصوبات برق امید، میزان پرداختی این مشترکان مشمول تخفیف 
۱۰۰ درصدی قیمت برق می شود، در پله دوم میانگین پرداختی مشترکان ۳۵.۱ 
هزار تومان است، در پله سوم این پرداختی به ۶۸.9 هزار تومان می رسد، در پله 
چهارم مشترکان برق خانگی نسبت به پرداخت ۱۶4.۲ هزار تومان به طور میانگین 
اقدام می کنند، مشترکان پر مصرف پله پنجم در هر ماه به طور متوسط ۲77.۲ 
هزار تومان هزینه برق می پردازند، در پله ششم و  برای مشترکان بد مصرف این 
عدد به 4۰۶.7 هزار تومان می رسد و در نهایت متوسط پرداختی مشترکان در پله 

هفتم در وضعیت بسیار بد مصرفی معادل 99۳.۲ هزار تومان در هر ماه است.
*قبض نجومی برق نتیجه مصرف نجومی است

قرار  آن ها  تعداد  کنار  در  را  خانگی  مشترکان  پرداختی  میزان  زمانیکه 
می دهیم، متوجه این مسئله خواهیم شده که بیشترین میزان پرداختی صنعت 
برق برای مشترکان دو پله ششم و هفتم بوده که مجموعا ۳ درصد از مشترکان 

را در برمی گیرد.
به عبارت دیگر تنها ۳ درصد از مشترکان به دلیل مصرف بیش از ۲ برابری 
الگوی مصرف متحمل هزینه قابل توجه در صنعت برق شده اند و این بخش بد 
مصرف و تریبون دار در فضای جامعه خود را نماینده کلیت مردم معرفی کرده و 

حاضر به پرداخت هزینه بد مصرف خود نیستند.
بر همین اساس، رضا اردکانیان، وزیر سابق نیرو در گفتگویی عنوان کرده بود، 
»تا بحث تعرفه و اصالح تعرفه پیش آمده بالفاصله گروهی از اقشار غیر متمکن 
که اگر یارانه را هدف مند کنید تحت فشار قرار می گیرند، به ذهن می آیند و همیشه 
این ها سپر انسانی مقابل عدۀ دیگری که از این موضوع بهره می برند هستند.«

*هزینه اسراف برق برای بد مصرف ها باید بیشتر شود
قیمت  افزایش  عبارت  از  استفاده  است که  آن  بیانگر  آماری  بررسی های 
برق در حال حاضر صحیح نبوده و وزارت نیرو در اقدامی تنها نسبت به افزایش 
قیمت برق پر مصرف ها و بد مصرف ها اقدام کرده است. اقدامی که به دلیل 
کاهش یارانه انرژی پرداختی از جیب آحاد مردم به جیب ثروتمندان پرمصرف 
و بد مصرف می تواند منشا اتفاقات بسیار مثبت از جمله کاهش بدهی دولت به 

بخش خصوصی برق و توسعه زیرساخت های این حوزه منتهی شود.
به عبارت دیگر بخش اعظمی ۸۶ درصدی مردم که میزان مصرف معقولی 
دارند، باید بدانند که چهل چراغ خانه پرمصرف ها و بد مصرف های صنعت برق از 
سرمایه متعلق به آنان در قالب یارانه انرژی روشن شده و طبیعتا عمده اعتراضات 

در این حوزه نیز توسط آن ها هدایت می شود.
در حال حاضر مصرف نجومی و اسراف برق توسط عده ای در کشور سبب 
شده تا میزان صادرات برق کشور به حداقل برسد، بر همین اساس تعرفه های 
بخش بد مصرفی باید به گونه ای تغییر کند که اسراف برق این بخش اقلیت 

فرصت افزایش عایدی ناشی از صادرات انرژی سلب نشود.
عالوه بر این نمایندگان مجلس باید توجه کنند که نماینده اکثریت مردم 
هستند و تریبون مقدس آن ها در نظام جمهوری اسالمی نباید مورد سوء استفاده 

۳ درصدی های ثروتمند قرار گیرد.
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آبفا  شرکت  مدیرعامل 
تحت  جمعیت  گفت:  ایالم 
پوشش خدمات دفع بهداشتی 
فاضالب در استان ایالم به ۵۸ درصد 

افزایش یافت.
با  گو  و  گفت  در  تیموری  نوراهلل 
خبرنگاران، اظهار داشت: با نصب 49۰۲ 
شهرستان  در  فاضالب  انشعاب  فقره 
جمعیت  گذشته،  سال  در  استان  های 
تحت پوشش خدمات فاضالب در استان 
ایالم به۳۲۰ هزار نفر افزایش پیدا کرد.

وی افزود: با توجه به فعالیت های 
فاضالب  انشعابات  نصب  حوزه  در  که 
صورت گرفته، هم اکنون جمعیت تحت 
پوشش خدمات دفع بهداشتی فاضالب 
افزایش  درصد   ۵۸ به  ایالم  استان  در 

پیدا کرده است.
با  ایالم  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
با  فاضالب  شبکه  توسعه  اینکه  بیان 
افزود:  است،  کار  دستور  در  جدیت 

این شرکت  عمرانی  فعالیت  مهمترین 
گذشته  سال  در  فاضالب  بحث  در 
شامل؛ اجرای ۲۶ کیلومتر شبکه جمع 
استان  شهرهای  در  فاضالب  آوری 
)ایالم، ایوان، سرابله، مهران، دره شهر 
و دهلران(، ادامه عملیات اجرای  ارتقاء 
فرایند تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم، 
نصب 49۰۲ فقره انشعاب فاضالب در 

شهرهای استان می باشد.

وی یادآور شد: پایش پارامترهای 
کیفی فاضالب ورودی و پساب خروجی 
شهرهای  فاضالب  های  خانه  تصفیه 

بطور مستمر انجام می گیرد.
تیموری خاطرنشان کرد: با توجه 
های  پروژه  اجرای  های  شاخص  به 
جمع  طرح  اجرای  مطالعات  فاضالب، 
در  فاضالب  بهداشتی  دفع  و  آوری 
شهرهای چوار، ملکشاهی، آبدانان انجام  

و اجرای شبکه فاضالب روستای ارمو و 
شباب نیز در حال اجرا است.

اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
رتقاء  ا در  فاضالب  سیستم  توسعه 
منابع  از  صیانت  و  عمومی  سالمت 
زیر  های  سفره  و  آبها  روان  ارزشمند 
های  هزینه  وجود  با  گفت:  زمینی، 
باالی، اجرای شبکه های جمع آوری و 
انتقال فاضالب ، پروژه های فاضالب 
در بخش های  مختلف فعال بوده و با 
وجود نارسایی در بخشهای اعتباری که 
امری معمول می باشد، بخش خصوصی 
اجازه تعطیلی عملیات کاری پروژه ها را 

نداشته است.
مدیرعامل شرکت آبفا ایالم گفت: 
اعتبارات  تخصیص به موقع  بودجه و 
افزایش  قطعا نگاه و عزم جدی تر در 
سرعت اجرای طرح های جمع آوری، 
در  را  فاضالب  بهداشتی  دفع  و  انتقال 

پی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آبفا ایالم :

افزایش ۵۸ درصدی جمعیت تحت پوشش 
خدمات دفع بهداشتی فاضالب در ایالم

مناطق روستایی از طرح های زیر بنایی برق برخوردار شدند
برق پایدار با زیر ساخت های استاندار

با صرف اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و 9۰۰ میلون تومان پروژه های بهینه 
سازی شبکه فشار ضعیف و کابل خود نگهدار و جابجایی تاسیسات معارض 

در برق منطقه ۱۰ اصفهان اجرایی شد 
مهندس حسین صادقیان مدیر برق منطقه ۱۰ شرکت توزیع برق اصفهان 
گفت :صنعت برق اصفهان در سالهای اخیر با شتاب بیشتری در حال توسعه 
است و این روزها با طرح های زیربنایی و اثر بخش تامین انرژی پایدار و 
توزیع آن را در زندگی مردم  به خوبی  ساری و جاری نموده است  و مناطق 
کم برخوردار روستایی در چرخه تولید بیش از پیش شکوفا شده اند که این 

امر موجب شده اشتغال  و شرایط معیشتی آنها  بهبود یابد .
وی در ادامه افزود پروژه بهینه سازی شبکه فشار ضعیف و نصب پست 
هوایی به منظور اصالح افت ولتاژ منطقه ،در خیابان شهید خزایی بلوار گل 
نرگس به اتمام رسید و نزدیک به 4 کیلومتر شبکه وکابل خود نگهدار به منظور 
اجرای این پروژه در این منطقه صورت گرفت ویک دستگاه پست هوایی ۳۱۵ 

کیلو ولت آمپر در مدار قرار گرفت .
وی ابراز داشت :با اجرایی شدن این پروژه ضمن اصالح ساختار و بهبود 
ولتاژبرق مشترکین موجود و متعادل سازی بار ترانسفور ماتور و فیدرهای 
موجود ،ظرفیت مناسب به منظور برق رسانی به مشترکین جدید در آینده 

فراهم شده است 
صادقیان به یکی دیگر از پروژه های انجام شده در محدوده برق منطقه 
۱۰ اشاره کرد وتصریح نمود :جابجایی تاسیسات معارض با تعریض بلوار  روشن 
دشت حد فاصل شهدای هسته تا کانال نیک اندیش با  بیش از 4 کیلومتر 
شبکه وکابل خود نگهدار عملیاتی شد که از اهداف این پروژه می توان به  
بهینه سازی شبکه فشار متوسط و ضعیف ،زیبا سازی مبلمان شهری ،بهبود 
شاخص های کیفی و همچنین ارتقا ضریب ایمنی شهروندی را عنوان کرد 

مدیر برق منطقه ۱۰ شرکت توزیع برق اصفهان در ادامه خاطر نشان 
کرد :جابجایی تاسیسات معارض با تعریض بلوار ارغوانیه یکی دیگر از پروژه 
های شاخص این منطقه بوده است و در این راستا ۲/۵ کیلومتر کابل کشی و 
شبکه فشار متوسط هوایی حد فاصل میدان شهدای هسته ای تا میدان دکتر 
حسابی اجرا شده است و یک دستگاه پست هوایی ۲۰۰ کیلو ولت آمپر نیز 

مورد استفاده قرار گرفته است 
وی اظهار داشت این پروژه  با هدفی از جمله بهینه سازی شبکه فشار 
متوسط و فشار ضعیف ،کاهش خاموشی های ناخواسته ،متعادل سازی بار 

فیدرها و زیبا سازی مبلمان شهری اجرایی شد .

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:
 موفقیت دراجرای ماموریت ها حاصل عملکرد دقیق 

روابط عمومی و واحد آموزش است 
در مراسم تودیع و معارفه مدیران دفاتر روابط عمومی و آموزش شرکت 
توزیع برق استان اصفهان که با حضور مدیرعامل، قائم مقام، معاونت ها و 
مدیران امور برق شهرستان های استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
فعالیت های دو حوزه روابط عمومی و آموزش بعنوان ارکان کلیدی و مهم در 
شرکت توزیع برق استان مطرح گردید که درنتیجه اطالع رسانی به هنگام، 
گسترش تعامالت و انجام آموزش های به روز، شرکت توزیع برق استان با 
کسب هشت رتبه برتر کشوری و سیزده رتبه برتراستانی در حوزه های مختلف 
روابط عمومی در بین بسیاری از دستگاه های اجرایی بعنوان یک نهاد سرآمد 

و پیشرو برگزیده شده است.
حمید عالقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در جلسه 
تودیع و معارفه مدیران دفاتر روابط عمومی و آموزش شرکت توزیع برق استان با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت ایام ماه صفر، آغاز ماه ربیع و توام شدن 
ایام مبارک با انتصابات جدید شرکت را، سرآغازی برای شور و نشاط مضاعف 

در خدمت رسانی به مردم و تداوم فعالیت ها با موفقیت بیشتر عنوان کرد. 
فعال مشکلی بلحاظ پیک بار نداریم

وی با ابراز خرسندی از حضور مدیران ستادی در این جلسه بمنظور 
اینکه در جریان آخرین تغییرات در شرکت توزیع برق استان قرار گیرند، به 
مباحث تعیین هیات دولت جدید و فراز و نشیب های فراوان در سال جاری 
پرداخت و گفت: دغدغه هایی که بدلیل خاموشی ها برای تولیدکنندگان و 
مشترکان ایجاد شد، بار مسئولیت های شرکت های توزیع برق را سخت تر 
کرد و اکنون در آستانه نیمه دوم سال برای کنترل امور، برنامه های استانی 

را در شرکت دنبال خواهیم کرد. 
مدیرعامل توزیع برق استان با اذعان به اینکه به لحاظ پیک بار فعال 
مشکلی وجود ندارد، توجه به اینکه خللی در توزیع برای مردم ایجاد نشود را، 
ضروری اعالم کرد و گفت: احتماال با تشدید فصل سرما، در تامین منابع گازی 
نیروگاه ها با مشکالتی مواجه شویم و خاموشی هایی را شاهد باشیم. بنابراین، 
توجه به حوزه مدیریت مصرف در تمام طول سال طبق برنامه ریزی و تعامل با 
مشترکان بصورت سیستمی، اجرای برنامه های آموزشی و اطالع رسانی در این 
زمینه، گویای اهمیت مسئولیت مدیران روابط عمومی و واحد آموزش است.

نقش کلیدی روابط عمومی و واحدآموزش در اجرای ماموریت ها
وی در ادامه با اشاره به اهداف جلسه تودیع و معارفه مدیران روابط 
عمومی و آموزش در شرکت توزیع برق استان، نقش کلیدی و مهم این دو 
حوزه را در اجرای ماموریت های شرکت تشریح کرد و گفت: موفقیت در اجرای 
ماموریت ها و اتفاقات موثر در پیشبرد اهداف شرکت توزیع برق استان اصفهان 
ازجمله نتایج عملکرد درست و به هنگام روابط عمومی و واحد آموزش است.

عالقمندان، اجرای صحیح فرآیندها، کنترل و نظارت ها، بررسی عملکرد 
کارکنان، توجه به مسائل اخالقی و ارزشها را منوط به برنامه ریزی های دقیق 
و ارزشمند واحدهای آموزش و روابط عمومی دانست و افزود: اقدامات مدیران 
روابط عمومی و آموزش عالوه بر امور داخلی و بیرونی شرکت، در سطح ۲۳ 
شهرستان استان گسترش می یابد. ضمن آنکه کسب رتبه های برتر شرکت 
توزیع برق استان در جشنواره های استانی و کشوری متاثر از تحقق اهداف 

روابط عمومی و واحد آموزش است.
عالقمندان در تبیین نقش روابط عمومی از گستره وظایف روابط عمومی 
در تمامی تعامالت که شامل ارتباط با دیگر ادارات و نهادها، مشترکان و تحقق 
رضایتمندی مردم است، صحبت کرد و افزود: چنانچه در برهه ای در ارائه 
خدمات به مشترکان با مشکالتی مواجه شویم، نقش روابط عمومی با رویکرد 

منطقی و به موقع می تواند در این زمینه تسهیل گر و تعدیل کننده باشد.
وی با بیان اهمیت ابعاد آموزش دادن و آموزش پذیری، نقش روابط 
عمومی و حوزه آموزش در اصالح امور و الزام به اعتقاد راسخ به این دو حوزه 
را عنوان کرد و از تالش ها و خدمات ارزنده آقایان امیر رمضانی بعنوان مدیر 
برتر و شایسته روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان و مسعود 
امینی مدیر آموزش بعنوان یک برند آموزشی در موفقیت شرکت توزیع برق 

استان تقدیر نمود.
عالقمندان به گسترش تعامالت رسانه ای، انعکاس به موقع اخبار و 
موفقیت در تحقق ایده های ارزشمند روابط عمومی در دوران مسئولیت آقای 
امیر رمضانی اشاره و ابراز امیدواری کرد که مدیر جدید روابط عمومی شرکت 
توزیع برق استان اصفهان با هماهنگی ها و برقراری ارتباطات مختلف، گام 
های اساسی و الزم را در پیشبرد اهداف سازمانی شرکت بردارد. وی افزود: 
آقای محمد گودرزی در سمت های مختلف در شرکت توزیع برق استان 
فعالیت نموده است و باتوجه به سوابق مطلوب خود، می تواند تصمیمات الزم 

را برای اجرای برنامه های آموزشی اتخاذ نماید. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان 
خود با اذعان به اهدافی که در چارچوب ۵ساله برای شرکت تعریف شده است، 
تاکید کرد: چگونگی تحقق اهداف بسیار مهم است و مسلزم ارزیابی منابع و 

ورودی است تا براساس آن برنامه ریزی نماییم.
حمید عالقمندان در ادامه، بهره وری نسبت به ورودی در شرکت توزیع 
برق استان را بسیار باال عنوان کرد و گفت: کسب رتبه های برتر در سالهای 
اخیر حاکی از پتانسیل باالی همکاران است و می توانیم با همفکری و هم 
افزایی در کنار یکدیگر، کارهای گروهی ارزشمندی را تحقق بخشیم و عملکرد 
شرکت را ارتقا و توسعه دهیم که این نیز موجب تقویت سینرژی بیشتر و 
سرآمد شدن در بین شرکت های توزیع برق خواهد شد. وی گفت: با اعتقاد 
به اینکه برای دستیابی به اهداف شرکت کار کرده ایم، این نگرش را لحاظ 

نماییم که هنوز جای فعالیت های بسیاری  را داریم.

۵۲ ایستگاه همه واقف باشیم در استان خراسان رضوی برپا می شود 
زهره وحیدی مشهدمقدس-مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
گفت: در دهه وقف از ۱۲ تا ۲۱ مهر برنامه های متعددی در سطح استان  خراسان 

رضوی برگزار می شود.
حجت االسالم محمد احمد زاده با بیان اینکه مجموع برنامه های دهه وقف 
کمک خواهد کرد تا عموم مردم با این فرهنگ اصیل آشنا شده و نسبت به ایجاد 
وقف جدید اقدام نمایندافزود: به همین منظور جهت راهنمایی و ثبت وقف جدید 
دفاتر مشاوره ای در تمامی شهرستان های استان که دارای ادارات اوقاف می باشند 
راه اندازی شده است و در مشهد نیز مرکز مشاوره وقف از سال 9۰ فعال می باشد. 
حجت االسالم احمدزاده تاکید کرد: تعداد کل موقوفات استان را ۲۶ هزار و 
4۰7 مورد دانست و بیان کرد: تعداد وقف های یکسال گذشته تاکنون ۱99 مورد 
می باشد که مشهد مقدس با ۳۸ مورد، نیشابور ۳4 مورد، گناباد ۱۸ مورد، تربت 
حیدریه ۱۵ مورد، جغتای ۱4 مورد و داورزن ۱4 مورد بیشترین تعداد وقفیات را در 
یک سال گذشته داشته اند. همچنین موقوفات با نیات مذهبی، مساجد و اجتماعی 

بیشترین سهم را دارا می باشند.
  محمد زاده بیان کرد: برپایی ۵۲ ایستگاه های همه واقف باشیم با حضور 
روحانیون و افراد آگاه به مسائل وقف و مشاوره وقف در سطح استان و برگزاری 
همایش یاوران وقف در دو سطح شهرستانی و استان و تجلیل از اصحاب وقف 
و بقاع متبرکه را از برنامه های دهه وقف عنوان کرد و افزود: همایش استانی 
یاوران وقف در ۲۱ مهر ماه برگزار می شود و در این همایش از هیئت امناء، خدام، 
مسئولین مراکز افق بقاع، خیرین بقعه و مدیران بقاع متبرکه، واقفین، متولیان، 
اصحاب  پژوهشگران، هنرمندان،  موقوفات،  گذاران  و سرمایه  امناء  مستاجرین، 
رسانه، مدیران و کارکنان سایر دستگاه ها و اعضای ستاد هماهنگی امور خیریه 

و مبلغین تجلیل صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در طرح سفینه هدایت ارائه خدمات رایگان ایاب و ذهاب به 
بقاع متبرکه شاخص و بالعکس با حضور روحانی و روضه خوانی، بیان احکام و 
معارف  در مشهد مقدس در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی و در شهرستان 
ها در مسیرهای منتهی به بقاع متبرکه و مراسم خطبه خوانی و عزاداری شب 
شهادت امام هشتم )ع( در ۱97 بقعه متبرکه سراسر کشور که ۱۲ بقعه آن در 

استان خراسان رضوی می باشد، صورت می گیرد.
حجت االسالم ومسلمین محمداحمدزاده بیان کرد: با توجه به تقارن ایام 
امام  اکرم )ص( و شهادت  پیامبر  مراسمات رحلت  و دهه وقف  آخر صفر  دهه 
حسن مجتبی )ع( در بقاع متبرکه، مراسم شهادت امام رضا )ع(، قرائت زیارت 
از راه دور پیامبر )ص(، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و اکثرا در فضای 

مجازی برگزارخواهدشد.
احمدزاده  برپایی ۶ خیمه معرفت در بقاع متبرکه شاخص استان، اعزام و به 
کارگیری بیش از ۱۵۲ روحانی و مبلغ در برنامه های دهه آخر صفر و دهه وقف، 
برگزاری محافل انس با قرآن کریم در بقاع متبرکه، غبارروبی و عطر افشانی بقاع 
متبرکه به مناسبت آغاز ماه ربیع االول از جمله برنامه های دهه وقف عنوان کرد 
و گفت: این برنامه ها با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا، با حداقل ظرفیت و 

رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی اجرا خواهد شد.
احمدزاده  با بیان اینکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا ۱۲4.۰۰۰بسته معیشتی 
با مبلغی حدود ۵۰۰ میلیارد ریال تهیه شده و بین نیازمندان توزیع شده بیان کرد: 
در حوزه کمک به دانش آموزان  ۳ میلیارد ریال از محل موقوفات مرتبط برای 
۱۵۰۰ دانش آموز بی بضاعت فراهم شده است همچنین در یک سال گذشته به 

۶۲۶ هیات و اماکن مذهبی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال کمک شده است .
وی  در خصوص فعالیت های عمرانی و سرمایه گذاری موقوفات و بقاع 
متبرکه در یک سال گذشته بیان داشت :  4۱ هزار متر مربع  پروژه عمرانی موقوفات 
و بقاع متبرکه با هزینه بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال و ۶ هزار متر مربع پروژه سرمایه 
گذاری با هزینه ای بالغ بر 4۱۰  میلیارد ریال انجام شده است که در مجموع بالغ 

بر 49۵ میلیارد ریال برای این پروژه ها هزینه شده است.
مدیرکل اوقاف وامورخیریه اظهارداشت : در زمینه تولید محصوالت کشاورزی 
و دامپروری در یک سال گذشته ۲۲۵7 تن ذرت،  ۱7۰ تن گندم،  ۱۸۲ تن جو، ۶4 

تن یونجه،  ۵۶ تن ماهی و  ۱۲۶4 راس دام سبک تولید شده است.
اشتغالزایی  اوقاف  عمرانی  های  پروژه  در  روز  نفر  هزار   77۵ اشتغالزایی 

شده است 
احمدزاده در ادامه به اشتغال صورت گرفته طی یک سال گذشته اشاره کرد 
و افزود: در یک سال گذشته در مجموع پروژه های عمرانی، نیروگاه های برق 
خورشیدی و حوزه کشاورزی، دامپروری و پرورش ماهی موقوفات و بقاع متبرکه 

774.۶۸۰ نفر روز به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار شده اند.
وقف  دهه  در  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
و  نیشابور  بنزین  پروژه سرمایه گذاری پمپ  از جمله  پروژه عمرانی   امسال ۲ 
پروژه تجاری موقوفه حاج محمد جاغرقی با هزینه ای بالغ بر 7۵ میلیارد ریال 

به بهره برداری می رسد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان :
اجرای قانون کاداستر و سنددارشدن اراضی، بروز اختالفات و 

دعاوی بین مردم و دستگاه های دولتی را رفع می کند
جعفر مرادی حقیقی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در 
حاشیه وبیناری که با حضور مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان با موضوع 
پیگیری کاداستر اراضی ملی و رفع موانع موجود برگزار گردید ، گفت: در شش ماهه 
اول سال جاری تثبیت یک میلیون و سیصد هزار هکتار از اراضی ملی این استان ، 
در راستای پیشگیری از زمین خواری و جلوگیری از تصرفات، انجام پذیرفته است . 
جعفر مرادی حقیقی بیان کرد: اجرای قانون کاداستر و سنددارشدن اراضی، 

بروز اختالفات و دعاوی بین مردم و دستگاه های دولتی را رفع می کند. 
وی اضافه کرد: این مقدار از اراضی ملی به صورت پیمانی و با همکاری اداره 
ثبت اسناد و امالک انجام شد و سند مالکیت تک برگی این اراضی صادر شد.  

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ابراز امیدواری کرد که 
بدون سند  استان سمنان  ملی  اراضی  از  ای  نقطه   دیگر هیچ  نزدیک  آینده  در 

کاداستری نمی ماند.
مرادی حقیقی افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری 
از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطالعات مالکیت دولت و 
همه مالکان امالک از نظر محل و موقعیت آن، به روز رسانی اطالعات نقشه ها 
و ورود به سیستم ثبت امالک و کاهش اختالفات حقوقی مردم را از اهداف مهم 

اجرای این طرح عنوان کرد. 
جعفر مرادی حقیقی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: 
از شروع پروژه کاداستر اراضی ملی تاکنون برای ۸ میلیون و ۱۶ هزار هکتار از 
اراضی ملی ثبت و ۶ میلیون و ۳۶۲ هزار هکتار ، سند مالکیت تک برگی اخذ شد 
و باتوجه به هدف گذاری تثبیت مالکیت کل از اراضی ملی استان ، یک میلیون 
هکتار باقیمانده در حال پیگیری است. مرادی حقیقی ادامه داد: اولین گام برای 
مبارزه با زمین خواری، اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی است که تهیه و تکمیل 

این طرح نیازمند حمایت مالی و تامین اعتبار الزم است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطرنشان کرد: با تهیه 
نقشه های دقیق و اجرای کاداستر و صدور اسناد تک برگی به نام دولت، سودجویی 
از اراضی ملی و سو استفاده از اسنادی که ابهام دارند نیز به حداقل ممکن می رسد. 
 استان سمنان دارای 9میلیون ۳۶۸هزار هکتار اراضی ملی است که تاکنون 
برای بیش از ۶7 درصد از آن سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسالمی ایران 

صادر شده است.

افزایش جذب اعتبارات پروژه ها در استان سمنان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان از جهش قابل توجه رتبه 
این استان در جذب اعتبارات خبر داد و گفت: استان سمنان براساس شاخص های 

توسعه ای حائز رتبه نخست کشور است.
نادر مالکی در نشست خبری با اصحاب رسانه این استان از رشد قابل توجه 
جذب اعتبارات در این استان در چند سال اخیر و خصوصا در سه سال منتهی به 

امروز خبر داد و اظهار داشت : 
استان سمنان تا سال 9۶ دارای رتبه ۱4 در بین استان های کشور بوده که 
این رتبه با تالش مدیران استان طی سال های 9۸، 99 به رتبه چهارم کشور 

ارتقا یافته است.
وی از تالش برای تکمیل بخش قابل توجهی از پروژه های نیمه تمام استان 
در این چند سال خبر داد و افزود: در همین راستا سند آمایش استان و برش های 
شهرستانی آن تدوین شد و خوشبختانه استان سمنان اولین استان کشور بود که 
سند آمایش آن به تصویب نهایی رسید و خوشبختانه در پایان سال 99 ابالغ شد.
مالکی از تدوین سند توسعه شهرستان های هشت گانه استان متناسب با 
سند آمایش خبر داد و تصریح نمود : سند توسعه شهرستان ها به فرمانداران ابالغ 
شد. ضمن اینکه به منظور بهره برداری بهتر از این سند از سوی مدیران، خالصه 
ای از دو سند آمایش استان و اسناد توسعه ای شهرستانی تهیه و تدوین و در 
اختیار مدیران مسوول قرار گرفت.وی با اشاره به توجه ویژه استان به روستاها 
و مناطق محروم گفت: عالوه بر اسناد توسعه ای و سند آمایش، برای اولین بار 
سند توسعه بیش از ۲۰۰ روستای استان نیز تهیه و تدوین شد که این تعداد اسناد 

توسعه روستایی بیش از سهمیه استان بوده است.

مشهدمقدس-  ده  قرزا با سمیه 
تولیت آستان قدس رضوی گفت: حفظ 
به  شایسته  رسانی  خدمت  و  سالمت 
زائران اولویت کار آستان قدس در دهه 

پایانی ماه صفر است.
 حجت االسالم والمسلمین احمد 
معاونین  و  سرپرست  دیدار  در  مروی 
در  که  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
انجام  تاالر والیت حرم مطهر رضوی 
شد، با بیان اینکه آستان قدس از ابتدای 
شیوع کرونا خود را ملزم به رعایت کامل 
می داند،  بهداشتی  دستورالعمل های 
معظم  رهبر  رهنمودهای  کرد:  اظهار 
دستورالعمل  کامل  رعایت  و  انقالب 
های بهداشتی توسط معظم  له راهبرد 
و تکلیف ما را در شرایط حاضر مشخص 

کرده است.
رعایت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تکلیفی  بهداشتی  لعمل های  ا دستور
به  است،  عقالنی  و  انسانی  شرعی، 
برای  مطهر  حرم  بهداشتی  اقدامات 
کرد:  عنوان  و  اشاره  کرونا  با  مقابله 
از  داشته  توان  در  آنچه  قدس  آستان 
حیث اجرای شیوه نامه های بهداشتی و 
تأمین امکانات و مواد بهداشتی در سطح 
حرم مطهر انجام داده و با جدیت آنها را 

دنبال خواهد کرد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان 

اینکه بر اساس آمار بیش از 9۰ درصد 
زائران از ماسک استفاده می کنند، گفت: 
آستان قدس رضوی در ایام پایانی ماه 
آمادگی  زائران،  تشرف  میزان  به  صفر 
به  شایسته  رسانی  خدمت  برای  الزم 
آنان  سالمت  حفظ  بر  تأکید  با  زائران 

را دارد.
وی افزود: در ایام پایانی ماه صفر 
با توجه به افزایش جمعیت زائران، توزیع 

خادمیاران  و  بهداشتی  مواد  ماسک، 
سالمت را در حرم مطهر افزایش داده ایم 
و اگر ستاد ملی کرونا نقطه نظراتی به 
اجرایی  را  آنها  حتما  نماید،  ابالغ  ما 

خواهیم کرد.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
مهم  دالیل  از  یکی  تردید  بی  گفت: 
برای  مردم  اکثریت  خوب  همراهی 
بهداشتی،  لعمل های  دستورا رعایت 

پیشگامی مقام معظم رهبری در اجرای 
این ضوابط بوده است.

گفتنی است در ابتدای این دیدار 
پرست  سر نی  کیا محمدعلی  کتر  د
گزارشی  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  استان  در  کرونا  شیوع  شرایط  از 
برای  دانشگاه  این  بهداشتی  تمهیدات 
پایانی  دهه  عزاداری  مراسم  برگزاری 

ماه صفر ارائه کرد.

تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد،

حفظ سالمت زائران و خدمت رسانی شایسته اولویت کار آستان قدس
 در دهه پایانی صفر

از  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
پایانه  در  جدید  موکب   ۵ شدن  گازدار 
دهی  خدمات  منظور  به  مهران  مرزی 

به زائران اربعین خبر داد.
در  داشت:  اظهار  اللهی  شمس 
اجتماعی  مسئولیت های  انجام  راستای 
و خدمات دهی به زائرین عتبات عالیات، 
پایانه  این  در  مستقر  موکب های  همه 

مرزی گازدار شدند.
وی با اشاره به اینکه برای گازدار 
شدن این موکب های جدید، ۶ کیلومتر 
 TBS شبکه توزیع اجرا و یک ایستگاه
نصب شده است، افزود: برای گازرسانی 
به موکب های پایانه مرزی مهران مبلغ 
۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل 
اعتبارات داخلی شرکت گاز استان هزینه 

شده است.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با بیان 
جاری  سال  اول  ماهه  شش  در  اینکه 
بیش از 7 هزارو ۵۰۰ متر شبکه توزیع 
اجرا  مهران  شهرستان  سطح  در  گاز 

شده است، اظهار داشت: از این میزان 
شبکه اجرا شده، ۶ هزار متر آن برای 
گاز دار کردن موکب های مستقر در پایانه 
مرزی جهت خدمات رسانی به زائرین ابا 

عبداهلل الحسین )ع( بوده است.
جزء  مهران  کرد:  تصریح  وی 
و  بوده  استان  سبز  شهرستان های 
دارای  روستاهای  و  شهرها  تمامی 
قابلیت گازرسانی آن گازدار هستند و تنها 

روستای فاقد گاز در شهرستان، روستای 
بانروشان است که بدلیل بعد مسافت و 
سرانه پایین خانوار، طبق مقررات جاری 
اقتصادی  توجیه  فاقد  گاز  ملّی  شرکت 
گازرسانی بود که با اخذ مجوزهای الزم، 
پیمانکار  انتخاب  مرحله  در  اکنون  هم 
گازرسانی  عملیات  بزودی  و  دارد  قرار 

به آن  آغاز خواهد شد.
در  اینکه  بیان  با  اللهی  شمس 

شش ماه اول سال جاری بیش از ۲۳۰ 
مورد علمک در نقاط شهری و روستایی 
خاطرنشان  است،  شده  نصب  مهران 
کرد: در این مدت ۲۶۰ خانوار جدید در 
شهرستان مهران نیز از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار شده و به جمع مشترکین گاز 

پیوستند.
وی گفت: مطابق برنامه تعمیرات 
گرفته  صورت  بازدید  و  نه  پیشگیرا
گازرسانی  تُاسیسات  و  تجهیزات  از 
زمستانی  آمادگی  برای  مهران  ناحیه 
شیر  مورد   4۵ تعداد  بحران،  شرایط  و 
پلی اتیلن مدفون، نمایان سازی و تعمیر 

گردیده است.
با  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
جاری  سال  اول  نیمه  در  اینکه  بیان 
مهران  در شهرستان  واحد صنعتی   4
گازدار شده است، اظهار داشت: اداره 
کنون  ا هم  ن  مهرا شهرستان  ز  گا
خانگی  گاز  مشترک  هزار   ۱۰ دارای 

می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم خبر داد:

گازدار شدن ۵ موکب پایانه مرزی مهران

پورنجــف گفــت: ســالیانه بیــن 
ســر  نوبــت  میلیــون   ۱۰ تــا   7
واکسیناســیون رایــگان دام بــرای 
دامــداران و جامعه عشــایری اســتان 

ــود. ــی ش ــام م ــالم انج ای
ــتان  ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
ــده  ــد نماین ــان بازدی ــالم در جری ای
امــام  و  اســتان  در  فقیــه  ولــی 
جمعــه ایــالم از خدمــات دامپزشــکی 
اســتان در منطقــه عشــایری چاویــز 
ایــالم، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
 4۵ و  دام ســبک  میلیــون راس   ۲
هــزار دام ســنگین در اســتان وجــود 
خدماتــی  ســال  طــول  در  و  دارد 
از جملــه واکسیناســیون بــه ایــن 

ــود. ــی ش ــه م ــه ارائ جامع
»رامیــن پورنحــف« تصریــح 
 ۱۰ تــا   7 بیــن  ســاالانه  کــرد: 
ــیون  ــر واکسیناس ــت س ــون نوب میلی
ــداران و  ــار دام ــگان دام در اختی رای
جامعــه عشــایری اســتان قــرار داده 
ــا و  ــی شــود و برخــی واکســن ه م
داروهــا نیــز بهــادار و خریــداری 
ــگان  ــورت رای ــه ص ــود و ب ــی ش م
ــرار داده  ــزان ق ــن عزی ــار ای در اختی

ــود. ــی ش م

ــش  ــی ش ــد: ط ــادآور ش وی ی
ماهــه اول ســال جــاری در مجمــوع 
ســر  نوبــت   ۵۰۰ و  میلیــون   ۳
میلیــون   ۵4 دام،  واکسیناســیون 
ــور  ــن طی ــه واکس ــر قطع ــت س نوب
ــه  ــزار قطع ــده و ۵۰۰ ه ــام ش انج
طیــور بومــی در ســطح بیش از 4۰۰ 
روســتا در برابــر انــواع بیمــاری هــا 

ــت. ــده اس ــینه  ش واکس
ــتان  ــکی اس ــرکل دامپزش مدی

ایــالم بیــان کــرد: همــکاران مرتبــط 
بــه واکسیناســیون بــا حضــور در 
ســطح روســتاها و شــهرهای ایــالم 
صــورت  بــه  را  خــود  خدمــات 
بــه  مســتقیم  غیــر  و  مســتقیم 
مــی  ارائــه  عشــایر  و  دامــداران 

ــد. دهن
در  کــرد:  تصریــح  پورنحــف 
حــال حاضــر ۱۸ مرکــز مایــه کوبی، 
ــه  ــی، 4۲ داروخان ــگاه دام ۱۵ درمان

دامپزشــکی، ۳ بیمارســتان، و چهــار 
شــرکت تهیــه دارو و واکســن در 
در  دولتــی  و  خصوصــی  بخــش 
ــات  ــه عشــایر خدم ســطح اســتان ب

ــد. ــی دهن ــه م ــکی ارائ دامپزش
ــن  ــان ای ــی اســت، در پای گفتن
ــد مدیــرکل دامپزشــکی اســتان  بازی
ــع  گاوداری  ــگاران از مجتم و خبرن
شــیری واقــع در شــهرک قــدس 

ــد. ــد کردن ــالم بازدی ــتان ای شهرس

مدیرکل دامپزشکی استان ایالم مطرح کرد:

انجام ساالنه 10 میلیون نوبت سر واکسیناسیون رایگان دام در ایالم
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سنجش سطح آنتی بادی کووید 19 
اشتباهی رایج پس از تزریق واکسن کرونا 

به دنبال همه گیری کووید ۱9 در جهان، محققان با درک پاسخ ایمنی 
بدن به ویروس کرونا، قدم های بسیار مهمی در راه شناخت بیماری و راه 

های مقابله با آن برداشتند.
آنتی بادی ها یکی از اجزای ایمنی زائی در بدن علیه ویروس کرونا 
می باشند. آنتی بادی ها پروتئین هایی هستند که با شناسایی و اتصال به 
ایمنی مناسب  شاخص های آنتی ژنیک عامل بیماری زا، به ایجاد پاسخ 

علیه آن عامل کمک می کنند.
علیه  ایمنی  سیستم  شود،  می  بدن  وارد  کرونا  ویروس  که  زمانی 
آنتی  کند.  می  بادی  آنتی  تولید  به  شروع  ویروس  پروتئینی  ساختارهای 
بادی هایی که در ایجاد ایمنی در برابر ویروس ایفای نقش می کنند به دو 
دسته عمده آنتی بادی های متصل شونده و آنتی بادی های خنثی کننده 
)نوترالیزان( تقسیم بندی می شوند. آنتی بادی های متصل شونده با اتصال 
ویروس جهت  کردن  نشاندار  موجب  ویروس  ژنی  آنتی  های  به شاخص 
فراخوانی سایر سلول های سیستم ایمنی می شوند و آنتی بادی های خنثی 

کننده مسئول جلوگیری از ورود ویروس به سلول ها هستند. 
ویروس کرونا دارای چهار پروتئین می باشد که عبارتند از: پروتئین 
اسپایک )S( ، پروتئین نوکلئوکپسید )N( ، پروتئین پوششی )E( و پروتئین 

. )M( غشائی
پروتئین اصلی که ویروس از آن برای اتصال و ورود به سلول های 
این پروتئین بخشی  باشد.  میزبان استفاده می کند، پروتئین اسپایک می 
 RBD )Receptor Binding یا  گیرنده  به  اتصال  ناحیه  نام  به 
نام  به  بدن  های  سلول  روی  بر  ای  گیرنده  به  که  دارد   )Domain
متصل   )۲  Angiotansin Converting Enzyme(  ACE۲
می شود. این گیرنده به میزان باالیی بر روی سلول های ریه، قلب، کبد 

و کلیه یافت می شود.
تحقیقات انجام شده نشان می دهد آنتی بادی های IgG اختصاصی 
RBD به طور بالقوه قابلیت خنثی کردن ویروس کرونا را دارند و با اتصال 
به بخش RBD پروتئین اسپایک قادرند از ورود ویروس به سلول های 

بدن جلوگیری کنند.

آنتی بادی های تولید شده علیه سایر پروتئین ها از جمله پروتئین های 
نوکلئو کپسید عمدتًا آنتی بادی های متصل شونده می باشند که با اتصال به 
پروتئین های ویروس آن ها را نشاندار کرده و موجب فراخوانی سایر سلول 
های سیستم ایمنی می شوند. بنابراین بخش RBD از پروتئین اسپایک 
ویروس کرونا را می توان کاندید مناسبی برای طراحی واکسن در نظر گرفت. 
اغلب واکسن های تولید شده علیه ویروس کرونا به گونه ای طراحی 
شده اند که موجب تولید دوز باالیی از بخش پروتئینی  RBD در بدن 
 RBD شده و بدین ترتیب با القاء تولید آنتی بادی های خنثی کننده علیه

به ایجاد ایمنی مناسب در بدن علیه ویروس کرونا کمک می کنند.
اخیراً توجه مردم نسبت به انجام آزمایش آنتی بادی علیه کووید ۱9 
جهت بررسی میزان ایمنی ایجاد شده علیه واکسن افزایش یافته که سوء 
برداشت از تفسیر نتایج این تست ها سبب بروز نگرانی هایی در مورد کارآمد 

بودن واکسن ها در میان مردم گردیده است. 

تعیین  منظور  به  آزمایشات  این  انجام  نبودن  مناسب  برای  علت  دو 
کارآیی واکسن در ایجاد مصونیت علیه ویروس وجود دارد که عبارتند از: 

اغلب کیت های اندازه گیری آنتی بادی کووید ۱9 که در ایران مورد 
استفاده قرار گرفته اند جهت اندازه گیری آنتی بادی خنثی کننده علیه بخش 
RBD ویروس )که اصلی ترین بخش اغلب واکسن های کووید ۱9 نیز 
می باشد( طراحی نشده اند، بلکه عمدتًا این کیت ها آنتی بادی های متصل 
شونده به پروتئین نوکلئوکپسید را شناسائی می کنند که بیشتر طی عفونت 

طبیعی در بدن فرد مبتال تولید شده اند.
تعریف ایمنی در برابر بیماری کووید ۱9 مسئله ای بسیار پیچیده است 
از حمله سلول  ناشی  )ایمنی  ایمنی سلولی  توان گفت که مجموع  و می 
های سیستم ایمنی علیه ویروس( و ایمنی هومورال )ایمنی ناشی از تولید  
آنتی بادی در بدن علیه ویروس( بیانگر ایمنی کلی در برابر کرونا می باشد.  
پس عالوه بر آنتی بادی هایی که منجر به از بین رفتن عفونت می شوند، 
سنجش میزان سلول های ایمنی موجود در بدن، که به دنبال مواجهه با 
ویروس قابلیت جلوگیری از عفونت زائی ویروس را پیدا کرده اند، می تواند 
در بررسی مصونیت به این ویروس تعیین کننده باشد ولی آزمایش های 
این  بررسی  قابلیت  طبی  تشخیص  های  آزمایشگاه  در  روتین  سرولوژی 
سلول ها را ندارند و مصونیت ایجاد شده ناشی از سلول های سیستم ایمنی 
فقط در آزمایشگاه های تحقیقاتی قابل ردیابی می باشد.بنابراین توصیه می 
شود که افراد واکسینه شده با اعتماد به اثربخشی قابل قبول واکسن های 
طراحی شده علیه این ویروس خود را درگیر انجام آزمایش آنتی بادی کووید 
۱9 نکنند زیرا درک غیر صحیح ازنتایج این آزمایشات ممکن است سبب 
ایجاد بی اعتمادی در میان افراد جامعه نسبت به اثربخشی واکسن ها گردد.

سمیرا امامی
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لم
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: تالشگران ذوب آهن  اقتصاد زمانه 
اصفهان موفق شدند در شهریورماه ، 4 رکورد 
جدید در تولید ۲۵ ساله کالف در این مجتمع 

عظیم صنعتی ثبت کنند .
به گزارش اقتصاد زمانه ، محمد امین 
یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن 
اصفهان ضمن بیان این خبر گفت: با توجه 
به توسعه بازار محصوالت مونوبلوک و ارزش 
افزوده باالیی که دارند، مهندسی نورد ذوب 
آهن اصفهان با تدارک مقدمات تولید جهت 
تولید کالف های صنعتی گام بزرگی را برای 
افزایش تولید انواع این محصول از ۵.۵ الی 

۱۲ میلیمتر برداشت .
وی افزود : با توجه به تاکید مدیر عامل 
تولید  موانع  رفع  در  برداری  بهره  معاون  و 
کارگاه  در  نورد  مهندسی  کارکنان  کالف، 
نورد ۳۵۰ از ابتدای سال ۱4۰۰ و براساس 
گرفتن  برای  فروش  معاونت  های  برنامه 
سهم بیشتری از بازار کالف، برنامه افزایش 
تولید را شروع و با اصالح نواقص و کاستی 
ها موفق شدند با ثبت دو رکورد ۱۶هزار تنی 
در اردیبهشت ۱4۰۰ و اینک هم رکورد ۲۰ 
هزارتنی در شهریور ماه گام بزرگی در این 
این  اصلی  اهداف  از  یکی   . بردارند  راستا 
بخش، توسعه خط جدید مونوبلوک است تا 
رکورد تولید کالف کشور را از آن خود کنیم 

و مطالعات آن شروع شده است .
سرپرست  جانشین  مشکین  حسین 
نورد ۳۵۰ نیز در این خصوص اظهار داشت: 
فوالدی  مارک  با  تولیدی  محصوالت 

SAE۱۰۰۸ تولید شده اند که در گروه 
فوالدهای کم کربن قرار می گیرند و عمدتًا 
جهت مصارف صنعتی استفاده می شوند و 
قابلیت کشش تا سطح مقطع زیر ۲ میلیمتر 

را دارا می باشند.
در  محصوالت  این   : گفت  مشکین 
پیچ و  و  الکترود  و  صنایع الستیک سازی 
پرچ و...استفاده می شود.با توجه به کم شدن 
سطح مقطع فلز در پروسه کشش وحساس 
بودن کالف های تولیدی باید از نظر آنالیز 
شیمیایی و دقت ابعادی بسیار دقیق باشند .

وی افزود: با عنایت به توجه بازارهای 
افزوده  وارزش  محصول کالف  به  خارجی 
نوردی،  دیگر محصوالت  به  نسبت  بیشتر 
شناخته  استراتژیک  محصول  یک  کالف 
شده است و هر ماه در سبد فروش خارجی 

محصوالت کارگاه گنجانده شده است .

معاون تولید نورد ۳۵۰ گفت: با توجه به 
این که در داخل کشور کارخانجات محدودی 
قادر به تولید کالف با کیفیت هستند اهمیت 
دوم  در جایگاه  ریل  از  بعد  را  تولید کالف 

قرار می دهد .
اظهار   ۳۵۰ نورد  سرپرست  جانشین 
تولید محصوالت  رکوردهای جدید  داشت: 
مشتمل بر ۲۶4 تن کالف ۵.۵ میلیمتر در 
تاریخ ۲۱ شهریورماه ، ۲7۱ تن کالف ۵.۵ 
میلیمتر و شکستن رکورد قبلی در تاریخ ۲4 
شهریورماه و ۳4۸ تن کالف ۱۰ میلیمتر در 
تاریخ ۱۳ شهریورماه هر سه در شیفت گروه 
یک و ۲4۸.4۸ تن کالف 7 میلیمتر در شیفت 
گروه چهار در تاریخ ۲۶ شهریورماه می باشد .

 ۱9۲۰۰ تولید  همچنین   : افزود  وی 
)۵.۵و7و7.۵  کالف  محصوالت  انواع  تن 
و۱۰و۱۲(در شهریور ماه در تاریخ ۲۵ ساله 

خط منو بلوک بی سابقه است .
شایان ذکر است تولید کالف در کارگاه 
در  نورد  تغییرات خط  به  توجه  با  نورد۳۵۰ 
سال ۱۳74 و استفاده از خط جدید منوبلوک 
متحول گردید و انواع محصوالت به صورت 
سیم و خاموت در سبد تولید این کارگاه قرار 
گرفت.تولید در خط سیم سازی با توجه به 
نورد  خط  سرعت  و  محصول  مقطع  تغییر 

متفاوت می باشد.
در  محصوالت  قبلی  رکوردهای 
تولید  است:  ترتیب  بدین  گذشته  سالهای 
محصول کالف ۵.۵ میلیمترحدود ۲4۰ تن 
در یک شیفت ، تولید محصول کالف ۱۰ 
میلیمترحدود ۳۲۰ تن در یک شیفت و تولید 
محصول کالف 7 میلیمترحدود ۲4۰تن در 

یک شیفت .

صادرات موفق کالف
الزم به ذکر است که محصول کالف 
جز فوالدهای کیفی می باشد که دارای ارزش 
افزوده باالتری نسبت به سایر محصوالت 
برای  مناسبی  ارزآوری  و  بوده  ساختمانی 
همکاران  تالش  و  پیگیری   . دارد  شرکت 
در مدیریت بازاریابی و صادرات در راستای 
افزایش  به  منجر  بازار  توسعه  و  بازارسازی 
حدودا ۱۵ برابری صادرات کالف در ۶ ماهه 
به مدت مشابه در  اول سال جاری نسبت 
سال گذشته شده است . قابل ذکر است که 
صادرات کالف به ۸ بازار صادراتی صورت 

گرفته است .

رکورد تولید ۲۵ ساله کالف در ذوب آهن اصفهان،شکسته شد

ایفای  راستای  در  و  منطقه  مردم  با  بیشتر  تعامل  منظور  به   : زمانه  اقتصاد 
مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان جلسه تعاملی منصور یزدی زاده مدیرعامل 

شرکت با حجت االسالم مهدی صادقی امام جمعه سده لنجان برگزار شد.
حوزه  مدیر  اسفندمند  کوروش  که  دیدار  این  در   ، زمانه  اقتصاد  گزارش  به 
مدیرعامل و تعامالت منطقه ای نیز حضور داشت ، یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان با اشاره به ارتباط سازنده این شرکت با مردم منطقه و شهرستان، گفت: 
این مجتمع عظیم صنعتی در چارچوب ضوابط و در حد توان خود در جهت حل 

مسائل منطقه اقدام می کند .
امام جمعه سده لنجان در این دیدار از حمایت های مدیر عامل ذوب آهن 
اصفهان از منطقه که با انتصاب مدیرحوزه مدیر عامل و تعامالت منطقه ای ، بیش 
: دستاوردهای ذوب آهن در تولید  افزود  ، قدردانی نمود و  از گذشته شده است 

محصوالت مورد نیاز کشور به ویژه ریل با وجود مشکالت مختلف ارزنده است و لذا 
آماده حمایت الزم برای رفع این مشکالت هستیم .

وی خواستار تداوم حمایت های ذوب آهن اصفهان شد و گفت : با توجه 
از مقام شامخ  به زودی مراسم تجلیل   ، لنجان  به جایگاه واالی شهدای سده 
امر مهم  این  امیدوارم ذوب آهن در  و  برگزار می شود  ایثار  اسطوره های  این 

مشارکت نماید .
مدیرعامل ذوب آهن ، بر تداوم تعامل با منطقه تاکید نمود و مشارکت در امور 
فرهنگی به ویژه تجلیل از شهدای گرانقدر را که سرشار از برکت و رضایت الهی 

است بسیار ضروری برشمرد .
گفتنی است در این نشست مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای ذوب 

آهن اصفهان نیز گزارشی از تعامالت شرکت با شهرستان لنجان ارائه نمود.

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با امام جمعه سده لنجان

زاده  یزدی  منصور   : زمانه  اقتصاد 
نمایشگاه  های  غرفه  از  بازدید  حاشیه  در 
متالکس ۲۰۲۱ گفت : ذوب آهن اصفهان 
به واسطه نیروی انسانی متخصص،متعهد 
و تجربه کاری ارزشمند در مسیر بالندگی 
بحمد ا… خوش درخشیده است و قدم در 
مسیری گذاشته که دیگران به سختی می 
توانند به آن ورود کنند و یا توانش را ندارند. 
مصداق بارز این جمله تولید ریل در ذوب 
آهن اصفهان است که به عنوان دروازه ورود 
به تولید محصوالت صنعتی و دارای ارزش 

افزوده باال محسوب می شود.
نقل  به  و  زمانه  اقتصاد  گزارش  به 
اصفهان  آهن  ذوب  عمومی  روابط  از 
 ،TH۳۶ آرک  تولید   : فزود ا وی  ؛ 
نیز   … و   UIC۵4 میلگردآلیاژی،ریل 
از جمله دستاوردهای اخیر این شرکت مادر 
صنعتی به شمار می روند و حاصل تالش 
و کوشش شبانه روزی کارکنان این شرکت 
سبب شده ذوب آهن اصفهان مصمم تر از 
گذشته در مسیر رشد بالندگی حرکت کند 
و به سهم خودش در اقتصاد کشور نقش 
آفرین باشد.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 

تصریح کرد : ریل در ذوب آهن اصفهان 
بر اساس نیاز خطوط کشور تولید می شود 
و هم اکنون این تولید فراتر از نیاز کشور 
به  برای صادرات  بازاریابی آن  لذا  و  است 

کشورهای دیگر در دست اقدام است.
به  ه  ر شا ا با  مسئول  م  مقا ین  ا
احداث  برای  محترم  دولت  برنامه  اینکه 
بسیار  اقدام  مسکونی  واحد  میلیون  یک 
ارزشمندی است زیرا مسکن همواره از جمله 

دغدغه های هموطنان عزیزمان است،خاطر 
که  کشوری  نیست  انتظار   : کرد  نشان 
مصالح  سایر  و  سیمان  و  فوالد  تولید  در 
وابستگی  هیج  و  است  خودکفا  ساختمانی 
به خارج ندارد در بخش ساختمان مشکلی 
داشته باشد.در این خصوص می توان یک 
اتاق فکر در بدنه دولت ایجاد نمود و تمام 
آن حضور  در  بخش  این  اندرکاران  دست 
فعال داشته باشند تا موانع پیش روی این 

و  شده  بررسی  تولیدکنندگان  توسط  طرح 
برطرف گردد. در این زمینه به یک وحدت 

بین بخش ها نیاز داریم.
یزدی زاده در پاسخ به این سوال که 
قیمت گذاری دستوری چه تاثیری بر روند 
دارد  مسکونی  واحد  میلیون  یک  احداث 
چنین گفت : قیمت گذاری دستوری فوالد 
یک سنگ بزرگ پیش پای تولید کنندگان 
این محصول ارزش آفرین در داخل و خارج 
از کشور است لذا نیاز است قبل از هر گونه 
تصمیم گیری برای صنعت فوالد در اتاق 
فکری که عنوان شد همه صحبت ها شنیده 
با  زیرا  کنند  گیری  تصمیم  سپس  و  شود 
تواند  نمی  تولید  دستوری  گذاری  قیمت 
بخش  اهداف  و  باشد  داشته  زیادی  دوام 

مسکن محقق نمی شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : 
قیمت ها در کدال کاماًل مشخص است و 
عرضه و تقاضا به صورت اتوماتیک قیمت 
محصوالت را مشخص می کند. هیچ گونه 
محدودیتی در تولید فوالد وجود ندارد و مازاد 
عرضه داریم لذا بهترین مکانیزم برای قیمت 
فوالد همان مکانیزم عرضه و تقاضا است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان : 

در تولید فوالد و سایر مصالح ساختمانی خودکفا هستیم

به مناسبت بازگشایی مدارس انجام شد؛
اهداء هزار بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند در 

سطح شهرستان
آهن  ذوب   : زمانه  اقتصاد 
اصفهان در راستای مسئولیت های 
اجتماعی و حمایت از دانش آموزان 
به منظور ترویج  نیازمند منطقه و 
علم و دانش ۱۰ مهرماه همزمان 
با بازگشایی مدارس یک هزار بسته 
نیازمندان  بین  در  التحریر  لوازم 

منطقه توزیع کرد.
 ، زمانه  اقتصاد  گزارش  به 
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی 
گفت  خصوص  این  در  شرکت 
منظور  به  اصفهان  آهن  ذوب   :

گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار دانش آموز که در دوران دفاع مقدس و 
انقالب شکوهمند اسالمی به شهادت رسیدند و همچنین در راستای مسئولیت 

های اجتماعی خود ، اقدام به توزیع این بسته های لوازم التحریر نمود .
وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان با اهدا این بسته های لوازم 
التحریر به نیازمندان منطقه قدمی کوچک در راستای ترویج علم و دانش 
برداشته است ، افزود : هزار بسته لوازم التحریر به ادارات آموزش و پرورش 
شهرهای باغ بهادران ، زرین شهر و فوالدشهر اهدا خواهد شد تا در اسرع 

وقت بین نیازمندان توزیع گردد.

اقتصادی مجلس شورای اسالمی در  رییس کمیته دیپلماسی 
متالکس ۲0۲1 عنوان کرد:

در طرح ساخت یک میلیون مسکن، حساب ویژه ای برای ذوب 
آهن باز کردیم

اقتصاد زمانه : سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، 
ماشین آالت و صنایع وابسته )متالکس۲۰۲۱ ( شنبه هفتم مهرماه با حضور عباس 
مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و رییس مجمع نمایندگان 
شهرستان اصفهان،رسول کوهستانی مدیرکل گمرکات استان اصفهان،مهرداد اکبریان 
رییس انجمن تولید کنندگان سنگ آهن ایران و جمعی دیگر از مسئولین در محل 

دائمی نمایشگاههای بین المللی اصفهان افتتاح شد.
به گزارش اقتصاد زمانه ، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی و رییس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان در آیین افتتاحیه این نمایشگاه 
گفت : در مجلس شورای اسالمی در ذیل کمیسیون سیاست خارجی مجلس،کمیته 
ای طی چند ماه گذشته تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی تاسیس کردیم که بنده به 
عنوان رییس این کمیته با وزاری صمت،اقتصاد،امور خارجه و ... مذاکراتی را انجام 
دادم تا وزرای دولت،بخش دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک محور کلیدی در 
برنامه های خودشان قرار دهند. وی افزود : در مجلس شورای اسالمی برای اینکه 
تولید بتواند در ریل پیشرفت هر چه بیشتر قرار بگیرد و همچنین صادرات را به دلیل 
ارزآوری باال تقویت نماییم ،برنامه های بسیاری تعریف کردیم تا بتوانیم پشتیبان 

شایسته تولید باشیم و لذا از هیچ تالشی فرو گذار نمی کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد : مجلس یازدهم 
رونق تولید را به عنوان یک راهکار برای گشایش در چالش های مختلف کشور مدنظر 
قرار داده است و لذا تالش داریم تا باالترین سطح حمایت از تولید کنندگان را داشته 
باشیم.رییس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان همچنین با حضور در غرفه ذوب 
آهن اصفهان گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان تولید کننده مقاطع ساختمانی در 
سطح جهان شناخته شده است و در کشورمان نیز به این واسطه این صنعت بزرگ 
در بخش اعظمی از بناهای کشور نمادی از این کارخانه و تالش شبانه روزی کارکنان 

آن وجود دارد و لذا این تولید سراسر افتخار،ماندگار است.
وی با اشاره به اینکه در طرح ساخت یک میلیون مسکن در دولت یازدهم،حساب 
ویژه ای برای ذوب آهن اصفهان باز کردیم، افزود : این مجتمع عظیم صنعتی اعالم 
کرده است در ساخت مسکن پشتیبان دولت یازدهم است،ما نیز این همراهی را به 
فال نیک می گیریم و حمایت مان را از این صنعت مادر اعالم می کنیم تا بتوانیم 
از مسیر این تعامل و با تولیدات استاندارد این مجتمع عظیم صنعتی مسیر خانه دار 
شدن هموطنان عزیزمان را هموارتر کنیم.این مقام مسئول اظهار داشت : تولید ریل 
به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان به نقطه اتکا رسید و از همین جا شایسته می 

دانم به تک تک این عزیزان خسته نباشید و دست مریزاد عرض نمایم.
وی در پاسخ این سوال که کمیته دیپلماسی اقتصادی چه حمایتی می تواند از 
بخش صادرات ذوب آهن اصفهان داشته باشد چنین گفت : ذوب آهن اصفهان صنعتی 
است که بیش از نیمی از محصوالت خودش را صادر می کند و این آمار حاکی از 
کیفیت باالی محصوالت این شرکت است و همین موضوع سبب شده مدال افتخار 
صادرات کشور را کسب نماید. با توجه به اهمیت حفظ بازارهای صادراتی،این کمیته 
برنامه ریزی ویژه ای برای صنایع بزرگی همچون ذوب آهن دارد زیرا این مجموعه 
های ارزش آفرین در ارزآوری برای کشور نقش کلیدی دارند و هر یک سفیری برای 

ایران اسالمی نقاط مختلف جهان به شمار می روند.
فرهاد کوهستانی مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیز در آیین افتتاحیه این 
از  گذشته صرفا  ماه  در شش  که  دالر صادراتی  میلیون   ۶۰۲ از   : گفت  نمایشگاه 
فوالدی  صنایع  را  درصدی   ۵4 سهم  است  گرفته  انجام  اصفهان  استان  گمرکات 
استان به خودشان اختصاص دادند.این غیر از آماری است که شرکت های فوالدی 
مانند ذوب آهن و مبارکه از بنادر شهید رجایی و سایر گمرکات مرزی کشور داشتند.

آهن  تاسیس ذوب  با  فوالد همزمان  از صنعت  در جهت حمایت  افزود:  وی 
اصفهان به عنوان اولین فوالد ساز ایران،نخستین گمرک اختصاصی کشور در این 
شرکت احداث شد و پس از آن فوالد مبارکه صاحب گمرک اختصاصی شد. که این 

دو گمرک دارای چارت سازمانی مصوب سازمان مدیریت کشور هستند.
گفتنی است ذوب آهن اصفهان و همچنین شرکت مهندسی و پویش ساخت 
های  سازه  ریل،ورق  نظیر  صنعتی  مادر  شرکت  این  دستاوردهای  غرفه  برپایی  با 
فوالدی،آرک و... را به نمایش گذاشت و کارشناسان این مجموعه پاسخگوی سواالت 
مراجعین بود.شایان ذکر است این نمایشگاه تا دهم مهرماه با رعایت پروتکل های 

بهداشتی پذیرای عالقمندان عرصه متالورژی خواهد بود.

خبر...خبر

نیا  طیب  محمدیاسر   : زمانه  اقتصاد 
مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور در غرفه 
به   ۲۰۲۱ متالکس  در  اصفهان  آهن  ذوب 
خبرنگار ما گفت : مبحث کمبود مواد اولیه 
در  آهن  سنگ  ویژه  فوالد،به  صنعت  در 
سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته 
زمینه  در  که  است  کشوری  ایران  است. 
فوالد با توجه به سرمایه گذاری های انجام 
گرفته پیشرفت های خوبی را در بخش های 

مختلف رقم زده است.
به گزارش اقتصاد زمانه ، وی افزود : 
معادن فعلی کشور تا حدود ۱۵ سال آینده 
فوالد  کنندگان  تولید  نیازهای  پاسخگوی 
خواهند بود و لذا این موضوع نشان می دهد 
در حوزه اکتشاف، اقدامات اثربخشی انجام 
نگرفته و در کل دو بخش صنعت و معدن 

به صورت متوازن حرکت نکردند.
اختیار  در  را  اکتشاف  بستر  حاکمیت 

صنایع فوالدی قرار دهد
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد 
: صنایع فوالدی به دلیل اینکه برای تامین 
مواد اولیه،روی معادن حساب باز کرده بودند 
که اقدام به جایی هم بود،وارد عرصه معدن 
نشدند اما مدتی است به اجبار برای تامین 
اولیه در بخش معدن سرمایه گذاری  مواد 
کردند که عملکرد خوبی داشتند اما صنایع 
به حمایت دولت در بخش اکتشاف نیازمند 
هستند و باید حاکمیت بستر الزم را در اختیار 

آنها قرار بدهد.
کرد  نشان  خاطر  مسئول  مقام  این 
اعالم  که  هایی  برنامه  در  صمت  وزیر   :

کردند،توجه خوبی به بخش معدن داشتند و 
امیدوار هستیم در این دولت بتوانیم کارهای 

بزرگی انجام دهیم.
محمدیاسر طیب نیا گفت : ذوب آهن 
بزرگ  دو صنعت  مبارکه  فوالد  و  اصفهان 
از  هستند،بنده  منطقه  سطح  در  پیشتاز  و 
پتانسیل های ذوب آهن اصفهان به خوبی 
مبارکه هم  فوالد  آگاه هستم،توانایی های 
مشخص است و لذا همکاری های این دو 
قطب صنعتی با تدوین یک برنامه جامع می 
توان سود آوری بیشتر را برای دو شرکت که 
متعلق به ایران اسالمی هستند فراهم نماید. 
این مهم با حمایت سهامداران دو شرکت و 
مدیران عالی آنها انشاا… در آینده نزدیک 

عملیاتی می شود.
مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره 

ذوب آهن اصفهان در متالکس ۲۰۲۱ :
ذوب آهن بزرگ همچنان از سهمیه 

مواد اولیه برخوردار نیست
مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره 

ذوب آهن با حضور در غرفه این شرکت در 
متالکس ۲۰۲۱ به خبرنگار ما گفت : ذوب 
کننده  تولید  اولین  عنوان  به  اصفهان  آهن 
بسیاری  نهفته  ها  پتانسیل  ایران  در  فوالد 
دارد و لذا برای فعال شدن این توانایی ها 
برنامه ریزی خوبی در هلدینگ صدرتامین 

و هیات مدیره کارخانه انجام شده است.
وی افزود : تولید ریل به عنوان یک 
های  توانایی  از  یکی  صرفًا  ملی  دستاورد 
عنوان یک  به  که  بود  اصفهان  آهن  ذوب 
برگ زرین و نماد خودکفایی ایران اسالمی 
با تالش و کوشش شبانه روزی کارکنان این 

شرکت ثبت گردید.
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان 
تامین پایدار مواد اولیه را بزرگترین دغدغه 
امروز ذوب آهن عنوان کرد و اظهار داشت 
: این مجتمع عظیم صنعتی با وجود کمبود 
مواد اولیه،کلیه خطوط ریلی کشور را تحت 
پوشش کامل قرار داد و تولید این محصول 
استراتژیک در ذوب آهن به جایگاهی رسیده 

که برای صادراتش برنامه ریزی های خوبی 
تامین  زمینه  در  یا  است.  گرفته  صورت 
یک  ساخت  طرح  برای  ساختمانی  مقاطع 
خودش  آمادگی  آهن  مسکن،ذوب  میلیون 
را به صورت کامل اعالم کرده،با این همه 
توانمندی و شیوه تولید جهانی، به واقع حیف 
نیست ذوب آهن بزرگ همچنان از سهمیه 

مواد اولیه برخوردار نباشد ؟
وزارت صمت،توجه بیشتری به زنجیره 

تولید فوالد کشور داشته باشد
از   : داد  ادامه  مسئول  مقام  این 
ایمیدور،وزارت صمت و معاونت معدنی این 
وزارتخانه تقاضا داریم صنایع فوالدی را به 
همه  است  قرار  اگر  کنند.  نگاه  چشم  یک 
بخش ها مجاز به داشتن زنجیره باشند پس 
این بین قائل شوند. ذوب  نباید تفاوتی در 
انرژی  یارانه  نداشتن  از  سو  یک  از  آهن 
نداشتن  از  دیگر  سوی  از  و  برد  می  رنج 
فوالدی  واحدهای  اما   ، اولیه  مواد  سهمیه 
که  بینیم  می  کشور  در سطح  را  معدنی  و 
و  کردند  ورود  یکدیگر  کاری  تخصص  در 
تولید دارند. بنابراین می طلبد وزارت صمت 
بر  بیشتری  نظارت  ذیربط  دستگاههای  و 

زنجیره تولید فوالد کشور داشته باشند.
تولید   : کرد  نشان  خاطر  یزدخواستی 
های  طرح  کمیته  در  صنعتی  محصوالت 
ارزش افزا و معاونت برنامه ریزی و توسعه 
با قوت در حال  و هیات مدیره ذوب آهن 
پیگیری است تا بتوانیم سبد محصوالت ذوب 
آهن را با افزودن این محصوالت گسترده تر 

و ارزشمند تر نماییم.

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در متالکس ۲0۲1 عنوان کرد:

تعامل ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه برای ارزش آفرینی بیشتر

اقتصاد زمانه : با گسترش برنامه های 
فنی مهندسی مدیریت نورد، پس از تولید آرک 
TH۳۶ و ریل مترو UIC۵4 ، میلگرد آلیاژی 
۳۰ نیز طی یک ماه اخیر به عنوان سومین 
به سبد محصوالت ذوب  تولیدی  محصول 

آهن اصفهان اضافه شد.
علیرضا   ، زمانه  اقتصاد  گزارش  به 
مهرابی سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت 
مهندسی نورد با اعالم این خبر گفت: با همت 

و   ۳۰۰ نورد  پرسنل  روزی  شبانه  تالش  و 
خدمات فنی تولید، میلگرد ۳۰ آلیاژی با گرید 
cr۲ 7۰ برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان 
تولید شد.وی افزود: بیشترین زمینه مصرف 
این محصول در گلوله های آسیاب سیمان 
)رول فورج شده( است که با درخواست بخش 

خصوصی و در تناژ باال تولید شد.
سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت 
مراحل  کلیه  کرد:  تصریح  نورد  مهندسی 

مطالعاتی،طراحی و تراش غلتک و طراحی 
هادی آن در مجموعه خدمات فنی و تولید 
نورد انجام شد.مهرابی گفت: میلگرد جدید با 
رعایت کلیه آیتم های استاندارد ۱۰۰۶۰ و به 
ویژه کیفیت عالی ovaliti ) بیضوی بودن 
( زیر سه دهم تولید شد که این عدد داخل 
استاندارد، یک میلی متر می باشد و با توجه 
به کیفیت عالی شکل ظاهری محصول، ارزش 
باالیی جهت بازارهای داخلی و صادراتی دارد.

های  ریزی  برنامه  با  کرد:  بیان  وی 
انجام گرفته در آینده نه چندان دور،پروفیل 
نورد  مهندسی  مدیریت  در  نیز  جدید  های 
تولید می شود.محمد صدری سرپرست نورد 
معاونت  درخواست  از  پس  گفت:  نیز   ۳۰۰
فروش مبنی بر تولید میلگرد ساده سایز ۳۰ با 
همکاری کارشناسان دفتر طراحی کالیبر،نقشه 
کالیبراسیون و جدول نوردی تهیه شد و تولید 

این محصول در دستور کار قرار گرفت.

تولید سومین محصول جدید در ماه اخیر
میلگرد آلیاژی 30 در ذوب آهن اصفهان تولید شد
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جوانان والیبال ایران در رده نهم جهان؛
سقوط آزاد تیم قهرمان!

فدراسیون والیبال با سپردن ۲ تیم به یک مربی، ناخواسته سدی مقابل دفاع 
از عنوان قهرمانی جوانان جهان ایجاد و البته خاطره سال ۲۰۱۵ را هم زنده کرد.

قهرمانی  مسابقات  در  ایران  جوانان  والیبال  تیم  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
جهان در رده نهم ایستاد. برای تیمی که در دوره پیشین این مسابقات بر سکوی 
قهرمانی قرار گرفته بود، رسیدن به این جایگاه نزول قابل توجهی محسوب می شود.
البته در رده های پایه، پرورش بازیکنان برای آینده اهمیتی به مراتب بیشتر از 
کسب مدال دارد. اما آنچه کسب مقام نهمی را قابل انتقاد می کند، تصمیم فدراسیون 

والیبال برای انتخاب یک مربی برای ۲ تیم متفاوت است.
در اوایل سال وقتی قرار بود برای هدایت تیم ملی والیبال ایران در مسابقات 
قهرمانی آسیا تصمیم گیری شود، این کار به بهروز عطایی سپرده شد. قرارداد والدیمیر 
آلکنو تا پایان بازی های المپیک بود بنابراین فدراسیون باید یک مربی جدید برای تیم 
ملی برمی گزید. فدراسیون پس از برگزاری جلسه کمیته فنی، عطایی را به عنوان 

سرمربی تیم ملی معرفی کرد.
آنچه این انتخاب را سوال برانگیز می کرد این بود که عطایی به طور همزمان 
هدایت تیم جوانان ایران را هم بر عهده داشت و از آن عجیب تر اینکه از پایان 
مسابقات قهرمانی آسیا تا آغاز مسابقات جوانان جهان فقط سه روز فاصله داشت. 
به این ترتیب عطایی به همراه علیرضا طلوع کیان و حسین خوریانی دستیار اول و 
آنالیزورش، در حساس ترین روزهای پیش از برگزاری مسابقات جوانان جهان در 

تمرینات این تیم حضور نداشتند.
عجیب اینجاست که والیبال ایران پیش از این هم اسیر چنین اشتباهی شده 
بود. در سال ۲۰۱۵ پیمان اکبری سرمربی پیکان در مسابقات باشگاه های آسیا و 
باشگاه های جهان، تیم زیر ۲۳ سال ایران در رقابت های قهرمانی آسیا، تیم »ب« 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و تیم دانشجویان ایران در بازی های یونیورسیاد بود. 
در آن زمان ادعا شد که به دلیل مشترک بودن بازیکنان این تیم ها چنین تصمیمی 
از پایان هر  البته چندان درست نبود و اکبری پس  گرفته شده است. ادعایی که 
تورنمنت به تمرینات یک تیم جدید می رفت. در آن سال هرچه پیش رفتیم، نتایج 
تیم های تحت هدایت اکبری افت کرد و اثر سپردن چند تیم به یک مربی ثابت شد.
بار  این  کرد.  تکرار  را  تصمیم  همان  والیبال  فدراسیون  و  گذشت  سال   ۶
دلیل  به  که  است  شده  مدعی  والیبال  فدراسیون  رییس  داورزنی  محمدرضا  هم 
مشترک بودن چند بازیکن تیم های بزرگساالن و جوانان، عطایی برای هدایت هر ۲ 
تیم انتخاب شده است. امیرحسین توخته و مهدی جلوه تنها بازیکنانی بودند که هم 
در هر ۲ تورنمنت حضور داشتند. بردیا سعادت هم می توانست به این جمع بپیوندد 

که البته با سهل انگاری فدراسیون و بی توجهی خودش، این امکان فراهم نشد.

یزدانی: آنالیز کشتی با تیلور را کامال اجرا کردم
د  ا ز آ کشتی  بقات  مسا قهرمان 
شاکرم  را  خدا  گفت:  جهان  قهرمانی 
به کمک  باخت  از چند  بعد  توانستم  که 
دیوید  مقابل  مردم  خیر  دعای  و  خداوند 

تیلور آمریکایی به برتری برسم.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
حسن  کشتی،  فدراسیون  عمومی  روابط 
یزدانی در خصوص تاکتیک اتخاذ شده و 
نحوه پیروزی مقابل تیلور آمریکایی گفت: 
از مجموعه ای که  باید  این خصوص  در 

دست به دست هم دادند تا این موفقیت حاصل شود، تشکر کنم. پژمان درستکار، 
علیرضا دبیر، اعضای کادرفنی و همچنین آنالیزور تیم ملی دست به دست هم دادند 
و تاکتیکی را برای مقابله با تیلور در نظر گرفتند که سعی کردم نکات مطرح شده 
را روی تشک مرحله به مرحله اجرا بگذارم و خوشبختانه تمرینات و آنالیزی که 

داشتیم منجر به پیروزی شد.
وی خاطرنشان کرد: جا دارد از همه عزیزانی که در این راه کمک کردند از 
جمله پدر و مادر، دوستانم و مربیان تیم ملی در همه رده های سنی که من افتخار 
شاگردی تمام آن ها را داشتم و همچنین از پژمان درستکار که زحمات زیادی کشید، 
تشکر کنم و امیدوارم ملی پوشان توانسته باشند جواب زحمت های پژمان درستکار و 

فدراسیون کشتی را داده باشند.

پایان جام باشگاه های والیبال زنان آسیا؛
دختران سایپا چهارم شدند!

شاگردان مریم هاشمی در مسابقه 
بازی  تایلندی  حریف  مقابل  رده بندی 
چهارمی  عنوان  به  تا  کردند  واگذار  را 
آسیا  زنان  باشگاه های  والیبال  مسابقات 

دست به پیدا کنند.
از  پس  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
شکست تیم والیبال زنان سایپا در مرحله 
مقابل  آسیا  باشگاه های  جام  نیمه نهایی 
آلتای قزاقستان، به رغم نمایش نزدیک و 
خوبی که شاگردان هاشمی موفق به انجام 

آن شدند، خودروسازان به دنبال پایان تاریخ سازی خود با کسب عنوان سومی رقابت ها 
بودند؛ حریف سایپا، تیم سوپریم چونبوری تایلند بود، حریفی که در مرحله گروهی 
موفق به شکست سایپا شده بود و با نتیجه ۳-۱ نماینده ایران از پیش برداشته بود.
به مانند جدال مقابل آلتا قزاقستان، دختران والیبالیست سایپا به رغم تجربه 
کمتر خود نسبت به حریف نامدارشان، نمایش خوبی را از خود نشان دادند اما اسیر 
کم تجربگی شان شدند؛ در ست نخست، بازی نزدیک و جذاب دنبال شد اما در نهایت 
برتری از آن نماینده میزبان بود و سوپریم چونبوری موفق به برتری ۲۵-۱9 شد.

ست دوم را برخالف انتظارات، سایپایی ها خوب آغاز نکردند و این روند تا 
پایان ست ادامه دار بود و در نهایت هم نماینده تایلند موفق به برتری ۲۵-۱۸ شد 
تا کسب پیروزی و عنوان سومی برای شاگردان مریم هاشمی دور از دسترس باشد.

اما سایپایی ها ست سوم را خوب شروع کردند و توانستند از اشتباهات حریف 
خود به خوبی بهره ببرند، اما بازهم تجربه باالی بازیکنان سوپریم باعث شد تا آن ها 
بتوانند به خوبی به بازی بازگردند و در نهایت ست سوم را با هم با نتیجه ۲۵-۲۱ به 
سود خود به پایان ببرند تا در نهایت با برتری ۳-۰ در مجموع ست شماری عنوان 
ایران  والیبال زنان سایپا  این شکست تیم  با  از آن خود کنند.  را  سومی رقابت ها 
توانست به عنوان چهارمی رقابت های جام باشگاه های آسیا برسد، عنوانی که در 
پنج دهه گذشته در والیبال زنان ایران در عرصه باشگاهی بی سابقه بود و شاگردان 

مریم هاشمی موفق به تاریخ سازی شدند.

پوران زارع؛ بهترین مدافع والیبال زنان آسیا
دفاع وسط تیم والیبال زنان سایپا در پایان رقابت های جام باشگاه های آسیا 

موفق به کسب عنوان فردی شد و بهترین مدافع رقابت ها معرفی شد.
از پایان رقابت های جام باشگاه های والیبال  به گزارش دنیای جوانان، پس 
زنان آسیا و شکست نماینده ایران )سایپا( در مرحله رده بندی و رسیدن به عنوان 
چهارمی رقابت ها، باعث شد تا شاگردان مریم هاشمی جایی روی سکوی برترین ها 
نداشته باشند، هر چند که عنوان چهارمی به دست آمده هم یک تاریخ سازی برای 

والیبال زنان ایران است و پس از پنج دهه چنین افتخاری به دست آمده است.
در میان عناوین فردی، یک افتخار ویژه نصیب دفاع وسط سایپا شد؛ پوران 
زارع، دفاع وسط باتجربه و ۳7 ساله خودروسازان که نمایش خوبی را در تورنمنت 

جام باشگاه های والیبال زنان آسیا به ثبت رسانده بود.
شاید بهترین نمایش او مقابل آلتای قزاقستان رقم خورد که بارها در مقابل 
به زمین سایپا  از ورود ضربات آن ها  باتجربه قزاق قد علم کرد و مانع  ستارگان 
شد، به عنوان بهترین مدافع تورنمنت معرفی شد تا ستاره کهنه کار و باتجربه سایپا، 
با یک دستاورد ویژه از جام باشگاه های آسیا ۲۰۲۱ خارج شود.زارع با بدرقه ویژه 
همبازیان خود برای دریافت جایزه خود به سوی میز جوایز رفت و با توجه به شرایط 
کرونایی و پروتکل ها، تندیس بهترین مدافع را از روی میز برداشت و با آن مقابل لنز 
دوربین عکاسان عکس یادگاری گرفت و سپس به آغوش همبازیان خود بازگشت.

لیگ ملت های اروپا؛
کامبک رویایی خروس های اروپا!

تیم ملی فوتبال فرانسه، شکست دو بر صفر مقابل بلژیک را با برتری سه 
بر دو عوض کرد تا صعودی رویایی به فینال لیگ ملت های اروپا داشته باشد.

پنجشنبه شب در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا، فرانسه 
و بلژیک در شهر تورین به مصاف هم رفتند که این دیدار تماشایی با پیروزی 

رویایی و سه بر دو فرانسه همراه شد.
اروپا  سرخ  شیاطین  و  شد  همراه  بلژیک  مطلق  برتری  با  نخست  نیمه 

عملکردی چشم نواز داشتند.
در دقیقه ۳۳ »یانیک کاراسکو« با حرکت از جناح چپ و ضربه ای زمینی، 

»هوگو لوریس« را غافلگیر کرد و گل نخست بازی را به ارمغان آورد.
سه دقیقه پس از آن، »روملو لوکاکو« با حرکتی انفرادی و ضربه ای تماشایی 
از زوایه بسته توپ را به تور درواز قهرمان سال ۲۰۱۸ جهان دوخت تا اختالف 

دو برابر شود.
داشت،  دشان«  »دیدیه  که  تغییراتی  با  را  دوم  نیمه  فرانسه  حال  این  با 

متفاوت نشان داد.
در دقیقه  ۶۲ »کریم بنزما« که سال درخشانی را سپری می کند توانست 

گل نخست خروس ها را ثبت کند.
در دقیقه ۶9 داور با استفاده از سیستمVAR خطا روی »آنتوان گریژمان« 
را پنالتی تشخیص داد. »امباپه« پشت توپ ایستاد و گل دوم و تساوی فرانسه 

را به ثمر رساند.
در دقیقه ۸۵ لوکاکو دروازه فرانسه را باز کرد اما این گل آفساید اعالم شد و دو 
دقیقه پس از آن ضربه آزاد تماشایی »پل پوگبا« به تیرک دروازه بلژیک برخورد کرد.
در دقیقه 9۰ کار تیمی زیبای بازیکنان فرانسه با شوت پای چپ و مهارنشدنی 
»تئو هرناندز« همراه شد تا فرانسه به گل سوم رسیده و با تکمیل کامبک خود، 
از  بلژیک هم همچون سالیان گذشته  باشد.  فینال داشته  به  صعودی رویارویی 
تا  باخت  نیمه نهایی  در  بازهم  و  بازماند  مهم  تورنمنت  یک  در  فینال  به  صعود 

همچنان حسرت به دل بماند.
با این اوصاف فرانسه یکشنبه شب برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف 
اسپانیا می رود. پیش از آن نیز و در همان روز، ایتالیا و بلژیک در دیدر رده بندی 

حضور می یابند.
این  میزبان  ایتالیا  برابر  اسپانیا  نیمه نهایی،  دیدار  دیگر  در  چهارشنبه شب 

مسابقات به برتری دو بر یک رسید و فینالیست شد.
لیگ ملت های اروپا از سال گذشته میالدی جایگزین دیدارهای تدارکاتی 
در قاره سبز شد. اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( با این تصمیم موجب شد تا تورنمنت 

جدیدی شکل گرفته و فوتبال را در این قاره با جدیت بیشتری دنبال کند.
این مسابقات در چهار دسته برگزار می شود و در نخستین دوره آن تیم ملی 

پرتغال به عنوان قهرمانی دست یافت.

آزمون، در لیست خرید آرسنال
باشگاه آرسنال برای تقویت خط حمله خود قصد دارد مهاجم تیم ملی فوتبال 

کشورمان را به خدمت بگیرد.
به گزارش دنیای جوانان از سایت فرانسوی اُنزه موندیال، باشگاه آرسنال در 
تالش است تا »سردار آزمون« مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان را به خدمت بگیرد. 
به عنوان  بازیکن ۲۶ ساله  این  به  لندن  توپچی های  این سایت،  به گفته 
جانشین احتمالی »الکساندر الکازت« نگاه می کنند که قرار است تابستان آینده 

بازیکن آزاد شود.
آزمون در تیم فوتبال زنیت در ۲4 بازی ۱9 گل به ثمر رسانده تا در رساندن 

تیمش به قهرمانی فصل گذشته لیگ روسیه نقش بسزایی داشته باشد.
سرداز آزمون هم اکنون در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان حضور دارد و 
باید روز سه شنبه ۲۰ مهرماه تیم ملی را در دیدار با کره جنوبی در چارچوب مرحله 

نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر همراهی کند.  

انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی؛
برزیل برد، آرژانتین مساوی کرد 

هفته دهم مسابقات انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر در منطقه آمریکای 
تساوی  و  برزیل  پیروزی  با  جنوبی 

آرژانتین به پایان رسید.
به گزارش دنیای جوانان، هفته 
جهانی  جام  انتخابی  مسابقات  دهم 
۲۰۲۲ قطر در منطقه آمریکای جنوبی 
پیروزی  با  و  برگزار  روز جمعه  بامداد 
برزیل و تساوی آرژانتین پیگیری شد. 
تیم فوتبال برزیل که پیش از این 
میدان  پیروز  خود  دیدارهای  همه  در 
به مصاف  دیدار خود  بود، در دهمین 

ونزوئال رفت و توانست با گل های مارکینیوش، باربوسا و آنتونی حریف خود را با 
نتیجه سه بر یک از پیش رو بردارد. تک گل ونزوئال را نیز رامیرز به ثمر رساند.   
در دیگر دیدار مهم این هفته نیز تیم آرژانتین مقابل پاراگوئه قرار گرفت و 
با تساوی بدون گل متوقف شد. »لیونل مسی« نیز به عنوان کاپیتان آلبی سلسته 

در این بازی حضور داشت. 
نتایج دیگر دیدارهای این هفته از مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 

در منطقه آمریکای جنوبی به شرح زیر است:
اروگوئه ۰ - ۰ کلمبیا 
اکوادور ۳ - ۰ بولیوی 

پرو ۲ - ۰ شیلی 
در حال حاضر برزیل با ۲7 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد و آرژانتین 
نیز با ۱9 امتیاز در رده دوم جای گرفته است. تیم های اکوادور با ۱۶، اروگوئه با ۱۶ 

و کلمبیا با ۱4 امتیاز در رده های سوم تا پنجم قرار دارند.  

دشان: فرانسه هنوز جزو بهترین های دنیاست

دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، پس از پیروزی تیمش برابر بلژیک 
به تمجید از عملکرد بازیکنانش پرداخت.

دو تیم فرانسه و بلژیک پنجشنبه شب گذشته در چارچوب مرحله نیمه نهایی 
لیگ ملت های اروپا به مصاف یکدیگر رفتند تا تکلیف حریف اسپانیا در فینال و 

حریف ایتالیا در نیمه نهایی مشخص شود.
بلژیک موفق شد با دو گل یانیک کاراسکو و روملو لوکاکو در دقایق پایانی 
نیمه اول از حریف پیش بیفتد اما این برتری دوام نیاورد و فرانسه در نیمه دوم 
بازگشتی تماشایی را رقم زد تا در نهایت با پیروزی ۲-۳ به فینال این رقابت ها 

صعود کرده و برای بازی برابر اسپانیا آماده شود.
کیلیان امباپه گل دوم تیم ملی کشورش را در این بازی به ثمر رساند و دشان 
پس از سوت پایان بازی به خبرنگاران گفت:» کیلیان جای هیچ شک و شبهه ای 
باقی نگذاشت. او پس از تاثیرگذاری کمی که در یورو داشت در این بازی با عزم 
جزم به میدان آمد. همانطور که همیشه گفته ام، تیم فرانسه با او بسیار بهتر از 
بدون او است. ما در یورو توسط سوییس حذف شدیم اما تیم ملی فرانسه هنوز 

اینجاست. ما هنوز جز بهترین تیم ها هستیم.«
او در ادامه اضافه کرد:» این پیروزی یکی از بهترین پیروزی های ما بود چون 
حریف از کیفیت باالیی برخوردار بود. ما غرور و شخصیت الزم برای بازگرداندن 
نتیجه بازی را در اختیار داشتیم. این لحظه بسیار خوبی بود. ما در دقایق پایانی 
نیمه اول ضعیف ظاهر شدیم اما وقتی با قدرت به زمین برگشتیم داستان تغییر 
کرد. بازیکنان بین دو نیمه احساس خوبی نداشتند اما دلیل این اتفاق این بود که 
ما به بلژیک این فرصت را دادیم که دو گل به ثمر برساند. بازیکنان من در این 

بازی غرور و شخصیت خودشان را به نمایش گذاشتند.«

ایران  فوتبال  ملی  تیم 
سومین بازی خود در مقدماتی 
با  هم  را   ۲۰۲۲ جهانی  جام 
برد پشت سر گذاشت تا بازهم به صدر 

جدول صعود کند.
به گزارش دنیای جوانان، تیم ملی 
فوتبال ایران شروع خوبی در دور نهایی 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ داشت. این 
تیم در بازی نخست با یک گل سوریه 
شاگردان  داد.  شکست  تهران  در  را 
اسکوچیچ با کسب پیروزی سه بر صفر 
در بازی دوم مقابل عراق، نشان دادند 
که کامال آماده یک صعود کم دردسر 
و مقتدرانه به جام جهانی هستند. تیم 
امتیاز   ۶ با  دوم  هفته  پایان  در  ملی 
صدرنشین گروه A بود اما پیروزی دو 
بر یک کره جنوبی مقابل سوریه این تیم 
را 7 امتیازی کرد تا ملی پوشان فوتبال 
بازپس گیری صدر  با هدف  کشورمان 

به میدان بروند. 
امارات، حریف تیم ملی بود؛ تیمی 
که با دو امتیاز از دو بازی گذشته خود 
گروه  بندی  رده  مکان سوم جدول  در 
خود  برد  اولین  دنبال  به  و  داشته  قرار 
از  یکی  تیم  دو  تقابل  اول  نیمه  بود. 
خسته کننده ترین بازی های چند وقت 
اخیر تیم ملی بود؛ در نیمه دوم و پس 
از اینکه اخراج شجاع با VAR وتو شد، 
مهدی طارمی روی پاس دیدنی سردار 
گل اول را برای تیم ملی زد. شاگردان 
اسکوچیچ با حفظ همین یک گل، برنده 
بازی شدند تا با کسب سومین برد در 
سومین بازی، 9 امتیازی شده و صدر را 

بازهم مال خود کنند.

آغاز  محتاطانه  را  بازی  تیم  دو 
کردند و در ۱۰ دقیقه نخست مسابقه، 
مشغول ارزیابی یکدیگر بودند. اماراتی ها 
البته سعی در ایجاد موقعیت هایی روی 
دروازه ایران را داشتند. مدافعان ایران در 
به خوبی  بودند و  این لحظات هوشیار 
مقابل حمالت حریف ایستادگی کردند. 
نبض  رفته  رفته  اسکوچیچ  شاگردان 
بازی را در اختیار گرفتند و تا دقیقه ۲۵ 
خوب  نسبتا  موقعیت  چند  ایجاد  شاهد 
بازیکنان  بودیم.  امارات  دروازه  روی 
میانی تیم ملی در این دقایق سعی در 
رساندن توپ به طارمی و آزمون داشتند 
اما اماراتی ها به خوبی راه های نفوذ را 
بسته بودند. شرایط کار در دقایق پایانی 

نیمه اول مثل دقایق پیشین بود و ایران 
و امارات بعد از ارائه یک فوتبال کم افت 
و خیز و خسته کننده با تساوی بدون گل 

راهی رختکن شدند.
شاگردان اسکوچیچ برخالف نیمه 
ای  چهره  با  دوم  دقیقه   4۵ در  اول، 
حمالت  رفتند.  میدان  به  تر  تهاجمی 
تیم ملی در ۱۵ دقیقه نخست بازی با 
وجود تغییر تاکتیک صورت گرفته توسط 
سرمربی کروات اما نتیجه ای نداشت و 
بازی همچنان ۰-۰ بود. اخراج شجاع 
خلیل زاده در دقیقه ۶۰ روی ضد حمله 
سریع اماراتی ها پس از بازبینی صحنه 
طی دو مرحله، لغو شد و این بازیکن به 
ترکیب تیم بازگشت؛ این اتفاق جریان 

بازی را به شدت تحت تاثیر قرار داد و 
از حدود ۵-۶ دقیقه تاخیر  دو تیم بعد 
کار خود را شروع کردند. شوک وارد شده 
به ایران مثبت بود و در دقیقه 7۱ توسط 
دروازه  شدن  باز  شاهد  طارمی  مهدی 
امارات بودیم؛ گلی که طی هماهنگی 
باالی او با سردار به ثمر رسید. در حالی 
که به دقایق پایانی نزدیک می شدیم و 
اماراتی ها کم کم از جبران گل خورده 
در  طارمی  مهدی  بودند،  شده  ناامید 
تیم  برای  پنالتی  دقیقه ۸۸ یک ضربه 
از  را  آن  آزمون  سردار  اما  گرفت  ملی 
ایران  با تک گل طارمی،  تا  دست داد 
برنده بازی شده و با 9 امتیاز، همچنان 

صدرنشین گروه A باشد.

امارات 0- ایران 1؛ 
مرسی VAR ، ممنون طارمی!

شماره 9 تیم ملی فوتبال ایران با 
همان انحنای خاص بدنش می دود و با 
یک کار ترکیبی اولین گل ملی اش از 
می کند.  ثبت  را  جریمه  محوطه  پشت 
با  از یک فیلِم جذاب  این تنها بخشی 

بازی طارمی است.  
آنهایی که طرفدار و دیوانه دنیای 
غیرقابل  عجیب،  تفاقات  ا و  سینما 
و  کننده  مبهوت  نفس گیر،  پیش بینی، 
گاهی غمبار آن هستند، احتماال به چشم 
هم زدنی می توانند فیلم هایی زیادی را به 
ذهن بیاورند که بدون حضور نقش اول 
یا نقش مکمل آن داستان، قابل تصور 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  مثل  نیستند؛ 
آل پاچینو  که  نشدنی ای  تکرار  اثرهای 
یا دنیرو در آنها ایفای نقش کرده اند یا 
نقش های منحصر به فردی که از جک 
موضوع  این  بوده ایم.  شاهد  نیکلسون 
به فوتبال گره می خورد که  اینطور  اما 
بخواهیم ماجرای تیم ملی با کارگردانی 
دراگان اسکوچیچ را به یک فیلم هیجانی 
و میخکوب کننده تشبیه کنیم و در این 
صورت مهدی طارمی یکی از نقش های 
بی بدیل این داستان دیدنی خواهد بود 
که بدون حضور او چیزی که روی پرده 
بسیار مهمی  آورده می شود، حتما چیز 
ماجرای  که  البته  داشت.  خواهد  کم 
اینکه این ستاره چطور رشد کرد و در 
تیم  و  پورتو  ستاره  چطور  سالگی   ۲9
ملی ایران شد، خودش فیلم پرفروشی 
خواهد بود که به نظر می رسد با توجه 
به شیب صعودی عملکرد این بازیکن 
ثبت  آن  از  مهمی  قسمت های  هنوز 

نشده است.
آن قیچِی غیرقابل انتظار در دربی 
که طارمی بالفاصله پس از ورودش به 
نقطه  کوباند،  استقالل  دروازه  تیرک 
به  منحصر  بدن  با  مهاجم  این  عطف 
فردش در این داستان خواهد بود و در 
ادامه نجات پرسپولیس پس از سال ها 
ماجرا.  از  دیگری  مهیج  بخش  رکورد، 
انتقال ناکام به فوتبال ترکیه که تحت 
تاثیر اتفاقات سیاسی هم شدت گرفت 
از  یکی  از  قبل  که شب  محرومیتی  و 

حساس ترین مسابقات تاریخ پرسپولیس 
این  از  قطعه هایی  داد،  رخ  او  برای 
اثرسینمایی خواهند بود که می توانست 
همانجا پایانی در راه ستاره شدنش باشد 
و اشک را در چشمان هر بیننده ای حلقه 
خواهد کرد. در آن قهرمان داستان ما در 
حالی که با بند شلوارش بازی می کرد، 
از خیریت می گفت و داشت خودش را 
سر  پشت  از  پس  که  می کرد  متقاعد 
دوباره  هم  محرومیت  ماه   4 گذاشتن 
می توان بازگشت... و بازگشت و با اینکه 
بخش زیادی از هواداران تیم محبوبش 
او را تحت فشار قرار می  دادند، به الغرافه 
آن  از  لژیونر شدن  که  قطر  از  و  رفت 
کریمی  علی  مثل  است،  سخت  خیلی 
توانست بار و بندیلش را برای سفر به 
اروپا ببندد. حاال دو سال و نیم از این 
انتقال پر بیم و امید گذشته و او خیلی 
لیگ  گلی  آقای  عنوان  کسب  از  پس 
پرتغال به بهترین تیم این کشور رفت و 
با عملکردی که داشته بهترین  تیم های 

دنیا سراغش را می گیرند.
برگردیم به ماجرای طارمی با تیم 
 ۲۰۱۵ ملت های  جام  از  پس  او  ملی. 
تیم  کلیدی  مهره  رفته  رفته  استرالیا، 
کی روش شد و با گل او به ازبکستان بود 
که صعودمان به روسیه ۲۰۱۸ قطعی شد 
و در روسیه هم اگر آن ضربه معروفش 
از  دیگر  بخشی  بود،  نشسته  گل  به 
تاریخ با ساق ها و ذهن او نوشته شده 
بود، اما این قسمت هم انگار از همان 
است.  فیلم  کننده  مایوس  بخش های 

سردرگمی  دوره  یک  از  پس  ملی  تیم 
با  دوباره  مسیر،  از  شدن  منحرف  و 
موفقیت  این  و  گرفت  جان  اسکوچیچ 
این  خوب  بسیار  کارگردانی  سایه  در 
مربی و درخشش ستاره هایی مهیا شده 
مهم ترین هایشان  از  یکی  بی شک  که 
حال  لژیونر  موفق ترین  طارمی  مهدی 

حاضر فوتبال ماست.
باور  غیرقابل  پیروزی  اول  نقش 
سه بر صفر برابر عراق را با دو پاس 
مهدی  نام  به  باید  گل  یک  و  گل 
طارمی زد و در مقابل امارات هم خود 
او بود که با یک دوی تماشایی اش با 
یازدهمین  که  سال هایش  این  زوج 
بدل  و  رد  هم  میان  را  گل  پاس 
کردند، سرنوشت بازی را تغییر داد و 
پیراهن  با  توانست  مرتبه  اولین  برای 
جریمه  محوطه  پشت  ز  ا ملی  تیم 
پانزدهمین تیم  امارات  تا  گلزنی کند، 
سرحال   9 شماره  که  باشد  ملی ای 
به  موفق  ایران  فوتبال  روزهای  این 

باز کردن دروازه اش می شود.
دلبری های  سکانس،  ین  ا در 
کنفدراسیون  رسمی  سایت  که  طارمی 
در  او  به  را  قهرمان  لقب  آسیا  فوتبال 
زمینه  فقط  داد،  ایران  پیروزی  جریان 
و  نبود  بازی  گل  تنها  زدن  و  سازی 
پنالتی ای  هم   9۰ دقیقه  در  توانست 
دهمین  می شد،  گل   اگر  که  بگیرد 
این  اسکوچیچ که  با  تیم ملی  پیروزی 
مربی را تبدیل به مربی ای بی همتا در 
بسیار  است،  کرده  ایران  فوتبال  تاریخ 

شیرین تر از این هم می شد. نقش اول 
این داستان نیمه اول اگر فقط یک پا 
زودتر  خیلی  می توانست  نمی آورد،  کم 
 7۰ دقیقه  اما  شود،  باز  گل  به  پایش 
را انتخاب کرد تا گل دیدنی اش مقابل 
در  او  باشد.  کرده  تداعی  هم  را  عراق 
طول بازی کابوس مدافعین اماراتی بود 
تقابل  سیزدهمین  در  که  بازیکنانی  و 
تیم ملی ایران و امارات مقابل طارمی 
نظیر  تکنیکی اش  هم تیمی های  و 
کردند،  بازی  بقیه  و  امیری  و  قلی زاده 
شاید بدشانس ترین های تاریخشان هم 
که  آنهایی  از  بدشانس تر  حتی  بودند؛ 
کریمی،  علی  نظیر  ستاره هایی  مقابل 
دایی، مهدوی کیا و ... بازی کرده بودند 
سوال  این  جواب  خودمان هم  هنوز  و 

را نمی دانیم! 
طارمی  مهدی  لحظه  ین  ا در 
نیمه  در  را  بازی  اول  گل  می توانست 
اول ثبت کند، اما به اندازه یک پا کم 

آورد و توپ به پایش نگرفت.
تیم ملی با اسکوچیچ و ستاره هایش 
حاال با کسب سه پیروزی از سه مسابقه 
باالتر از کره جنوبی 7 امتیازی در حال 
رقم زدن بخش مهمی از تاریخ است؛ 
بخشی که همین حاال فیلم های مستند 
و  است  آن  از  تهیه  حال  در  زیادی 
در  زیادی  اثرهای  ساخت  دست مایه 
آینده خواهد شد. فعال از این مطمئنیم 
که این بخش از تاریخ فوتبال ملی ما 
و باشگاه پورتوی پرتغال بدون مهدی 
طارمی به هیچ وجه قابل تصور نخواهد 
کنیم،  دود  برایش  اسفندی  باید  و  بود 
سکانس هایی  بتواند  حاالها  حاال  که 
مثل نمایش ش در بازی ایران و امارات 
که شب پنج شنبه ۱۵ مهرماه ۱4۰۰ یا 
7 اکتبر سال ۲۰۲۱ در ورزشگاه زعبیل 
با  و  تکرار کند  برایمان  را  او دیدیم  از 
ذهن زیبایی که دارد، داستان را برایمان 
این  ها هم  از  غیرمنتظره تر  حتی خیلی 
آماده  کنجکاوانه  که  ما  ببرد؛  پیش 
این ماجرای هیجان انگیز  دنبال کردن 
هستیم آقای طارمی؛ پس بیشتر از این 

میخکوب مان کن...
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محمدرضا هاشمی کهندانی

برای نقش اول قهرمان این روزهای تیم ملی؛ 

طارمی و خیریتی که در کار است!

با  گفت:  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
نهایی  مسابقات  در  ایران  که  خوبی  شروع 
به  صعود  راه  داشته،  جهانی  جام  انتخابی 

جام جهانی هموار شده است.
ملی  تیم  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
فوتبال ایران، در حالی در شروع مجدد کار 
خود در مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام 
جهانی توانست امارات را با تک گل مهدی 
با روحیه خوبی به  تا  طارمی شکست دهد 

استقبال بازی با کره برود.
حمید استیلی، در مورد برتری تیم ملی 
برابر امارات، بازی با  کره، شانس حضور در 
جام جهانی، بازیکنان دعوت شده، رکورد ۱۰ 
برد پیاپی اسکوچیچ ... صحبت هایی انجام 

داد که در زیر می خوانید:
تیم ملی در اولین گام باید به مصاف 
به  بر صفر  یک  نتیجه  با  که  رفت  امارات 

برتری رسید.این مسابقه را چطور بود؟
برای  خوبی  حریف  همیشه  امارات 
ما بوده و آنها برابر ما انگیزه دارند اما تیم 
توانستیم  و  بودیم  آنها  به  نسبت  بهتری 
را  آنها  هوشمندانه  و  خوب  بازی  ارائه  با 

شکست دهیم.
عملکرد بازیکنان چطور بود؟

و  شدند  ظاهر  اشتباه  بی  بازیکنان 

عملکرد خوبی داشتند.خط حمله ما هم عالی 
بود و در نهایت با عملکردی خوب توانستیم 

این تیم را شکست دهیم.
فهرست تیم ملی برای بازی با کره و 
امارات در حالی اعالم شد که تغییر چندانی 

را نسبت به فهرست قبلی شاهد نبودیم.
بازیکنانی  از  بیشتر  ملی  تیم  لیست 
بازی  ایران  از  خارج  در  که  شده  تشکیل 
ایران  پدیده  هم  نفرات  سایر  و  می کنند 
در  هم  نفرات  یکسری  جای  البته  هستند. 
فهرست تیم ملی خالی است که در این زمینه 
باید به نظر سرمربی تیم ملی احترام گذاشت.

یاسین سلمانی بازیکن جوان سپاهان 
ملی  تیم  فهرست  غافلگیرکننده  نام  تنها 
است. آیا حضور چنین بازیکنانی در کنار تیم 

ملی در این شرایط درست است؟
در  پایین  سن  در  بازیکن  یک  اینکه 
لیگ بازی کرده و پدیده شده یعنی استعداد 
در  هم  بازیکن  این  است.  داشته  خوبی 
و  کند  می  تجربه  کسب  نفرات  سایر  کنار 
ملی  تیم  آینده  برای  می توانند  نفرات  این 

ساخته شوند.
به  تهران  در  باید  هم  امارات  از  بعد 
چطور  را  بازی  این  برویم.  کره  مصاف 

می بینید؟
کره حریف اصلی ما است اما آنها در 
بازی اول خود ۲ امتیاز برابر عراق از دست 
دادند که این به ما خیلی کمک کرد. بازی 
رودر رو برای آنها مهم است اما مانند چند 
سال قبل که آنها نتوانستند برابر ایران حرفی 
برای گفتن داشته باشند، باز هم می توانیم 

برابر این تیم به برتری برسیم.
چه  دید شما  از  ملی  تیم  قوت  نقطه 

منطقه ای است؟
العاده  بازیکنان فوق  از  ما  خط حمله 
هم  دفاع  در  طرفی  از  است.  شده  تشکیل 
بسیار  هم  هافبک ها  داریم.  خوبی  نفرات 
هماهنگ و خوب هستند و نمی توان گفت که 
نقطه قوت تیم ملی تنها یک خط است. این 
تیم بودن تیم ملی برای فوتبال ما مهم است.
چقدر شانس برای صعود تیم ملی به 

دور بعد قائل هستید؟
با نتایجی که کسب شده دیگر صعود 
برای  نیز  راه صعود  دست خودمان است و 
ما هموار است. فکر نمیکنم مشکلی برای 
صعود  داشته باشیم. بازیکنان تا زمانی که 
صعود قطعی نشده هیچ حریفی را دست کم 
موفق  می توانیم  صورت  این  در  و  نگیرند 

عمل کنیم.

کره حریف اصلی ما است؛

استیلی: صعود در دست خودمان است
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جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۲۱ به »عبدالرزاق گورنا« رمان نویس 
اهل تانزانیا اعطا شد.

به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی نوبل پرایز، جایزه 
نوبل ادبیات به عنوان یکی از جوایز مطرح ادبی در سطح جهان امروز برنده 
سال ۲۰۲۱ خود را شناخت و عبدالرزاق گورنا از تانزانیا به دلیل »کاوش 
سازش ناپذیر و قانع کننده درباره اثرات استعمارگری و سرنوشت پناهجویان 

در شکاف میان فرهنگ ها و قاره ها« این جایزه را از آن خود کرد.
پاداش نقدی جایزه نوبل ۱۰ میلیون کرون سوئد معادل یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار دالر است که معموال همراه با یک مدال و دیپلم افتخار 
طی مراسمی در استکهلم و اسلو به برندگان هر شاخه اعطا می شود؛  اما 
مراسم اهدای جوایز امسال نیز به رسم سال گذشته به دلیل شیوع کرونا 
به صورت مجازی برگزار می شود و مدال و لوح از طریق سفارت به دست 
برنده می رسد.گورنا که متولد سال ۱9۶۸ است در ابتدا به زبان سواحیلی 
می نوشت اما بیشتر کارهایش را به زبان انگلیسی نوشته است، وی که 
در حال حاضر در کشور انگلیس زندگی می کند، تاکنون ۱۰ رمان و یک 
مجموعه داستان کوتاه با عنوان »مادرم در یک مزرعه در آفریقا زندگی 

می کرد« )۲۰۰۶( منتشر کرده است.
رمان »بهشت« از مهم ترین آثار وی است که در سال ۱994 به 

فهرست کوتاه جایزه »بوکر« راه یافته بود. »گریز« )۲۰۰۵( و »کنار دریا« 
)۲۰۰۱( دو رمان معروف دیگر این نویسنده هستند که هر دو به جمع 
نامزدهای اولیه جایزه »بوکر « راه یافته بودند. »زندگی پس از مرگ« 
)۲۰۲۰( آخرین رمان »گورنا« است که به جمع نامزدهای نهایی جایزه 
»جورج اورول« راه یافته بود.سه رمان اول این نویسنده ، خاطره عزیمت 
)۱9۸7(، راه زوار )۱9۸۸( و دوتی )۱99۰( ، تجربه مهاجران در بریتانیای 
معاصر را روایت می کند. چهارمین رمان گورنا ، بهشت )۱994( در دوران 
استعماری در آفریقا در طول جنگ جهانی اول می گذرد و در فهرست 

نهایی جایزه بوکر قرار گرفت.
سال گذشته جایزه نوبل ادبیات به خاطر لحن شاعرانه بی نقصی 
که با زیبایی ساده  و بی آالیش خود موجودیت فردی را عالمگیر می کند، 

به لوئیز گلیک، شاعر آمریکایی،  اهدا شد.
از معروف ترین چهره های ادبی جهان که نوبل ادبیات را در فهرست 
افتخارات خود دارند می توان به ارنست همینگوی، جرج برنارد شاو، هرمان 
هسه، توماس الیوت، ویلیام فاکنر، آلبر کامو، ساموئل بکت، پابلو نرودا، 
هاینریش بل، گابریل گارسیا مارکز، تونی موریسون، گونتر گراس، ارنست 
همینگوی، اورهان پاموک، دوریس لسینگ، هرتا مولر، ماریو بارگاس یوسا 

و آلیس مونرو اشاره کرد.  

جایزه نوبل ادبیات ۲0۲1 به »عبدالرزاق گورنا« اهدا شد

درمان  بیمه شدگان 
-۱4۰۱ ل  سا تکمیلی 

اعتباری  صندوق   ۱4۰۰
بیش  به  مراجعه  با  می توانند  هنر، 
از ۸9۰۰ مرکز خدمات دهی )سراسر 
کشور( و ارائه کارت ملی از خدمات 
بیمه نامه  تعهدات  )تا سقف  درمانی 
وزارت  اعالمی  تعرفه های  مطابق 
بهداشت و کسر فرانشیز( برخوردار 

شوند.
از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
اعتباری  صندوق  عمومی  روابط 
انجام  ریزی  برنامه  مطابق  هنر، 
سال  شدگان  بیمه  اسامی  شده، 
پایان مهلت  از  ۱4۰۰-۱4۰۱ پس 
و طی  تنظیم  و  پردازش  نام،  ثبت 
در  ثبت  از  پس  آینده  روزهای 
سیستم بیمه طرف قرارداد، امکان 
درمانی  مراکز  خدمات  از  استفاده 
فراهم  تشخیصی در سراسر کشور 

خواهد شد.
بیمه  ای  هزینه  اسناد  تحویل 
درمانی-  مراکز  به  که  شدگانی 
بیمه  قرارداد  طرف  غیر  تشخیصی 
فوق مراجعه می کنند، فقط از طریق 
مراجعه به یکی از نزدیکترین شعب 
بیمه طرف قرارداد در سراسر کشور 
امکان پذیر است؛ لذا بارگذاری اسناد 

در سامانه بیمانو )برای بیمه شدگان 
بیمه طرف قرارداد( الزم نیست.

تعداد  و  به گستردگی  توجه  با 
طی  ن  ا تهر کن  سا ن  ا مند هنر
با  گرفته  صورت  های  هماهنگی 
عالوه  قرارداد  طرف  بیمه  شرکت 
فعال در سطح شهر  تمام شعب  بر 
در  واقع   )vip( ویژه  شعبه  تهران، 
روبروی  اسالمی  انقالب  خیابان 
خیابان شهید عباس موسوی )فرصت 
در  دوم  طبقه   7۱۲ پالک  سابق( 
راستای خدمت رسانی به هنرمندان 
نظر گرفته  در  فرهیختگان عزیز  و 

شده است.

ن  گا شد بیمه  همچنین 
وضعیت  آخرین  از  اطالع  برای 
از  توانند  می  درمانی  های  پرونده 
طرف  بیمه  مشتریان  پرتال  طریق 
totalapp. نشانی  به  قرارداد 
dana-insurance .ir /
با  و   portalmoshtarian
)به  وارد کردن کدملی و رمز عبور 
و  تولد  تاریخ  فرض  پیش  صورت 
قابل تغییر است( سوابق ارائه مدارک، 

واریز خسارت را مشاهده کنند.
آن دسته از بیمه شدگان سال 
۱4۰۰-۱۳99 که تاکنون موفق به 
الزم  اند  نشده  هزینه  اسناد  ارسال 

از انقضای مهلت ارسال  است قبل 
) حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهر( مطابق 
بارگذاری  از  پس  گذشته،  روال 
طرق  از  تاییدیه،  اخذ  و  مدارک 
ادارات پست اقدام به ارسال مدارک 

خود نمایند.
ی  ا بر ی  ا بر ن  شدگا بیمه 
در  شاغل  پزشکان  اسامی  مشاهده 
شعب سراسر کشور، اسامی و آدرس 
اسامی  مشاهده  همچنین  شعبات 
اشخاص  تخصصی  شعبه  پزشکان 
http://  و ستاد درمان به آدرس
 honarcreditfund.com

مراجعه کنند.

نحوه برخورداری از خدمات بیمه تکمیلی و دریافت 
خسارت اعضای صندوق هنر

هر هفته رونمایی از یک کتاب گویا؛
رونمایی از کتاب گویای »ریشه های تهاجم«

کتاب گویای »ریشه های تهاجم« تهیه و بر روی پایگاه کتاب گویای 
ایران صدا در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.

به گزارش دنیای جوانان از تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 
کتاب »ریشه های تهاجم« به نویسندگی معصومه فرهاد درویشی سه تالنی 
و به تهیه کنندگی تینا میرکریمی، صداپیشه گی و روایت محمد تنهایی و در 
۳4۸ دقیقه تهیه شده است و بر روی پایگاه کتاب گویای ایران صدا در دو 

جلد در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.
کتاب »ریشه های تهاجم« )جلد اول( از سری کتاب های پنج جلدی 
و  مطالعات  مرکز  به همت  که  است  عراق  و  ایران  جنگ  تجزیه وتحلیل 
تحقیقات جنگ تألیف و منتشر شده است. این کتاب به دست کسانی تألیف 
و تنظیم شده که خود در طول هشت سال دفاع مقّدس نقش مؤثری در 

جنگ ایفا کرده و درک درست و همه جانبه ای از جنگ داشته اند.
پاسداران،  سپاه  پیشین  فرمانده   رضایی  محسن  را  کتاب  دیباچه  
نگاشته است. وی در این قسمت توضیحاتی درباره  این مجموعه و هدف 

از جمع آوری آن داده است.
کتاب شامل ۶ فصل است که هر فصل را گروهی از استادان و محققان 
رشته های نظامی نگاشته اند و پس از پایان فصل، مآخذ مربوط به آن بخش، 

به دقت درج شده است.
»تجزیه وتحلیل جنگ ایران و عراق« عنوان مجموعه ای است که طی 

آن، مسائل مربوط به جنگ تحمیلی بررسی و تحلیل می شود.
کتاب »ریشه های تهاجم« جلد اول از مجموعه یاد شده است که در آن، 
شش مقاله در باب علل و زمینه های تجاوز عراق به ایران فراهم آمده است.
مقاالت با مباحثی نظیر علت آغاز جنگ ایران و عراق، پیشینه روابط 
دو کشور، وضعیت نظام بین الملل و منطقه خلیج فارس، وضعیت داخلی ایران 
و عراق در آستانه جنگ و تمهیدات عراق برای آغاز تجاوز به ایران تدوین 
شده است که این مقاالت شامل  بررسی علل وقوع جنگ ایران و عراق، 
نوشته حسین حسینی، پیشینه تاریخی روابط و اختالفات ایران و عراق نوشته 
مجید مختاری،  وضعیت نظام بین الملل در آستانه جنگ ایران و عراق نوشته 
حسین یکتا،  بررسی وضعیت داخلی جمهوری اسالمی ایران در آستانه جنگ 
)وضعیت جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی( نوشته نوحسین 
اردستانی، جواد اطاعت، یحیی فوزی، حسین یکتا،  بررسی وضعیت داخلی 
عراق در آستانه جنگ نوشته محمدحسین جمشیدی و  تمهیدات سیاسی و 

نظامی عراق برای آغاز جنگ می شود.
فهرست منابع هر مقاله در پایان آن مندرج است.

کتاب »ریشه های تهاجم« در سال ۱۳۸4 توسط انتشارات مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است.

برای دریافت کتاب گویای »ریشه های تهاجم« اینجا را کلیک کنید.

همچنین برای تهیه نسخه چاپی کتاب »ریشه های تهاجم« اینجا را کلیک کنید.
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پروانه رسولی خوشبخت

 وزیر فرهنگ«رویای بهشت« را 
در باغ هنر دید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در باغ هنر از نمایشگاه عکس 
اربعین با عنوان«رویای بهشت« دیدن کرد.

به گزارش دنیای جوانان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمدمهدی 
اسماعیلی پنجشنبه شب همزمان با آخرین ساعات پایانی ماه صفر و همچنین 
سالروز شهادت  امام هشتم آقا علی بن موسی الرضا)ع(، عالوه بر بازدید 
از نمایشگاه عکس برپا شده اربعین با عنوان« رویای بهشت« با توضیحات 
ارائه شده مسئوالن این نمایشگاه در جریان روند برگزاری و نوع آثار موجود 

در این رویداد بزرگ معنوی قرار گرفت.

تقدیر از سه عکاس پیشکسوت دفاع مقدس
بازدید  این  حاشیه  در  فرهنگی همچنین  انقالب  عالی  عضو شورای 
از پیشکسوت عکس دفاع مقدس، محمود حاج محمدی، مرتضی خاکی و 

جواد سیدآبادی تقدیر کرد.

اشتیاق حضور در بزم زیبای عکس اربعین
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان این بازدید در دفتر یادبود این 

نمایشگاه نوشت:
مشتاقان  های  دل  بر  که  است  سال  دو  اربعین  راهپیمایی  »حسرت 
سنگینی می کند. حضور در این بزم زیبای عکس اربعین اشتیاق حضور را 
بیشتر کرد و خاطرات بهشت راهپیمایی را زنده. از زحمات همه عزیزان در 

فراهم کردن این نمایشگاه جذاب تشکر می کنم.«

نمایشگاه عکس چیدمان رویای بهشت در یک نگاه
از ۳۰۰۰ قطعه  با بیش  نمایشگاه عکس چیدمان »رویای بهشت«   
عکس از زائران و رخدادهای مسیر اربعین حسینی، به عنوان بزرگ ترین 
نمایشگاه عکس با موضوع امام حسین )ع( و اربعین، در منطقه فرهنگی و 
گردشگری عباس آباد )باغ هنر( افتتاح و در معرض دید عالقه مندان قرار 

گرفت.
 نمایشگاه »رویای بهشت« همه روزه از اربعین تاکنون از ساعت ۱۵ 

تا ۲۱، روزانه میزبان مخاطبان و عالقه مندان بسیاری بود.

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگر کال ۲۵ اصلی بخش ۱۶ 

۱77۲7 فرعی به نام آقای رضا غالمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۲۲۶/9۰ متر مربع خریداری مع الواسطه 

از آقای رضا علی فیضی و علی پور رمضان مالک رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
این آگهی در دو  نامه مربوطه  آیین  ماده ۱۳  فاقد سند رسمی و  ساختمانهای 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که 
انتشار  از تاریخ  باید  اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
باید ظرف  معترض  نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  وقوع ملک  ثبت محل  اداره  به 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات 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 ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است 
برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 
اظهارنامه حاوی  تنظیم  از  رای هیات پس  با  بتی  پذیرفته نشده واحدث  ثبتی 
تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
به اطالع عمومی می ر ساند 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 ۱۲۰۰7۸۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰7/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۸/۰۱

رحمت سلمانی قادیکالئی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱4۰۰/۵۰۳۲ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال احمدی خلیلی فرزند موسی 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۶9/۲۳ متر مربع قسمتی 
از پالک ۲۰۸۰ و ۲۰۸۱ فرعی از 49 اصلی به شماره کالسه 9۸/۲7۵ واقع در 
اراضی خلیل شهر بخش ۱7 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  اولین آگهی به مدت دو ماه  انتشار 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی ۱۱979۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰7/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰7/۱7

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱4۰۰/47۳7 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلیمان قلندری فرزند قدرت 
اله در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱9۵/۳7 متر مربع 
قسمتی از 9 اصلی به شماره کالسه 99/7۳۲ واقع در اراضی پارچ بخش ۲۵ ثبت 
بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱4 آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. شناسه آگهی ۱۱9۵۱۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰7/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰7/۱7

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر -محمد مهدی قلیان

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه تاالر پشت 4۳ اصلی بخش ۱۶

۵۳۱ فرعی به نام خانم نگار حاجیان برنجستانکی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ۲۳/7۵ سیر مشاع از 
۲4۰ سیر ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت ۱۳۸/۵۰ متر مربع خریداری 

مع الواسطه از آقای حسین نوبخت مالک رسمی 
۵۳۱ فرعی به نام آقای میالد حاجی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ۲۳/7۵ سیر مشاع از ۲4۰ 
سیر ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت ۱۳۸/۵۰ متر مربع خریداری مع 

الواسطه از آقای حسین نوبخت مالک رسمی. 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل  به تقدیم دادخواست 
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 ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی 
از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی یا رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. شناسه آگهی ۱۱9۸۰۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰7/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰7/۱7

رحمت سلمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی فقدان سند مالکیت 
بدینوسیله اشعار می دارد محمد علی اویار میرزا طی تقاضای وارده مالک 
گواهی  استشهادیه  برگ  دو  و   ۱4۰۰/۰۶/۱۵ مورخ   ۱4۰۰۸۵۶۰۱۰۶۰۰۰۸77۲
امضا شده ذیل شماره ۲94۵۶ مورخ ۱4۰۰/۰۶/۱4 در دفترخانه اسناد رسمی ۱۳ 
ورامین مالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای 

ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد. 
۱- نام و نام خانوادگی مالک: محمد علی اویار میرزا 

۲- میزان مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۰۳/۲ 
متر مربع تحت پالک 4۱9 فرعی از ۱۰۵ اصلی واقع در بهنام وسط ورامین که 
در دفتر ۱۲۲ صفحه ۳7 ذیل ثبت ۸۸۶۸۸ به نام محمد علی اویار میرزا فرزند 
رجبعلی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۵7۰۳۵۰/ج9۳ صادر گردیده است. 

۳- علت از بین رفتن: جابجایی 
4- به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت 
معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون و مقررات صادر و 

تسلیم خواهد شد. 
محمود داودی 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

عضـو  آذرنـوش«  »آذرتـاش 
شـورای عالـی و مشـاور عالـی مرکـز 
دایـرۀ المعارف بزرگ اسـالمی، اسـتاد 
برجسـته و چهره مانـدگار ادبیات عرب 

درگذشـت.
از  جوانـان  دنیـای  گـزارش  بـه 
تارنمـای مرکـز دایـره المعـارف بزرگ 
آذرنـوش  آذرتـاش  دکتـر  اسـالمی، 
ادبیـات  فراگیـری   ،۱۳۱۶ سـال  زاده 
عـرب را از دانشـکده معقـول و منقول 
تهـران آغـاز کرد و سـپس در فرانسـه 
تـا دریافـت درجـه دکتـری ادامـه داد.
دانشـکده  در  سـالها  آذرنـوش 
الهیـات دانشـگاه تهـران بـه تدریـس 
تألیـف  بـه  و  داشـت  اشـتغال  عربـی 
همگـی  او  آثـار  پرداخـت.  ترجمـه  و 
پیرامـون سـهم  چشـمگیر ایرانیـان در 
زبـان و ادب عربـی بـه ویـژه در قرون 

نخسـت پـس از اسـالم اسـت.
از مهمتریـن آثـار او ترجمه بخش 

مربـوط بـه ایران فتـوح البلدان نوشـته 
کتـاب  و  بـالذری  یحیـی  بـن  احمـد 
موسـیقی کبیـر ابونصـر فارابی اسـت.

آثـار تالیفـی آذرنـوش در حوزه 
ایـران شناسـی و در پیونـد بـا زبـان 
فارسـی اهمیـت خـاص دارد، ماننـد 
فرهنـگ عربـی بـه فارسـی و چالش 
راههـای  و  عربـی  و  فارسـی  میـان 
عصـر  در  نـی  ا یر ا فرهنـگ  نفـوذ 

جاهلـی.
مجموعـه مقاالت دکتـر آذرنوش 
بـا عنـوان در باب ادب تـازی در ۳ جلد 
بـه کوشـش رضوان مسـاح در سلسـله 
انتشـارات مرکز دایـره المعـارف بـزرگ 

اسـالمی منتشر شـده است.
یـن  ا بـر  ه  عـالو نـوش  ر ذ آ
سـال ها  مهـم،  ادبـی  دسـتاوردهای 
مدیریـت بخـش ادبیـات عـرب مرکـز 
دایـره المعـارف بـزرگ اسـالمی را نیز 

داشـت. عهـده  بـر 

آذرتاش آذرنوش چهره ماندگار چشم از جهان فروبست

زل
ل ع

ص
ف

از راست عبدالجبار کاکایی و محمدعلی بهمنی
اختصاصی دنیای جوانان

تو را که 
سوژه نقاش های دنیایی 

الهام دیداریان

چقدر پاره آتش ! چقدر طاق حریر
به ارث برده تنت از صالت ظهر کویر

فقط شرارت شیطان و سحر ساحره هاست
که جا گرفته در این مهره های مشکی سیر

میان موی تو با شب شباهتی ست که باد
برای پرسه زدن مانده با خودش درگیر

چه سرنوشت قشنگی خدا رقم زد تا 
همیشه در تو شوم بوته بوته بوته اسیر

خودی نشان بده تا باز بعد این همه سال
دلش به آب بیفتد قنات خاکی پیر

تو را که سوژه نقاش های دنیایی
خدا شبیه خودش می کشید در تصویر



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

شنبه  17  مهر 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1850

vahidmalek282@yahoo.com

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

 تلفن: 66۵6۲801-6691731۲ -6691۵۲68      
فکس:661۲6139

اصغر فرهادي در جشنواره فیلم سیدني

ساخته  تازه ترین  قهرمان،  فیلم 
اصغر فرهادي که یکي از شانس هاي 
محسوب  نیز  امسال  اسکار  کسب 
مي شود در شصت و هشتمین جشنواره 
به  استرالیا  کشور  در  سیدنی  فیلم 
و  شصت  می شود.  گذاشته  نمایش 

هشتمین جشنواره فیلم سیدنی پس از دوبار 
تعویق به سبب شیوع ویروس کرونا، سرانجام برنامه کامل نمایش آثار 
خود را شامل ۲۲۳ فیلم اعالم کرد و ۲فیلم ایرانی قهرمان ساخته اصغر 
فرهادی و جاده خاکی به کارگردانی پناه پناهی نیز در بخش فیلم های 

بلند به برنامه نمایش این رویداد سینمایی اضافه شدند. 
همچنین مستند رادیوگرافی یک خانواده، ساخته فیروزه خسروانی 
به نمایندگی از سینمای نروژ در بخش رقابت بین المللی آثار مستند به 

نمایش گذاشته می شود.

پوریا پورسرخ هم وارد نوار زرد شد

ن  ا عنو به  خ  سر ر پو یا  ر پو
دوربین  جلوی  بازیگر  جدیدترین 
کارگردانی  به  زرد۲،  نوار  سریال 
سروش محمدزاده، نویسندگی کریم 
محمدرضا  کنندگی  تهیه  و  لک زاده 

کیمیا  از  بعد  پورسرخ  پوریا  رفت.  شفیعی 
بی صدا  برف  ساخت  حال  در  سریال  و 
با موسسه وصف صبا همکاری  است که  این سومین سریالی  می بارد، 
می کند. البته پورسرخ در سال هاي اخیر بیشتر روي سینما تمرکز کرده 
بود ولي گویا حاال قصد دارد به خانه اصلي خود یعني تلویزیون بازگردد. 
پیش از این حضور بازیگرانی همچون بانیپال شومون، حسام محمودی، 
محمود پاک نیت، پورانداخت مهیمن، حسین پاکدل، امیرحسین صدیق، 
ایوب آقاخانی و آذین احرامی رسانه ای شده بود. این سریال قرار است از 

شبکه دو سیما پخش شود.

جایزه بهترین بازیگر زن براي ویشکا آسایش

در  بازی  برای  آسایش  ویشکا 
فیلم سینمایی گورکن، جایزه بهترین 
فیلم  جشنواره  دهمین  زن  بازیگر 
با  از آن خود کرد.  زمستان آمریکا را 
دوره  دهمین  پایانی  مراسم  برگزاری 

از جوایز فیلم زمستان در نیویورک آمریکا، 
فیلم سینمایی گورکن به کارگردانی کاظم 
مالیی و به تهیه کنندگی سینا سعیدیان، موفق به دریافت جایزه بهترین 
این  از  آسایش  ویشکا  برای  زن  بازیگر  بهترین  جایزه  و  مستقل  فیلم 

رویداد سینمایی شد. 
ویشکا آسایش چندی پیش نیز برای فیلم سینمایی گورکن نامزد 
دریافت جایزه بهترین بازیگر زن از یازدهمین جشنواره  فیلم کوئینز ورلد 
آمریکا شد و در نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ریورساید آمریکا نیز 

توانست جایزه بهترین بازیگری زن را به دست آورد.
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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

میترا حجاز و دختري با لباس ارغواني

لباس  با  فیلم سینمایی دختری 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  ارغوانی، 
مراحل  در  روزها  این  خداداد جاللی 
پایانی پیش تولید قرار دارد و با انتخاب 
کامل بازیگران به زودی مقابل دوربین 
شدن  قطعی  از  پس  رفت.  خواهد 

نصری،  سمانه  و  فروتن  محمدرضا  حضور 
به تازگی بازیگرانی نظیر میترا حجار، علیرضا استادی، فرهاد طوفان و 

مریم نعمتی نیا به این فیلم عاشقانه پیوسته اند. 
مقصدی  سوی  به  که  اتوبوسی  آمده:  فیلم  داستان  خالصه  در 
نامعلوم در حال حرکت است و در بین راه مسافرانی را با خود همراه 
مشترک  داستانی  نامعلوم  زمانی  در  مسافران  از  یک  هر  می کند. 
تمام  برای  گویا  که  می شویم  مواجه  روایتی  با  سفر  در حین  و  دارند 

آشناست. شخصیت ها 
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خاطره بازي با شاهکار تاریخ سینما

وقتي ستاره بزرگ هالیوود نقش عموي پیامبر را بازي کرد

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲630۵8۲4- فکس: ۲630۵8۲4 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

با  ما  همه  شک  ن  و بد
محمد  درخشان  و  تاریخي  فیلم 
زیادي  خاطرات  رسول اهلل)ص( 
تماشاي  به  بارها  و  بارها  و  داریم 
این شاهکار تحسین شده تاریخ سینما 
نشسته ایم. مصطفی عقاد در ۱9۶۲ 
حماسی  فیلم  کردن  تماشا  هنگام 
الرنس عربستان، ساخته دیوید لین 
فقط ۳۲ سال داشت و وقتی صحنه 
ظاهر شدن عمر شریف را از پشت 
صحنه ای  شد  آن  بر  دید،  شن ها 
حماسی  پروژه  یک  در  را  مشابه 

بازسازی کند.
در  فعال  سوریه ای  فیلمساز 
ورود  تاثیر  تحت  چنان  هالیوود 
الرنس  در  مصری  شریف  عمر 
عربستان قرار گرفته بود که تصمیم 

گرفت فیلم زندگی پیامبر اسالم را 
بسازد و به جای یک ستاره عرب، 
ستاره ای هالیوودی را سوار بر اسب 
شن های  پس  از  مشابه  قابی  در 
بیابان روی پرده سینما ظاهر کند. 
محمد  ساختن  با  می خواست  او 
غرب  و  اسالم  بین  رسول اهلل)ص( 
خود  داستان  قهرمان  و  بزند  پل 
که  برگزید  کویین  آنتونی  هم  را 
پروژه  داشت.  اسطوره ای  چهره ای 
دالري  میلیون   ۱7 و  بلندپروازانه 
مصطفي عقاد مسیری سخت را تا 
واکنش  اما  پیمود  پرده  بر  رسیدن 
گروه هایی از مسلمانان به آن بسیار 
منفی و تند بود. کار به آنجا رسید 
که ۳ مسلمان وارد ۳ ساختمان در 
نمایش  خواستند  و  واشنگتن شدند 
در  رسول اهلل)ص(  محمد  عمومی 
لس آنجلس و نیویورک متوقف شود. 

سازندگان فیلم خیلی زود به خواسته 
مسلمانان معترض پاسخ مثبت دادند 
و نمایش زمانی از سر گرفته شد که 
نیروهای  ۳ مسلمان خود را تسلیم 

امنیتی کردند.
که  سوری  کارگردان  از  جدا 
 UCLA معتبر  ه  نشگا ا د ر  د
آن که  بود،  خوانده  درس  آمریکا 
ثیر  تحت تا ن  ا یگر د ز  ا بیش 
حاشیه های پررنگ تر از متن محمد 
رسول اهلل)ص( در ۱97۶ قرار گرفت 
کسی نبود جز آنتونی کویین، ستاره 
حمزه  نقش  فیلم  در  که  آمریکایی 
او  بود.  کرده  ایفا  را  پیامبر  عموی 
درباره آنچه پس از نمایش فیلم عقاد 
رخ داد می گوید: وقتی روی فیلم کار 
می کردیم، واقعا حس مان این بود که 
درگیر یک کار بزرگ شده ایم. فکر 
ارزشمند  کار  یک  دارم  می کردم 

می کنم. می دانستم خطرهایی هست 
و انتقاد هم می شنوم.

سال  را  حرف ها  این  کویین 
۱977 می زد، وقتی ۶۰ سال داشت و 

در مکزیک در صد و ششمین تجربه 
بازیگری جلوی دوربین هال بارتلت 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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رفته بود و در فرزندان سانچس، بر 
بازی  لوییس  اسکار  کتاب  اساس 
کارگردان  بسان  هم  او  می کرد. 
می دانست  رسول اهلل)ص(  محمد 
و  است  عقل  شرط  کردن  احتیاط 
مانع ها  تمام  بر  می توان  اینگونه 
در  که  حالی  در  هم  آن  شد.  چیره 
دیده  پیامبر  تصویر  نه  فیلم  تمام 
می شد، نه حتی سایه او و در جریان 
یک سال تولید همزمان ۶ عالم دینی 
سر صحنه بودند و بازیگران و عوامل 

را راهنمایی می کردند.
با وجود عالقه عقاد برای کنار 
آمدن با منتقدان و شنیدن انتقادها، 
او متهم به خیانت شد. در این میان، 
از  صدای آمریکا گزارشی مغرضانه 
انتخاب چارلتون هستون برای ایفای 
پخش  محمد)ص(  حضرت  نقش 
اعتراض ها  آتش  شعله  بر  و  کرد 
دمید. مسلمانان پاکستان با شنیدن 
خبر شورش کردند و عقاد که برای 
رفته  لیبی  به  مالی  کمک  گرفتن 
بازداشت  فرودگاه  همان  در  بود، 
فراهم  از  پس  شد.  بازگردانده  و 
و  کویت  در  منابعی  از  پول  شدن 
پادشاه  لیبی و مغرب، ملک فیصل 
وقت عربستان اجاز فیلمبرداری در 
نتیجه  در  نداد.  گروه  به  کشورش 
جایگزین  لوکیشن  یک  کارگردان 
نزدیک  ماه   ۳ و  پیدا  مغرب  در 
بیابان های شهر مراکش کار کرد. تا 
اینکه حکومت مغرب زیر فشارهای 
فزاینده ملک فیصل سرانجام عقاد 
را بازداشت و اخراج کرد. اینجا بود 
که پای معمر قذافی، رئیس جمهور 
لیبی به ماجرا باز شد. سرهنگ قذافی 
صحنه های  دیدن  هنگام  بارها  که 
بود،  گریسته  مغرب  در  گرفته شده 
به گروه تولید محمد رسول اهلل)ص( 
سبها  شعر  بیابان های  در  داد  اجازه 
کار کنند و یک ارتش ۳ هزار نفری 

هم در اختیار عقاد گذاشت.
از  پیش  تا  که  کویین  آنتونی 
 ۲ برنده  پیام  صحنه  سر  حضور 
بود،  شده  بازیگری  اسکار  جایزه 
به  مغرب  از  رفتن  تجربه  درباره 
بیابانی در لیبی می گوید: تجربه هایی 

یا  بیابان  آنجا داشتیم.  استثنایی در 
تو را می کشد یا انگیزه ات را بیشتر 
ندارد.  او وجود  بین  می کند، چیزی 
بیرون سبها  تازه  برای من ویالیی 
آن  درون  چیزی  که  بودند  ساخته 
بیدار  ۶ صبح  ساعت  روز  هر  نبود. 
می شدم و ۲ ساعت روی ساختمان 
را  دیوارهایش  خودم  می کردم.  کار 
رنگ کردم و کاری دیگر برای انجام 

دادن نداشتم.
از آنجا که عقاد و سرمایه گذاران 
برای  بودند  گرفته  تصمیم  فیلم 
گیشه  در  بازگشت سرمایه  تضمین 
انگلیسی بسازند،  ۲ نسخه عربی و 
نقش عموی پیامبر را در نسخه عربی 
بازیگری مصری به نام عبداهلل غیث 
بازی می کرد. گرچه کویین و غیث 
ابتدا گرفتار سوءتفاهم شده بودند اما 
رفته رفته با هم به تفاهم رسیدند و 
همدیگر را راهنمایی می کردند. هر 
چند کویین از غیث خواسته بود اگر 
حتما  می بیند،  رفتارش  در  نکته ای 
گوشزد کند. چرا که او عرب بود و 

طبعا حمزه را بهتر می شناخت.
با  فیلمبرداری  روز  آخرین  در 
شخصیت  بود  قرار  کویین،  حضور 
میدان جنگ شهید شود.  در  حمزه 
ساله   ۵۰ و  یونانی  پاپاس  ایرنه 
زوربای  در  کویین  با  پیش تر  که 
می بایست  بود،  کرده  بازی  یونانی 
به  و  می رفت  حمزه  جنازه  باالی 
این حال،  با  او سیلی می زد.  چهره 
ضربه پاپاس چنان سنگین بود که 
گونه کویین به اندازه یک تخم مرغ 
ستاره  چند  هر  آمد.  باال  و  کرد  باد 
مکزیکی تبار چندان از دست همبازی 
قدیمی اش ناراحت نشد. آنها سال ها 

کنار هم کار کرده بودند.
پایانی،  صحنه  گرفتن  از  پس 
صحرا  شن های  روی  از  کویین 
سپس  و  همبازی ها  ابتدا  شد.  بلند 
دیگر  و  عقاد  مصطفی  کارگردان 
عوامل او را در آغوش گرفتند. کویین 
هم سوار لندروور خود شد و از صحنه 
فیلمبرداری رفت. این پایان ۳۶۶ روز 
حضور در نقش عموی پیامبر اسالم 

بود، به اندازه یک سال کبیسه!

این روزها نمایش شب طوالنی 
از  یکي  اجزاست.  حال  در  یلدا، 
و  کرونا  دوران  در  که  نمایش هایي 
از  تئاتر،  مخاطبان  اینکه  علیرغم 
هنوزهم  تئاتر  سالن هاي  به  رفتن 
دوري مي کنند، اما با استقبال نسبتا 
خوبي همراه بوده است. ناصر آویژه، 
کارگرداني این اثر را بر عهده دارد و 
جذب  برای  باید  که  می کند  تاکید 
مخاطب تئاتر، شیوه های خالقانه ای 
امید  به  نمی توان  و  گرفت  کار  به 

واتساپ و اینستاگرام بود!
در  صحبت هایش  آغاز  در  او 
پاسخ به این پرسش که چه شد بعد از 
سال ها فعالیت در حوزه تئاتر کودک، 
نمایشی را برای مخاطبان بزرگسال 
می دهد:  توضیح  می برد،  به صحنه 
نمایش های  با  را  حرفه ای ام  کار 
سال  اینکه  تا  کردم.  آغاز  بزرگسال 
تئاتر کودک  اولین تجربه را در   7۲
با آقای رضا فیاضی انجام دادیم که 
موفقیت آن نمایش در تاالر هنر ما 
را بر آن داشت تا گروهی ثابت برای 
تئاتر کودک تشکیل بدهیم و آگاهانه 

فعالیت در این حوزه را ادامه دادیم.
این کارگردان که یکی از اعضای 

گروه عموهای فیتیله ای است، ادامه 
می دهد: وقتی می گوییم تئاتر، فرقی 
نمی کند کار کودک یا بزرگسال... من 
آگاهانه در حوزه تئاتر کودک ماندم 
ولی حاال تصمیم گرفتم این فضا را 
بشکنم مانند بسیاری از دوستان دیگر 
که در هر دو حوزه فعال هستند. بعد 
از  گروه  دو  برای هر  این هم حتما 
مخاطبان کار اجرا خواهم کرد. برای 
تئاتر کودک سوژه بسیار نابی دارم و 

امیدوارم تا پایان سال شرایط اجرای 
برای  کار  بنابراین  شود.  فراهم  آن 
است  من  دغدغه  همیشه  کودکان 
و احتمال دارد در حوزه تصویر این 

دغدغه را پاسخ بدهم.
شب  نمایش  که  آویژه  ناصر 
طوالنی یلدا، را پیش از این در سال 
۸۳ برای اولین بار اجرا کرده است، 
یادآوری می کند: آن زمان این نمایش 
در جشنواره تئاتر بانو و بعد از آن هم 

جشنواره دفاع مقدس اجرا کردم که در 
هر دو جشنواره موفقیت هایی به دست 
آورد. از آنجاکه کاری کم پرسوناژ بود، 
به پیشنهاد مدیریت تماشاخانه سنگلج 
قرار شد این نمایش را برای اجرا در 
هفته دفاع مقدس آماده کنیم. درواقع 
این اجرا یک بازتولید است و سعی 
اجرای  با  بسیار  کار  فضای  کردیم 
درباره  باشد.او  متفاوت  آن  اولیه 
اولیه  اجرای  با  اجرا  این  تفاوت های 

توضیح می دهد: بازیگران آقا همان 
ولی  هستند  اول  اجرای  بازیگران 
بازیگر خانم مان نتوانست در این اجرا 
حضور پیدا کند. بازیگر دیگری آمد که 
ایشان هم بیمار شد و در نهایت دخترم 
کردیم  تالش  کردم.  جایگزین  را 
بیشترین تفاوت ها در حوزه کارگردانی، 
ضمن  باشد.  میزانسن ها  و  صحنه 
اینکه از حجم دیالوگ ها کم کردم و 
کوشیدم به بار تصویری نمایش اضافه 
تفاوت  به  اشاره  با  آویژه  کنم.ناصر 
تماشاگران  با  نسل  این  تماشاگران 
۱7 سال پیش می گوید: برایم جالب 
از ۱7 سال، تماشاگران  بود که بعد 
امروز چگونه می توانند با این نمایش 
ارتباط برقرار کنند و خوشبختانه در 
این چند اجرا تماشاگران ارتباط خوبی 
با کار برقرار کرده اند. فکر می کنم رمز 
این ماجرا در قصه گویی این نمایش 
باشد. ما تالش کردیم قصه ساده ای 
در  تماشاگران  با  صادقانه  خیلی  را 
میان بگذاریم، قصه ای درباره روابط 

انسان ها در دل جنگ.
او در ادامه درباره دشواری های 
اجرای تئاتر در دوران کرونا توضیح 
ولی  است  سخت  بسیار  می دهد: 

می کنیم  تالش  دندان  و  چنگ  با 
بگیریم.  کمک  روابط مان  همه  از 
ورزشی  مربی  نمونه یک  عنوان  به 
به  را  خود  گروه  اعضای  بعد  و  آمد 
این  کرد.  دعوت  نمایش  تماشای 
خالقیت مان  شکوفایی  به  سختی 
کمک می کند و در نهایت کمکی 
در  ناچاریم  چراکه  تئاتر  برای  است 
را  تازه ای  تماشاگران  وضعیت  این 
جذب کنیم و این به تنوع مخاطبان 
تئاتر کمک می کند. تماشاگر تئاتر از 
دست رفته و حضور در سالن نمایش 
برایش سخت است. البته خوشبختانه 
در این چند اجرا هیچ شبی کمتر از ۶۰ 
تماشاگر نداشته ایم. تالش می کنیم 
برای هر اجرا مخاطبان ویژه ای هم 

داشته باشیم.
جذب  درباره  کارگردان  این 
توضیح  تئاتر  به  جدید  تماشاگران 
برای  که  نمایش هایی  در  می دهد: 
متوجه شدم  اجرا می کردم،  کودکان 
با تماشاگرانی تکراری سر و کار داریم 
از  و حاال چالش ما این بود که بعد 
را  سالن  چگونه  اجرا،  شب  دهمین 
پر کنیم. به همین دلیل سعی کردم 
را  دیگر  طیف های  از  تماشاگرانی 

مثال  کنم.  دعوت  نمایش هایمان  به 
کارگردانان سینما را که کار بزرگسال 
می کردند، دعوت می کردم یا در اجرای 
عموی عجیب من، هم که در هر اجرا 
قدر  مترجم  یا  نویسنده  میزبان یک 
بودیم. حضور این دوستان سبب می شد 
تماشای  برای  هم  عالقه مندان شان 
نمایش ترغیب شوند. آن زمان متوجه 
شدم نمی توان فقط به فضای مجازی 
تکیه کرد یا به امید دوستان نشست 
که عموما در رودربایستی به تماشای 

نمایش ها می آیند.
ناصر آویژه با ابراز تاسف از ضعف 
باید  می کند:  اضافه  تئاتر  تبلیغات 
ریسک کرد چون تئاتر در هر حال 
مهجور است ولی باید بتوانیم مخاطب 
را به شکل درستی جذب کنیم. بدون 
بیلبورد و تبلیغ شهری، جذب تماشاگر 
است.  خالقانه تری  راه های  نیازمند 
برای من مهم نیست که با این شیوه 
از نظر مالی، ضرر می کنیم، مهم این 
است که تماشاگران تازه ای به تئاتر 
اضافه می شوند و این در واقع کمک 
تئاتر  تماشاگر  تربیت  و  فرهنگ  به 
است. با این نگاه، وظیفه کسانی که 
هم  سنگین تر  می کنند،  کودک  کار 

انتقال محتوا،  در حین  هست چون 
پرورش  را  بعدی  نسل  تماشاگران 
به  را  دیدن  تئاتر  آداب  و  می دهند 

آنان می آموزند.
ن  یا پا ر  د ه  یژ و آ صر  نا
همیشه  می گوید:  صحبت هایش 
گفته ام ما زیر مجموعه وزارت فرهنگ 
به  اگر  هستیم.  اسالمی  ارشاد  و 
این  مختلف  بخش های  کارمندان 
بلیت  خانواده هایشان،  و  وزارتخانه 
تخفیف دار بدهیم، دست کم ۲ تا ۳ 
هزار تماشاگر به سالن ها جذب خواهند 
شد. کافی است قسمت رفاهی این 
وزارتخانه این موضوع را مورد توجه 
ارشاد  وزارت  وقتی  اما  بدهد  قرار 
می توان  چگونه  می کند،  بی توجهی 
از وزارت نفت یا نیرو توقع همکاری 
داشته باشیم، هرچند تجربه نشان داده 

آنها بیشتر همراهی می کنند.
نمایش شب طوالنی یلدا نوشته 
هر  آویژه  ناصر  کار  و  داودی  گیتا 
دقیقه   ۳۰ و   ۱۸ ساعت  راس  شب 
صحنه  روی  سنگلج  تماشاخانه  در 
می رود. داستان این نمایش درباره رابطه 
عاشقانه ای است که در دل جنگ، تحت 

تاثیر شرایط آن دوره قرار می گیرد.

شب طوالني یلدا در سنگلج

ناصر آویژه: تئاتر همواره مهجور است خصوصا در دوران کرونا  


