
هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران؛

خطر رشد سرسام آور تورم؛ کشور را تهدید می کند

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر پیش بینی ها 
از کمبود عرضه در چند ماه آینده، به رکورد باالی 

جدیدی جهش یافت و از مرز ۸۵ دالر عبور کرد.
به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت نفت برنت با ۸۶ 
سنت معادل یک درصد افزایش، در ۸۴ دالر و ۸۶ سنت در هر 
بشکه بسته شد. قیمت ماه آتی به ۸۵ دالر و ۱۰ سنت رسید که 

باالترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۸ بود و رشد هفتگی سه درصد 
را نشان داد که ششمین رشد هفتگی متوالی بود.بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹۷ سنت معادل ۱.۲ درصد 
افزایش، به ۸۲ دالر و ۲۸ سنت در هر بشکه رسید و ۳.۵ درصد 
رشد هفتگی به ثبت رساند که هشتمین رشد هفتگی متوالی بود.
صفحه ۳

خجسته مهر:

از همه سازوکارها
 برای فروش نفت استفاده می کنیم

تشدید نگرانی ها از بازگشایی عجوالنه مدارس 
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، 
از  یکی  دانش آموزان،  واکسیناسیون 
سرعت  با  مباحث  اختالف برانگیز ترین 
گرفتن واکسیناسیون در روزهای اخیر بود و در 
این میان نیز نحوه بازگشایی مدارس بیشتر از همه 
مورد انتقاد قرار گرفت. مساله ای که وزارتخانه های 
بهداشت و آموزش و پرورش از تابستان بر اجرای 
آن تاکید داشتند. زمان اما به سرعت پیش می رود 
و تردیدها و ابراز نگرانی ها درباره واکسیناسیون 
دانش آموزان و نحوه بازگشایی مدارس نه صرفا 
از سوی والدین که از سوی برخی از کارشناسان 

و صاحب نظران نیز به گوش می رسد.
صفحه ۲

به منظور حفظ پایداری خطوط برق رسانی انجام شد؛

اجرای طرح بهینه سازی ۳۵ هزار متر شبکه توزیع برق
 در شهرستان مهدیشهر

4
اصرار شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو غیر منطقی است

صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وقتي سینماي 

كودك در كشور 
جدي گرفته 

نمي شود...!

5اقتصادی
بنادر خشک، نیاز مبرم 

كشور برای توسعه 
تجارت در آینده

هنگ 7فر

غالمرضا رمضانی، نامی شناخته شده در حوزه سینمای کودک و 
نوجوان است که روزگار کودکی اش با فیلم های کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان گذشته و پربار شده است. به طوری که بعدها 
به یکی از فیلمسازان سرشناس در این حوزه بدل شد و در طول 
چند دهه گذشته آثار خاطره انگیزی را برای کودک و نوجوان ساخت.

بنادر خشک با توجه به دارا بودن موقعیت خاص استراتژیک، 
می توانند بسیار مثمرثمر واقع گردند چرا که بنادر خشک که 
با توجه به اهداف انتخاب و مزایای مختلف آن راهکار مناسبی 
در مواجهه با مشکالت ناشی از تراکم ترافیک بنادر و همچنین 

ارائه سایر خدمات بندر در خارج از آن است...

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: 
تاکنون زمین برای ۸۵ واحد کارگاهی در شهرکها و نواحی 
پیش  که  است  شده  واگذار  متقاضیان  به  استان  صنعتی 
بینی می شود، تا پایان سال ۷۰ کارگاه تولیدی جدید به بهره 

برداری برسد.

بهره برداری از ۷۰ 
واحد كارگاهی جدید 

در شهركهای صنعتی 
خراسان رضوی

عبور نفت از مرز ۸۵ دالر در بازار جهانی مجلس با تصویب طرح همسان سازی 
حقوق بازنشستگان موافق است

مبنی  بازنشستگان  مطالبه  درباره  فیروزی  رحمت اهلل  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بر همسان سازی حقوق خود با شاغالن، اظهار کرد: اجرای طرح همسان سازی حقوق 
بازنشستگان در گرو موافقت سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برنامه ریزی کشور است 
و باید شرایط اعتبار و بودجه کشور با این طرح همخوانی داشته باشد. فضای مجلس 
در این باره مثبت است و بیشتر نمایندگان خواهان اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و 

رتبه بندی معلمان هستند.
صفحه ۲

سازمان هواشناسی نسبت به کاهش دمای هشت 
استان به زیر صفر طی دوشنبه و سه شنبه )۲۶ و ۲۷ 
کشاورزان،  به  را  توصیه هایی  و  داد  هشدار  مهرماه( 

دامداران، باغداران و ... ارایه کرد.
به گزارش دنیای جوانان، سازمان هواشناسی با صدور هشدار 
زردرنگ آورده است: نفوذ هوای سرد به مناطق غربی کشور، کاهش 

دما به زیر صفر و احتمال یخ زدگی محصوالت کشاورزی را دوشنبه 
)۲۶ مهرماه( در استان های کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی، زنجان، همدان، ارتفاعات استان های کرمانشاه و لرستان و سه 
شنبه )۲۷ مهرماه( در استان چهارمحال و بختیاری در پی دارد بنابراین 

وارد شدن خسارت به محصوالت کشاورزی دور از انتظار نیست.
صفحه ۲

كاهش دمای ۸ استان به زیر صفر!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

برای  مجوز  صدور  احتمال  خبر 
بر  مبتنی   ETF اولین صندوق  فعالیت 
رمزارز آمریکایی باعث صعود قابل توجه 

بیتکوین شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
سی ان بی سی، برخی از منابع خبری از 
احتمال صدور مجوز فعالیت در بورس 
وال استریت برای اولین صندوق سرمایه 
گذاری مبتنی بر رمزارزها در آمریکا خبر 
در  ها  این صندوق  تاکنون  دهند.  می 
فعال  برزیل  و  کانادا  مانند  کشورهایی 
برای  فعالیت  مجوز  صدور  و  اند  شده 
باعث  زیادی  حد  تا  تواند  می  ها  آن 
راحت شدن خیال فعاالن بازار از چراغ 
سبز نهاد ناظر آمریکا به تداوم فعالیت 

رمزارزها شود.  
آمریکا در حال گرفتن جای چین 
استخراج  مرکز  ترین  بزرگ  عنوان  به 
برخالف  است.  جهان  در  رمزارزها 
تراکنش  همه  کامل  طور  به  که  چین 
را  دیجیتالی  ارزهای  به  مربوط  های 
بورس  کمیسیون  کرد،  اعالم  ممنوع 
و اوراق بهادار آمریکا اعالم کرده این 
اعالم شدن  ممنوع  برای  نهاد قصدی 
رمزارزها ندارد. اکنون حدود ۳۵ درصد 
کل هش ریت شبکه استخراج رمزارزها 
در جهان مربوط به مبدا آمریکا است. 

در طرف دیگر نقش چین از بازار رو به 
کاهش است.  

المللی پول ارزهای  صندوق بین 
اقتصاد  برای  تهدید  یک  را  دیجیتالی 
کوتاه  در  ویژه  به  که  دانسته  جهان 
تهدید  را  جهانی  مالی  ثبات  مدت 
اقدام  به  اشاره  با  نهاد  این  کنند.  می 
به  کوین  بیت  پذیرش  در  السالوادور 
نوشت چنین  پول رسمی  واحد  عنوان 
می  باعث  کشورها  سوی  از  اقدامی 

برای  مرکزی  های  بانک  دست  شود 
تعیین سیاست پولی بسته باشد و این 
و  نقدینگی  ریسک  افزایش  معنای  به 
بر هم خوردن تعادل ثبات پولی خواهد 

بود که تهدیدی جدی است.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۲۴۸۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 
شده  بیشتر  درصد   ۳.۴۱ قبل  روز  به 
کل  درصد   ۴۵ حاضر  حال  در  است. 

بیت  اختیار  در  دیجیتالی  ارزهای  بازار 
اتریوم  اختیار  در  درصد   ۱۷ و  کوین 
است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط 
بستر  بر  معامله گران  از  گمنامی  گروه 
از سال ۲۰۰۹  و  ایجاد شد  بالک چین 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.
ارزهای  قیمت  رسانی  روز  به 
 ۷ حدود  افزایش  از  حکایت  دیجیتالی 
درصدی ارزش بیت کوین در طی ۲۴ 

ساعت گذشته را دارد.

موافقت آمریکا با سرمایه گذاری مبتنی بر رمزارزها؛

افزایش 7 درصدی بیتکوین در24 ساعت!

صفحه ۳
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نایب رئیس کمیسیون آموزش:
روند تحقیق و تفحص از سازمان سنجش با جدیت ادامه دارد

کشور  آموزش  سنجش  سازمان  از  تفحص  و  تحقیق  هیئت  رئیس 
گفت که روند فعالیت و اقدامات تحقیق و تفحص در سازمان سنجش با 

جدیت ادامه دارد.
به گزارش دنیای جوانان، احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش 
گفت: در ادامه فرایند تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور، 
ضمن تشکر از نهادها و مردم شریف در همکاری، تعامل و تبادل نظرات با 
گروه تفحص، به اطالع می رساند جریان کار در ابعاد مختلف با جدیت در 
دست اقدام است و فرایند اقدامات پس از طی مراحل به اطالع خواهد رسید. 
در همین خصوص با این که ابعاد و عمق رسیدگی گسترده است، لیکن در 
راستای احقاق حق مردم شریف و داوطلبین عزیز، سرعت، دقت و جدیت 

در دستور کار گروه تفحص قرار دارد.
وی ادامه داد: همینطور نیز راه های ارتباطی کماکان برای دریافت نقطه 
نظرات، گزارشات و مستندات مردمی و نهادی در ارتباط با این سازمان به 
شرح ادامه در نظر گرفته شده و فعال است؛ خط ارتباطی ۰۹۱۰۰۲۰۲۹۲۰، 
دفتر  به  پستی  ارسال  یا   reportsanjesh@gmail.com رایانامه 
رئیس هیئت تفحص از سازمان سنجش در مجلس شورای اسالمی است.

نماینده مردم نطنز در مجلس:
بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  طرح  تصویب  با  مجلس 

موافق است
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس شورای اسالمی گفت: 
طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس در 
را  به صحن، مجلس آن  این طرح  آمدن  بررسی است و در صورت  حال 

تصویب می کند.
به گزارش دنیای جوانان، رحمت اهلل فیروزی درباره مطالبه بازنشستگان 
طرح  اجرای  کرد:  اظهار  شاغالن،  با  خود  حقوق  همسان سازی  بر  مبنی 
همسان سازی حقوق بازنشستگان در گرو موافقت سازمان برنامه و بودجه 
و مدیریت برنامه ریزی کشور است و باید شرایط اعتبار و بودجه کشور با 
این طرح همخوانی داشته باشد. فضای مجلس در این باره مثبت است و 
بیشتر نمایندگان خواهان اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و 

رتبه بندی معلمان هستند.
وی افزود: امیدواریم مجلس با موافقت دولت چنین طرح هایی را به 
بازنشستگان حقوقی دریافت  تصویب برساند و این یک واقعیت است که 
می کنند که جوابگوی مخارج زندگی آنان نیست و کسی که بازنشسته می شود 

باید یک حقوق مکفی دریافت کند.
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس، گفت: طرح همسان سازی 
حقوق بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که 
امیدواریم با جمع بندی این کمیسیون، طرح به صحن مجلس بیاید و تصویب 

شود که در صورت تصویب، دولت موظف به اجرای آن است.
فیروزی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید توانایی انجام تعهدات 
را داشته باشد و شرایط بودجه کشور اگر در حدی باشد که این سازمان با 
افزایش حقوق بازنشستگان مشکلی نداشته باشد طرح همسان سازی حقوق 
بازنشستگان قابل اجرا می شود و مجلس با تصویب این طرح موافق است.

وی ادامه داد: البته شرایط اعتباری دولت در وضعیت خوبی نیست که 
با بهبود وضعیت اقتصادی مشکل کسری بودجه  قوه مجریه مرتفع  باید 
را تصویب می کند.  این طرح در صحن مطرح شود مجلس آن  اگر  شود. 
حسن اجرای این طرح این است که حقوق بازنشستگان تا حد زیادی افزایش 
می یابد و مجموع حقوق و مزایای آنها به ۹۰ درصد حقوق شاغالن هم تراز 
می رسد و این هم ترازی باید با تخصیص ردیف های خاص در لوایح بودجه 

ساالنه، تثبیت و دائمی شود.

دوره آموزشی سربازی شش هفته شد
دوره  بازگشت  از  انتظامی  نیروی  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس  جانشین 
آبان ماه سال  از اول  آموزش رزم مقدماتی کارکنان وظیفه به مدت شش هفته 

جاری به بعد خبرداد.
توجه  با  کرد:  اظهار  علیدوست  رحمان  سردار  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
واکسیناسیون  و  و کاهش شیوع ویروس کرونا  افزایش سطح سالمت جامعه  به 
حداکثری سربازان، دوره آموزش رزم مقدماتی مشموالن اعزامی آبان ماه و ماه 
مراکز  در  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با  به مدت شش هفته  بعد  های 

آموزش نیروهای مسلح اجرا می شود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس وی گفت: در شرایط شیوع ویروس کرونا و 
استانی و توجه ویژه به سالمت سربازان مقرر  بین  اعمال محدودیت های تردد 
نیروهای  تدابیر ستاد کل  برابر  یابد که  به چهار هفته کاهش  آموزشی  شد دوره 
مسلح و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در مراکز آموزش نیروهای مسلح، 
مدت آموزشی سربازان در سراسر کشور مطابق روال گذشته به مدت شش هفته 

اجرا می شود.

سازمان هواشناسی هشدار داد؛
کاهش دمای ۸ استان به زیر صفر!

به زیر صفر طی  استان  به کاهش دمای هشت  سازمان هواشناسی نسبت 
دوشنبه و سه شنبه )۲۶ و ۲۷ مهرماه( هشدار داد و توصیه هایی را به کشاورزان، 

دامداران، باغداران و ... ارایه کرد.
به گزارش دنیای جوانان، سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ آورده 
است: نفوذ هوای سرد به مناطق غربی کشور، کاهش دما به زیر صفر و احتمال 
یخ زدگی محصوالت کشاورزی را دوشنبه )۲۶ مهرماه( در استان های کردستان، 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، ارتفاعات استان های کرمانشاه 
و لرستان و سه شنبه )۲۷ مهرماه( در استان چهارمحال و بختیاری در پی دارد 

بنابراین وارد شدن خسارت به محصوالت کشاورزی دور از انتظار نیست.
سارمان هواشناسی به صاحبان مزارع و باغات تسریع در برداشت محصوالت 
استرس،  ضد  و  اسیدآمینه  کودهای  با  کلزا  مزارع  محلول پاشی  زراعی،  و  باغی 
روشن کردن آتش و ایجاد مه دود در باغات در ساعات نزدیک صبح و بامداد را 
توصیه می کند و از آنان می خواهد که از مبارزه شیمیایی در مناطقی که احتماال 
دما به زیر صفر می رسد، خودداری کنند، از کودهای ازته همچون نیترات آمونیوم 
هنگام اوج سرما به دلیل آبکی بافت درختان استفاده نکنند و از انجام هرس سبز 

درختان خودداری کنند.
صاحبان سالن های پرورش قارچ، گلخانه و انبارنیز تهویه، تنظیم دما و تامین 
نگهداشتن دریچه های گلخانه ها  بسته  و  به کاهش دما  توجه  با  سوخت سالن ها 
هنگام کاهش دما، سالن های مرغداری و دامداری تهویه، تنظیم دما و تامین سوخت 
به  توجه  با  دام ها  برای  انرژی  پر  خوراک  تهیه  دما،  کاهش  به  توجه  با  سالن ها 
کاهش دما و جلوگیری از نفوذ هوای سرد به داخل سالن ها و صاحبان استخرهای 
پرورش ماهی خودداری از کوددهی به استخرهای پرورش ماهی گرم آبی و کاهش 

غذادهی به میزان نصف نرمال به دلیل کاهش دما را در دستور کار قرار دهند.
سازمان هواشناسی همچنین به عشایر و زنبورداران نسبت به خودداری از 
کاهش  مقابل  در  کندوها  از  محافظت  و  عایق بندی  ارتفاعات همچنین  در  عبور 
دما و وزش باد و به صاحبان ماشین آالت و ادوات کشاورزی نسبت به تخلیه آب 
آبیاری تحت فشار در مناطق  اتصاالت و تجهیزات سیستم  لوله ها،  و جمع  آوری 
سردسیر و استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین  آالت کشاورزی را توصیه می کند.
هشدار زرد رنگ به معنای این است که پدیده ای جوی رخ خواهد داد که 
این  کند.  ایجاد  را  اختالالتی  روزمره  کارهای  انجام  و  سفرها  در  است  ممکن 
بتوانند آمادگی الزم را برای مواجهه  تا  هشدار برای آگاهی مردم صادر می شود 
از  از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد.  با پدیده ای جوی داشته باشند که 
سوی دیگر مسئوالن نیز در جریان این هشدارها قرار می گیرند تا اگر الزم باشد 

تمهیداتی را بیندیشند.

پیک ششم در راه است...

تشدید نگرانی ها از بازگشایی عجوالنه مدارس 
در حالی که چند قدم به 
مدارس  تدریجی  بازگشایی 
شی  حوا ما  ا ست،  ا نده  ما
آموزان  دانش  واکسیناسیون  پیرامون 
و پروتکل های کنترل کرونا در مدارس 

هنوز محل بحث و اختالف نظر است.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، 
از  یکی  دانش آموزان،  واکسیناسیون 
سرعت  با  مباحث  اختالف برانگیز ترین 
گرفتن واکسیناسیون در روزهای اخیر 
بود و در این میان نیز نحوه بازگشایی 
مدارس بیشتر از همه مورد انتقاد قرار 
وزارتخانه های  که  مساله ای  گرفت. 
بهداشت و آموزش و پرورش از تابستان 
بر اجرای آن تاکید داشتند. زمان اما به 
سرعت پیش می رود و تردیدها و ابراز 
دانش  واکسیناسیون  درباره  نگرانی ها 
نه  مدارس  بازگشایی  نحوه  و  آموزان 
سوی  از  که  والدین  سوی  از  صرفا 
صاحب نظران  و  کارشناسان  از  برخی 

نیز به گوش می رسد.
سخنگوی  گفته  به  که  هرچند 
بازگشایی ها  این  پرورش،  و  آموزش 
مرحله به مرحله و با تفویض اختیار به 
و مدارس گذاشته شده،  مناطق  عهده 
کشورهایی  میان  در  ایران  حضور  اما 
ماه های  در  را  ابتال  آمار  بیشترین  که 
برخی  اذعان  و  کرده اند  تجربه  اخیر 
مقامات به فاصله آمار رسمی با تلفات 
واقعی کرونا، نگرانی ها در این زمینه را 
تشدید کرده است و از طرفی از پیک 
باروتی یاد  انبار  بعدی کرونا به عنوان 
نمی خواهد  کس  هیچ  که  است  شده 

دوباره شعله ور شود.
پیش  برخی  طبق  که  هرچند 
این  واکسیناسیون  به  توجه  با  بینی ها، 
موج  پنجمین  شدت  به  شاید  پیک 
نباشد، اما سهل انگاری ها در مدیریت 
مسافرت ها در روزهای اخیر و افزایش 
تدریجی آمار ابتالی تعدادی از استان ها 
درحالی که به آبان ماه، موعد بازگشایی 
همه مدارس نزدیک می شویم، تردیدها  
درباره درست بودن تصمیمات بهداشتی 

و آموزشی دولت قوت گرفته است.
کرونا  ششم  پیک  داریم  انتظار 

ایجاد شود
این وجود »همایون سامه یح«  با 
مجلس  شت  ا بهد ن  کمیسیو عضو 
بازگشایی  برای  تصمیم ها  می گوید: 
هنوز کامال قطعی نشده است. در این 
به  اما  انجام شده  ارتباط صحبت هایی 
نظر می آید این مساله صددرصد نیست. 
از طرفی انتظار می رود که احتماال پیک 
ششم ایجاد شود. اگر چنین اتفاقی رخ 
این  به  بعید می دانم که مدارس  دهد، 
زودی بازگشایی شود. فعال دراین مورد 
انجام  بهداشت  کمیسیون  در  صحبتی 
پیشنهاداتی  مورد  این  در  است.  نشده 
تصمیم  زمان  به  بنا  اما  می شود  داده 

گیری انجام می شود.«
پیک  بروز  به  مدارس  بازگشایی 

بعدی کمک می کند
از طرفی صحبت های »حمیدرضا 
کشوری  علمی  کمیته  دبیر  جماعتی« 
بازگشایی  که  می دهد  نشان  کرونا 
کمیته  این  اعضای  میان  در  مدارس 
نیز چندان پرطرفدار نیست. او در این 
باره می گوید: به نظر شخصی من اگر 
کودکان واکسینه شده بودند، شاید این 
این  به  اما  نبود.  مهم  چندان  سوال 
و  نشده اند  واکسینه  کودکان  که  دلیل 
عنوان  به  می توانند  هم  کودکان  خود 
یک منبع برای انتشار عفونت و چرخه 
که  می رسد  نظر  به  باشند،  ویروس 
یعنی  جمعی  ایمنی  که  وقتی  تا  شاید 
 ۷۵ یا   ۷۰ واکسیناسیون  به  رسیدن 
درصد جامعه را نداشته باشیم، بازگشایی 
مدارس بتواند عاملی برای شروع دوباره 
چرخه پاندمی باشد و به پیک بیماری 

کمک کند.
نیاز به مطالعات کامل تری داریم

که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 

علمی  کمیته  در  که  تصمیمی  آخرین 
شده  گرفته  ارتباط  دراین  کشوری 
چیست، می گوید: ما دراین ارتباط نیاز 
است  قرار  و  داریم  کامل  مطالعات  به 
از اعضای کمیته یعنی آقای  که یکی 
بتاآنالیز  مطالعات  یونسیان«،  »مسعود 
کشورهای  دیگر  در  که  تحقیقاتی  و 
جهان انجام شده است را مورد بررسی 
قرار دهد و براساس آن ما مصوبه کمیته 

علمی را بدهیم.
می رسد،  نظر  به  که  نه  نگو آ
مدارس  بازگشایی  برای  مسئوالن 
بیش از هر چیزی روی واکسیناسیون 
پس  باشند.  کرده  باز  حساب  گسترده 
به  پاستوکووک  و  سینوفارم  اعالم  از 
عنوان واکسن های مورد استفاده برای 
تایید  قابل  پیرامون  کودکان، سواالتی 
در  چین  ساخت  واکسن  این  بودن 
میان برخی از صاحب نظران و جامعه 
مجلس  تا  مجازی  فضای  از  پزشکی، 

شورای اسالمی شنیده شد.
که  سینوفارم  واکسن  سوابق  در 
از  باال  به  سال   ۱۸ سنین  برای  تنها 
سازمان بهداشت جهانی تاییدیه گرفته، 
برخی  و  امارات  و  چین  دولت  تاییدیه 
برای  کامبوج  مانند  کشورها  دیگر  از 
چشم  به  سال   ۱۸ زیر  واکسیناسیون 
گذشته  ماه های  در  امارات  می خورد. 
از  نفر   ۹۰۰ برروی  را  واکسن  این 
کودکان ۳ تا ۱۷ سال آزمایش کرده و 
اعالم کرده است نتایج بسیار خوبی به 

دست آورده است.
دو  هر  که  است  درحالی  این 
قابل  میزان  به  امارات  و  چین  کشور 
توجهی از واکسن های سینووک و فایزر 
کودکانشان  واکسیناسیون  برای  نیز 
توجه  با  ایران  اما  کرده اند،  استفاده 
دانش  درصد  پنجاه  واکسیناسیون  به 
توزیع  عدم  و  سینوفارم  با  آموزان 
برای کودکان در  پاستوکووک  واکسن 
مراکز واکسیناسیون، تا به امروز تنها به 
این واکسن سینوفارم اکتفا کرده است.
ز  ا یکی  پزشکیان«  »مسعود 
نمایندگانی بود که درباره کافی نبودن 
شده  انتخاب  واکسن های  مستندات 
برای کودکان اظهارنظر کرد. از سویی 
ینده  نما محمدبیگی  فاطمه  دیگر،  
بهداشت  کمیسیون  عضو  اصولگرای 
»نمایندگان  بود:  کرده  تصریح  نیز 
درخواست  بهداشت  وزیر  از  مجلس 
زمینه  در  بیشتری  مطالعات  که  کردند 
واکسیناسیون کودکان صورت پذیرد. لذا 
کمیته علمی کرونا بر اساس مطالعات 
تایید  را  ساله ها   ۱۸ زیر  واکسن  خود 
کرده و در دنیا این مقوله مهم به ثبت 
رسیده است، منتها در کشور ما نیز باید 
کودکان  برای  موجود  واکسن  بهترین 

در نظر گرفته شود.«
»حمیدرضا جماعتی« دبیر کمیته 
این  به  پاسخ  علمی کشوری کرونا در 
سوال می گوید: قدر مسلم این است که 
مطالعه  مورد  که  افرادی  تعداد  هرچه 
باشد، ارزش آن  قرار می گیرند، زیادتر 
واکسن بیشتر می شود، اما یک نکته را 
باید در نظر گرفت که از نظر سازمان 
یک  اثربخشی  تایید  برای  دارو  و  غذا 
آن  نداشتن  عوارض  اثبات  و  واکسن 
مورد  باید  نفر  هزار  پنج  تا  حداقل سه 

مطالعه قرار بگیرند.

را  واکسیناسیون  پوشش  ناچاریم 
به تمام سنین بگسترانیم

او می افزاید: باالخره تعداد زیادی 
قرار  سنین  این  در  ما  جامعه  افراد  از 
دارند، اگر نخواهیم این سنین را واکسن 
و  کنترل  را  پاندمی  نمی توانیم  بزنیم 
چرخه ویروس را متوقف کنیم. ممکن 
است ویروس های بسیار خطرناک تری 
که  ناچاریم  بنابراین  بیاید.  وجود  به 
پوشش واکسیناسیون را به تمام سنین 

بگسترانیم.
جماعتی تصریح می کند: مطالعاتی 
پنج  سنین  است،  شده  آمریکا  در  که 
می شده  شامل  نیز  را  سال  دوازده  تا 
صورت  به  که  هستند  فشار  درحال  و 
سنین  این  واکسیناسیون  اورژانسی 
نشان  شرایط  این  دهند.  انجام  هم  را 
می دهد که آن ها هم متوجه این مساله 
هستند که اگر چرخه ویروس را نتوانند 
کنترل کنند، دوباره شاهد به وجود آمدن 
موتاسیون های جدید هستند که ممکن 

است بسیار خطرناک تر باشد.
از  زیادی  تعداد  هنوز  افزود:  او 
کودکان واکسینه نشده اند. من از آمارها 
اطالع ندارم، اما واکسن در سنین ۱۲ تا 
۱۸ سال هم در دو دوز باید انجام شود 
هم  اگر  شود.  ایجاد  کامل  ایمنی  که 
آماری وجود داشته باشد احتماال برای 

دوز اول واکسیناسیون است.«
واکسیناسیون کرونا را فقط برای 

سنین ۱۲ سال به باال توصیه می کنم
ق  فو  » ه مند بهر ضا  ر حمد ا «
تخصص ژنتیک بیماری های میکروبی 
کودکان  واکسیناسیون  با  ارتباط  در 
می گوید: واکسن سینوفارم در جمعیت 
زیادی از کودکان در چین مورد استفاده 
قابل  دلیل  همین  به  و  گرفته  قرار 
آمریکا  در  اکنون  هم  است.  اطمینان 
واکسیناسیون کرونا در کودکان، فقط در 
سنین ۱۲ تا ۱۷ سال با واکسن فایزر و 
مدرنا تایید شده است. هنوز مرکز کنترل 
بیماری های آمریکا و سازمان بهداشت 
جهانی تایید نکرده اند که سنین کمتر از 

۱۲ سال را واکسن کرونا بزنند.
نی  کمپا  : ید ا فز می ا ه مند  بهر
 ۱۷ تا   ۳ کودکان  از  چین،  سینوفارم 
می گوید  و  است  زده  واکسن  را  سال 
پس  است.  گرفته  خوبی  بسیار  نتایج 
از  نفر   ۹۰۰ روی  امارات  در  آن  از 
سن  بین  مختلف  ملیت های  کودکان 
سه تا ۱۷ را واکسن زده است و امارات 
رده  این  به  ما  که  است  کرده  اعالم 
عالی  نتایج  و  می زنیم  واکسن  سنی 
اعالم  رسما  هم  چین  در  گرفته ایم. 
ی  ا بر م  ر فا سینو کسن  ا و ند  ه ا د کر
کودکان سه تا ۱۷ سال هیچ خطری 
ایمنی  مانند  هم  ایمنی اش  و  ندارد 
است که در بزرگساالن ایجاد می شود، 
بهداشت  نه سازمان  این لحظه  تا  اما 
جهانی و نه مرکز کنترل بیماری های 
آمریکا واکسن برای اطفال سه تا ۱۲ 

سال را تایید نکرده است.
او می افزاید: یعنی ما تاییدیه  سی 
را  جهانی  بهداشت  سازمان  و  بی سی 
و  چین  در  کودک  هزاران  اما  نداریم، 
۹۰۰ نفر در امارات متحده عربی واکسن 
زده اند و اخیرا نیز در امارات حدود ۵۲۵ 
نفر دیگر را در اطفال بین سه تا ۱۲ سال 
بادی  آنتی  می گویند  و  کرده اند  تست 

حاصل از این واکسن جلوی چسبیدن 
شاخک ویروس کرونا را به سلول های 

ریه به شدت گرفته است.
بهره مند در ادامه می گوید: لذا ما 
االن با دو مساله روبه رو هستیم؛ اگرچه 
سه  کودک  حتی  کودکان  سینوفارم  با 
سال را واکسینه می کنند، اما تاییدیه ای 
برایش نداریم. تنها تاییدیه برای ۱۲ تا 
۱۷ سال است. در کشور سوئد فقط از 
را واکسینه می کنند و  تا ۱۷ سال   ۱۲
در  کرونا  واکسن  مصرف  اجازه  هنوز 
 ۱۲ تا  سه  بین  کودکان  برای  سوئد 

سال را نداده اند.
او می گوید: نتایج کودکان سه تا 
۱۲ سال فقط مربوط به فاز اول و دوم 
چنین  که  است  بوده  بالینی  مطالعات 
جواب خوبی گرفته اند. در آمریکا در این 
سنین در حال تست هستند و می گویند 
جواب  ما  تا  می کشد  طول  سال  یک 
اطفال بین سه تا ۱۱ سال را بگیریم، 
لذا ما درحال حاضر جواب مرکز کنترل 
بیماری های آمریکا را برای سنین زیر 

۱۲ سال نداریم.
بهره مند تصریح می کند: من هم 
کلینیکی  میکروبیولوژیست  عنوان  به 
فعال  عفونی  میکروب های  ژنتیک  و 
را  سینوفارم  واکسن  نمی دانم  صالح 
به بچه های سه تا ۱۱ سال بزنیم، اما 
برای بچه های ۱۲ سال تا ۱۷ سال این 
مساله را صحیح می دانم به این علت که 
مطالعات زیادی برروی سینوفارم انجام 
شده و در »لنست« هم چاپ شده است. 
درمورد سینوفارم، مطالعه برروی تعداد 
نیز  تا ۱۷ سال  از کودکان ۱۲  زیادی 

انجام شده است.
ی  تکل ها و پر ر  د ی  کلی نگر

بازگشایی مدارس
برای  پروتکل ها  تعیین  نحوه 
مواردی  از  یکی  بازگشایی ها  شروع 
برخی  انتقاد  مورد  کمابیش  که  است 
است.  گرفته  قرار  اپیدمولوژیست ها  از 
نحوه  اپیدمولوژیست،  یک  گفته  به 
غربالگری کودکان در مدارس احتماال 
به صورت تب سنجی است که به هیچ 
نیست.  کافی  بیماری  کنترل  در  وجه 
بروز جهش  مطالعه  و  تشخیص  نحوه 
های جدید در میان کودکان نیز از دیگر 
انتقاد قرار گرفته  موضوعاتی که مورد 
است. به گفته برخی از صاحب نظران، 
رفتاری،  عوامل  تفاوت  به  توجه  با 
مورد  در  بومی  به مطالعات علمی  نیاز 
نحوه مدیریت انتشار کرونا به ویژه در 
محیط های حساسی مانند مدرسه وجود 
دیگر  تجربه  به  نگاه  با  صرفا  و  دارد 
ویروس  انتشار  از  نمی شود  کشورها 
در محیط های مختلف جلوگیری کرد.

»حمیدرضا جماعتی« دبیر کمیته 
علمی کشوری کرونا با تایید این نکته 
رعایت  برای  دستورالعملی  هنوز  که 
به  مدارس  در  شده  ذکر  ایمنی  نکات 
تصریح  ندارد،  وجود  دقیق  صورت 
خودشان  مدارس  از  بسیاری  می کند: 
پروتکل های بهداشتی دارند که همان 
وجود  کودکان،  میان  فاصله گذاری 
زدن  ماسک  الکل،  برپایه  محلول های 
و غیره است. بسیاری از مدارس ممکن 
است اینها را رعایت کنند، اما همانطور 
کودکان  که  زمانی  شاید  می دانید  که 
یا  کالس ها  داخل  و  می کنند  بازی 
حیاط مدرسه تردد دارند، چندان نتوانیم 
پروتکل ها را به صورت دقیق در مدارس 

و دبیرستان ها اجرا کنیم.
همین  به  می افزاید:  ادامه  در  او 
جمعی  ایمنی  می رسد  نظر  به  دلیل 
چرخه  کنترل  در  سزایی  به  اهمیت 
نه  آن  از  بعد  و  باشد  داشته  پاندمی 
اگر در حد نسبی  اما  به صورت کامل 
پروتکل ها در سطح مدارس انجام شود، 
خیالمان از این نظر می تواند راحت باشد 
که هم ایمنی جمعی در جامعه به وجود 
آمده و هم پروتکل های بهداشتی اجرا 

می شود.
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زیر نظر: علی هوشمند

رئیس دانشگاه آزاد:
قصد داریم آموزش حافظه محور را ترک کنیم

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه 
آزاد گفت: در برنامه پنج ساله تحول مالحظات امروز دنیای آموزش در نظر گرفته شده 

و قصد داریم آموزش حافظه محور را ترک کنیم.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر محمد مهدی طهرانچی در هفدهمین جلسه 
شورای دانشگاه آزاد اسالمی که با محوریت رو نمایی از برنامه پنج ساله راهبردی 
عملیاتی دانشگاه آزاد اسالمی در واحد علوم تحقیقاتی برگزار شد، با بیان این مطلب 
اند  تعریف کرده  را  آزاد مسیرهایی  دانشگاه  برای  انقالب  رهبر معظم  اظهار کرد: 
که برای ما حجت است. دانشگاه آزاد باید بتواند با انتخاب اساتید مومن و قوی به 
محیطی تحقیقی تبدیل شود و در جهت مسیری رود که به تبدیل شدن به معتبرترین 

دانشگاههای دنیا منجر شود.
وی ادامه داد: این دانشگاه در رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۱ در رشته مکانیک 

رتبه ۴۳ را کسب کرد.
طهرانچی با بیان این که با اجرای برنامه ها دو رکن فرهنگ سازی و بستر 
سازی دارد، افزود: کنش گران عرصه تحول، دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیات 
علمی و مدیران هستند . رفتار مدیران در تحول به نوع نگاه آنها بستگی دارد. اگر 

کسی اعتقاد به تحول ندارد باید جایش را به کسی بدهد که به تحول اعتقاد دارد.
رئیس دانشگاه آزاد  با بیان این که سه گونه مدیر تحول گریز ، تحول خواه و 
تحول آفرین داریم، خاطر نشان کرد: ما به دنبال مدیر تحول آفرین هستیم. اینکه ما 
به دنبال این باشیم که دانشگاهی عین غربیها درست کنیم، صحیح نیست. این تحول 
دانش و بینش می خواهد و ما باید در این راستا فرمایشات مقام معظم رهبری را در یابیم.  
طهرانچی با اشاره به امر آموزش در دوران پساکرونا افزود:  دانشگاه نوینی که 
در دوران پساکرونا با آن مواجهیم تنها کنش گر آموزش نیست . مسیر، مسیر تحولی 
است و دانشگاه باید موتور محرک این مسیر تحولی باشد. مفهوم کرونا و پس از آن 
فضای مجازی و رفتن در مسیر جهانی سازی مسیری است که باید به آن فکر کنیم 

و کرونا این امر را سرعت بخشیده است.
وی تصریح کرد: امروزه یک دانش آموز کالس اولی روزانه چند ساعت از زمان 
خود را در فضای مجازی سپری می کند و در سبک زندگی او تحول ایجاد شده است.
طهرانچی با بیان این که ما اهل مواجهه با فناوری هستیم نه فناوری شیفته و 
نه فناوری گریز، گفت: قبل از کرونا دانشگاه و دبیرستان تنها نهادهای اجتماعی بود 
ولی در دوران کرونا فضای مجازی جای دانشگاه را به حد زیادی گرفته است . ما 
باید به این فکر کنیم که بازگشایی دانشگاه فقط و فقط از سرگیری سلف و خوابگاه 

نیست. بلکه فضای حقیقی جدید یک فضای جدید است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد: سند دانشگاه آزاد اسالمی آرمان ما است. 
اقدام در سطح اجرایی دانشگاه باید برنامه ریزی شود. و اجرایی شدن برنامه راهبردی 

دانشگاه آزاد باید برای واحدها انجام شود.
وی با اشاره به تفاوت های آموزش در دوران قبل و بعد از کرونا افزود: آموزش 
در دوران قبل از کرونا حافظه محور بود و این آموزش ما را به جایی نمی رساند . اگر 
می خواهید دانشگاه را برای آموزش حقیقی بازگشایی کنید و به سمت آموزش حقیقی 
برگردیم باید بدانیم که دیگر کسی طالب آموزش حافظه محور نیست و این سبک 
آموزش باید تغییر پیدا کند. دو سال پیش ۴۰ هزار استاد با آموزش مجازی آشنایی 

نداشتند ولی امروز همه این شیوه آموزش را به خوبی اجرا می کنند.
طهرانچی با بیان این که اگر این تحوالت در دانشگاه رخ ندهد، دانشگاه آزاد 
محکوم به نابودی خواهد بود، اظهار کرد: اقتصاد شهریه محور مبتنی بر ارزش افزوده 

ملک ، یک اقتصاد بیمار است و باید متحول شود.
وی از دیگر معیارهای چرخش تحول آفرین را این گونه عنوان کرد: باید رشد 
کمی و فیزیکی و غیر هدفمند واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی برچیده شود.امروز باید 

به فکر فردا باشیم. باید به بعد دو گانه مجازی و حقیقی آموزش توجه کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد با بیان این که بحث آمایش و ماموریت گرایی کار بزرگی 
است ،خاطر نشان کرد: در پاردایم ثابت نمی شود تحول ایجاد کرد. هدف ما تربیت 
علمی و اخالقی است. دانشگاه باید محیط تربیت اجتماعی باشد. فردای ایران اسالمی 

در گرو اقدام اسالمی ما است. رشد باید با تکیه بر توان ایمان و رافت علمی باشد.

جنایت صبحگاهی بعد از خوردن کله پاچه
تیراندازی سرنشینان خودروی ساینا، جان مرد جوان را گرفت.

 صبح جمعه گذشته، خودروهای عبوری از اتوبان تندگویان صحنه ای را دیدند که 
پیشتر آن را در فیلم های هالیوودی دیده بودند.دو سرنشین خودروی ساینا با اسلحه هایی 
که در دست داشتند، به سمت سرنشینان یک خودروی رانا شلیک کرده و بعد هم با شلیک 

چند تیرهوایی از محل دور شدند. در این تیراندازی، یک مرد ۲۶ ساله  به قتل رسید.
به گزارش دنیای جوانان، ساعت ۵ صبح جمعه بیست و سوم مهر امسال، ماموران 
کالنتری نازی آباد در تماس با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران، او را در جریان 

تیراندازی مرگباری در اتوبان تندگویان پایتخت قرار دادند.
تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران به آنجا اعزام شدند که معلوم شد 
یکی از سرنشینان خودروی رانا با شلیک گلوله به قتل رسیده، یکی دیگر از سرنشینان 
نیز زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. دو سرنشین دیگر خودروی رانا که در این 
تیراندازی جان سالم به در برده  و شاهدان جنایت بودند، در بازجویی گفتند که سرنشینان 

خودروی ساینا به سمت شان شلیک کرده و متواری شده اند.
راننده رانا به ماموران گفت: »من و سه نفر از دوستانم در بازار تهران کار می کنیم. 
پنجشنبه عصر بعد از پایان کارمان سوار خودروی من شدیم و تصمیم گرفتیم گشتی در 
شهر بزنیم. شب به پارک رفته و تا صبح با هم بودیم. صبح برای صبحانه راهی کله پزی 

شدیم که خودروی ساینایی با سرعت باال سپر به سپر با ما تصادف کرد.
درگیری لفظی پیدا کردیم که بعد از چند دقیقه تمام شد. به مسیر خود ادامه دادیم 
و در حوالی اتوبان تندگویان، سرنشینان خودرو ساینا راه ما را سد کرده و دو نفرشان با 

اسلحه به سمت ما شلیک کردند. بیش از ۱۲ گلوله سمت ما شلیک شد و سپس با تیراندازی 
هوایی، فرار کردند. دو نفر از دوستانم هدف گلوله قرار گرفتند و یکی از آنها فوت شد.«

مصطفی واحدی، بازپرس شعبه یازدهم داسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: 
همچنین  جنایت،  از  رازگشایی  برای  تحقیقات  جنایت،  شاهد  دو  گفته های  به  »باتوجه 

شناسایی و دستگیری ضاربان ادامه دارد.«

قصاص آرمان به تعویق افتاد
افتادن تصمیم  از به تعویق  آرمان که قرار بود روز چهارشنبه قصاص شود و بعد 
برآن شده بود صبح روز گذشته) شنبه( قصاص شود بازهم به سلول برگشت و اجرای 

حکم او به تعویق افتاد.
اسفند ماه سال ۹۲ یکی از مرموزترین پرونده های جنایی ، با ناپدید شدن دختر 

جوانی به نام غزاله و دستگیری پسر مورد عالقه او به نام آرمان کلید خورد.
رسیدگی به پرونده قضایی، با اعالم مفقودی غزاله از سوی خانواده اش آغاز شد. 

این در حالی بود که ماموران پلیس با مظنون شدن به آرمان وی را بازداشت کردند.
از طی مراحل  از سرنوشت غزاله اظهار بی اطالعی کرد، پس  ابتدا  آرمان که در 

بازجویی از جزئیات ارتباط خودش با غزاله گفت.
آرمان در اولین اعتراف خود گفت:«مدتی بود به غزاله عالقه داشتم. روز حادثه غزاله 
مقابل خانه مان  آمد، با هم بحثمان شد و او را هل دادم. زمین خورد و از سرش خون آمد 
و ...  یکدفعه متوجه شدم که دیگر نفس نمی کشد. از ترس، غزاله را داخل یک چمدان 

گذاشتم و در سطل زباله شهرداری انداختم.”
در حالی که دوربین های مدار بسته اطراف منزل آرمان، لحظه خروج او با چمدان 

را ضبط کرده بودند اما هرگز اثری از جسد غزاله پیدا نشد.
با طی روند قضایی پرونده، آرمان پای میز محاکمه رفت اما این بار گفت:«اعترافات 
اولیه من تحت فشار بود.آن روز غزاله موقع خارج شدن از خانه مان در پله ها زمین خورد. 
من با دیدن خون در راه پله شوکه شدم و از ترس اینکه راز ورود او به خانه مان فاش 

شود، غزاله را در چمدان گذاشتم و به سطل زباله انداختم.”
دادگاه بعد از شنیدن اظهارات آرمان، بنا بر ادله موجود وی را به قصاص محکوم 

کرد و حکم صادر شده به مرحله اجرا درآمد.
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طرح های مفهومی iPadOS 16، بهبودهای 
چندوظیفگی این سیستم عامل را به تصویر می کشد

نخستین طرح های مفهومی منتشرشده از iPadOS ۱۶ ویژگی های احتمالی 
نسخه بعدی این سیستم عامل را به تصویر می کشد و دید مناسبی از قابلیت های 

چندوظیفگی بهبودیافته را ارائه می دهد.
تبدیل  قدرتمند  و  شاخص  بسیار  به محصولی  آیپدها  اخیر،  سال های  در 
تبلیت های  سایر  و  کروم بوک ها  کنارزدن  با  بسیاری  به عقیده  که  شده اند 
می آیند.  به حساب  و سرگرمی  آموزشی  اهداف  برای  بهترین محصوالت  بازار، 
دراین میان، اپل آیپدهای پرو قرار دارند که از آن ها می توان به عنوان غول های 
بازار  اولترابوک های  و  نوت بوک ها  از  بسیاری  مثال،  برای  برد.  نام  پردازشی 
ازلحاظ پردازشی با آیپد پرو ۲۰۲۱ مجهز به تراشه بسیار قدرتمندM۱ نمی توانند 
رقابت کنند؛ تراشه ای که ابتدا در کامیپوترهای مک استفاده شد؛ البته بسیاری 
را  پردازشی  غول  این  پتانسیل   iPadOS که  باور هستند  این  بر  کاربران  از 

محدود کرده است.
 iPadOS یکی از مهم ترین اتفاقات رویداد توسعه دهندگان ۲۰۱۹ معرفی
بود و اپل با رونمایی از آن، تا حدودی آیپدها را از گوشی های آیفون جدا کرد. 
دارد و   iOS به سیستم عامل  بسیاری  iPadOS همچنان شباهت  بااین حال، 
بسیاری از ویژگی های نسخه های اخیر بین هر دو آن ها مشترک بوده و این در 
حالی است که آیپد به چیزی فراتر از قابلیت های iOS احتیاج دارد. شرکت فناوری 

واقع در کوپرتینو می تواند آیپدها را بیش ازپیش کاربردی کنند.
پیش ازاین، امید بر این بود که اپل در کنفرانس توسعه دهندگان امسال با 
معرفی iPadOS ۱۵ از قابلیت ها و نرم افزارهای حرفه ای حداقل برای مدل های 
پرو آیپد پرو رونمایی کند؛ اما همان طور که میدانید، اپل رویداد مذکور را با تمرکز 
بر بهبودهای جزئی برگزار کرد و از هیچ ویژگی متمایزکننده ای برای آیپد پرو 
رونمایی نکرد. عده ای بر این باورند که اپل هیچگاه به آیپد اجازه نمی دهد تا از 
پتانسیل کامل خود استفاده کند؛ زیرا اگر آیپدها عملکردی مشابه دسکتاپ ارائه 

بدهند، به فروش کامپیوترهای مک می تواند لطمه وارد شود.
با  را  پرو  آیپد  معموال  اپل  چرا  به راستی  باشد،  درست  فرضیه  این  اگر  اما 
صفحه کلید و ترک پد تبلیغ می کند که گویی قرار است مانند یک لپ تاپ استفاده 
شود و چرا در وهله نخست حتی مجیک کیبورد مجهز به ترک پد برای آپید ساخته 
و عرضه می شود؟ چرا از آیپد از ماوس پشتیبانی کند؟ بنابراین دو سناریو محتمل 
وجود دارد. در نخستین آن ها این احتمال وجود دارد که اپل تمرکزش را روی آنچه 
که آیپد احتیاج دارد، ازدست داده است و در دومی غول دنیای فناوری بدون عجله 
و کامال با برنامه پیش می رود تا دید خود را برای یک دستگاه همه کاره نهایی 
کامل کند و شاید iPadOS ۱۶ بزرگ ترین نقطه عطف در این مسیر باشد. در 
هر صورت، چاره ای جز انتظار نداریم تا متوجه شویم این شرکت کدام سناریو و 

مسیر را برای آینده تبلت هایش اتخاذ می کند.
از نسخه بعدی  اپل، طراح های مفهومی جالبی  اقدام  از  خوشبختانه پیش 
سیستم عامل آیپد اواس به اشتراک گذاشته شده است که می تواند ما را با برخی 
تغییرات احتمالی در آینده تبلت ها آشنا کند. نخستین ویژگی مهمی که آیپد اواس 
تا  احتیاج دارد، یک سیستم چندوظیفگی بهبودیافته است که تجربه آن  به آن 
حدودی مشابه دسکتاپ باشد. مولتی تسک یا چندوظیفگی iPadOS ۱۵ هنوز 
تقریبا همان چیزی است که سال ها دست نخورده باقی مانده. این عمدتا شامل 
قابلیت Split View است که برای اجرای هم زمان دو برنامه، صفحه آیپد را 

به دو نیم تقسیم می کند.
یک  همیشه  برای  آیپد  می خواهد  که  بگیرد  تصمیم  باید  درنهایت  اپل 
محصول ثانویه باقی بماند یا به یک دستگاه همه کاره و تمام عیار تبدیل شود. 
پیش رفت  از  اپل  است  این  از  نگرانی  کردیم،  اشاره  نیز  قباًل  که  همان طور 
نرم افزری آیپدها برای جلوگیری از کاهش فروش کامپیوترهای مک جلوگیری 
کند و اگر چنین باشد، بسیاری از افراد ناامید خواهند شد و شاید دیگر استفاده 
از تراشه های بسیار قدرتمند در مدل های پرو این محصول معنایی نداشته باشد؛ 
چراکه حتی آیپد استاندارد مجهز به تراشه های قدیمی سری A از پس پردازش 

در سطح کنونی بر خواهند آمد.
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بازرگانی  تاق  ا رئیس 
برخی  اگر  می گوید  یران  ا
سطح  در  غلط  تصمیمات 
کالن اقتصاد ایران اصالح نشود، خطر 
تهدید  را  کشور  تورم  آور  رشد سرسام 

خواهد کرد.
به گزارش دنیای جوانان، بر اساس 
گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در اقتصاد 
ایران چند ماه گذشته را در عدد باالی 
۴۰ درصد گذرانده و در آخرین آمار عدد 
آن از مرز ۴۵ درصد نیز گذشته است. 
هشدار  اقتصادی  فعاالن  از  بسیاری 
نشدن  اصالح  در صورت  که  می دهند 
برخی رویه های کالن، لمس تورم های 

شدیدتر نیز ممکن خواهد بود.
در  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
کمیسیون  اعضای  با  مشترک  جلسه 
جهش و رونق تولید مجلس، گفته: اگر 
نگاهی تاریخی به عملکرد دولت ها، با 
هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به 
درمی یابیم  بیندازیم،  اقتصادی  مسئله 
که برآورد اقدامات انجام شده از جانب 
آنها، نه تنها به حل مشکالت و مسائل 
بلکه  نکرده  کمکی  کشور  اقتصادی 

چالش هایش را افزون کرده است.
میان، دولت  این  در  داد:  ادامه  او 
سیزدهم، میراث دار بزرگ ترین بحران ها 
بوده و باید از تحریم و چالش های ارزی 
مشکالت  و  کرونا  بیماری  شیوع  تا 
را  انرژی  و  آبی  منابع  بخش  در  مهم 
بخش  پارلمان  کند.رئیس  چاره جویی 
خصوصی ایران تأکید کرد: در وضعیت 
کنونی و در تنگنای مشکالت، هرگونه 
خطای راهبردی موجب افزایش حجم 
نقدینگی می شود و تورمی سرسام آور را 

برای آینده در پی خواهد داشت.
او متذکر شد: در گذشته برای عبور 
از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی 

متوسل شدیم، درحالی که اقتصاد کشور، 
تصمیمات سخت و اصالحات ریشه ای 
از  نه  کشور  اقتصاد  امروز  داشت.  نیاز 
بحث  در  نه  و  داخلی  سیاست  منظر 
سیاست خارجی، حرف اول را در کشور 
نیست.  هم  نخست  اولویت  و  نمی زند 
همه این مسائل باعث می شود تا کشور 
به سراشیبی بحران فروافتد و رتبه آن 
در شاخص های جهانی، مکرر تنزل یابد.
به  دیگر  بار  ایران  اتاق  رئیس 
موضوع »تولید« و نیازهای این بخش 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه 
قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند 
اما آیا آنچه تحت همین عنوان پیگیری 
کافی  اثرگذاری  و  کارآمدی  می شود، 
دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع 
مواجه است، باید مشخص شود که آیا 
حمایت مادام العمر از بعضی بخش های 
تولیدی اثرگذاری الزم را ایجاد می کند 
یا نه و اینکه اساسًا کدام بخش ها باید 

در اولویت حمایت ها قرار بگیرند؟
او ادامه داد: امروز همه به دنبال 
شناسایی واحدهای تولیدی هستند که 
به هر دلیل تعطیل شده اند؛ اما آیا فعال 
محصولش  که  کارخانه ای  آن  شدن 
هم  داخلی  بازار  در  حتی  به زودی 
که  بعی  منا با  رد،  ندا مصرف کننده 
هستند،  محدود  توأمان  و  ارزشمند 
بدون  می شود  آیا  بود؟  خواهد  منطقی 
یک  فعالیت  توقف  عوامل  شناسایی 
مجدد  راه اندازی  برای  تولیدی،  واحد 
آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که 
کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به 
این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.

ز  ا دیگری  بخش  در  فعی  شا
سخنانش به سیاست های ارزی پرداخت 
و گفت: ۳۵ درصد کل صادرات توسط 
بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد 
و ۶۵ درصد دیگر که واحدهای دولتی، 
 ۹۰ در  هستند؛  خصولتی  و  نیمه دولتی 

نیمه خام  یا  و  خام  مواد  موارد،  درصد 
را صادر می کنند. مشکل اینجاست که 
دولت ها به جای آنکه منابع ارزی را در 
اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و 
مولد  بخش های  نفع  به  را  ارز  عرضه 
کنترل  سیاست  فقط  دهند؛  افزایش 

قیمت را در این بخش دنبال کرده اند.
قیمت گذاری  نظام  درباره  شافعی 
به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم 
کرد:  عنوان  ایام،  این  در  چالش  پر  و 
در  تصمیمات  و  اقدامات  از  بسیاری 
قالب شعار کنترل تورم مطرح می شود 
اما غایت آن رشد بهای تمام شده تولید 
بوده است. آیا منطقی است درحالی که 
فزایش  ا تولیدی  ده های  نها قیمت 
به  تولید،  زنجیره  ادامه  در  می یابد، 
صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا 
قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصاًل در چنین 
شرایطی، تولید ممکن و مقرون به صرفه 

خواهد بود؟

بیمه تعاون همراه با نوآوران صنعت پوشاک:
فعاالن طراحی، ُمد و لباس تحت پوشش بیمه تعاون قرار گرفتند

همزمان با نخستین نمایشگاه بین المللی و تخصصی 
خدمت  منظور  به  تعاون  بیمه  پوشاک،  ارزش  زنجیره 
رسانی هرچه بیشتر با فعاالن این صنعت با اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و فعاالن حوزه 
طراحی، مد، لباس و صنایع وابسته تفاهم نامه همکاری 

امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، به منظور رشد و 

توسعه همکاری ها و نیز ارائه خدمات بیمه ای بهینه و جامع در انواع رشته های بیمه ای 
شرکت بیمه تعاون با اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و 

فعاالن حوزه طراحی، مد، لباس و صنایع وابسته، تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
با توجه به این تفاهم نامه تمام اعضای حقیقی یا حقوقی اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و نیز فعاالن حوزه طراحی، مد، لباس و صنایع 
وابسته به همراه اعضاء خانواده تحت پوشش خدمات ارائه شده توسط شرکت بیمه 
تعاون قرار می گیرند.شایان ذکر است که پیش از این نیز، شرکت بیمه تعاون در 
راستای حمایت از کسب و کارهایی که در پی پاندمی کرونا تعطیل شده اند، به عنوان 
تنها بیمه ارائه دهنده خدمات، از کسب و کارهای حوزه پوشاک و صنایع وابسته 
حمایت کرده که بر اساس آمار ارائه شده در بهمن ۱۳۹۹ نیز، بیشترین خسارت در پی 
تعطیلی به واسطه پاندمی کرونا به این صنعت از سوی بیمه تعاون پرداخت شده بود.

درآمد نیوز از خدمات بانک ایران زمین گزارش می دهد؛ 
رونق کاالی ایرانی در گرو نقدینگی بانکی

جذب سرمایه یکی از نیازهای بنگاه های کوچک و بزرگ به حساب می آید 
و همواره نقدینگی برای خرید مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید، توسعه کارگاهی از 

مهم ترین دغدغه های تولید کنندگان داخلی به حساب می آید.
چند سالی است که رهبر انقالب در شعار ابتدای سال به موضوع تولید داخل 
می پردازند و جهش تولید و اقتصاد مقاومتی را یکی از مهم ترین ابزار های این 
روزها در برابر جنگ اقتصادی می شمارند و تاکید دارند، از همین رو بانک ایران 
زمین نیز با توجه به شعار مقام معظم رهبری تسهیالتی را در اختیار دست اندرکاران 

اقتصاد کشور قرار می دهد.
در این بین صادرات کاالی داخلی کمک بزرگی به رونق تولید می کند و 
در این روزها که کشور در برابر تحریم های نفتی به عنوان یک جنگ اقتصادی 
نابرابر قرار دارد از طریق صادرات می توان ارز آوری قابل توجهی را به وجود آورد.

یکی از تسهیالتی که بانک ایران زمین به هموطنان ارائه می دهد مربوط به 
تسهیالت مضاربه است که در حوزه بازرگانی صورت می گیرد، در گزارش پیش 
رو نگاهی به روند تسهیالت بانک ایران زمین در حوزه رونق صادرات انداخته ایم.

شرایط اعطای تسهیالت مضاربه
در ابتدای این گزارش باید گفت که وام مضاربه ای به وامی گفته می شود که 
به موجب آن بانک )مالک( عهده دار پرداخت سرمایه نقدی مشخص به متقاضی 
)عامل( می گردد با این شرط که عامل با سرمایه در اختیار به فعالیت های تجاری 
بین  مشخص  صورت  به  قرارداد  در  مندرج  شرایط  طبق  حاصله  سود  و  پرداخته 

طرفین تقسیم می شود.
و  داخلی  بازرگانی  امور  به  مربوط  مضاربه  قرارداد  که  این  ذکر  قابل  نکته 
خارجی است. با این وصف، بانک ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه 
با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه 

کامل موضوع قرارداد است.
هر شخص حقیقی یا حقوقی که در بخش بازرگانی و خدمات فعالیت نماید 
و شرایط اعطای تسهیالت را فراهم نموده و مدارک مورد نیاز را ارائه نماید و نزد 
بانک دارای سابقه حساب بوده و برای بانک شناخته شده باشد می تواند از تسهیالت 

مضاربه استفاده کند.
روند اداری آسوده در ارائه تسهیالت در بانک ایران زمین

برخی بر این باور هستند که روند اداری برای در اختیار گرفتن تسهیالت بانکی 
کار بسیار پیچیده و سختی است ، این درحالی است که ارائه مدارک و مستندات 
در تمامی امورات بانکی جهان کار طبیعی است و بدون هیچ ضمانت و روند اداری 
سرمایه در اختیار فرد قرار گرفته نمی شود، چرا که سرمایه ای که نزد بانک قرار 
دارد متعلق به مردم است و مسئوالن بانکی باید امانت دار خوبی باشند تا سرمایه 
بانکی مردم را در اختیار فردی با تجربه و حرفه ای قرار دهند تا یک سرمایه گذاری 

برد_ برد به وجود آید.
مدارک مورد نیاز برای تسهیالت اشخاص حقیقی شامل درخواست متقاضی، 
پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر، اصل و تصویر شناسنامه، کپی سند مالکیت 
یا اجاره نامه محل کسب و مجوزهای الزم در مواردیکه موضوع مضاربه، صادرات 
امور  در  مضاربه  از  )اعم  مضاربه  کاالی  خرید  به  مربوط  فاکتور  پیش  باشد  کاال 

بازرگانی داخلی و صادرات( است.
همچنین مدارک مورد نیاز  برای اشخاص حقوقی شامل درخواست متقاضی، 
در  الزم  مجوزهای  و  معتبر  صنفی  مجوزهای  شرکت،  مدیران  شناسنامه  تصویر 
مواردیکه موضوع مضاربه صادرات کاال باشد، پیش فاکتور مربوط به خرید کاالی 
مضاربه )اعم از مضاربه در امور بازرگانی داخلی و صادرات( اساسنامه، اظهار نامه 
مالیاتی، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، لیست سهامداران عمده شرکت و 
تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک، آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه 

رسمی و صورت های مالی حسابرسی شده سه دوره آخر است.

شعبه شهید رجایی بیمه آسیا در ارومیه افتتاح شد
با حضور مدیرعامل بیمه آسیا و مسئوالن عالی رتبه استان آذربایجان غربی، 

شعبه شهید رجایی بیمه آسیا در ارومیه افتتاح شد.
به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، آیین افتتاح شعبه شهید رجایی بیمه آسیا 
در ارومیه با حضور مسعود بادین نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، 
سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی، معاون عمرانی 
استانداری استان آذربایجان غربی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئوالن 

استانی برگزار شد.
مدیرعامل بیمه آسیا در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، 
صنعت بیمه را امری ضروری در زندگی روزمره امروز توصیف کرد و گفت: در تمام 
دنیا هیچ عملیات اقتصادی، صنعتی، حمل و نقل و … بدون پوشش بیمه شکل 
نمی گیرد. و خوشبختانه عملکرد صنعت بیمه در ایران، در حمایت از کلیه فعالیت 
های اقتصادی و تولیدی، قابل توجه بوده است.وی تحریم ها را موجب نهادینه 

شدن جایگاه صنعت بیمه در کشور توصیف کرد .
مدیرعامل بیمه آسیا همچنین با اشاره به نقش و فعالیت بیمه آسیا در زمان 
وقوع حوادث طبیعی در سال های گذشته در کشور گفت: وقوع حوادث مختلف در 
سال های اخیر از جمله حادثه زلزله، وقوع سیل و شیوع بیماری کرونا نشان داد که 
بیمه آسیا به شایستگی در کنار مردم بوده است و خسارت دیدگان، با عملکرد به 

موقع و مناسب این شرکت به راحتی خسارت خود را دریافت کردند.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا افزود: بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین 
شرکت بیمه خصوصی کشور با ۶۲ سال سابقه در عرصه بیمه گری و سرمایه ارزشمند 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در خدمت هموطنان عزیز و شهروندان استان 

آذربایجان غربی برای ارائه انواع پوشش های بیمه ای است.
مدیرعامل بیمه آسیا، عملکرد این شرکت در آذربایجان غربی را بسیار خوب 
ارزیابی کرد و با اشاره به موقعیت استراتژیک استان از لحاظ حمل و نقل و ترانزیت، 
معادن، کشاورزی و گردشگری و هم مرز بودن با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری 
آذربایجان و وجود ۹ گمرک و پنج بازارچه مرزی، اظهار داشت: هدف از افتتاح دومین 
شعبه بیمه آسیا در ارومیه، ارائه خدمات با کیفیت و در حداقل زمان به بیمه گذاران 
است لذا باید بیش از گذشته فعال بود و از مسئوالن محترم استانی انتظار می ورد از 
این ظرفیت بالقوه در مسیر توسعه منطقه و افزایش نفوذ بیمه، حداکثر بهره را ببرند.

هم زمان با هفته پارالمپیک؛ 
بانک پاسارگاد در کنار افتخارآفرینان پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰
در هفته پارالمپیک بانک پاسارگاد از مدال آوران کشورمان تقدیر کرد.

درآمد نیوز  ـ بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود 
این بار در هفته پارالمپیک از ورزشکاران پرتالش و پرتوان پارالمپیکی کشورمان که 

سرافرازانه برسکوی افتخار این رویداد مهم ایستادند، قدردانی کرد.
در پارالمپیک توکیو۲۰۲۰ تیم اعزامی کشورمان با کسب دوازده مدال طال، 
یازده نقره و یک برنز در مجموع موفق به کسب ۲۴ مدال شد و بهترین نتیجه در 
تاریخ برگزاری بازی های پارالمپیک را برای کشورمان ثبت کرد. در این راستا بانک 
پاسارگاد در تداوم نگاه مسئوالنه به ورزش و ورزشکاران کشورمان، هفته پارالمپیک 
را زمان مغتنمی برای تشکر از تالش های پهلوانانه این عزیزان برشمرد و با اهدای 
جوایزی به کلیه مدال آوران و کادر فنی اعزامی ضمن تقدیر از این افتخارآفرینان به 

حمایت های خود از ورزش و ورزشکاران عزیزمان تداوم بخشید.

خجسته مهر:
از همه سازوکارها برای فروش نفت استفاده می کنیم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران معتقد است فروش نفت نباید تنها به  روش های 
سنتی انجام شود، بلکه باید به صورت حرفه ای و قانونی و با به کارگیری همه ظرفیت های 

بخش خصوصی باشد.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت نفت، محسن خجسته مهر با اشاره به برنامه های 
شرکت ملی نفت ایران در بخش فروش نفت، گفت: از آنجا که فروش حداکثری نفت 
خام و میعانات گازی از برنامه های وزارت نفت است، از همه سازوکارهای قابل دسترس 
و ابزارهای موجود همچون تهاتر، سرمایه گذاری و دیگر روش های فروش بهره خواهیم 
گرفت، با این امید که بتوانیم حداکثر مقدار فروش را منطبق با برنامه بودجه محقق کنیم.
وی با اشاره به تمایل شرکت ملی نفت ایران به فروش نفت از طریق بورس 
و ایجاد تنوع در فروش با مشارکت بخش خصوصی، بیان کرد: از همه ظرفیت های 
قانونی برای فروش نفت چه خریداران خارجی و چه خریداران داخلی صاحب صالحیت 

استفاده می کنیم.
معاون وزیر نفت گفت: فروش نفت نباید تنها به صورت سنتی باشد؛ بلکه باید 
به صورت حرفه ای و قانونی و با به کارگیری همه ظرفیت های بخش خصوصی انجام شود.

صادرات LPG ایران کاهش یافت
صادرات LPG ایران در اکتبر به ۴۴۰ هزار تا ۴۵۰ هزار تن در مقایسه با ۵۵۶ 

هزار تن در سپتامبر، کاهش پیدا می کند اما در ماه میالدی آینده بهبود خواهد یافت.
به گزارش دنیای جوانان، یک منبع تجاری آگاه به اس اند پی گلوبال پالتس 
گفت: حجم صادرات LPG ایران در اکتبر نسبت به سپتامبر کمتر خواهد بود. حجم 
صادرات بین ۴۵۰ تا ۵۳۰ هزار تن در ماه در نوسان است. اگر تعطیلی وجود نداشته 

باشد، برآورد می شود حجم صادرات نوامبر مشابه سپتامبر باشد.
صادرات LPG ایران از فاصله ژوییه تا اوت حدود ۵۰۰ هزار تن در ماه بوده که 
باالترین میزان در دو سال اخیر است و در سپتامبر افزایش بیشتری پیدا کرد. این میزان 
صادرات با حجمی که در اکتبر و نوامبر صادر می شود، به تامین تقاضای رو به افزایش 
چین کمک خواهد کرد.قیمت LPG در آسیا تحت تاثیر اوج گیری تقاضا در آستانه 
زمستان نیمکره شمالی و نگرانیها نسبت به کمبود عرضه گاز، روند صعودی داشته است 
و پروپان شمال آسیا ششم اکتبر به ۹۱۰ دالر در هر تن افزایش یافت که باالترین قیمت 
از دوم ژوییه سال ۲۰۱۴ بود اما در ۱۵ اکتبر به ۸۷۰.۵ دالر در هر تن عقب نشینی کرد.

منابع چینی اظهار کرده اند LPG ایرانی بیشتری امسال به دلیل قیمت رقابتی این 
گرید به چین وارد شده است. به گفته منابع بازرگانی، LPG ایرانی با تخفیف بیش از 
۲۰ دالر در هر تن و حتی ۳۰ دالر در هر تن در مقایسه با سایر محموله های خاورمیانه 
ای فروخته می شود.بر اساس گزارش پالتس، در دور قبلی تحریمهای غربی در سال 
۲۰۱۲، واردکنندگان چینی محموله های ایرانی را با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ دالر در هر تن 

خریداری می کردند.

قرارداد گازی سه ساله ترکیه با جمهوری آذربایجان
وزیر انرژی ترکیه اعالم کرد این کشور یک قرارداد سه ساله برای خرید ۱۱ میلیارد 
متر مکعب گاز طبیعی با جمهوری آذربایجان منعقد کرده و پیشرفت قابل توجهی در 

تامین بیشتر گاز طبیعی داشته است.
در شرایطی که ترکیه هنوز قراردادهای بلندمدت تامین گاز که موعد آنها زمستان 
امسال به پایان می رسد را تمدید نکرده است، تقاضای باال برای گاز طبیعی در سال 
جاری این کشور را مجبور کرده است خرید در بازار محموله های تک را افزایش دهد.
فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه اظهار کرد: این قرارداد برای تحویل ۱۱ میلیارد 
متر مکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله باکو-تفلیس-ارزروم تا پایان سال ۲۰۲۴ است. 
وی همچنین تالشها برای ایجاد این دیدگاه که ترکیه در بحبوحه محدودیتهای انرژی 

جهانی، با مشکل انرژی روبروست را رد کرد.
وزیر انرژی ترکیه در بیانیه مکتوبی گفت: با نزدیک شدن زمستان، ادامه مذاکرات 
به منظور تامین تقاضای احتماال باالتر برای گاز طبیعی پیشرفت مثبتی داشته اند. وی 
با اشاره به قرارداد با جمهوری آذربایجان، اظهار کرد مقامات کشورهایی که ما از آنها 

گاز تامین می کنیم، اعالم کرده اند که ارسال گاز به ترکیه را افزایش خواهند داد.
ترکیه که یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز در اروپاست، به گازی که از روسیه، 
ایران و جمهوری آذربایجان از طریق خط لوله وارد می کند و همچنین واردات گاز 
طبیعی مایع )LNG( از نیجریه، الجزایر و بازار محموله های تک متکی است. این کشور 
چهار قرارداد واردات بلندمدت به میزان مجموعا ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال دارد 
که امسال منقضی می شوند.پرویز شهبازوف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان روز پنج 
شنبه به رویترز گفت که این کشور قرارداد جدیدی با ترکیه برای تامین گاز از میدان 
فراساحلی شاه دنیز ۱ امضا کرده است. جمهوری آذربایجان تامین گاز از این میدان به 

ترکیه را در آوریل پس از پایان مدت قرارداد، متوقف کرده بود.

هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران؛

خطر رشد سرسام آور تورم؛ کشور را تهدید می کند
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زیر نظر: محمد امامی

عبور نفت از مرز ۸۵ دالر در بازار جهانی
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر پیش بینی ها از کمبود عرضه در چند 
ماه آینده، به رکورد باالی جدیدی جهش یافت و از مرز ۸۵ دالر عبور کرد.

به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت نفت برنت با ۸۶ سنت معادل 
یک درصد افزایش، در ۸۴ دالر و ۸۶ سنت در هر بشکه بسته شد. قیمت ماه 
آتی به ۸۵ دالر و ۱۰ سنت رسید که باالترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۸ بود 
و رشد هفتگی سه درصد را نشان داد که ششمین رشد هفتگی متوالی بود.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹۷ سنت معادل ۱.۲ 
درصد افزایش، به ۸۲ دالر و ۲۸ سنت در هر بشکه رسید و ۳.۵ درصد رشد 

هفتگی به ثبت رساند که هشتمین رشد هفتگی متوالی بود.
بازارهای سهام قوی در هر دو سوی آتالنتیک که اغلب بر قیمت نفت 

تاثیر می گذارند هم از روند صعودی قیمتها پشتیبانی کردند.
تحلیلگران به کاهش چشمگیر ذخایر نفت سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی که به پایینترین حد از سال ۲۰۱۵ افت کرده ست، اشاره کردند. 
تقاضا با احیای اقتصادها از پاندمی کووید ۱۹ اوج گرفته و سوئیچ صنعت 
از گاز و زغال سنگ گران قیمت به نفت کوره و دیزل برای تولید نیرو هم 

تقویت بیشتر تقاضا را به دنبال داشته است.
جفری هالی، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در یادداشتی نوشت: 
این حقیقت که بازارهای آسیایی به جای این که منتظر کاهش قیمتها باشند، 
راضی هستند قیمتها باالتر را دنبال کنند، سیگنال قوی از قوی ماندن تقاضا 

برای انرژی است.
آژانس بین المللی انرژی روز پنج شنبه پیش بینی کرد کمبود انرژی 
تقاضا برای نفت را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می دهد. این 
امر به کمبود عرضه به میزان ۷۰۰ هزار بشکه در روز تا پایان امسال منتهی 
می شود مگر این که اوپک پالس همان طور که برنامه ریزی کرده است، 

در ژانویه تولیدش را افزایش دهد.
سرمایه گذاران رشد باالتر از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته 
را نادیده گرفتند زیرا تولید پاالیشگاهی کاهش داشت. اداره اطالعات انرژی 
آمریکا روز پنج شنبه اعالم کرد ذخایر نفت در هفته منتهی به هشتم اکتبر، 
به میزان ۶.۱ میلیون بشکه افزایش یافت و به ۴۲۷ میلیون بشکه رسید در 
حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز رشد ذخایر به میزان ۷۰۲ هزار 

بشکه را پیش بینی کرده بودند.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه 
آمریکا هفته گذشته  گاز طبیعی  و  نفت  اعالم کرد شمار دکلهای حفاری 
برای ششمین هفته متوالی افزایش یافت. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز 
طبیعی در هفته منتهی به ۱۵ اکتبر، با ۱۰ حلقه افزایش، به ۵۴۳ حلقه رسید 
که باالترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ بود. شمار دکلها در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته ۲۶۱ حلقه معادل ۹۳ درصد افزایش داشته است. دکلهای 
حفاری نفت آمریکا در این مدت با ۱۲ حلقه افزایش، به ۴۴۵ حلقه رسید در 

حالی که دکلهای گاز با یک حلقه کاهش، ۹۸ حلقه بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

معاون وزیر ارتباطات خبر داد؛
ثبت نام ۳ میلیون نفر برای دریافت اینترنت 

هدیه »آموزش مجازی« 
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از ثبت نام حدود ۳ میلیون نفر برای 
حوزه،  و  دانشگاه  اساتید  برای  مجازی  آموزش  ویژه  هدیه  اینترنت  بسته  دریافت 

معلمان، دانشجویان و طالب خبر داد.
مدتی قبل با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات، بسته های 

اینترنت هدیه برای آموزش مجازی درنظر گرفته شد.
با  گفت وگو  در  ارتباطات  وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون  هاشمی«  »ستار 
خبرنگار دنیای جوانان اعالم کرد: با توجه به پایان فرایند ثبت نام دریافت بسته های 
متقاضیانی  تلفن  و طالب، شماره   دانشجویان  معلمان،  اساتید،  برای  هدیه  اینترنت 
که ثبت نام آنها در سامانه مرتبط با موفقیت انجام شده، به اپراتورها ارسال شده تا 

اقدامات فنی الزم جهت فعال سازی بسته ها برای آن ها صورت پذیرد.
وی گفت: برهمین اساس تا این لحظه در مجموع، در حدود ۲ میلیون شماره 
مربوط به دانشجویان و طالب، حدود ۸۵۰ هزار شماره مربوط به معلمان و حدود 
اپراتورها قرار گرفته  اختیار  اساتید دانشگاه و حوزه در  به  ۱۲۰ هزار شماره مربوط 
در  و  شده  آغاز  گذشته  هفته  از  نیز  اپراتورها  توسط  بسته ها  فعال سازی  فرایند  و 

است. تکمیل  حال 
نبودن  کامل  احتمال  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم  کرد:  تصریح  هاشمی 
جدیدالورورد،  دانشجویان  با  ارتباط  در  ویژه  به  متولی  نهادهای  از  واصله  اطالعات 
افراد  از  نیز پیش بینی شده بود. اطالعات این دسته  امکان ثبت اعتراض در سامانه 
نیز به نهادهای متولی ارسال شده است تا پس از اخذ تأییدیه، بسته هدیه اینترنت 

به این گروه نیز اختصاص پیدا کند.
ایرانی  اتباع غیر  برای  اینترنت هدیه  بسته  تخصیص 

درخواست های  به  توجه  با  این  بر  عالوه  کرد:  تصریح  ارتباطات  وزیر  معاون 
واصله جهت اختصاص بسته هدیه برای دانشجویان و طالب اتباع غیرایرانی یا زیر 
جهت  الزم  پیگیری های  هستند،  خود  نام  به  سیم کارت  مالکیت  فاقد  که  سال   ۱۸
دریافت اطالعات این دو گروه نیز در حال انجام است و به محض دریافت اطالعات 
برای  هدیه  اینترنت  بسته  اختصاص  جهت  الزم  فنی  اقدامات  متولی،  نهادهای  از 

آن ها نیز انجام خواهد شد.
حدود ۲ سال قبل و با آغاز پاندومی کرونا، دولت تصمیم گرفت برای حفاظت 
پیش  به سمت مجازی شدن  را  آموزش کشور  معلمان،  و  آموزان  دانش  از سالمت 
اولین  جمله  از  آموزی  دانش  شبکه  به  شدن  تبدیل  برای  پلتفرم  یک  توسعه  ببرد. 

اپراتورها انجام شد. اقداماتی بود که توسط 
دسترسی  و  مجازی  آموزش  به  کمک  برای  ارتباطات  وزارت  زمان  همان  از 
معلمان،  آموزان،  دانش  برای  اینترنت  بسته های  امکان  این  به  همگانی  عادالنه 
نظر  در  اینترنت  بسته های  مرحله  چند  طی  طالب  و  دانشگاه  اساتید  دانشجویان، 

گرفت و در فواصل مختلف به آن ها ارائه شد.
قدری  به  کشور  ارتباطی  شبکه  در  ترافیک  کرونا،  ابتدایی  هفته های  و  روزها 
باال رفت که همه بخش های وزارت ارتباطات برای تامین ظرفیت مناسب و برطرف 
کردن مشکالتی که وجود داشت، شبانه روزی شروع به کار کردند. تخصیص بسته های 
اینترنت رایگان امکانی بود که وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت برای روشن نگه 
داشتن چراغ آموزش در کشور در چند مرحله به دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و 

اساتید دانشگاه و حوزه اختصاص داد.  

ت  هیا بیر  د ینکه  ا ل  نبا د به 
است  معتقد  رقابت  شورای  تجدیدنظر 
که اگر شورای رقابت نبود، اکنون پراید 
۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، یک 
کارشناس صنعت خودرو، ادعای شورای 
رقابت در کنترل بازار، در نتیجه مداخله 
در قیمت گذاری را تصوری کامال اشتباه 
دانسته و معتقد است حال که دولت قصد 
شورای  ندارد،  قیمت گذاری  در  دخالت 
دولت  تصمیم  از  بایستی  هم  رقابت 
برای فعالیت محدود به هدایت، حمایت 
و نظارت، پیروی کند؛ در غیراینصورت 
شورایی برای تحدید رقابت خواهد بود.

ضمن  سنجری،  کریمی  حسن 
انتقاد از شیوه عملکرد دستوری شورای 
ر  ظها ا خیر  ا سال های  طی  رقابت 
سال  بودجه  بخشنامه  ابالغیه  کرد: 
بیانگر  جمهوری،  رئیس  توسط   ۱۴۰۱
رویکرد اقتصادی دولت فعلی در عبور 
همچنین  است.  دستوری  اقتصاد  از 
و  معدن  صنعت،  وزیر  صحبت های 
وزارتخانه  نگاه  با  رابطه  در  تجارت 
متبوع خود به بازار و صنعت خودروی 
به  دولت  بی میلی  دهنده  نشان  کشور 
دخالت در خودروسازی و به ویژه در امر 
نرخ گذاری دستوری است. با این وجود 
مداخله  ادامه  به  رقابت  شورای  اصرار 
در قیمت گذاری خودرو چندان منطقی 

به نظر نمی رسد.
این کارشناس صنعت خودرو کشور 
تصریح کرد: اینکه چرا شورای رقابت با 
همراهی  کشور  بر  حاکم  اجرایی  تفکر 
اصوال  است.  برخورنده  کمی  نمی کند، 
گذشته  دولت های  در  رقابت  شورای 
اقتصاد  در  جاری  نظام  با  کرده  سعی 
دولت  کند.  همراهی  کشور  کالن 
قتصاد،  ا حوزه  در  قبلی  تکنوکرات 
ویژگی های  و  مختصات  خالف  بر 
مداخله گر  دولت  یک  نتظار،  ا مورد 
اساس  بر  حداقل  فعلی  دولت  اما  بود؛ 
اظهارنظرات مقام های ارشد حوزه اقتصاد 
و شخص رئیس جمهور، دولتی است که 

به میزان تاثیر یک اقتصاد دستوری در 
است.  واقف  بازار  تعادل  بردن  بین  از 
می شود  تالش  همواره  اساس  این  بر 
رئیس  که  )همانطور  دولت  حضور  که 
نیز  شیراز  استانی  سفر  در  جمهوری 
یادآورد شد( محدود به هدایت، حمایت 
و نظارت باشد. در حقیقت قرار نیست 
سیاست های اقتصادی دولت جایگزین 

رقابت در بازار و صنعت کشور شود.
و  حاکمیت  چنانچه  افزود:  وی 
نهادهای حاکمیتی تصمیم دارند دولت 
را در این مسیر پربیراهه و در این کارزار 
یاری  آتیه ساز  ولیکن  سخت  بسیار 
کنند، طبیعتا نبایستی اقدامات متفاوت 
دولت  اقتصادی  رویکرد  با  مخالف  و 
رقابت  شورای  اینکه  کنند.  پیش بینی 
مدعی است با مداخله در قیمت گذاری 
خودرو توانسته قیمت را در بازار کنترل 
اما  است؛  اشتباه  کامال  تصوری  کند، 
دولت  اینکه  به  توجه  با  آن  از  گذشته 
قیمت گذاری  در  ندارد  تصمیم  فعلی 
این  اگر  حتی  بنابراین  کند،  دخالت 
رقابت هم  قبول شورای  مورد  رویکرد 
دولت  تصمیم  این  از  بایستی  نباشد 
حمایت کند. در غیر این صورت شورای 
تحدید  برای  شورایی  به  تبدیل  رقابت 
رقابت خواهد بود و این دقیقا کارشکنی 
بر  مبتنی  اقتصادی  توسعه  مسیر  در 

اقتصاد بازار آزاد است.

صنعت  اخیر  سال های  مشکالت 
خودرو

از  اینکه  بیان  با  کریمی سنجری 
بر  بازار  در  خودرو  قیمت  دیگر  سوی 
اقتصادی  کالن  شاخص های  اساس 
همچون تورم عمومی کشور، نرخ ارز و 
رشد نقدینگی تعیین می شود، اظهار کرد: 
ضمن اینکه آنچه بیش از هر شاخصی 
در افزایش قیمت خودرو طی سه سال 
گذشته تاثیر گذاشته، افت تولید خودرو 
از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی 
دیگر بوده است. این موضوع سبب عدم 
تناسب تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو 
به بازار شده است. در این شرایط  اساسا 
بایستی از روش هایی برای کنترل بازار 
استفاده می شد که ضمن محدود کردن 
بازار، به رشد تولید  تقاضای خودرو در 

نیز کمک کند.
روش  حالیکه  در  داد:  ادامه  او 
رقابت  شورای  شاهکار  که  قرعه کشی 
که  کسانی  حتی  شد  باعث  است، 
شرایط  ما  ا نیستند  خودرو  متقاضی 
از  بهره مندی  برای  دارند،  را  ثبت نام 
سود حاصل از اختالف قیمت خودرو در 
بازار نسبت به کارخانه در قرعه کشی ها 
شرکت کنند؛ لذا همین امر باعث افزایش 
تعداد خریداران خودرو به نرخ کارخانه 
شده است. از طرف دیگر شورای رقابت 
با محدودسازی قیمت، فشار زیادی را 

به نقدینگی شرکت های خودروساز وارد 
کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو کشور 
ضمن تاکید براینکه صرف نظر از اینکه 
مقصر قیمت تمام شده باال در برخی از 
خودروها وضعیت اقتصادی کشور است 
یا اینکه خودروسازها توان کاهش قیمت 
تمام شده خودرو را ندارند، گفت: آنچه 
که معلوم است این است که خودروساز 
تولید  محصوالت،  از  برخی  روی  بر 
قیمت گذاری  بنابراین  می کند؛  زیان 
تمام شده  زیر قیمت  دستوری آن هم 
شرکت های  نقدینگی  وضعیت  تنها 
خودروساز را خراب تر کرده و همین امر 
تاثیر بسیاری بر روی افت تولید خودرو 
در کشور داشته است. بنابراین شورای 
رقابت نمی تواند برای قیمت خودرو در 
بازار منتی بر مردم بگذارد؛ چراکه اصوال 
ارتباطی به مداخله های  بازار  قیمت در 
این شورا در قیمت گذاری نداشته است، 
بلکه به نظر می رسد عملکرد شورا سبب 
دامن زدن بر عدم تعادل بازار خودرو نیز 

شده است.
هیات  دبیر  بغزیان،  آلبرت  اخیرا 
تجدید نظر شورای رقابت با بیان اینکه 
را  خودرو  قیمت  رقابت  شورای  در  ما 
برای  فرمول  بلکه  نمی کنیم،  تعیین 
قیمت گذاری داریم، اظهار کرده است: 
مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، 
قیمت خودرو بسیار گران تر از قیمت های 
قیمت  نمونه  عنوان  به  و  بود  امروز 
تومان می رسید.  میلیون  به ۲۰۰  پراید 
خودروسازان اگر مدعی هستند قیمت ها 
جایگزین  فرمول های  نیست  واقعی 
ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمت گذاری 
ببرند.  سوال  زیر  را  شورا  در  خودرو 
دادن  نشان  زیان ده  با  خودروسازان 
خودشان می خواهند مابه التفاوت قیمت 
خودشان  جیب  به  را  بازار  تا  کارخانه 
بریزند؛ آن ها اگر راست می گویند قیمت 
تمام شده قابل اتکا برای محصوالتشان 

را ارائه دهند.

یک کارشناس صنعت خودرو:

اصرار شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو غیر منطقی است
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دکتر محمد یاسر طیب 
فوالد  شرکت  مدیرعامل  نیا 
شورای  جلسه  در  مبارکه 
مهدی  مهندس  شرکت،  این  معاونین 
کفایت را که سابقه مدیریت قراردادهای 
شرکت  مواد  کنترل  مدیریت  و  خرید 
دارد  خود  کارنامه  در  را  مبارکه  فوالد 
های  سرمایه  جدید  معاون  عنوان  به 
مجتبی  آقای  و  سازماندهی  و  انسانی 
پوربافرانی را که پیش از این در سمت 
مدیر امور مالی مشغول به فعالیت بود 
به عنوان مدیر حوزه مدیر عامل شرکت 

منصوب نمود.
مبارکه  مدیر عامل شرکت فوالد 
این  معاونین  شورای  جلسه  ادامه  در 
شرکت، ضمن اشاره به تعالی سازمانی 
شرکت، همسوسازی و بهینه سازی افراد 
با اهداف و نیازهای کسب و کار جهت 
عنوان  به  را  برتر  عملکرد  به  دستیابی 
مدیریت سرمایه  از  رویکرد جدید  یک 
های انسانی در داخل شرکت مطرح کرد.

به  اشاره  با  نیا  طیب  محمدیاسر 
ارزش باالی کارکنان به عنوان سرمایه 

انسانی در سازمان گفت: حوزه سرمایه 
های انسانی به مدیریت کارکنان برای 
بهبود کیفیت زندگی کاری در داخل و 
تا  و می کوشد  پرداخته  خارج سازمان 
برتوانمندی ها و دانش کارکنان بیفزاید. 
در این راستا استخدام استعدادها، جهت 
دهی درست این استعدادها، ایجاد حس 
برای  آنها  سازی  آماده  و  خودکفایی 
و  آینده  پیچیده  شرایط  با  رویارویی 
نهایتَا رشد و بهینه سازی سرمایه های 
انسانی، جزو اولویت های شرکت فوالد 

مبارکه می باشد.
از  خود  انتظار  ادامه  در  نیا  طیب 

و  انسانی  های  سرمایه  جدید  معاونت 
تفاوت  احساس  ایجاد  را  سازماندهی 
بیان  کارکنان  به  مدیریت  نگاه  در 
کرد و افزود: جهت ایجاد این احساس 
رویکردهای  تغییر  به  نیاز  متفاوت، 
ایجاد  به سمت  و حرکت  معاونت  این 
جای  به  کارکنان  اثربخشی  و  اشتیاق 
به همکاری  رسیدن  کارکنان،  رضایت 
کنترل  جای  به  کارکنان  مشارکت  و 
قدرت  بجای  سازی  متقاعد  کارکنان، 
سازمانی، مشاهده نقاط قوت پرسنل و 
کمک به رفع نقاط قابل بهبود پرسنل و 
نگاه انسانی به کارکنان به عنوان سرمایه 

های شرکت می باشد.
بر  تاکید  ضمن  ادامه  در  وی 
ساختارهای  سازی  چابک  ضرورت 
آن  سازماندهی  و  شرکت  سازمانی 
و  شده  طرح  رویکردهای  با  متناسب 
تعالی سازمانی، بر تبدیل تفکر خدماتی 
به تفکر توسعه ای در این حوزه اشاره 
جهت  دارم  انتظار  بنده   : گفت  و  کرد 
توسعه نشاط کاری، اخالق ، فرهنگ و 
ارزش ها، برنامه ریزی الزم در سازمان 
اهتمام جدی در مسائل  انجام گردد و 
به  ورزش  و  پیشگیری  ایمنی،  حوزه 

عمل آید...

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

در محیط جهانی و رقابتی امروز، سرمایه های انسانی کلید پیشروی 
کارآمد و بقای یک سازمان است

در  جدید  کارگاهی  واحد   ۷۰ از  برداری  بهره 
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: تاکنون 
زمین برای ۸۵ واحد کارگاهی در شهرکها و نواحی صنعتی استان به متقاضیان 
واگذار شده است که پیش بینی می شود، تا پایان سال ۷۰ کارگاه تولیدی 

جدید به بهره برداری برسد.
علی بهرامی زاده در نشست ویدیو کنفرانسی با حضور »علی رسولیان«، 
معاون وزیر صمت و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران 

به تشریح وضعیت اجرای طرحهای کارگاهی استان پرداخت.
وی گفت: در راستای سیاستهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی ایران، امسال ایجاد کارگاه های ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربعی با هدف 
تولید و حمایت  تسهیل در روند جذب سرمایه گذار، کاهش هزینه های 
از صنایع کوچک و متوسط در ۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی این شهرکها و نواحی صنعتی را شامل »چناران، ماشین سازی و 
فناوریهای نوین، کالت ، قوچان ۲، خیام، بجستان، کاخک، تربت حیدریه 

۲، فناوری صنایع غذایی، سبزوار ۲  و فریمان دانست.
وی اظهار داشت: کل مساحت تخصیص یافته در شهرکها و نواحی 
تولیدی، ۲۵۹ هزار و ۷۸۷  ایجاد کارگاه  به  آماده واگذاری زمین  صنعتی 
مترمربع است که از این میزان ۱۴۱ هزار و ۶۴۴ مترمربع در قالب ۴۴۳ 

قطعه قابل واگذاری است.
وی اظهار داشت: واگذاری ۵۱۱ کارگاه تولیدی دیگر در ۱۰ شهرک 
و ناحیه صنعتی مزبور در دستور کار قرار دارد که به محض اخذ تاییدیه 
زیست محیطی آنها از دستگاه اجرایی مربوطه، کار واگذاری زمین برای 
ایجاد این کارگاه ها با اولویت جوانان دانش آموخته دانشگاه ها آغاز می شود.

گفتنی است: ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان وجود دارد 
که از این تعداد ۲۹ مورد شهرک صنعتی و ۲۱ مورد ناحیه صنعتی است، از 
مجموع این موارد، ۲۶ شهرک صنعتی و ۱۴ ناحیه صنعتی فعال و واگذاری 

زمین در آن در حال انجام است.

حمایت بانک توسعه تعاون از طرح ۲۰ هکتاری پرورش 
میگو در سایت حله بوشهر 

  صنعت پرورش میگو به عنوان یکي از صنایع پویا در کشور به شمار 
رفته که نقشي مهمی در تولید، اشتغال زایي، ارزآوري و متقاضیان زیادي 
نیز براي سرمایه گذاري داشته و دارد از همین رو یکی از اولویت های مهم 
بانک توسعه تعاون در استان بوشهر حمایت از این صنعت است .                

  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان 
بوشهر، طرح ۲۰ هکتاری تکثیر و  پرورش میگو ، شرکت اطلس میگو 
خلیج فارس واقع در سایت حله بوشهر  با ظرفیت تولید ساالنه  ۸۰ تن میگو  
مرغوب صادراتی  و با اشتغال زایی مستقیم  ۵  نفر با استفاده از تسهیالت ۱۰ 
میلیارد ریالی  بانک توسعه تعاون در سال گذشته و سال جاری  ، اعطایی از 
محل بند الف تبصره ۱۸ در بخش کشاورزی به ایستگاه آخر رسید و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.   
با توجه به نقش و تاثیر صنعت پرورش میگو در ارزآوري و ایجاد اشتغال 
های پایدار و توسعه منطقه ای استان ها  حمایت از این صنعت ارز آور توسط  
بانک توسعه تعاون در استان بوشهر در دستور کار قراردارد که این بانک  
در زمینه  تامین سرمایه در گردش این طرح ها در سال گذشته تسهیالت 
قابل توجهی را به شرکت های پرورش دهنده میگو پرداخت کرده است .

گفتنی است در این طرح ۲۰ هکتاری تکثیر و پرورش میگو از سوی 
شرکت مجری طرح  بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال  سرمایه گذاری انجام شده است .

اهدای تندیس مدیرحامی کودک به مدیر عامل آبفای 
استان اصفهان

به مناسبت هفته جهانی کودک، تندیس مدیر حامی کودک به مدیر 
عامل آبفای استان اصفهان اهداء شد.

فکری  پرورش  کانون  ازطرف  امسال  کودک  حامی  مدیر  تندیس 
و  فرهنگی  های  فعالیت  انجام  دلیل  به  کشور  نوجوانان  و  کودکان 
اصفهان،  شهردار  استاندار،  به  نوجوانان  و  کودکان  با  مرتبط  آموزشی 
انتظامی  نیروی   ، آهن  ذوب  سهامی  ،شرکت  فاضالب  و  آب  شرکت 

و...... اهداء می شود.
مدیر عامل آبفای استان اصفهان پس از دریافت این تندیس گفت:  
آینده درخشان و توسعه کشور منوط به تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان 

در زمینه های مختف علمی ، فرهنگی و دینی است.
با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را  آبفا  امینی همکاری 
در ترویج مصرف بهینه آب در جامعه بسیار موثر دانست و گفت:  در سال 
های اخیر  از طریق خانه فرهنگ آب همکاری خوبی بین آبفا و کانون 
در زمینه  برگزاری همایش ها و جشنواره ها با موضوع مدیریت مصرف 

صورت گرفته است.
امینی به برگزاری مهرواره بین المللی نقاشی اربعین اشاره کرد و گفت: 
آبفا به عنوان یکی از حامیان برگزاری  این  مهرواره بین المللی آمادگی دارد 
تا سال های آینده نیز در برگزاری این رویداد فرهنگی – مذهبی  نهایت 

همکاری داشته باشد.

در  قاچاقیان چوب  با  افزایش ۲۵۰ درصدی درگیری 
گیالن

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن، 
به نقل از خبرگزاری ایسنا، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن عنوان 
کرد: در سال جاری شاهد تشدید اقدامات حفاظتی نیروهای یگان حفاظت 
منابع طبیعی هستیم و افزایش ۲۵۰ درصدی درگیری با قاچاقچیان رخ داده و 
۱۸ مجروح داشتیم.سرهنگ محمد قربانی لرد در گفت وگو با ایسنا، از کاهش 
کشفیات چوب آالت جنگلی قاچاق در شش ماهه نخست امسال خبر داد و 
اظهار کرد: این کاهش ناشی از شیوع بیماری کرونا و عدم فعالیت کارخانجات 
چوب استان و اعمال محدودیت های ترددی بوده است.وی از تشکیل ۶۲۰ 
فقره کشف و ضبط چوب آالت جنگلی قاچاق به حجم ۴۹۴ مترمکعب در مدت 
مذکور خبر داد و بیان کرد: بخش عمده ای از کشفیات چوب آالت در استان 
گیالن توسط نیروهای مستقر در کارخانجات چوب استان اتفاق می افتد، زیرا 
حدود پنج کارخانه داریم که خوراک آنها چوب بوده و محموله های چوب از 
استان های همجوار به گیالن وارد می شوند.فرمانده یگان حفاظت اداره کل 
منابع طبیعی گیالن، با اشاره به نقش اثرگذار زراعت چوب در تامین بخشی 
از نیاز کارخانجات و در نتیجه کاهش حمل چوب آالت قاچاق، عنوان کرد: 
در سال جاری شاهد تشدید اقدامات حفاظتی نیروهای یگان حفاظت منابع 
طبیعی هستیم و افزایش ۲۵۰ درصدی درگیری با قاچاقچیان رخ داده و ۱۸ 

مجروح داشتیم.

تیم شهرداری رشت ، نائب قهرمان اولین دوره مسابقات 
مینی فوتبال شهرداریهای کشور

شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
رشت - مرحله مقدماتی این مسابقات با شرکت ۳۲ تیم در چهار منطقه برگزار 
گردید که در نهایت ۸ تیم به مرحله پایانی راه یافتند.همچنین مرحله نهایی 
این دوره از مسابقات به میزبانی شهر اصفهان برگزار گردید و تیم شهرداری 
رشت با غلبه بر تیمهای سمنان، گرگان، مشهد، کرج و اصفهان به دیدار پایانی 
راه یافت و در دیدار فینال در یک بازی بسیار نزدیک با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب 
نماینده مازندران شد و به مقام نایب قهرمانی اولین دوره مسابقات مینی فوتبال 
شهرداریهای کشور دست یافت.گفتنی است از افتخارات تیم  شهرداری رشت می 
توان به پنج سال قهرمانی پی در پی در لیگ فوتسال کارگری استان، قهرمان 
فوتسال کارکنان دولت استان گیالن در سال ۹۷، قهرمان کشور در مسابقات 
فوتسال کارکنان دولت در مشهد با حضور ۳۴ تیم از استانهای مختلف در سال 
۹۷، مقام سوم مسابقات فوتسال کالنشهرهای کشور در سال ۹۳ اشاره کرد.

و  رئیس  به همراه  دیدار سرپرست شهرداری هشتگرد 
اعضای شورای اسالمی شهر با پلیس راهور شهر هشتگرد
به مناسبت هفته نیروی انتظامی مهندس امینی سرپرست شهرداری 
هشتگرد به همراه رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر با حضور در دفتر 

سرهنگ سالمی رئیس پلیس راهور هشتگرد با وی دیدار و گفتگو کردند.
مهندس امینی سرپرست شهرداری با اشاره به ترافیک و ازدحام خودروها 
در ساعات پایانی روز در بلوار امام)ره( خواستار بررسی کارشناسانه از طرف پلیس 

راهور و ارائه پیشنهادات الزم برای رفع این معضل شد.
امینی گفت : طی دو ماه اخیر ۸۰ کیلومتر خط کشی معابر و بالغ بر ۳۵۰ 
متر مربع رنگ آمیزی و آشکارسازی خطوط عابر پیاده و سرعتگیر در سطح 
شهر صورت گرفته است و خوشبختانه پلیس راهور در زمینه ی روان سازی 
ترافیک در زمان اجرای پروژه های عمرانی و به ویژه آسفالت معابر یاری گر 

شهرداری بوده است .
مهندس افشاری رئیس شورای اسالمی هشتگرد در این دیدار با تبریک فرا 
رسیدن هفته نیروی انتظامی از همکاری و تعامل پلیس راهور با شهرداری در 
زمینه های مختلف و به ویژه در زمینه رفع مشکالت ترافیکی تقدیر و تشکر نمود.

از دستگاه های خدمات  به عنوان یکی  راهور  پلیس   : افشاری گفت 
رسان همیشه در کنار مدیریت شهری بوده است و خوشبختانه اقدامات خوب 
ترافیکی  رفع مشکالت  و  معابر  هندسی  اصالح  زمینه  در  تقدیری  قابل  و 

صورت پذیرفته است .
 مهندس فالحتکار عضو شورای اسالمی شهر و مسئول کمیته ترافیک 
نیز با تاکید بر اجرای مصوبات کمیته ترافیک ، خواستار تعامل بیشتر در جهت 

خدمات رسانی به شهروندان شد.
 فالحتکار گفت : کمیته ترافیک شهرداری هشتگرد به عنوان مرکز 
شهرستان ساوجبالغ به صورت ویژه پیگیر مسائل ترافیکی و رفع نقاط حادثه 
خیز می باشد و انتظار می رود مصوبات این کمیته که در راستای تسهیل در 
عبور و مرور مرور و روان سازی ترافیک می باشد با همکاری و تعامل سایر 
دستگاه های ذیربط اجرا گردد . مهندس مؤیدی دیگر عضو شورای اسالمی 
شهر و مسئول کمیسیون عمران نیز با اشاره به پروژه های عمرانی در حال 
اجرا در سطح شهر به برخی از پروژه های گسترده به ویژه آسفالت معابر شهری 
اشاره کرد و افزود : طی دو ماه اخیر بالغ بر ۳۰۰۰ تن آسفالت جهت روکش 
و لکه گیری و ترمیم نوار حفاری با هدف ارتقای خدمات به شهروندان توزیع 

گردیده است و این روند ادامه خواهد داشت.
 وی افزود : کمیسیون عمران شهرداری و شورای اسالمی شهر به صورت 
ویژه پیگیر رفع مشکالت ترافیکی از طریق اجرای طرح های عمرانی می باشد 
و در بودجه سال آینده نیز پیشنهاداتی برای رفع این معضل ارائه خواهد شد.

 سرکار خانم صالحی دیگر عضو شورای اسالمی شهر نیز با تبریک هفته 
نیروی انتظامی از زحمات رئیس و پرسنل پلیس راهور تقدیر و تشکر نمود 
و همکاری و تعامل مدیریت شهری با دستگاه های خدمات رسان و به ویژه 
پلیس راهور و نیروی انتظامی را زمینه ساز رضایتمندی بیشتر شهروندان دانست .

استاندار بوشهر روند اجرایی آب شیرین کن ۱۷ و ۳۵ 
هزار متر مکعب بوشهر مورد بررسی قرار داد

احمد محمدی زاده در بررسی روند اجرا طرح های آب شیرین کن بوشهر، با 
بیان اینکه این پروژه ها فعال است اظهار داشت: پروژه شیرین سازی آب دریا در 
ساحل بوشهر به ظرفیت ۱۷ هزار مترمکعب در حال اجراست که فاز نخست آن 
حداکثر تا یک ماه آینده به ظرفیت ۵ هزار متر مکعب وارد مدار تولید می شود.

وی با بیان اینکه پروژه آب شیرین کن بوشهر ۱۷ هزار مترمکعب بوشهر 
به صورت کامل تا پایان امسال تکمیل و وارد مدار تولید می شود گفت: تا پایان 
امسال در مجموع در شبانه روز ۱۷ هزار مترمکعب آب وارد شبکه آبرسانی 

بوشهر می شود.
استاندار بوشهر با تأکید بر تسریع در حل مشکالت اجرا پروژه آب شیرین کن 
۱۷ هزار مترمکعب بوشهر گفت: معاونت امور عمرانی استاندار بوشهر برای حل 

مشکالت این پروژه پیگیری های الزم را در دستور کار قرار دارد.
هزار   ۳۵ آب شیرین کن  پروژه  درصدی   ۶۷ پیشرفت  بوشهر  استاندار 
مترمکعب بوشهر را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: قرارداد این پروژه که 
۱۸ ماهه است از زمان بهره برداری به سبب افزایش هزینه ها و شرایط تورم 
منابع  تأمین  است.محمدی زاده حل مشکالت  اقتصادی عقب  و مشکالت 
مالی پروژه آب شیرین کن ۳۵ هزار مترمکعب بوشهر را مورد تأکید قرار داد و 
افزود: برای حل  مشکالت منابع مالی این پروژه اقدامات الزم انجام می شود 
تا وضعیت فعلی کارگاه این پروژه بهبود یابد و در اجرا آن تسریع شود.وی با 
اظهار امیدواری برای بهره برداری آب شیرین کن ۳۵ هزار مترمکعب زودتر از 
زمان تعیین شده گفت: امید می رود در فصل نخست سال آینده آب شیرین کن 

۳۵ هزار مترمکعب وارد مدار تولید و آب آن به شبکه آبرسانی منتقل شود.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه با افتتاح آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعب 
بوشهر جهش خوبی در پایدار آب بوشهر ایجاد می شود افزود: برای پرداخت 
تسهیالت اعتباری از بانک عامل اقدامات الزم انجام شده که با دستور استاندار 

ان شاءاهلل این مهم محقق و مشکل سرمایه گذار برطرف شود.
وی به پروژه آب شیرین کن ۳۵ هزار مترمکعب بوشهر پرداخت و تصریح 
کرد: پیشرفت این پروژه ۶۵ درصد است که تالش می شود فاز نخست آن به 
ظرفیت ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار مترمکعب تا پایان سال وارد مدار بهره برداری شود.
پروژه  بوشهر سرمایه گذاری  استان  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آب شیرین کن ۳۵ هزار مترمکعب بوشهر را بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان دانست 
و افزود: در مجموع برای اجرا ۲ پروژه آب شیرین کن یاد شده یک هزار میلیارد 

تومان سرمایه گذاری می شود.

تخصصي  نمایشگاه  برگزاري  در 
همت  به  که  اردبیل  ساختمان  صنعت 
در  استان  صنعتي  شهرکهاي  شرکت 
روساي  از  برخي  است  برگزاري  حال 
نمایشگاه  این  از  ها  سازمان  و  ادارات 

دیدن نمودند.
به گزارش روابط عمومي شرکت 
در  اردبیل،  استان  صنعتي  شهرکهاي 
نمایشگاه،  این  برگزاري  از  روز  دومین 
و  استاندارد  مدیرکل  عالئي  هاشم 
تحقیقات صنعتي استان اردبیل به همراه 
از  بازدید  ضمن  سازمان،  این  معاونین 
شرکت  غرفه  محل  از  نمایشگاه،  این 
نیز  اردبیل  استان  صنعتي  شهرکهاي 

دیدن نمودند.
ز  ا ز  و ر مین  و د ر  د همچنین 
توانمندي  حاصل  که  نمایشگاه  این 

تولید  عرصه  در  استان  صنعت  هاي 
است،  سازي  ساختمان  محصوالت 

به  استان  صادرات  بانک  مدیرعامل 
این  ز  ا بانک،  این  معاونین  ه  همرا
شهرکهاي  شرکت  غرفه  و  نمایشگاه 

صنعتي بازدید نمودند.
نمایشگاه،  این  بارز  بسیار  نکته 
استقبال بسیار خوب عموم مردم استان 
بالخصوص تولیدکنندگان جهت بازدید از 
این نمایشگاه بود به نحوي که از ساعت 
آغازین تا پایاني مملو از حضور آنان بود.

لغایت  بیستم  از  نمایشگاه  این 
 ۱۵ ساعت  از  مهرماه  سوم  و  بیست 
بین  هاي  نمایشگاه  محل  در   ۲۱ الي 
المللي اردبیل در حال برگزاري است و 
عموم مردم مي توانند از این نمایشگاه 

دیدن نمایند.

حضور مدیران دستگاه ها و واحدهاي تولیدي در هفدهمین نمایشگاه تخصصي صنعت 
ساختمان استان اردبیل

 یک دستگاه ویدئو برونکوسکوپ 
میلیارد و  اعتبار حدود یک  با  پیشرفته 
موقوفه  محل  از  تومان  میلیون   ۴۰۰
ساروی«  تاجر  محمدباقر  »مرحوم 
خریداری و برای درمان بیماران ریوی 
به بیمارستان امام )ره( ساری اهدا شد.

برونکوسکوپ  ویدئو  دستگاه  این 
 )FULL HD( باال  بسیار  با کیفیت 
بیمار  ریه های  از  بهتر  تشخیص  برای 
تصویربرداری و در اختیار پزشک معالج 

قرار می دهد.
برونکوسکوپی، آزمایشی است که 
به پزشک امکان معاینه  مجاری هوایی 
بیمار را داده و با استفاده از ابزاری به 
از  آن  فرستادن  و  برونکوسکوپ  نام 
بینی یا دهان به ریه ها، معاینه را انجام 
تشکیل  ساختار های  تمام  و  می دهد 
دهنده دستگاه تنفسی از جمله حنجره، 
را  ریه  کوچکتر  هوایی  راه های  و  نای 

مشاهده کند.
واقف نواندیش »مرحوم محمدباقر 

 ۴۰۰ پیش،  سال   ۱۳۷ ساروی«  تاجر 
هکتار زمین در شهرستان های ساری و 
قائم شهر و نیز تعداد زیادی واحد های 
و  شهر های  در  مسکونی  و  تجاری 

روستا های مازندران وقف کرده است.
سال  اول  ماهه  شش  گزارش 

:۱۴۰۰
انسداد ۴۵ حلقه چاه آب غیرمجاز 

در مازندران
مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت 
 ۴۵ انسداد  از  مازندران  منطقه ای  آب 
حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از اضافه 
برداشت به میزان ۱۰۰ هزار مترمکعب از 
چاه های مجاز در شش ماهه اول سال 

۱۴۰۰خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مازندران ، در شش ماهه 
اول سال ۱۴۰۰ در راستای پروژه های 
طرح سازگاری با کم آبی استان ، تعداد 
۴۵ حلقه چاه غیرمجاز به حجم آبدهی 
توسط   ، مترمکعب  هزار   ۳۰۰ ساالنه 

شهرستان  آب  منابع  منابع  مدیریت 
های تابعه مسدود شد.از همین سو به 
منظور پیشگیری از حفر چاه غیر مجاز 
۶ دستگاه حفاری غیرمجاز نیز توقیف 

و به پارکینگ منتقل گردید.
سید مهدی عمادی مدیر حفاظت 
با اشاره به  از منابع آب  و بهره برداری 
اضافه  کنترل  بمنظور  شرکت  اقدامات 
در  گفت:  مجاز  های  چاه  از  برداشت 
همکاران   تالش  با  اول  ماهه  شش 
از  برداری  بهره  میزان  کنترل  برای 
بهره برداری،  پروانه  دارای  چاه های 
تعداد ۸۰ دستگاه کنتور هوشمند  روی 
چاه های مجاز توسط مدیریت منابع آب 

شهرستانها نصب گردید
وی با اشاره به اینکه منابع آب های 
مهم  و  استراتژیک  منابع  از  زیرزمینی 
استان محسوب می شود، افزود: برداشت 
زیرزمینی  آب های  منابع  از  بی رویه 
استان باعث افت شدید سطح آب های 
نیرو  وزارت  لذا  است،  شده  زیرزمینی 

در  بحران  تشدید  از  جلوگیری  برای 
دشت های ممنوعه، طرح ها و پروژه های 
مهمی را در دستورکار دارد که در کنار 
منابع  از  تعادل بخشی  و  احیا  طرح 
کارگروه  تشکیل  با  زیرزمینی  آب های 
کلیه  که  آبی  کم  با  سازگاری  استانی 
حضور  آن  در  اجرایی  های  دستگاه 
با کمک کشاورزان و  دارند مقرر شد  
تغذیه  و  برداشت   ، استانی  مسئولین 
آب های زیرزمینی را به تعادل برسانیم.

به  ر  ا هشد ضمن  ی  د عما
سودجویانی که اقدام به حفر غیرمجاز 
چاه ها و برداشت آب از آن را می کنند، 
و  گشت  اکیپ های  کرد:  خاطرنشان 
رسالت  به  عمل  راستای  در  بازرسی 
منابع  از  حفاظت  یعنی  خود  بزرگ 
همواره  زیرزمینی،  و  سطحی  آب های 
در حال فعالیت هستند و در شش ماه 
اول سال توانستند ۲۸۸ چاه غیر مجاز 
دستگاه  کمک  با  تا  کنند  شناسایی  را 

قضایی اقدامات قانونی بعمل آید.

اهدای دستگاه ویدئو برونکوسکوپ به بیمارستان امام )ره( ساری

ایالم  استان  راهور  پلیس  رئیس   
گفت: با توجه به اینکه عوامل انسانی 
رانندگی  حوادث  در  را  تاثیر  بیشترین 
ترافیکی  رفتارهای  اصالح  با  دارند 
می توان آمار و خسارات ناشی ازسوانح 

رانندگی را کاهش داد.
نخستین  در  کهزادی  ابوالفضل   ،
یار  فرهنگ  بانوان  سراسری  همایش 
ترافیک که ظهر امروز به صورت ویدئو 
کنفرانس در سالن همایشات الغدیر نیروی 
انتظامی ایالم برگزار شد اظهار داشت: 
سراسر  در  اولین بار  برای  همایش  این 
کشور به منظور آموزش قوانین و مقررات 
رانندگی در بین بانوان برگزار شده است.

ایالم  استان  راهور  پلیس  رئیس 
افزود: تقریبًا نیمی از جمعیت کشور را 
بانوان تشکیل می دهند، لذا بدون شک 
در  تاثیرگذاری  نقش  می توانند  بانوان 
فرهنگ  بهبود  و  تصادفات  کاهش 

ترافیک داشته باشند.
وسیله  انسان،  این که  بیان  با  وی 
نقلیه و راه سه عامل اصلی در بروز حوادث 
به  توجه  با  کرد:  اضافه  است  رانندگی 
این که عوامل انسانی بیشترین تاثیر را در 
حوادث رانندگی دارند با اصالح رفتارهای 
ترافیکی می توان آمار و خسارات ناشی از 

تصادفات را کاهش داد.
بانوان  طرح  اجرای  از  هدف  وی 
ایمنی،  افزایش  فرهنگ یار ترافیک را 
فرهنگ  نتقال  ا و  تصادفات  کاهش 
صحیح ترافیک و رانندگی به فرزندان، 
اعضای خانواده، همکاران و ... دانست 

گفت: بانوان می توانند از طریق انتقال 
اعضای خانواده  فرزندان،  به  آموخته ها 
فرهنگ  ترویج  در  بسزایی  نقش  و... 
صحیح رانندگی و پیشگیری از سوانح 

داشته باشند.
این مسئول در پایان گفت: طرح 

بانوان فرهنگ یار ترافیک از سال ۹۷ 
هم زمان با سراسر کشور در استان اجرا 
شده است و بیش از ۳ هزار نفر از بانوان 
استان  اجرایی  دستگاه های  در  شاغل 
توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی 

مورد آموزش قرار گرفته اند.

۳ هزار بانوی ایالمی برای اجرای طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک مورد آموزش قرار گرفتند

مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر اظهار کرد: 
برای حفظ پایداری خطوط برق رسانی، طرح بهینه سازی 
پنج هزار متر شبکه فشار ضعیف و ۳۰ کیلومتر شبکه 

فشار متوسط هوایی به اجرا درآمده است.
حسین حافظی بیان کرد: در راستای پروژه کاهش 
تلفات انرژی الکتریکی و پیشگیری از سرقت احتمالی 
شبکه سیم مسی، طرح تبدیل شش هزار و ۵۸۳ متر 
شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در سطح شهرستان 

اجرایی شده است.
وی با اشاره به این که از آغاز سال جاری تا به حال 
۲۳۸ پروژه عمرانی برق رسانی در نقاط مختلف شهرستان 

عملیاتی و مورد بهره برداری واقع شده تصریح کرد: مبلغ 
۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار برای این تعداد 

پروژه صرف شده است.
توزیع  هوایی  پست  احداث  شد:  یادآور  حافظی 
برق به ظرفیت ۱۰۰ کیلو ولت آمپر جهت تامین برق 
مشترکان جدید، اصالح شبکه فشار ضعیف هوایی طرح 
روستایی مربوط به روستای فینسک، بهینه سازی شبکه 
و فشار ضعیف هوایی روستای چاشم،  فشار متوسط 
تامین برق روستای گداربن از توابع جاشلوبار و بهسازی 
خط ۲۰ کیلوولت و تعویض پایه های فرسوده منطقه 
رسم رودبار حد فاصل روستای گردکاله تا گوشوارک، 

از اهم اقدامات این مدیریت در عرصه خدمت رسانی 
به شمار می رود.

پست  دستگاه  سه  نصب  کرد:  خاطرنشان  وی 
هوایی با مجموع قدرت ۳۰۰ کیلوولت آمپر در خیابان 
علمدار روستای فوالد محله و خیابان های یاس شهرک 
شهید کالهدوز و یخچال شهمیرزاد به جهت کاهش 
تلفات برق و کاستن شعاع تغذیه شبکه فشار ضعیف و 
همچنین بهینه سازی شبکه فشار ضعیف و جابه جایی 
پایه های وسط معبر روستاهای شلی و فوالدمحله، از 
جمله برنامه هایی است که در نظر است تا پایان آذرماه 

امسال به انجام برسند.

به منظور حفظ پایداری خطوط برق رسانی انجام شد؛
اجرای طرح بهینه سازی ۳۵ هزار متر شبکه توزیع برق در شهرستان مهدیشهر

آگهی دعوت از بستانکاران)نوبت دوم(
شرکت تعاونی روستایی زنان سرا در حال تصفیه

)شماره ثبت ۱۳۵۰ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۷۳۰۸( در 
اجرای ماده ۲۲۵ قانون تجارت.وبا عنایت به آگهی انحالل 
به شماره ۲۲۱۵۷  رسمی کشور  روزنامه  در  چاپ شده  
مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۵ .بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی 
وحقوقی که طلب یا ادعایی نسبت به شرکت فوق الذکر 
دارند دعوت بعمل می آید. حداکثر ظرف مدت ۶ ماه ازتاریخ 
انتشار این آگهی )نوبت ال( به محل دفتر شرکت به آدرس 
سقز – روستای سرا مراجعه نمایند .بدیهی است پس از 
انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی پذیرفته نمی شود.

مدیر تصفیه – خرامان امین پور کندالن
انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۲۵
انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/۷/۲۵
انتشارنوبت سوم:۱۴۰۰/۸/۲۵
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بنـادر خشـک بـا توجـه بـه دارا بـودن موقعیت 
مثمرثمـر  بسـیار  می تواننـد  اسـتراتژیک،  خـاص 
واقـع گردنـد چـرا کـه بنـادر خشـک کـه بـا توجـه 
بـه اهـداف انتخـاب و مزایـای مختلـف آن راهـکار 
مناسـبی در مواجهـه بـا مشـکالت ناشـی از تراکـم 
ترافیـک بنـادر و همچنیـن ارائـه سـایر خدمـات بندر 
در خارج از آن اسـت، گزینه مناسـبی به منظور ارتقاء 
سـطح حمل ونقـل دریایـی هـر کشـور در مقایسـه با 
کشـورهای همسـایه اسـت و از سـویی دیگر موجب 
توسـعه و سـرمایه گذاری در بخـش حمل ونقـل ریلی 
تأثیـرات  نظیـر  آن  دیگـر  مزایـای  گردیـد.  خواهـد 
زیسـت محیطـی نیـز مفید فایـده خواهد بـود. اصواًل 
ایجـاد بنـادر خشـک به کاهش فاصلـه موجود در بین 
شـیوه های حمل ونقـل جاده ای و ریلی منجر می شـود 
و نقـش مهمـی در توسـعه حمل ونقـل کاال و منطقـه 
قرارگیـری آن ایفـا می کنـد. مهمتریـن مزایایی را که 
از راه اندازی بنادر خشـک حاصل می شـوند عبارتند از: 
ترتیـب بـه اسـتفاده از راه آهن؛ تقویـت وضعیت بنادر 
در زنجیره هـای حمل ونقـل؛ توسـعه نواحـی داخلـی 
کشـور و ایجـاد فرصت های مختلف شـغلی و احتمال 
افزایـش سـرعت مراحـل گمرکـی بـرای کاالهـای 
حمـل شـده بـه وسـیله احـداث بنـادر خشـک مجهز 
بـه خدمـات گمرکـی. همچنیـن، یـک بنـدر خشـک 
مزیت هـای رقابـت کامل شـامل این امکانات اسـت: 
واسـطه های  نمایندگـی کشـتیرانی،  دفاتـر خدمـات 
حمـل زمینی، خدمات بسـته بندی کاال، خدمات حمل 
یکپارچـه کاال، خدمـات مونتـاژ و پیش فـروش کاال، 
خدمـات شستشـوی کانتینـر، خدمـات رهیابـی تحت 
شـبکه کاال، امکانات تعمیر گانتینر، خدمات پاکسازی 

و بهداشـت محیل، سـردخانه و باسـکول.
ایـران بـا توجـه بـه مرزهـای آبـی گسـترده و 
حجـم باالی کاالهای مبادالتـی )واردات / صادرات(، 
همـواره بـا مشـکل ترافیک در بنادر آبـی روبه رو بوده 
اسـت. ازجملـه اینکـه، همزمـان بـا ارتقـای عملکرد 
کانتینـری سیسـتم بنـدر شـهید رجایـی بـه عنـوان 
بزرگتریـن بنـدر کانتینـری کشـور، رشـد سـال های 
اخیـر در ایـن بندر و روند تخمینی آن )ازجمله توسـعه 
فیزیکـی ترمینال های کانتینرهـا بندر( موجب افزایش 
عملیـات حمل ونقـل داخلـی کانتینری گردیده اسـت. 
امـا در مقابـل ایـن توسـعه، زمـان توقـف )حضـور( 
کانتینرهـا در بنـدر شـهید رجایی بسـیار باالتر از مقاد 
بـر اسـتاندارد اسـتاندارد جهاتـی اسـت. در حالـی که، 
ایـن وضعیـت در سـایر بنـادر کشـور نیز کـم و بیش 
مشـاهده می شود، سـاختار کماکان سـنتی حمل ونقل 
داخلـی کانتینری کشـور که بیـش از ۹۰ درصد موارد 
بـا اسـتفاده از حمل ونقـل جـاده ای انجـام می شـود 
)کـه عمدتـًا نیـز بـه صـورت یک سـر خالـی صورت 
می گیـرد(، همـراه با مصـرف باالی ذخایر سـوخت و 
آلودگی هـای زیسـت محیطـی بیشـتر، افزایش تراکم 
ترافیـک جاده ای )کـه بالقوه زمینه های بـروز حوادث 
را فراهـم مـی آورد(، مسـائل متعـددی را پیـش روی 

کشـور قرار داده اسـت.۱
بدیهی اسـت اجرای چنیـن پروژه هایی در ایران 
موجـب تسـریع روند ایجـاد بنادر خشـک و همچنین 
حمل وتقـل ترکیبـی در کشـور خواهـد شـد. امـا، این 
موارد به صورت مشـخص و بررسـی شده وجود ندارد 
و گام اولیه در اجرای پروژه های بندر خشـک، آگاهی 
از داشـته ها و تعییـن دقیق نقشـه راه و آینده مطلوبی 

اسـت که کشـور به دنبال آن اسـت.
مفهوم بندر خشک

پایانه هـای چندوجهـی )ترکیبـی( از گذشـته، به 
وسـیله بسـیاری از محققین در سطح وسیع و گسترده 
مـورد مطالعـه قـرار گرفته انـد کـه هر چنـد در بعضی 
مـوارد بـا اصطالحات متفاوتـی مانند، پایانـه گروهی، 
پایانـه ترکیبـی، بندر خشـک و... معرفی شـده اند، اما 
از لحـاظ مفهـوم بـه هـم شـباهت دارنـد، حمل ونقل 
از حداقـل دو حالـت  اسـتفاده  بـه معنـای  ترکیبـی 
متفـاوت از حمل ونقـل در یـک حالـت جامـع در یک 

زنجیـره حمل وتقـل تعریـف می شـود.
بـرای ارتقـای حمل ونقـل ترکیبـی الزم اسـت 
شـامل  کـه  حمل ونقـل  گره هـای  و  پیوندهـا  کـه 
بندرهـا، فرودگاه هـا، بندرهای رودخانـه ای و بندرهای 
خشـک درون سـرزمینی هستند، توسـعه پیدا کنند، و 
انتقـال کاال را از یـک وسـیله نقلیـه بـه وسـیله نقلیه 
دیگـر و خدماتـی نظیـر انبارهـا، گمـرک، کارگاه های 
تعمیـر و نگهـداری، و دفاتـر بیمـه را فراهـم نماینـد. 
بـه عبـارت دیگـر، مفهـوم بنـادر خشـک مبتنـی بـر 
یـک ارتباط مسـتقیم بین بنـادر دریایـی و پایانه های 
درون مـرزی بـا اسـتفاده از شـبکه ریلـی اسـت. این 
مفهـوم بـرای سـالیان دراز نادیـده گرفته شـد و اخیراً 
بـه خاطـر افزایش عالقه به مسـائل محیطـی مرتبط 
بـا حمل وتقـل دریایـی رو بـه رشـد، مجـدداً متولـد 

است. شـده 
طبـق نظـر زیمـر )۱۹۹۶( یـک پایانـه ایـده آل 
پیکـره ای متشـکل از جاده هـای شوسـه و گذرگاه هـا 
از خدمـات  نیسـت بلکـه سـازمانی اسـت متشـکل 
هماهنـگ شـده بـا واحـد صنعتـی تأسیسـاتی کـه 
می سـازد.  بـرآورده  را  معیـن  بـازار  یـک  نیازهـای 
ایـن واحدهـای صنعتـی ممکن اسـت به شـکل های 

مختلفی باشـند که عواملی چـون ویژگی های منطقه، 
نزدیکـی آنهـا بـه بنـادر دریایـی یـا واحـد صنعتـی 
اصلـی، موقعیـت مکانـی آنهـا در رابطه با زیرسـاخت 
ریلـی اصلی و فاصله شـان از شـبکه اتوبان کشـور بر 
شـکل آنها مؤثرند. این توسـعه آگاهانه و اسـتراتژیک 
پایانه هـای میـان تقلیـه ای در مناطق پشـت سـاحلی 
بـه آنچـه کـه مـا »بنـدر خشـک« می نامیـم منجـر 

شـد. خواهد 
بـا توجـه به توسـعه مقولـه بندر خشـک، اجرای 
مطالعـه امکان سـنجی هـم در بخـش اقتصـادی - 
تجـاری و هـم در بخـش اقتصـادی - اجتماعـی و 
مدنظـر قرار دادن ابعاد بیشـتر در فرآیند آنالیز، ممکن 
اسـت ایـده مطلوبی به شـمار رود. اما، سـئوالی که در 
ایـن بخـش مطرح می شـود، این اسـت که، چـرا باید 
مطالعـه امکان سـنجی انجام شـود؟ محققـان همواره 
در رونـد توسـعه بنـدر خشـک، بـا برخـی مشـکالتی 
رو بـه رو می شـوند کـه بایـد آنهـا را حـل نماینـد. در 
ایـن خصوص، شـاید شـاخص هایی چون: مشـکالت 
ترافیکـی، زیسـت محیطـی و مشـکالت مرتبـط بـا 

کمبـود جـا و فضـا و غیـره، مدنظر قـرار گیرند.
بندر خشک و الزامات بازاریابی بین المللی

مسـلمًا بـرای شـروع بازاریابی و انجـام عملیات 
بازرگانـی در بازارهـای خارجـی، ابتـدا بایـد تجزیـه 
و تحلیـل دقیقـی در زمینـه تمامـی مـوارد و ابعـاد 
داده هـای  مطالعـه،  انجـام  بـرای  و  شـود  انجـام 
اطالعاتـی ویـژه ای بایـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرند. 
بـه کمـک ایـن داده هـا، می تـوان مدل هـای خـاص 
پـاره ای محصـوالت ویـژه و بـازار ویـژه را تهیه کرد. 
و  کامل تـر  اطالعـات  بـه  مسـتقیم،  سـرمایه گذاری 
ایـن  اسـت.  نیازمنـد  دقیق تـری  تحلیـل  و  تجزیـه 

اول  مرحلـه  در  دارد.  مرحلـه  دو  تحلیـل  و  تجربـه 
مرحلـه  کـه  اسـت  بازاریابـی  فرصت هـای  بررسـی 
تعییـن فرصت هـای بازاریابـی در خـارج نیـز نامیـده 
می شـود و طـی آن، فرصت هـای انتخاب شـده مورد 
تجزیـه و تحلیـل قـرار می گیـرد. در مرحلـه دوم کـه 
آن را مرحلـه تنظیـم برنامـه بازاریابـی می نامنـد، بـه 
جمـع آوری، ثبـت و طبقه بنـدی بررسـی و تجزیـه و 
تحلیـل اطالعات می پردازند. سـپس کشـورهایی که 
در آنهـا چشـم انداز بازاریابـی موفقـی دیده می شـود، 
انتخـاب کرده و اسـتراتژی های ورود و نیز منابع قابل 
تخصیـص شـرکت برای بازار هـدف، تجزیه و تحلیل 
می شـود. تنظیـم اسـتراتژی ورود و برنامـه بازاریابـی 
بعـد از تعییـن و انتخاب بازار بالقـوه صورت می پذیرد. 
سـپس تالش هـا بـرای تنظیـم برنامـه بازاریابی ویژه 
همـان بازار متمرکز می شـود. این برنامـه باید بازتاب 

نیازهـای مصرف کننـدگان و شـرایط بـازار باشـد.
وجـود بنـادر خشـک در یـک کشـور اطمینـان 
بیشـتری را بـرای بازاریابـان ایجـاد می کند تـا بتوانند 
بهتـر و سـریع تر بـه نیـاز بازارهـای داخلـی از طریق 
واردات و خارجـی بـه واسـطه صـادرات پاسـخ دهند.

از  گسـترده ای  محـدوده  یـک  خشـک  بنـدر 

پیکربندی ها شـامل شـکل ویـژه ای از دروازه توسـعه 
دربرمی گیرنـد. را 

بسـتگی  دیدگاه هـا،  ایـن  موفقیـت  میـزان 
و  فعـاالن  آینـده  فعالیت هـای  و  تصمیمـات  بـه 
سیاسـتگذاران حـوزه لجسـتیک خواهد داشـت. برای 
مثـال، کارایـی با باندهـای زمینی نیازمنـد آن خواهند 
بـود کـه تـا یـک سـطح قابـل قبـول از پایانه هـا در 
یـک بنـدر دریایی بهبـود یابنـد. سـاختارهای کنترل 
محلـی کانون هـای زمینـی )بنـادر خشـک( بایـد از 
هماهنگـی الزم جهـت تأمیـن چالش هـای پیـش رو 
بـرای  مدیریتـی  سیسـتم های  باشـند،  برخـوردار 
زنجیـره عرضـه  راسـتای  ترابـری در  محموله هـای 
باشـند. احتمـااًل حتـی بایـد هماهنگی با کشـورهای 
مبـدأ محموله هـا باشـند و شـراکت های نـو در حـوزه 
فراهم کننـدگان  و  پایـه  بهره بـرداران  بیـن  تجـارت 
خدمـات حمل ونقـل بایسـتی تغییـرات قانونـی را بـه 
گونـه ای اعمـال کننـد کـه بتواننـد انعطاف پذیـری و 
یکپارچگی بیشـتری را در درون شبکه های چندملیتی 

نمایند. فراهـم 
ایـن در حالی اسـت که، در اثـر تحوالت صنعت 
حمل ونقـل و باربـری بین المللـی بـر پایـه تغییـرات 
مدیریتـی،  نوآوری هـای  در  پیوسـته  توسـعه های  و 
جهانـی  و  جهانـی  تجـارت  تکنولـوژی  و  مقـررات 
شـدن درون بخش هـا و مناطـق هر روز بیشـتر رونق 
یافتـه اسـت. بـرای بندرهـای کانتینـری، بـه صورت 
در  محیطـی  چنیـن  یـک  پویـای  ماهیـت  خـاص، 
واقـع در افزایـش قابـل مالحظـه انـدازه کشـتی های 
کانتیتـري، توجیه فعالیت هـای جابجایی محموله های 
کشـتی بـا هدف دسترسـی بـه راندمان بیشـتر و نیاز 
بـرای جهت دهی مجـدد بازاریابی خدمـات بندر برای 

یافتـن موقعیت اسـتاندارد در درون زنجیره های تأمین 
رقابتی اسـتاندارد منطقی نسـبت به حالت ساده درون 

سـرزمین های دور احسـاس می شـود. 
بنابرایـن، بـرای فراهـم کـردن امکانـات جهت 
توسـعه و تکمیـل بنـادر در آینـده، در دسـت داشـتن 
راه حلـی کـه بـر مشـکالت و تضادهایی چنـد بعدی 
بالقـوه فائـق آینـد، مهـم و حیاتی اسـت. مشـکالتی 
کـه ممکـن اسـت بیـن نیـاز بـرای توسـعه ظرفیـت، 
مالحظـات محیطـی، محدودیت هـای ارتباطـی )نـه 
آنهایـی کـه در اثـر جغرافیـای یـک بنـدر تحمیـل 
می شـوند( و اسـتقرار پیوسـته حمل ونقـل ترابـری و 
لجسـتیک در درون زنجیره یکپارچه سازی شده تأمین 
)عرضه( وجود داشـته باشـند. راه حلی که اغلب اوقات 
بـه نظـر می آیـد، هـم در عمـل و هم به عنـوان یک 
حـوزه قابـل شناسـایی پژوهـش در متـون مربوطـه، 

مفهـوم بندر خشـک اسـت.
یـک  برمی آیـد،  آن  اصـل  از  کـه  همان گونـه 
بنـدر خشـک بـه عنـوان یـک پایانـه زمینـی بـرای 
کـه  بـود  شـده  تعریـف  کشـتیرانی  خطـوط  از(  )و 
می بایسـتی در آنجـا بارگیـری را انجـام دهنـد و ایـن 
مفهـوم بـرای همـه انـواع محموله هـا قابـل کاربرد و 

اسـتفاده اسـت. بـا این حـال، هم در تنـوری و هم در 
عمـل ایـن مفهوم نـه تنهـا دارای وابسـتگی نزدیکی 
بـا توسـعه سـریع کانتینری کـردن و تغییـرات مربوط 
بـه حمـل بار اسـت، بلکه بـرای سـاختارهای متفاوت 
دارای مشـخصات مشـترک قابل اسـتفاده اسـت. این 
مشـخصات مشـترک، یـک نقطـه در زمین اسـت که 

همـه عملکردهـای یـک بنـدر را در خـود دارد.
بـه طور کلی، بررسـی مطالعـات و پژوهش های 
گذشـته نشـان داد کـه وجـود بنـادر خشـک می تواند 
مزایـای قابـل توجهـی را بـرای یک اقتصـاد و جامعه 
پیرامـون آن در پی داشـته باشـد. هر چنـد، این تغییر، 
هزینه هایـی )همچـون افزایـش آلودگـی در نتیجـه 
افزایـش حجم مبادالت را به دنبال خواهد داشـت. در 
ایـن راسـتا، مجموعه دسـتاوردهای بیان شـده حاکی 
از شـاخص های متعـددی اسـت توجـه به هـر یک از 
آنهـا ضروری بـوده و می تواند مسـیر راه انـدازی یک 

بندر خشـک را همـوار نماید.
شاخص های مؤثر در ایجاد بندر خشک

نزدیکی بنادر دریایی، وسـعت جغرافیایی )دوری 
مناطق خشـکی از سـواحل(، گسـتردگی شـبکه ریلی 
بـه مناطـق دور از سـاحل، ظرفیت حمل ونقل شـبکه 
ریلـی، وجـود جاده هـای مناسـب بـرای حمل ونقـل 
زمینـی، وجود فضای فیزیکی مناسـب )زمین وسـیع( 
جهـت ایجـاد بنـدر خشـک )محـل بنـدر خشـک(، 
مشـارکت بخش خصوصی، ظرفیـت انبارهای )محل 
و کشـتی ها،  بنـادر  کانتینـری، ظرفیـت  نگهـداری( 
دانش و نیروی انسـانی متخصص، ظرفیت کانتینرها، 
تجهیـزات مناسـب و سیسـتم اطالعاتـی، جمعیـت 
منطقـه )شـهر احداث بندر خشـک(، کاهـش آلودگی، 
حجـم واردات/ صادرات )تراز تجاری(، متوسـط تعداد 

کانتینـر در هـر بنـدر دریایـی، نـرخ رشـد عرضـه و 
تقاضـای برای مبـادالت دریایی، کاهـش هزینه های 
حمل ونقـل، تحویـل به موقع، زمان توقـف کانتینر در 
بنـدر، شـکل بندر خشـک، قوانین و مقـررات حمایتی 
)مانند سـاختار مالیاتی، تسهیالتی و...(، حمایت دولت 
و نهادهـای دولتـی، وجـود خدمات پشـتیبانی، امکان 
توسـعه خدمات گمرکی، توسـعه و بهره وری در آینده 
و دسترسـی بـه مناطـق دور از سـاحل و مشـکالت 
اقتصـادی محـل مورد نظر برای احداث بندر خشـک.

بحث و نتیجه گیری
کاال،  حمل ونقـل  مهـم  چالش هـای  از  یکـی 
اسـتفاده از پایانـه اسـت. پایانه هـای دریایـی بـرای 
کاهـش هزینه هـا، کاهـش ترافیـک، کاهـش زمـان 
بیشـتر  رضایـت  نیـز  و  بنـدر  در  کانتینرهـا  توقـف 
مشتریانشـان به دنبال استفاده از بنادر خشک هستند. 
و پایانه هـای داخلـی روش مناسـبی بـرای مقابلـه بـا 
ایـن چالش هـا اسـت اما نیازمنـد امکانات و شـرایطی 
اسـت. اگـر زمینه بـرای راه انـدازی یک بندر خشـک 
مسـاعد نباشـد نمی تـوان بـه هیـچ وجـه نسـبت بـه 
موفقیـت آن بنـادر مطمئـن بـود و حتی ممکن اسـت 
پیامدهای بندر خشـک هزینه ها و شـرایط را از حالت 

قبـل بحرانی تـر سـازد. بنابـر این دانسـتن این عوامل 
و تـالش بـرای آماده سـازی آنهـا جهـت ایجـاد بندر 
خشـک بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. لـذا، ارگان های 
مرتبـط بـا هـر یـک از قابلیت هـای شناسـایی شـده 
فـوق می بایسـت بـرای تدویـن یـک برنامـه درسـت 

و جامـع در ایـن زمینـه آماده شـوند.
از سـوی دیگـر تـوان شـبکه ریلـی هـر کشـور 
یکـی از مهمترین چالش ها در راه اندازی بندر خشـک 
محسـوب می گـردد. بنابراین مدیـران پروژه های بندر 
خشـک بایـد با یک مکان یابی درسـت، مناسـب ترین 
محل هـا را بـرای راه انـدازی یک بندر خشـک در نظر 
گیرنـد. در ایـن رابطـه بخش بنـدی بـازار محصوالت 
بین المللـی در ایـران بسـیار حائز اهمیـت خواهد بود. 
سـپس، اولویت بنـدی مکان های مناسـب انجام شـده 
و بـرای مکان هـای مهمتـر بـه برنامه ریـزان راه آهن 
جمهـوری اسـالمی ایران اطالع داده شـود تـا برنامه 
توسـعه و تقویـت شـبکه ریلـی و به ویـژه حمل ونقل 
بـاری آن تدویـن و اقدامات الزم برای نهادینه شـدن 
آنهـا تـا زمـان بهره بـرداری از پـروژه بنـدر خشـک 
صـورت گیـرد. از آنجـا کـه بندر خشـک یـک پروژه 
مـداوم اسـت نیازمنـد بـک بهبود مسـتمر نیـز خواهد 
بـود. بنابرایـن تمـام ارگان هـای درگیـر بایـد واحدی 
مسـتقل برای پشتیبانی و حمایت از آن در نظر گیرند.

بایـد امیـدوار بود کـه مکانی برای بندر خشـک 
در نظـر گرفته شـود کـه ضمن وجود فاصله مناسـب 
از مناطـق شـهری )بـرای کاهـش آلودگـی صوتـی، 
آلودگـی آب و هـوا، ترافیـک مسـیرهای منتهـی بـه 
شـهرها و...(، به سـرعت و به شـکل ویژه از امکانات 
مـورد نیـاز بهره منـد شـود. در ایـن رابطـه دسترسـی 
و خطـوط  گاز(  بـرق،  )آب،  انـرژی  حامل هـای  بـه 

تلفـن(  و  اینترنـت  اکسـترانت،  )اینترانـت،  ارتباطـی 
امکاناتـی را الزم دارد کـه می بایسـت وزارتخانه های 
مربوطـه بـرای تأمین و عرضـه آنها از پیـش آمادگی 
داشـته باشـند تا بتوانند خدمات پشـتیبانی مناسـبی را 
نیـز ارائـه نماینـد. یقینـًا مشـارکت بخـش خصوصی 
در ایـن رابطـه، فرآیندهـا را تسـهیل خواهـد نمـود. 
امـا بـرای این منظـور بایـد برنامه و سـناریوی کاماًل 
شـفافی برای تعیین چگونگی ورودی و فعالیت بخش 
خصوصـی تدوین شـود که این وظیفـه مدیران پروژه 

بندر خشـک اسـت.
بـا توجـه به اینکـه در ایـران، بخـش خصوصی 
بسـیار عالقه منـد بـه سـرمایه گذاری در ایـن زمینـه 
ریسـک  بـا  رابطـه  در  نیـز  نگرانی هایـی  اسـت، 
ایـن  کـه  چنـد  هـر  دارد،  وجـود  سـرمایه گذاری 
بایـد  بنابرایـن  نیسـت.  زیـاد  چنـدان  نگرانی هـا 
و  موجـود  وضعیـت  دربـاره  کاهـش  شفاف سـازی 
ایـن منظـور  مسـیر پیـش رو صـورت گیـرد. بـرای 
پیش بینـی دقیـق از وضعیـت آینـده بـه درک بهتـر 
سـرمایه گذاران کمـک خواهـد نمـود. لـذا، پیشـنهاد 
می گـردد مدیـران پروژه های بندر خشـک با توجه به 
مطالعه کشـورهای مشـابه نسـبت به ارائـه دورنمایی 

از وضعیـت آینـده کشـور بـا وجـود یـک با چنـد بندر 
خشـک خشـک اقـدام نماینـد. وجـود یـک برنامـه 
اسـتراتژیک کـه حـال و آینده کشـور را به هـم پیوند 
دهد، برای داشـتن یک بندر خشـک ضروری اسـت. 
قـرار گرفتـن دو عامـل ترافیـک بنـادر دریایـی 
پاییـن  رتبه هـای  در  دریایـی  نـاوگان  ظرفیـت  و 
نگرانی هایـی را بـه همـراه خواهـد داشـت. چراکـه 
علی رغـم مشـکالت کشـور در ایـن زمینه، متأسـفانه 
بهره بـرداری مناسـب از ظرفیت بنادر خشـک صورت 
نمی گیـرد. بنابرایـن در ابتـدای امـر سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی بایـد راهکارهای مناسـبی بـرای افزایش 
اثربخشـی بنـادر دریایـی در نظـر گیرد. ایـن اقدامات 
باید در مسـیر توسـعه بنادر خشـک قرار گیرد تا بتواند 

بـه ایـن پروژه هـا کمـک کند
نهایتـًا، حفاظـت از محیـط زیسـت یـک دغدغه 
اساسـی برای راه اندازی بندر خشـک اسـت. پیشـنهاد 
می گـردد سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، وضعیت 
زیسـت محیطـی و میـزان بحرانـی بودن شـرایط هر 
منطقـه آمـار و اطالعـات دقیقی را ارائه دهـد. به این 
ترتیـب، انتخـاب مکان بندر خشـک با دقت بیشـتری 
صـورت خواهـد گرفـت. همچنیـن، کارشناسـان این 
سـازمان بایـد اثـرات مخـرب ایجاد یک بندر خشـک 
را از جنبه های مختلف بررسی نموده و فواید آن را در 
مقابل مضررات آن بیان نمایند. بدیهی اسـت شـرایط 
خـاص زیسـت محیطـی هـر منطقـه نیازمنـد شـکل 
خـاص از بنـدر خشـک و امکانـات متفاوت متناسـب 
بـا آن خواهـد بـود. براسـاس پژوهش هـای انجـام 
زیرسـاخت های  دربـاره  نگرانی هـا  بیشـترین  شـده 
بنـدر خشـک اسـت.  ایجـاد  نیازهـا بـرای  و پیـش 
بنابرایـن دو محـور در ایـن زمینـه بایـد مدنظـر قـرار 
گیـرد: ۱- بررسـی وضعیـت فعلی زیرسـاختی کشـور 
)تـوان موجـود( و ۲- شناسـایی و برطـرف کـردن 
کمبودهـای موجـود در هـر زمینـه. برای ایـن منظور 
هـر ارگان مرتبـط بـا بنـدر خشـک می بایسـت تحت 
نظـارت وزارت صنعـت، معدن و تجـارت و وزارت راه 
و شهرسـازی نسـبت بـه یـک ارزیابـی جامـع اقـدام 
نماید. سـپس، مدیریت بنادر خشـک کشـور با ارزیابی 
تطبیقـی وضعیـت بندر خشـک ایـران با کشـورهایی 
کـه توانسـته اند یـک بنـدر خشـک موفـق را اجـرا 
کننـد، حداقل هـای مـورد نیـاز بـرای ایـن منظـور را 

کنند.  معرفـی 
با توجه به اینکه سـه عامل مسـیر ریلی، مسـیر 
جـاده ای و بنـدر دریایی به عنوان متغیرهای مسـتقل 
مؤثر بر سـاختار و زیرسـاخت تعیین شـدند، پیشـنهاد 
می گـردد تـا مسـئوالن در ابتـدا نسـبت بـه ایجـاد 
الزامـات در ایـن سـه بخش اقـدام نمایند. بـه عبارتی 
توجـه بـه این سـه مـورد باید بـه عنـوان پیش فرض 
راه انـدازی بندر خشـک در ایران در نظر گرفته شـون 
و سـازمان ها و وزارتخانـه مرتبـط تدابیر ویژه ای برای 

ایـن منظور در نظـر گیرند. 
سـپس، بـا کمـک گرفتن از بخـش خصوصی و 
شـرکت های بین المللی نسـبت به ایجاد زیرسـاخت ها 
عملیاتـی و فنـی و نیـز تأمیـن مناسـب مالـی در کنار 
حمایـت دولتـی پرداختـه شـود. تمامـی ایـن مـوارد 
بـه شـکل مسـتقیم )سـاختار و زبرسـاخت و مالـی( 
و غیرمسـتقیم )ممبـر جـاده ای، مسـیر ریلـی و بنـدر 
دریایـی( بـر نوعـی، شـکل. مـکان و امکانـات بنـدر 
خشـک تأثیرگـذار اسـت. اگـر این مقدمـات به خوبی 
فراهـم نشـود، نمی تـوان محیط فیزیکـی قابل قبولی 

بـرای بنـدر خشـک ایجـاد کرد. 
نبایـد غافـل بـود کـه توجـه بـه مقولـه حفاظت 
محیـط زیسـت بـه عنوان یـک متغیر میانجـی، حلقه 
مفقودهـای اسـت کـه تاکنـون بـه آن توجهی نشـده 
و برخـالف دیـدگاه اولیـه مدیـران پروژه هـای بنـدر 
خشـک که نقش سـازمان محیط زیست را یک نقش 
حاشـیه ای و غیرضـروری تلقی می نمایند، الزم اسـت 
تـا به عنـوان یک ارگان باالدسـتی، به طور مسـتقیم 

بـر ایـن پروژه هـا نظارت داشـته باشـد.
علی رغـم تمامـی مـوارد بیـان شـده، مشـاهده 
می شـود کـه در ایـران از بیـن تمامـی ایـن متغیرهـا 
تنهـا متغیـر مالی به عنـوان مبانی تمامـی تصمیمات 
مدیریتـی قـرار می گیـرد و هـر اسـتان یـا منطقـه ای 
کـه سـرمایه گذاران غیردولتـی بـا منابـع مالـی قوی 
وجـود داشـته باشـد، مـی تواند نسـبت بـه راه اندازی 
بندر خشـک اقدام نموده و مجوزهای الزم را دریافت 
نمایـد. لـذا، پیشـنهاد می گـردد تـا در کنـار توجـه به 
تأمین سـرمایه و جذب سـرمایه گذار، نسبت به تمامی 
متغیرهـای بیان شـده توجه ویژه وجود داشـته باشـد.

چنانچـه پیـش از ایـن نیز اشـاره شـد، تعـادل و 
هماهنگـی بیـن تمامـی ارگان هـای ذی ربـط، الزمه 
موفقیـت در راه انـدازی بنـدر خشـک در ایران اسـت. 
مـدل پیشـنهادی نـوع و اولویـت ایـن همکاری ها را 
نشـان می دهد و مسـئوالن بایـد با یـک برنامه ریزی 
اسـتراتژیک بلندمـدت از این طریق بـه تحقق اهداف 

برنامه هـای توسـعه کشـور کمـک نمایند.
در مجموع، باید گفت راه اندازی بنادر خشـک در 
ایـران یـک فرصت بسـیار مهم اسـت که با شـناخت 
بهتـر محیـط و ابزارهـا می تـوان انجام آن را سـرعت 

بخشـیده و از مزایای آن بهره مند شـد. 

بنادر خشک، نیاز مبرم کشور برای توسعه تجارت در آینده
علی صنایعی- سید حسن حاتمی نسب- سید فتح اهلل امیری عقدایی- علی کاظمی

مفقودی
مجوز نگهداری سالح شکاری ۲ لول ته پر مدل کوسه کالیبر ۱۲ به شماره 
۰۲۲۱۰۱۵۳۸ ساخت ایران متعلق به قربانعلی دیودل فرزند گلعلی مفقود وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ مفاد رای صادره ازطرف هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی امالک وساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال۱۳۹۰/۹/۲۰بشرح 
ذیل:برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۵۰۸۷-۱۴۰۰/۶/۳۱صادره ازهیات رسیدگی 
به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی،امالک وساختمان 
های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰/۹/۲۰تصرفات آقای اصغرعباسی سنجدری فرزند 
اسداله بصورت ششدانگ یکباب خانه با اعیان احداثی به مساحت۸۳/۹۵مترمربع 
شهریارمحرزگردیده  درشهرستان  واقع  از۵۳اصلی  ۸۱۶فرعی  ازپالک  قسمتی 
۲۱۲۵مترمربع  بمساحت  زمین  قطعه  یک  ثبتی:ششدانگ  پرونده  وبرابرمحتویات 
ازاصلی  مفروزاز۱۶۵فرعی  از۵۳اصلی  بشماره۸۱۶فرعی  قطعه۳۶۸تفکیکی 
مذکوردرخادم آباد شهریارذیل ثبت۱۳۵۷۹صفحه ۴۳۵دفتر۹۸بنام فریدون فشارکی 
ثبت وسندمالکیت صادروتسلیم شده است.سپس مساحتهای ۱۵۴-۱۴۳-۱۴۵مترمربع 

دراجرای مقررات ماده۱۴۷به غیرانتقال یافته است سپس بموجب حکم شماره۱۸۲
/۶/۸۵مورخ۸۵/۴/۳شعبه۶دادگاه انقالب اسالمی تهران به نفع ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(مصادره وبا حفظ حقوق اسناد صادره دراجرای ماده۱۴۷قانون ثبت 
بنام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(ثبت وسند مالکیت صادرشده است.متعاقبا 
برابرنامه شماره۱۰۱/۹۸/۷۱۲۳۰مورخ۹۸/۸/۱۲اداره کل ثبت استان تهران ودادنامه 
شماره۲۰۸مورخ۸۸/۳/۱۲شعبه۵۴دادگاه تجدیدنظراستان تهران ونامه شماره۱۳۹۸۱۶

۸۰۰۳۰۶۴۱۷۶مورخ۹۸/۶/۱۰شعبه۲اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقالب 
ناحیه۲۴)مبارزه با موادمخدر(تهران دادنامه ۶/۸۵/۱۸۲مورخ ۸۵/۴/۳شعبه ششم دادگاه 
انقالب اسالمی تهران نقض گردید وحکم به ابطال سند مالکیت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(گردیده است.مورد تقاضا ازسهم مالکیت فریدون فشارکی می باشد. لذا 
هیات مقررنموده با اعمال ماده۳قانون مذکور ونیزماده ۱۳آیین نامه اجرایی آن مصوب 
۹۱/۴/۲۵نسبت به صدورسندمالکیت بنام متصرف فوق الذکراقدام شود وبدینوسیله 
مفاد رای صادره به مالک ونیزاشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی تاچنانچه به مفاد 
رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت دو ماه ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریارتسلیم ورسید آن را دریافت دارند بدیهی 
است درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرراین اداره نسبت به صدورسند مالکیت 

برابرمقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه 
نخواهد بود.م.الف:۹۰۸۳

                                        رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شهریار-بشیرنعیم زاده

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰/۷/۱۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/۷/۲۵

آگهی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
آقای ابوالقاسم اکبری فوالد مالک ششدانگ پالک ثبتی ۱۵۷/۱۲۸۴ بخش 
۲۷ مهدیشهر به استناد درخواست وارده به شماره ۸۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ذیل 
ثبت ۱۸۶۵ صفحه ۱۹۴ از دفتر ۱۷ به شماره سند ۵۳۸۲۸۵ که به نام ایشان صادر 
و تسلیم شده ادعا نموده است که سند مذکور به علت سرق مفقود گردیده و چون 
در نظر است سند مالکیت المثنی نسبت به پالک فوق صادر گردد لذا مراتب یک 
نوبت آگهی می گردد تا هر کس که مدعی انجام معامله با پالک صدر االشاره 
می باشد یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود است ظرف مدت ده روز به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مقرر سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد. شناسه آگهی :۱۱۹۳۲۸۲

حسین فزونی تلوکی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر

آگهي حصروراثت
آقای غالم گیالن پور به شماره شناسنامه ۱۹۹۰ فرزند  حسین از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم گیالن 
پور فرزند غالم  در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶  در شهرستان سنگر  فوت نموده است و 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-غالم گیالن پور فرزند حسین به ش 
ش ۱۹۹۰ نسبت پدر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره مفاد درخواست مزبور را دریک 
نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر 
تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر
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نابغه کشتی ایران:
باور داشتم می توانم قهرمان شوم 

دارنده مدال های طالی جهان و المپیک، گفت: همه تالشم را می کنم تا جایی 
که می توانم مدال بگیرم.

دنیای جوانان، محمدرضا گرایی درباره کسب مدال های طالی  به گزارش 
جهان و المپیک، گفت: در این یک سال و نیم، تالش شبانه روزی در اردوی تیم ملی 
داشتیم، همراه با آسیب های زیاد و رژیم های سخت که لطف خدا شامل حالم شد 
و اول کسب سهمیه کردیم که خودش از المپیک سخت تر بود چرا که هیچ کسی 
در آسیا سهمیه نگرفته بود. بعد از کسب سهمیه مسابقات المپیک را داشتیم که وزن 
۶۷ کیلو سخت ترین وزن دنیا بود و به عنوان قهرمانی رسیدم. بعد از آن هم در اسلو 

قهرمانی المپیک را در جهانی تکرار کردم.
وی در مورد اینکه اعتماد به نفس و آرامش او در کشتی از کجا نشات می 
گیرد، خاطرنشان کرد: این اعتماد به نفس به تالش شبانه روزی در اردوی تیم ملی 
و همچنین به آن برنامه ریزی که با کادرفنی تیم ملی در مورد کشتی ها داریم، برمی 
گردد. خودم حداقل می دانستم و باور داشتم می توانم قهرمان شوم. با توجه به فاصله 
کوتاه دو مسابقه، در جهانی نسبت به المپیک ناآماده تر بودم اما خداراشکر از هر دو 
میدان سربلند خارج شدم. در مورد آرامشی هم که در کشتی دارم، رسیدن به این 
شرایط خیلی تالش می خواهد. من سعی می کنم در مسابقات به خودم مسلط باشم 

و استرس به خودم راه نمی دهم.
گرایی درباره اینکه حریفان با آنالیز کامل در اسلو به مصاف او رفتند، خاطرنشان 
کرد: همه من را آنالیز کرده و آمده بودند شکستم دهند. همه در خاک بلند می شدند 
و فرار می کردند، کشتی گیران ژاپن، گرجستان و روس هر سه از خاکم بلند شدند و 
فقط کشتی گیر آذربایجان در خاک نشست. می دانستند اگر در خاک بنشینند همان 
موقع کشتی تمام می شود. باید روی بلند شدن ها در خاک کار کنیم که نگذاریم 
حریفان از خاک بلند شوند. من هم در خاک و هم در سرپا فن دارم، در مبارزه با کشتی 
گیر روس، او بدنش را چرب کرده بود، اما وقتی از خاک من بلند شد می دانستم یک 
کمرگیری می کنم و او را تحت فشار گذاشتم و کمرگیری کردم. از اینجا به بعد آهنگ 

کشتی عوض شد و با مدیریت خوب، کشتی را بردم.
دارنده مدال های طالی جهان و المپیک در پاسخ به این سوال که آیا به فکر 
شکستن رکورد حمید سوریان است یا خیر؟ تاکید کرد: حمید سوریان از بچگی الگوی 
فنی و اخالقی من بوده، من همه تالشم را می کنم که مدال بگیرم، هر تعداد که بشود.

گرایی با اشاره به وزن کم کردن های زیادش در سال جاری، گفت: من از سال 
۲۰۱۸ که کشتی گیر ۷۲ کیلو بودم و بعد تصمیم گرفتم به ۶۷ کیلو بروم، برای مسابقات 
کسب سهمیه المپیک ۴-۵ کیلو کم کردم و بعد هم خود المپیک که باید همین مقدار 
وزن کم می کردم. ِرژیم طاقت فرسا بر روی بدن و کشتی خصوصا مبارزه اول تاثیر 
می گذارد. بعد هم در جهانی باید وزن کم می کردم. من امسال سه بار کاهش وزن 
داشتم اما خوشحالم که با تصمیمات کادرفنی همه به موفقیت تبدیل شد و توانستم 

سربلند از مسابقات بیرون بیایم.
وی در مورد اهدای مدالش به شهید گمنام دفن شده در جوار فدراسیون کشتی 
نیز تصریح کرد: حدود دو سال است که این شهید بزرگوار اینجا دفن شده و ما کشتی 
گیران با این شهید زندگی کردیم. بعد از طالی المپیک یک شب داشتم با او درددل 
می کردم و گفتم کمکم کن باز طال بگیرم و این مدال را اهدا کنم به شما. در مصاف 
با کشتی گیر گرجی ۱۱ ثانیه مانده بود و ۴ امتیاز می خواستم که ببرم. به تابلو نگاه 
کردم و گفتم خدایا من چطور در ۱۱ ثانیه ۴ امتیاز بگیرم، اما این اتفاق افتاد، با دعای 
شهید بزرگوار و مردم، من به قول خودم عمل کرده و مدال را تقدیمش کردم. آنها 

جانشان را دادند تا ما راحت اینجا بنشینیم.
قهرمان المپیک در مورد مبارزه اش با حریف گرجستانی که خیلی حساس شده 
بود، گفت: من و این کشتی گیر قبال دو بار در مراحل نیمه نهایی امیدهای جهان و 
المپیک کشتی گرفته بودیم. در جهانی امیدها ۵-۳ عقب افتاده بودم که آنجا ضربه 
اش کردم. اینجا هم ۶-۱ عقب افتادم و جبران کردم. او کشتی گیر زیرکی است و 

کول انداز را از چپ خوب اجرا می کند.
گرایی که میهمان برنامه دایره طالیی بود، درباره مبارزه فینال مسابقات جهانی، 
گفت: خیلی خیالم بابت فینال راحت نبود چون کشتی گیر روس آماده و از لحاظ 
تنفسی کم نمی آورد. وقتی از خاک من بلند شد کشتی حساس شد ولی با فن کمر 

کشتی را درآوردم.
وی در مورد داوری ها در این دوره از مسابقات گفت: قضاوت ها خوب بود، از 
حق خوری سال های قبل کمتر شد اما چون ایران نماینده در اتحادیه ندارد همچنان 

آنهایی که در اتحادیه جهانی نماینده دارند در برخی کشتی ها دست می برند.

پیروزی مقتدرانه تیم کلوپ؛
طوفان مثلث هجومی لیورپول!

محمد صالح، بابی فیرمینو و سادیو مانه برابر واتفورد فوق العاده ظاهر شده و 
در مجموع پنج بار موفق به گلزنی شدند.

به گزارش دنیای جوانان، لیورپول در این فصل و با درخشش مثلث خط حمله 
خود دوباره تبدیل به تیم ترسناکی شده و به نظر به دنبال تکرار روزهای درخشان 
گذشته است. این در حالیست که این مثلث در یک سال گذشته و به خصوص با 
افت محسوس بابی فیرمینو کمتر مانند قبل ظاهر شده بود و حتی در بسیاری اوقات 
شاهد نیمکت نشینی این مهاجم برزیلی بودیم. بعد از انتقال دیگو ژوتا به آنفیلد، 
یورگن کلوپ در بسیاری از مسابقات از او به جای فیرمینو استفاده می کرد، اما امروز 

این سه بازیکن دوباره هماهنگی باالی خود را به اثبات رساندند.
لیورپول روز گذشته)شنبه(با نتیجه درخشان ۰-۵ موفق به کسب پیروزی شد 
و بابی فیرمینیو، سادیو مانه و محمد صالح هر سه موفق به گلزنی شدند. از این پنج 
گل سه تا سهم فیرمینیو و یکی سهم محمد صالح و سادیو مانه بود تا لیورپول با 

یک بازی بیشتر نسبت به چلسی راهی صدر جدول لیگ برتر شود.
محمد صالح، ستاره مصری مرسی سایدی ها در هر هشت بازی اخیر خود 
برای لیورپول گلزنی کرده است که این طوالنی ترین گلزنی در دیدارهای متوالی 
برای این باشگاه از زمان درخشش دنیل استوریج در فوریه ۲۰۱۴ است. حاال محمد 
صالح با ۱۰۴ گل در کنار دیدیه دروگبا بهترین گلزنان آفریقایی  تاریخ لیگ برتر 

محسوب می شوند.
بابی فیرمینو، ستاره برزیلی لیورپول در دیدار مقابل واتفورد عملکرد درخشانی 
داشته و موفق به ثبت هت تریک شد. این بازیکن دومین هت تریک دوران حرفه 
ای خود در لیگ برتر بعد از سه بار گلزنی مقابل آرسنال در دسامبر سال ۲۰۱۸ را به 
ثبت رسانده و به تنها برزیلی تاریخ لیگ برتر تبدیل شد که در این رقابت ها بیش 

از یک بار هت تریک کرده است.
سادیو مانه، گلزن سنگالی لیورپول بعد از دیدیه دروگبا و محمد صالح تبدیل 
به سومین بازیکن آفریقایی تاریخ لیگ برتر شد که در این رقابت ها به رکورد حداقل 

۱۰۰ گل رسیده است.

آلبلدا:کومان؟ هنوز هم حاضر نیستم با او دست بدهم
کاپیتان سابق والنسیا هنوز خاطرات تلخ 
روزهای حضور رونالد کومان در این باشگاه را 

از یاد نبرده است.
رونالد کومان به عنوان سرمربی بارسلونا 
فعال به کارش ادامه خواهد داد و وظیفه دارد تا 
روزهای خوبش  به  را  زده  بحران  باشگاه  این 
برگرداند. تیم او امروز باید به مصاف والنسیا برود. 
کومان تجربیات زیادی در دوران مربیگری دارد 
و در برخی تیم ها مثل تیم ملی کشورش هلند 

موفق بوده و در برخی دیگر مثل والنسیا خیر.
او نوامبر سال ۲۰۰۷ جانشین اسکار فرناندز در والنسیا شد و تا ۲۱ آوریل ۲۰۰۸ 
نیز سرمربی این باشگاه بود و بدترین نتایج ممکن را گرفت تا جایی که والنسیا تبدیل 
به مدعی سقوط شده بود اما با ورود »سالوادور وورو«، والنسیا توانست فصل را در 

رتبه دهم به اتمام برساند.
داوید آلبلدا ستاره سابق والنسیا سال ۲۰۱۴ و در مقطعی که بارسا طی ۵ سال 
توانسته بود ۴ بار قهرمان اللیگا شود، تنها راه افت بارسا و برابر شدن شرایط قهرمانی 
در اللیگا را آمدن رونالد کومان به بارسا می دانست. او با سرمربی هلندی مشکالت 

زیادی داشت و هنوز آن روزهای تلخ را فراموش نکرده است.
در آستانه بازی بارسا و والنسیا آلبلدا به آاس گفت:» هنوز هم حاضر نیستم با 
کومان دست بدهم. با او احساس راحتی نمی کنم و ترجیح می دهم هرگز برخوردی 
نداشته باشیم. البته اینطور نیست که برایش همیبشه بدترین ها را آرزو کنم ولی 
واقعیت این است که خاطرات تلخی از او به یاد دارم. تصمیمات فنی او به ضرر 
والنسیا و بازیکنانی مثل من شده بود. اخیرا مصاحبه ای از لوئیس سوارز در مورد 
کومان خواندم و به یاد دوران خودمان با این مربی افتادم. خیلی از مسائل را تلفنی 
اطالع می داد و این روش منحصر به فرد خودش است. دوران کومان در والنسیا 
سال هاست تمام شده و یاد آوردنش بیهوده است ولی زندگی مرا تغییر داد. ۵ سال 
بعدش هم در والنسیا بازی کردم ولی آن روزها دیگر تکرار نشد. زمان به من یاد داد 

که حسرت نخورم و به آن روزها کمتر فکر کنم.«

از  یکی  چراغپور  جالل 
از  پس  که  است  کارشناسانی 
انتقادات  جنوبی  کره  برابر  بازی 
تیم  را متوجه سرمربی  صریحی 

ملی کرده است.
به گزارش دنیای جوانان، در شرایطی 
که تیم ملی ایران با ده امتیاز در صدر جدول 
اسیا  گروه خود در مقدماتی جام جهانی در 
قرار دارد، سرمربی تیم ملی از سوی برخی 
کارشناسان زیر انتقاد شدید قرار گرفته است. 
یکی از این افراد جالل چراغپور کارشناس 
دوره ای  در  که  است  ایران  فوتبال  قدیمی 
هدایت تیم ملی را هم بر عهده داشته است. این 
مصاحبه در جهت به نقد کشیدن ارای ذهنی 
اقاجالل با او انجام شده است که صحبت های 
جالبی در این بین به میان  امده است. چراغپور 
با اینکه روی صحبت های خود اصرار دارد، با 
آرامش خاصی به صورت کامل پاسخ خبرنگار 
چراغپور  حرف های  با  شاید  می دهد.  را  ما 
موافق باشید و شاید هم نه، اما خواندن این 

مصاحبه را به شما توصیه می کنیم؛
که  بودید  معتقد  چراغپور شما  -اقای 
مهاجمین  تغذیه  در  ملی  تیم  های  هافبک 

دچار ضعف بودند؟
-در سیستمی که با دو فوروارد بازی 
نقش  ما  مرکزی  های  هافبک  کنیم  می 
اساسی در تغذیه مهاجمین دارند ایا به نظر 
را  تغذیه کردن  این  توانستند  بیننده  شمای 
بطور مناسب انجام بدهند؟ نه نتوانستند.۷۰ 
درصد توپ هایی که مهاجمان ما بدست می 
اوردند از جنگندگی و توپ گیری خودشان بود 
ایا کریم بنزما اینطوری صاحب توپ می شود 
یا بازیکنان تغذیه اش می کنند؟ وقتی بازیکن 
مجبور می شود خودش توپگیری کند منجربه 
سوزاندن کراتین فسفات در بدنش می شود در 
حالی که این سوخت باید زمانی که توپ را در 
اختیار دارد صرف عبور او از مدافعین بشود. 
شما دقت کنید سردار ازمون هنگام تعویض 
از بس که  نداشت  راه رفتن هم  نای  دیگر 

انرژی اش صرف همین موضوع شده بود!
-در مصاحبه ای مطرح کرده بودین که 
اگر سامان قدوس به جای یکی از هافبک 
تاکتیک  کرد  می  نقش  ایفای  میانی  های 
بهتری بود. نظر شما بر استفاده از سامان در 

کدام پست بود؟
-به جای سعید عزت الهی به عنوان 
طراح  پشت خط حمله، مثل نقشی که یک 
زمانی علی کریمی ایفا می کرد، یک زمانی 
اینیستا در اسپانیا یا محرم نویدکیا و مجتبی 
جباری در لیگ برتر ایفا می کردند. مانند نقشی 
که جانواریو در استقالل قلعه نویی داشت. شما 
ببینید امیر قلعه نویی در هر تیمی که بوده است 
یک بازیکن با این مختصات استفاده کرده در 
ترکیب تیمش. شما بازی عزت الهی را ببینید 
نمی تواند پاس های کوتاه و بُرنده بدهد ولی 
این کار را سامان قدوس انجام می دهد هم در 
فرانسه نشان داده می تواند هم در تیم ملی هم 
االن در لیگ جزیره. من بازی سعید را دیدم ده 
پاس داد از این ده پاس نه تای آن رو به عقب 
بود و یک پاس بلند داد که آن هم لو رفت. 
االن در پرسپولیس ببینید میالد سرلک از آن 

هافبک هایی است که این کار را می کند.
-اقای چراغپور همانطور که به عنوان 
استاد و کارشناس فوتبال مطلع هستید فوتبال 

ورزش رکوردی ای نیست که با قاطعیت بگوییم 
اگر بازیکن ایکس به بازی گرفته می شد نتیجه 
حاصل می شد. شما به عنوان یک کارشناس 
چه تضمین یا اطمینانی می دهید که اگر قدوس 

بازی می کرد نتیجه متفاوت بود؟
-من این صحبت را نمی کنم چون علمی 
نیست چون حوادث فوتبال قابل تکرار و آزمایش 
نیستند. من می گویم میانه ما معیوب است زیرا 
نمی توانیم پاسی بدهیم در میان مدافعان. چرا؟ 
چون در بازی با سوریه در بازی با عراق در بازی 
با امارات چندین بار توپ از شکاف بین مدافعین 
ما عبور کرد. این شکاف را چه کسی باید پوشش 
دهد؟ سعید عزت الهی. آیا موفق بوده؟ نبوده که 
این اتفاقات افتاده است. کدام ادم عاقلی نورالهی 
که سی بازی در این پست انجام داده را کنار 
می گذارد و سعید عزت الهی که سالی یک بار 
قرار است در این پست بازی کند را بازی می 
دهد؟ نورالهی در لیگ تمام این موقعیت ها را 
پوشش داده که پرسپولیس قهرمان شده و در 
نهایت خودش هم برای این پست ترانسفر شده 
است. شما می گویید چه ضمانتی هست سامان 
قدوس مفید باشد، من ضمانتی نمی دهم اما 
در بین دارایی های تیم ملی در اردو او بهترین 
گزینه است چرا که در فرانسه و انگلیس نشان 
داده می تواند در این پست بازی کند. اگر خوب 
نیست چرا دعوت شده؟ پس برای چه پستی 
دعوت شده؟ او بهترین گزینه برای پاس های 

کوتاه و طراحی پشت حمله است.
-شما معتقدید طراح تیم ما باید بجای 
ما  تیم  دفاع  وقتی  کند،  بازی  الهی  عزت 
هافبک  یک  باید  قطعا  است  چهارنفره 
بنظر  بازی کند.  انها  دفاعی جنگنده جلوی 
شما نورالهی فاکتورهای بازی در این پست 
خود  در  که  مخصوصا  دارد؟  را  تنهایی  به 
پرسپولیس هم همواره کامیابی نیا یا سرلک 

مکمل او بودند؟
-چرا نداشته باشد؟ سی بازی در لیگ 
قبل کرده دو فصل کامل جلوی همین زوج 
دفاعی بازی کرده، برای همین پست ترانسفر 
شده شما او را بازی دهید ببینید چقد خوب 

جواب خواهد داد.
عزت الهی هم بله اگر در دقایق پایانی 
یا کارت  بود  یا خسته  نورالهی مصدوم شد 
داشت تعویضی وارد زمین شود. کیفیت سامان 
قدوس هم که قابل بحث نیست اصال. همین 
دو بازیکن را بگذارید وسط ببینید چگونه جواب 
برای  مگر  ضمانت.  گویید  می  شما  بدهد. 
را  سلمانی  دادند؟  ها ضمانتی  بازیکن  بقیه 
که گذاشتند دفاع راست مگر ضمانتی برایش 

وجود داشت که از همان سمت هم کم مانده 
بود پدر تیم در بیاید و بعد هم رفت و معلوم 
نیست چه شد اصال ضمانتی داشت؟ نورافکن 
که دفاع چپ جلوی امارات بود کارت اول را 
گرفت کارت دوم را هم داور رحم کرد و نداد 
به او ضمانتی داشت؟ چگونه است همه بدون 
ضمانت بازی می کنند برای قدوس ضمانت 

می خواهند از کارشناس؟
-گفته بودید که کنار کلوپ و گواردیوال 
مدام شلوغ است و کمک ها لحظه به لحظه به 
او مشورت می دهند اما اسکوچیچ همیشه تنها 
است. بنظر شما کمک های اسکو دانش الزم را 
ندارند یا جسارت کافی برای مشورت دادن را؟
سوال  زیر  را  آنها  فنی  سطح  -من 
نمی برم کریم و وحید مدرک A دارند تاییدشان 
می کنم وحید که اصال از بیرون مدرک گرفته 
است. منظور من مشاور فنی است چرا بین 
این دو تفاوت قائل نمی شوید؟ تکنیال منیجر 
تعویض  زمان  که  کسی  است.  من  منظور 
بازیکن ها به آنها نکات را گوشزد می کند. با 
مربی ها کلنجار می روند حتی برای تاکید روی 
نکات خودشان . از گواردیوال و کلوپ که باالتر 
نداریم؟ با آن فشار که تحمل می کنند هنگام 
بازی اما مشاور فنی در طول بازی کنارشان 
و  کوچینگ  من  می دهند.  کمک  و  هستند 

مربیگری در تمرین را نمی گویم.
-شما در بین چهره های داخلی کسی 
به  دادن  کمک  مدل  این  اندازه های  در  را 

اسکوچیچ می بینید؟
کشور  خارج  از  اسکوچیچ  باید  -خیر. 
من  کند.  معرفی  فدراسیون  به  را  گزینه ای 
به عنوان یک بیننده کسی را کنار اسکوچیچ 
آدم  بدهد.  او  به  را  این کمک  نمی بینم که 
و  چپ  مشاورش  که  می بیند  را  گواردیوال 
راست به او توصیه می کند، بعد سرمربی تیم 
ملی خودم را می بینم، تنهای تنها است! برانکو 
را می دیدم تنها بود. کیروش را می دیدم تنها 
بود. چرا؟ چرا نباید یک نفر آنقدر به مربی و 
تفکراتش نزدیک باشد که بتواند مدام با او 
تیم  این  ببینید  زمین؟  کنار  باشد  ارتباط  در 
به جام جهانی می رود. چه با اسکوچیچ چه 
بدون اسکوچیچ کمااینکه بازی با سوریه که 
بخاطر کرونا کنار زمین نبودند را دیدید. کسی 
کاری با بازیکنان نداشت. خودشان بودند. این 
تیم به جام جهانی می رود. چه بدون سرمربی 
اسکوچیچ  با  چه  ایرانی  مربی  با  چه  باشیم 
چه با مربی دیگر خارجی در جام جهانی سه 
این فدراسیون  اگر  انجام می دهیم.  بازی را 
که مدعی است دنبال پیشرفت و تغییر است 

می خواهد در جام جهانی بیشتر از سه بازی 
کنیم باید از اسکوچیچ عبور کند! ژاپن چطور 
چهار بازی می کند؟ ما هم بعد از این بیست 
سال باید چهار بازی کنیم. با جالل طالبی سه 
بازی کردیم، با برانکو هم سه بازی کردیم با 
کیروش به آن عظمت هم سه بازی کردیم. 
پس نباید نگران باشیم. اگر می خواهیم چهار 
بازی کنیم باید مربی ای بیاوریم که در اندازه 
این  در  اسکوچیچ  باشد .  بازی  چهار  های 

اندازه نیست.
-شما معتقدید اسکوچیچ در نهایت پلن 
دوم برانکو است و در حد دور دوم نیست. اما 
خواستن یک بحث جدا است و پتانسیل داشتن 
ما،  بازیکنان  می کنید  فکر  جدا. شما  بحثی 
مدیریت ما، امکانات سخت افزاری و تدارکاتی 
و اردوهای ما که فدراسیون فراهم می کند در 
اندازه های صعود به دور دوم هست که اگر 

مربی با کالس باالتر بیاوریم موفق شویم؟
اندازه اش  شرق  بلوک  مربی  -ببینید 
مشخص است. این مربی ها در حد صعود به 
دور بعد نیستند چطور می شود مربی ای که از 
جوانی اش در ایران خودمان بوده بخواهد ما را به 
دور بعد برساند؟ جلوی چشم خودمان در ابادان 
چهارتا خورد. تو ازادی پنج تا خورد. با فوالد 
آنطور با ملوان آنطور. من نمی گویم اسکوچیچ 
مربی بدی است خوب است اما می گویم اندازه 
دارد و در اندازه خودش خوب است اما این اندازه 
در سطح صعود با تیم ملی نیست. برانکو یک  
کالس از او باالتر است. چهارسال قهرمان شده 
در لیگ ایران. اسکوچیچ شش سال در ایران چه 
کرده؟ او سواد مربیگری اش را از کجا اورده؟ از 
بلوک شرق دیگر. بلوک شرق هرگز و هرگز 
نمی تواند فوتبال کالس اول را پیاده کند. او از 
نظر ابزار چیزی کم ندارد. هر سیستم و مکتبی 
ایدئولوژی خودش را دارد. ایدئولوژی اسکوچیچ 
برای تیم  ما مناسب نیست. االن هر بازیکن تیم 
ما دارد با ایدئولوژی خودش بازی می کند سردار 
یک طور طارمی یک طور جهانبخش یک طور.
قبل گفتید  بازی مرحله  از سه  -قبل 
اسکوچیچ اگر دست به تغییر فلسفه تیم نزند 
و ذهن بازیکنان رو تغییر ندهد صعود می کنیم 
و در نهایت هم صعود کردیم. االن که فرصت 
داشته فلسفه خودش را پیاده کند، بنظر شما 

استراتژی ها مناسب تیم بوده؟
مجزاست.  کامال  بخش  دو  -فوتبال 
دفاع و حمله. هرکدام این ها هم دو بخش 
جدا دارند، ترنزیشن در دفاع و حمله، و بخش 
اصلی دفاع و حمله. پس تا این جا چهاربخش 

جدا در فوتبال داریم.
لژیونرهای ما اکثرا مهاجمینی هستند که در 
خارج بازی می کنند. حمله هشتاد درصد خالقیت 
است و بیست درصد الگو و تمرین. دفاع دقیقا 
برعکس هشتاد درصد تمرین و الگو و بیست درصد 
خالقیت. بازیکنان ما در فاز حمله هشتاد درصد 
خالقیت را دارند و هرتیمی را کم و بیش اذیت کرده 
همانطور که ممکن بود کره را سه یک یا چهار یک 
شکست دهیم. ایراد من از حمله تیم ملی نیست از 
دفاع تیم است انجایی که دفاع باید هشتاد درصد 
تئوریک را اموخته باشند اما در این بخش ضعیف 
هستیم. االن اسکوچیچ سوار بر موج حمله های ما 
جلو می رود اما دستش زیر چرخ دنده های دفاع گیر 
می کند! جایی که ژنتیکی در آن ضعیف هستیم. 
کیروش با آن عظمت و شهرت جهانی نتوانست 

در هشت سال آن را برطرف کند.

کارشناس فوتبال ایران:

خط میانی تیم ملی ما معیوب است!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

 )) مشخصات قطعات مسکونی ((

قیمت پایه کارشناسی)ریال(معبرمساحت قطعاتکاربریمشخصات قطعاتردیف

104/305/140/000 متری187/18 متر مربعمسکونیقطعه شماره ۱251

۲A/253 4/305/140/000  10متری187/18 متر مربعمسکونیقطعه شماره

۳B/253 4/305/140/000  10متری187/18 متر مربعمسکونیقطعه شماره

4/305/140/000  10متری187/18 متر مربعمسکونیقطعه شماره 4254

)) مشخصات قطعات تجاری ((

قیمت پایه معبرمساحت قطعاتکاربریمشخصات قطعاتردیف
کارشناسی)ریال(

۱C-1 206/253/000/000 متری48/10 متر مربعتجاریقطعه شماره

۲C-2 3/253/600/000 20 متری23/24 متر مربعتجاریقطعه شماره

۳C-3 3/702/600/000 20 متری33/66 متر مربعتجاریقطعه شماره

4C-4 3/960/000/000 20 متری36 متر مربعتجاریقطعه شماره

۵C-5 3/960/000/000 20 متری36 متر مربعتجاریقطعه شماره

6C-6 203/960/000/000 متری36 متر مربعتجاریقطعه شماره

۷C-7 203/960/000/000 متری36 متر مربعتجاریقطعه شماره

۸C-9 3/960/000/000 20 متری36 متر مربعتجاریقطعه شماره

9C-10 4/320/000/000 20 متری36 متر مربعتجاریقطعه شماره

۱۰B -21 4/680/000/000 20 متری36 متر مربعتجاریقطعه شماره

۱۱B -22 4/320/000/000 20 متری36 متر مربعتجاریقطعه شماره

۱۲ B-25 4/320/000/000 20 متری36 متر مربعتجاریقطعه شماره

بسمه تعالی
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

استناد مصوبه شماره  به  نظر دارد  لرستان در  نورآباد     شهرداری 
33/ش مورخ 1400/06/21 شورای محترم اسالمی شهر تعداد )4( قطعه 
زمین با کاربری مسکونی و )12( قطعه با کاربری تجاری واقع در قطعات 
با شرایط ذیل  از طریق مزایده عمومی  را  انتظامی  نیروی  تفکیکی کوی 

واگذار نماید.
1- کلیه متقاضیان مبلغ پیشنهادی خود را از تاریخ نشر این آگهی تا روز 
پنج شنبه مورخ 1400/08/06 در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه شهرداری 

نموده و رسید دریافت نمایند .
2- کلیه متقاضیان بایستی مبلغ 250/000/000 ریال جهت هر قطعه بعنوان 
سپرده به حساب 0105771307006  نزد بانک ملی مرکزی بنام شهرداری 
اینصورت  ، درغیر  نماید  خود  پیشنهاد  را ضمیمه  واریزی  فیش  و  واریز 

ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3- بازگشایی و قرائت پیشنهادها در روز شنبه مورخ 1400/08/08 راس 
ساعت 10 صبح می باشد . حضور متقاضیان یا نماینده قانونی آنها در جلسه 

بازگشایی بالمانع است.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد .

داده  اثر  ترتیب  مخدوش  و  مشروط  مبهم،   ، ناقص  پیشنهاد  به   -5
نخواهد شد.

6- برنده مزایده موظف است حداکثرظرف مدت 48 ساعت نسبت 
به واریز بهای زمین مربوطه بصورت نقدی به حساب 0105770244008 بنام 
درآمد شهرداری اقدام و رسید دریافت نماید ، در غیر اینصورت ضمن 

ضبط سپرده ، نفر دوم به عنوان برنده تعیین خواهد شد .
7- در صورتی که برنده اول ، دوم و سوم مزایده از خرید امتناع نمایند 

سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده اشخاص برنده مزایده خواهد بود.

9- جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره امالک شهرداری مراجعه ، یا 
با شماره تلفن 8-06632724057 تماس حاصل نمائید.

روابط عمومی شهرداری نورآباد
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پیشینه کار
ما اکنون شاهد گسستي تاریخي نسبت به گذشته 
هستیم. اهمیت این مقطع تاریخی مانند اواخر قرن هجدهم 
و اوایل قرن نوزدهم است که بخشي از دنیا فرایند طوالني 
صنعتي شدن را آغاز کرده بود. آنچه ما به عنوان "کار" 
مي شناسیم -اعم از آنچه انجام مي دهیم، جایي که آن را 
انجام مي دهیم، چگونه آن را انجام مي دهیم و چه موقع 
آن را انجام مي دهیم- اساسًا در گذشته تغییر کرد؛ یعني 
زماني که انقالب صنعتي در انگلستان اواخر قرن هجدهم 

و اوایل قرن نوزدهم ماهیت کار را تغییر داد. 
بسیاري  که  تغییراتي  از سرعت  ایده اي  آنکه  براي 
از فرضیه ها را از میان برداشت به دست آورده باشیم، به 
فاصله زماني بین سال هاي ۱۷۶۰ و ۱۸۳۰ میالدي توجه 
کنید. در مدت زماني کمتر از ۱۰۰ سال -که تنها چهار 
بنیادین و برگشت ناپذیر  انجامید- تغییري  نسل به  طول 
رخ داد. پیش از آن زمان، کار -شخم زدن زمین، ریسیدن 
پشم، دمیدن در مذاب شیشه یا شکل دهي سفال- نوعي 
فعالیت هنري بود که با کمک عده اي در خانه و استفاده 
از مهارت هاي دستي دیرپا و وسواس گونه انجام مي شد. از 
اواخر قرن هجدهم به بعد، این مهارت هاي دستي شکل 
"ساخت"به خود گرفتند و توسعه یافتند و محدودیت هاي 

کار و تولید دستي از میان برداشته شد.
با تأمل در آنچه واقع شده و فاصله ۲۰۰ ساله اي که 
پدید آمده، مي توانیم از این مسیر و سرعت تحوالتي که 
در زندگي کاري و مسیر شغلي رخ داده بسی نکته ها یاد 
بگیریم. انقالب صنعتي آرام آرام شکل گرفت و به همین 

آرامي، زندگي کاري ما را تغییر داد. 
 البته اولین انقالب صنعتي که بر زندگي کاري تأثیر 
گذاشت، انقالب انرژي نبود. جابه جایي که در آن زمان از 
کشاورزي به تولید صورت گرفت، به صورت ذاتي، نوآورانه 
نبود و صنعتگر به عنوان منبع اولیه فعالیت بهره ورانه باقي 
ماند. این امر در نرخ هاي رشد نسبتًا کم، طي اواخر قرن 
هجدهم و اوایل قرن نوزدهم خود را نشان مي دهد. انقالب 
حقیقي در زندگي کاري مردم در اواسط تا اواخر قرن نوزدهم 
آغاز شد. این فرهنگ نوآوري همراه با اندیشه هاي تجدید 
ساختار سازماني و فناورانه، به سرعت توسط کارآفرینان و 
کارخانه داران برگرفته شد و زندگي کاري را دگرگون کرد 
و باعث شد طبقه جدیدي از دانشمندان عملگرا سربرآورند 

و رشد کنند.
این طبقه نوظهور مهندسان بودند که فرهنگ نوآوري 
جدیدي را با خود همراه آوردند. دگرگوني حقیقي در کار 
با تغییر در انرژي پدید آمد؛ نیروي بخار، که به سرعت در 
تحول،  این  شد.  گرفته  به کار  اولیه  کارخانه هاي  سیستم 
به عنوان نتیجه استفاده از یک منبع جدید انرژي در شکل 
بخار، روح تازه اي از اقدامات اقتصادي و نوآورانه بود. زماني 
که علم موتور با فرهنگ مهندسي نوآورانه ترکیب شد، آن 
منبع نوین انرژي در مسیر فرایندی تأثیرگذار قرار گرفت. 
انقالبي  نوزدهم،  قرن  پایاني  دهه هاي  از  بعد  سال   ۵۰
واقعي در کار رخ داد. ظهور شیوه مهندسي، نشانه اي از 
بنیادین به نوآوري  حرفه اي شدن علم کاربردي و توجه 
بود. پس از آن، دگرگوني زندکي کاري مردم در سراسر 
جهان پیشرفته به چشم مي خورد. به این ترتیب، کار هرچه 
بیشتر دسته بندي و تخصصي شد و محیط کاري و برنامه 

کار به صورت بخش بندي و سلسله مراتبي درآمد.
این گام نخست فوردیسم بود: ظهور مهندس به عنوان 
هماهنگ کننده فعالیت اقتصادي و حذف صنعتگر. اهمیت 
و  آن  فناوری  اهمیت  اندازه  به  کارخانه،  یک  جانمایی 
در  است.  سازمان  ساختار  قدرت  ساختن  ظاهر  متضمن 
براي  را  کارخانه ها  مهندسان،  صنعتي،  دوم  انقالب  این 
بازطراحي کردند.  تولید  با خط  کارکنان  متناسب ساختن 
کارکنان با از دست دادن استقالل خود، به قطعات قابل 
به  وقتي  بودند.  آفریده  آن ها  که  شدند  تبدیل  تعویضي 
دنیاي کاري که در آن هستیم و به دهه هایي که پیش 
روست نظر مي کنیم، استعداد معکوس شدن این روند را 
مشاهده مي کنیم؛ از ساختار سلسله مراتبي و تعویض پذیري 
همکاري  موقعیت  تثبیت  سمت  به  عمومي  مهارت هاي 

کارکنان و سیطره تخصص.

پنج نیروي تأثیرگذار
تک  عاملی  نیروي  یک  نتیجه  زمان  این  در  تغییر 
نیست بلکه ترکیب ظریفي از پنج نیروست: نیاز به اقتصاِد 
کم کربن، پیشرفت سریع فناوري، گسترش جهاني شدن، 
تغییرات  و  جمعیتي  روند  و  عمر  طول  در  ژرف  تغییرات 

مهم در سطح جامعه.

۱. نیروي فناوري: فناوري همواره نقش کلیدي در 
اتفاق مي افتد  کاري  زندگي  در  آنچه  و  کار  صورت بندي 
ایفا کرده است. وقتي با شتاب به سمت زندگي کاري در 
سال ۲۰۲۵ و حتي سال ۲۰۵۰ مي رویم، تنها با دانستن 
چیزهایي در مورد چگونگي پیشرفت فناوري ها در آینده  
نزدیک و حدس در مورد احتماالت براي آینده  دور مي توانیم 

این کار را انجام دهیم.
اقتصادي  رشد  اصلي  پیشران های  از  یکي  فناوري 
بلندمدت کشورها بوده که بر میزان جمعیت جهان، امید 
به زندگی و چگونگی آموزش تأثیرگذار بوده است. تغییرات 
فناوري بر کار روزمره و شیوه هاي ارتباطاتمان دامن گستر 
و  غیرمستقیم تر  شیوه هاي  به  همچنین  فناوري  است. 
عمیق تر نیز بر زندگي کاري اثر مي گذارد؛ یعني شیوه هایي 
که مردم با یکدیگر مشارکت مي کنند، انتظارت آن ها از 
همقطارانشان و حتي نگاه آن ها نسبت به ماهیت اخالق 

و انسان. 
در دهه آینده از لحاظ فناوري، براي هر کس دسترسي 
به شبکه جهاني وب و اطالعات هنگفت امکان پذیر است. 
براي نمونه، فناوري ابري امکاناتي مي آفریند که مردم در 
باشند،  داشته  دسترسي  منابع  به  مي توانند  جهان  سراسر 
اگرچه در کشورها و مناطق خاص و در زمان هاي خاص 
موضوع هاي مربوط به امنیت در دسترسي، توسعه فناوري 
ابري را محدود خواهد کرد. با وجود این، تغییرات احتمالي 
در پیاده سازي، تأثیر الگوهاي متفاوت رشد در سراسر جهان 
و تغییرات زمینه اي آنچه آشکار است آن است که پیشرفت 

فناوري به قوت در آینده ادامه خواهد یافت.
۲. نیروي جهاني شدن: جهانی شدن، به عنوان مقوله اي 
پدید  دوم  جهاني  جنگ  پي  در  جهان،  تاریخ  از  متمایز 
به صرف هزینه  مقید  از سال ۱۹۴۴، تجارت  پیش  آمد. 
جابه جایی کاال در اطراف دنیا، دشواري تسهیم اطالعات 
بین کشورها و حفاظت دفاعي حکومتي بود. پس از سال 
هزینه  لحاظ  از  دنیا  سراسر  در  کاالها  جابه جایی   ،۱۹۴۴
کاماًل اثربخش شد. فناوري هاي پیشرفته، اطالعات را قادر 
مي ساخت که به سرعت هرچه تمام تر در بیشتر نقاط دنیا به  

 اشتراک گذاشته شوند و مرزهاي تجاري حکومت شروع به 
از بین رفتن کنند. وقتي دسترسي به کاالها و خدمات شروع 
به جهاني شدن کرد، مصرف کنندگان شیوه هاي رفع نیاز خود 
را دگرگون کردند. به  جاي خرید ساده از تأمین کنندگان 
محلي، مردم در بسیاري از کشورها انتخابي واقعي را آغاز 
که حجم  بود  آن  تجارت  آزادسازي  عصِر  نتیجه  کردند. 
تجارت جهاني در بخش ساخت، بین سال هاي ۱۹۹۵ تا 

۲۰۱۰، ۶۰ برابر شد.
جمعیت  بر  جهان  شهري  جمعیت   ،۲۰۰۸ سال  از 
روستایي غلبه مي کند و این روند ادامه مي یابد. همزمان، 
خوشه هاي نوآوري در اطراف دنیا تعداد بیشماری از افراد 
مستعد و تحصیل کرده را جذب خواهد کرد. کالنشهرهاي 
دنیا غالبًا به وسیله زاغه هاي گسترده اي احاطه مي شوند که 

بخش زیادي از جمعیت را در خود جاي داده اند.
و  جمعیت  روند  عمر:  طول  و  جمعیتی  نیروي   .۳
طول عمر، بیش از سایر نیروها، مستقیمًا به ما و دوستان 
و فرزندانمان مربوط می شود. این  نیرو مربوط به آن است 
که چه کساني بچه دارند و این بچه ها چه مدت و به چه 
میزان زنده مي مانند. چه تعداد افراد و چه مدت مشغول به 
کار هستند. درباره نسل هاست و اینکه چگونه یکدیگر را 
دوست مي دارند یا احیانًا از هم متنفرند. کار و روند جمعیت 
در هم  تنیده اند و درک عوامل سخت جمعیتی براي ایجاد 

یک تصویر قابل قبول از آینده  کار حیاتي است. 
تاکنون چهار نسل مجزا در محیط کار وجود دارد: 
سنتي ها )بچه هاي متولد حدود سال هاي ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۵( ، 
انفجار جمعیتي ها )متولدین حدود سال هاي ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۴( 
، نسل X )متولدین حدود سال هاي ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۹( و نسل 
Y )متولدین حدود سال هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵(. نسل بعد 
هم که پس از سال ۱۹۹۵ متولد شده اند نسل Z هستند.

کنیم  تصور  که  است  اشتباه  این  جامعه:  نیروي   .۴
فناوري،  نیروهاي  توسط  شدن  احاطه  با  انسان ها  ما 
جهاني شدن و جمعیتی ثابت مي مانیم. بشریت در گذشته 
این تغییر، تداوم خواهد  نیز  آینده  تغییر کرده است و در 
داشت. پرسش این است که تغییرات چگونه خودشان را 
آشکار خواهند ساخت. اگر به انقالب صنعتي اول نگاهي 
بیفکنیم، مي بینیم که گروه هاي بزرگي از مردم از حواشي 
شهرها براي کار در کارخانه ها به شهرها نقل مکان کردند. 
این تجربه ها شیوه هایي را که مردم زندگي و جامعه خود 
افراد  که  را  راه هایي  آن ها  ساخت.  دگرگون  مي دیدند  را 
درباره خود یا دیگران فکر مي کردند تغییر دادند و امیدها 

و آرزوهاي آن ها را در مورد کار متحول ساختند.
طي دهه هاي آینده، مي توانیم انتظار داشته باشیم که 
زنان با صعود به باالترین پله هاي زندگي سازماني، نقش 
برجسته اي در ساختن و رهبري شرکت ها و کسب وکارهاي 

کارآفرینانه داشته باشند.
شدید  افزایش  کار،  شدن  صنعتي  مسائل  از  یکي 
اوقات فراغت،  بیشتر  تا دهه ۲۰۱۰،  زمان فراغت است. 
به صورت غیرفعال و نامؤثر صرف تماشاي تلویزیون مي شد. 
مي توان گفت در دهه هاي آینده، رشد مشارکت مجازي، 
فراغت مؤثر پدید خواهد آورد که مي تواند بر فعالیت هاي 

بهره ورتر متمرکز شود.
آینده   در  ما  که  شیوه اي  انرژي:  منابع  نیروي   .۵
کار مي کنیم از نزدیک با دسترسي به انرژي و تأثیر این 
دسترسي بر محیط پیوند خورده است. از این پنج نیرو، مردم 
احساس ارتباط بیشتري با این نیرو مي کنند و هنوز نسبت 
به این نیرو ناتوان هستند. بسیاري هنوز احساس مي کنند 
که شبحي آن ها را دربرگرفته است: شبح افزایش بي وقفه 

هزینه هاي انرژي و تغییر سریع آب و هوا.
البته نسبت به محیط و آینده  سیاره مراقب هستیم، 
در  هستند.  بلندمدت تر  موضوع هاي  این ها  همه  اما 
حتي  و  شرکت ها  و  افراد  از  بسیاري  براي  کوتاه مدت، 
سازماندهي  براي  فوري  محرک  هیچ گونه  حکومت ها، 
براي  زندگي  سبک  یا  شرکت ها  سیاست هایشان،  مجدد 
اجتناب از طرح و تصویري که در اطالعات به آن توجه 

مي کنیم وجود ندارد. 
طي دهه هاي آینده، منابع انرژي جهان که به آساني 
همزمان،  مي گذارند.  کاهش  به  رو  هستند  دسترس  در 
نیازمندي کشورهایي مانند چین و هند به منابع به شدت 
تأثیرات فوري باال رفتن هزینه  از  افزایش مي یابد. یکي 
منابع آن است که جابه جایي کاالها و انتقال افراد به  طرز 

قابل توجهي کاهش مي یابد.

مسیرهاي آینده
به روشني  آنچه  مي نگریم،  آینده  به  دقیق تر  وقتي 
معلوم مي شود این است که در حقیقت نه یک مسیر، بلکه 
مسیرهاي متعدد محتملي به  سوي آینده وجود دارد. براي 
هر یک از ما امکان دارد مسیري را رو به آینده بسازیم که 
جنبه هاي منفي پنج نیرو را برجسته کند. این ها تبدیل به 
آینده اي پر از انزوا، ازهم گسسته، خودپرستانه و سرشار از 
محرومیت مي شود. این "آینده  تاریک"  است که در آن، 
پنج نیرو از امکان هرگونه عملي پیشي مي گیرند. در آینده  
انجام  براي  دیگري  با  تا  نیست  آماده  هیچ کس  تاریک، 
عمل منسجم یا تغییر وضع موجود کار کند. در این آینده، 

برخورد با مسائل جاري، بدون ثبات و انسجام روی مي دهد 
و رخدادها بر اقدام ها پیشي مي گیرد.

همچنین آینده اي وجود دارد که جنبه هاي مثبت پنج 
نیرو براي خلق دستاوردهاي بیشتر تحت کنترل درآمده اند. 
این ها مسیر شغلي هستند که در آن تشریک مساعي و 
همکاري نقش اصلي را ایفا مي کند، انتخاب و خردورزي 
تمرین مي شود و اقدام ها راه توازن بیشتر در کار را خلق 
کارکردن،  شیوه هاي  با  افراد  روشن،  آینده   در  مي کنند. 
یادگیری سریع از یکدیگر و جذب سریع تر  ایده هاي خوب 
تجربه کسب مي کنند. این آینده اي است که مي تواند وقتي 
افراد عماًل تصمیم مي گیرند و انتخاب مي کنند سربرآورد و 
با نتایج این انتخاب ها به منصه ظهور برسد. این آینده اي 
است که افراد مي توانند با دیگران هماهنگ تر کار کنند، 
زندگي  و بخش هاي مختلف  باشند  ماهرتر  و  ارزشمندتر 

کاري مي تواند به شیوه اي قابل اعتماد یکپارچه شود.

وجوه آینده  تاریک 
۱. گسستگی: جهان ما گسسته شده است و به  نظر 
مي رسد هیچ فعالیتي بیش از سه دقیقه دوام نمي آورد! کار 
از حدود سال ۲۰۰۰ واقعًا شروع به تجزیه شدن کرد. این 
زماني بود که نیم میلیارد نفر به اینترنت دسترسي داشتند، 
صدها  روزانه  الکترونیکي،  پست  و  رومیزي  رایانه هاي 
ایمیل به صندوق پستی  شما می ریخت و تلفن همراه تان 
تا جایي که مي توانست گسست در کارتان ایجاد می کرد. 
تکه تکه شدن زندگي کاري ما بسیار آرام و آهسته رخ داد، 
به گونه اي که درد آن کم و غیرقابل توجه و شبیه داستان 
"قورباغه و آب داغ" بود. بنابراین، ما نتایج آن را بدون 

مقاومت پذیرفتیم.
تجزیه  بیشتر  هرچه  گذشته  سال   ۲۰ در  ما  جهان 
شده است و براي بسیاري از مردم این تجزیه و گسست 
در ۲۰ سال آینده افزایش خواهد یافت. هنگامي که زمان 
کاري گسسته مي شود، اولین قرباني آن تمرکز واقعی است. 
ظرفیت توسعه مهارت ها تنها در مدت هاي طوالني میسر 
محک  ساعت،   ۱۰۰۰۰ که  دریافت  لویتین  دنیل  است. 
مشترکي است براي دستیابي به مهارت. ترجمان این گفته 
تمرکز و تمرین سه ساعت در روز به مدت ۱۰ سال است. 
این تنها تمرین تمرکز نیست که صدمه دیده است. وقتي 
زندگي کاري تجزیه و به تکه هاي سه دقیقه اي گسسته و 
و  تأمل  فرصت  مي رود  دست  از  آنچه  مي شود،  شکسته 
برگشت به عقب و مشاهده دیگراني است که ماهرترند. 
این موضوع حائز اهمیت است، زیرا از طریق مشاهده افراد 
ماهرتر از خود است که شروع به درک و جذب تغییرات 
ظرفیت، در آنچه آن ها انجام مي دهند، مي کنیم و مي توانیم 

آن ها را جزو تمرین هاي کاري خود درآوریم.
وقتي زمان تکه تکه مي شود و هر لحظه به حساب 
مي آید، آنچه گم مي شود و از دست مي رود مجال خالق 
بازي، تفنن و تفریح است. در عوض، ما خواهان  بودن، 
لذت فوري و یادگیري فشرده هستیم. اگر فقط سه  دقیقه 
باید فوري باشد و  بنابراین، پاداش  فرصت داشته باشید، 
آموزه هاي یادگیري روشن، سریع و فشرده باشد. وقتي زمان 

تکه تکه مي شود، بازي و تفنن ضربه مي بیند. 
که  مواجه ایم  وضعیتي  با   ،۲۰۲۵ سال  در  انزوا:   .۲
چهره  روابط  از  عاري  کاریمان  زندگي  بافت  از  بسیاري 
روزانه  به چهره  روابط چهره  وقتي  بود.  به چهره خواهد 
را  امکاناتي  همه  و  همراهي  لذت  مي دهید،  دست  از  را 
از  است،  ساخته  را  کاریتان  زندگي  و  کار  روابط،  آن  که 
دست مي دهید. فقدان همدلي آسان، که بیشترین بخش 
زندگي ها کاري در سال ۱۹۹۰ بود، یکي از جنبه ها تاریک 

آینده  کار است. ما انسان ها  در گذشته، در حال و در آینده 
نیز به شدت تحت تأثیر حالت روابطمان با دیگران هستیم. 
سایر  از  بیش  همکاران  با  روابط  ما،  از  بسیاري  براي 
وقتي  که  نیست  تعجب انگیز  دارد.  ارزش  کار  جنبه هاي 
مي پرسیم چرا افراد ترجیح مي دهند در کاري بمانند، یکي 
از باالترین عوامل این است که "من دوستاني در کار دارم" 
و نیز نباید تعجب کنیم که مطالعات انجام گرفته توسط 
پژوهشگران در مدرسه پزشکي  ها روارد درباره سالمت و 
شادماني هزاران فرد در طول عمرشان تأثیر مشابهي را 
نشان مي دهد. آن ها که در زندگي شان شادترین هستند، 
لزومًا ثروتمندترین یا برخوردارترین نیستند. پژوهشگران 
دریافته اند که بزرگ ترین پیوند با خوشبختي عمر، داشتن 
با  تنهایي  دوستان نزدیک در زندگي است، در حالي  که 
به  قابل گسترش  به سرعت  و  به شدت مسري  و  بیماري 
دیگران همراه است. به همین دلیل است که روابط آسان، 
نزدیک و راحت به عنوان بخشي اساسي از سالمت ذهني 

و خوشبختي و شادماني شمرده شده است.
کار ما و زندگي خارج از کار ما، به ندرت از یکدیگر 
تأثیر متقابل  اوقات بین آن ها  کاماًل مجزا هستند. اغلب 
وجود دارد؛ چه از لحاظ عاطفي و چه از لحاظ شبکه ها  و 
شایستگي ها . گاه تأثیر بین آن دو مثبت است. خانه مي تواند 
داشتن  دوست  و  اعتبار  آرامش،  احساس  که  باشد  جایي 
کنیم. این ها  عواطف و احساسات مثبتی است که با آن ها 
کار روزانه را شروع مي کنیم و بنیان عاطفي را مي سازند 
که نقش مهمي  در کمک به رویارویی با تنش ها زندگي 

کاري ایفا مي کنند.
و  کاري  زندگي  بین  مثبت  چرخه  این  همچنین، 
خانوادگي مي تواند برعکس باشد. به  جاي تأثیر مثبتي که 
عواطف خانوادگي بر کار دارد، این تجربه هاي مثبت کاري 
را ترک  کار  ما محیط  اثر مي گذارند.  بر خانه  ماست که 
مي کنیم و با احساس مثبت و متعالي وارد خانه مي شویم. 
محل کار جایي است که مي توانیم شبکه هاي ارزشمندي 
به دست آوریم، مهارت های جدیدي در خود پرورش  دهیم و 
دانش خود را عمق بخشیم. این ها شایستگي ها  و ارتباطاتي 
با  بر مي گردیم  به خانه  است که مي تواند وقتي عصرها 

ما همراه باشد.
البته گاه مواردي وجود دارد که تأثیر بین این دو منفي 
است. محل کارمان به مکاني تبدیل مي شود که احساس 
عصبانیت، نارضایتي و بیمناکي مي کنیم. این احساسات منفي 
را با خود به خانه مي آوریم و همین احساسات تند است که تأثیر 
منفي بر ظرفیتمان براي یافتن خوشبختي در خانه مي گذارد. 
این چرخه بد مي تواند با خانه آغاز شود، آنجا نیز مي تواند محلي 
باشد که ما احساس ناامني، گناهکاري و غرق شدن توسط 
مطالبات دیگران  کنیم. این هاست که به احساسات و عواطفي 

تبدیل مي شود که با خود به محل کار مي آوریم.
انفجاري  رشد  انزوا،  کلیدي  پیشران هاي  از  یکي 
انزوایي  شهرها و مناطق شهري در سراسر جهان است. 
که بسیاري از نیروي کار در سال ۲۰۲۵ احساس خواهند 
کرد، از جدا افتادن آن ها از خانواده و اجتماعشان نیز ناشي 
مي شود و آن به  دلیل مهاجرت براي به دست آوردن شغل 

بهتر یا فرار از جنگ یا بالیاي طبیعي است. 
مي توان انتظار داشت که مهاجرت افراد ماهر و مستعد 
در هر نقطه دنیا براي پیوستن به مراکز اصلی استعدادها 
افزایش یابد. برخي ممکن است اگر حقوق کافي براي یک 
زندگي با استانداردهاي باال داشته باشند، ترجیح دهند در 
کشور خود بمانند و در خوشه هاي خالق یا مناطق بهره ور 
باشند تا از مهارت هاي خود بهره ببرند. بقیه ممکن است 
ترجیح دهند در بازارهاي رو به رشد کار کنند تا بتوانند از 

فرصت هاي کوتاه مدت استفاده کنند و از تجربه بین المللي 
سود جویند. برخي نیز واقعًا شهروند جهاني شده اند و بسته 
به استخدام جهاني و فرصت هاي سرمایه گذاري، نسبت به 

نقل مکان در هر زمان آزاد هستند.
۳. محرومیت: هنوز هم محور محرومیت وجود دارد، 
اما محور محرومیت تغییر کرده است: از "محل تولدتان" 
ارتباطات  و  ویژگي ها  طبیعي،  استعدادهاي  "انگیزه،  به 
شخصیتان" در سال ۲۰۲۵، مزیت جایي که متولد شده اید 
بسیار کمتر از سال ۱۹۶۰ خواهد بود. این بدان مفهوم است 
که در سال ۲۰۲۵، کسي که مثاًل در آمریکا یا اروپا متولد 
شده ممکن است مزیت کمتري نسبت به کسي که در مصر 
یا هند متولد شده داشته باشد، زیرا آن ها نه توانایي طبیعي 
و انرژي دارند و نه تمایلي براي کسب مزیت از آنچه در 

شبکه جهاني عرضه مي شود. 
محروم  قباًل  که  آن ها  به هم پیوسته،  جهان  این  در 
شده اند )به دلیل متولد شدن در مناطق روستایي مثاًل هند 
و صحراي آفریقا( اکنون با فکرشان و بلندهمتي شان، به 
مخزن جهاني استعداد مي پیوندند. آن ها که چنین نیستند 

فقیران جدید هستند، هرجا که متولد شده باشند. 
مي شود،  بیشتر  مردم  بین  کاري  تفاوت هاي  وقتي 
اختالف ها  این  مي کنند.  اعتماد  یکدیگر  به  کمتر  آن ها 
احتمااًل منجر به پریشانی بیشتر خواهد شد. افزایش آمار 
اضطراب و پریشانی طي سه   دهه گذشته در کشورهاي 
توسعه یافته مثل آمریکا گزارش شده است. دوستي تأثیر 
حفاظتي شگرفي دارد که ما را از پریشانی محافظت مي کند، 
زیرا احساس امنیت بیشتري مي کنیم و با دوستانمان در 

آرامش هستیم. 

وجوه آینده  روشن
آینده،  و خوش بینانه  روشن  وجه  در  ۱. هم آفریني: 
همکاري  براي  مکاني  به  تبدیل  جهان   ،۲۰۲۵ سال  در 
که  جایي  است؛  شده  زمانه  رسم  به صورت  هم آفرینی  و 
مردم از سراسر دنیا هم مایل و هم قادر به برقراری ارتباط 
براي اشتراک ایده ها و انرژي شان هستند. هیچ گاه چنین 

نبوده است. 
در سال ۱۹۹۰، همکاري نسلي در میان نسل پس 
از جنگ در حال افزایش بود. کساني که در دهه۱۹۵۰ در 
دنیاي تخریب شده پس از جنگ به  دنیا آمده بودند، پرورش 
یافته بودند تا با دیگران رقابت کنند. آن ها همچنین پرورش 
یافته بودند تا مصرف کننده دائمي باشند و استفاده از کاالها 

تبدیل به بخشي ضروري از روح این نسل شده بود. 
سال هاست درباره موهبت تنوع مي دانیم. تنوع ایده ها، 
دیدگاه ها، تفسیرها و راه حل ها، در ۲۰۲۵ یک موهبت است، 
زیرا تنوع از مجموعه اي از مردم که تک فرهنگي هستند 
پیشي مي گیرد. تنوع با گوناگوني دیدگاه ها و راه هاي دیدن 
جهان مي تواند مجموعه ای از مردمي را که تنها بر یک 

دیدگاه تکیه دارند به سرعت بهتر کند. 
حد  از  بیش  دنیاي  منفي  جنبه  اجتماعي:  تعامل   .۲
دنیاي  مثبت  جنبه  اما  انزواست.  و  تکه تکه شدن  متصل، 
عمیق تر  درک  و  مردم  بیشتر  مسافرت هاي  فوق متصل، 
دیگران و از طریق این درک، همدردي با وضعیت دیگران 
بارگذاري  را صرف  بسیاري، وقت و تخصص خود  است. 
مطالب آموزشي در وب براي هدایت و رهبري مردم سراسر 
دنیا یا تأثیرگذاري بر شرکت ها و دولت ها در زمینه هایي که 
به آن عالقه مندند مي کنند. این تصویر از جهان، احساس 
همدلي بیشتري را ایجاد کرده است که نه تنها به نزدیک ترها 
بلکه به دورترها هم مي رسد، به دیگراني که با آن ها تفاوت 
دارند و به آن ها که غریبه هستند. ۳. کارآفریني ُخرد: در سال 
۲۰۲۵ در سراسر دنیا، صدها میلیون نفر از مردم به عنوان 
کارآفرین خرد کار مي کنند و در آنچه که اکوسیستم نامیده 
شده است با هم همکاري خواهند داشت. این ها افراد همفکر 
را پیرامون یک ایده جمع مي کنند. به جاي شرکت ها، این ها 
خوشه اي از کارآفریني خرد هستند که بخش مهمي از جهت 

بازار را شکل مي دهند. 
نقش شرکت ها ایجاد بستر مشترک تجاري، طرح برخي 
قوانین ساده و تسهیل مشارکت براي مشارکت کنندگان است. 
توسعه  را  نوین  فناوري های  مداوم  به طور  آن ها همچنین 
می دهند و به کاربران به کمک ابزارها، در اتصال به شبکه 
یاري می  رسانند. این ابزارها طیف وسیعي دارند، از برگه کاال 
براي فروش در سایت eBay، که به اعضا اجازه مي دهد تا 
محصوالتشان را به فروش برسانند، تا رتبه بندي سیستم که 
به  وسیله آن خریداران، فروشندگان را رتبه بندي مي کنند و 
فروشندگان، بر اساس ارائه خدمات معتبر به مشتري براي 

خود شهرتي دست و پا مي کنند. 

به کارگیري منابع براي انجام تغییر
بنابراین، باید دید در خلق آینده  کاري مطمئن چه 
فرضیه هایي باید در نظر گرفته شود و براي آینده  زندگي 
کاري چه تأثیراتي باید انتظار داشت؟ در فرضیه هایي که 
هر یک از ما براي ساخت و هدایت یک آینده  کاري معنادار 
و ارزشمند طی دو دهه آینده در نظر می گیریم، پیش بیني 
این است که سه تغییر جهت عمده وجود خواهد داشت که 

هر یک از آن ها متکي و مبتني بر منابعي است:
۱. تغییر اول: اولین تغییر این است که از همه کاره 

کنیم.  چندبعدي حرکت  متخصص  به سمت  هیچ کاره  و 
این  شماست.  فکري  سرمایه  سرمایه،  یا  منبع  نخستین 
سرمایه ترکیبي است از آنچه مي دانید و تواناییتان براي 
چالش ها.  و  موضوع ها  درباره  هوشمندانه  و  عمیق  تفکر 
ساختن این سرمایه فکري که بیشتر بر عهده تحصیالت 
و آموزش است، با هدف افزایش توانایي هاي شناختي و 
یادگیري عمیق انجام مي شود. سرمایه فکري نقش کلیدي 
معنا که محدوده  این  به  بازي مي کند،  توسعه شغلي  در 
دانشي را تعریف مي کند که آن را کسب کرده اید و توانایي 
کار در این محدوده دانشي. واضح است که در آینده، سرمایه 
فکري در خلق شغل و مسیرهای شغلی ارزشمند به طور 

فزاینده اي اهمیت پیدا خواهد کرد.
است.  فکري  سرمایه  توسعه  بیانگر  تغییر  نخستین 
در یک جهان به هم پیوسته و دنیایي که به لحاظ فناوري 
توانمند است، همیشه هزاران و شاید میلیون ها نفر از مردم 
هستند که به اندازه شما مي دانند و در عین حال مي توانند 
آن را سریع تر، ارزان تر و شاید بهتر انتقال دهند. در آینده 
باید خودتان را از جمع متمایز کنید. این را باید از طریق 
بنیاني عمیق و صرف وقت و منابع براي خلق شاکله اي از 
دانش و مهارت ها یا به عبارت دیگر، دستیابي به تخصص 
و خبرگی فراهم کنید. به  هر حال، تمرکز بر یک زمینه 
و تخصص در آن خطرناک است. چه اتفاقي مي افتد اگر 
آن زمینه منسوخ یا کم ارزش شود یا نسبت به آن کم کم 
بي عالقه شوید؟ در گذشته، و در زندگي کوتاه کاری تمرکز 
بر یک حرفه متعارف بود. در آینده، دوران طوالني حرفه اي 
به این معناست که مي توانید در یک زمینه مسلط باشید 
یا به زمینه هاي مرتبط بروید یا حتي وارد حوزه اي کاماًل 
متفاوت شوید. بنابراین در اولین تغییر، به  جاي آنکه از هر 
چیز مقدار کمي بدانید، باید کسي باشید که به هر زمینه 

کاماًل مسلط است. 
رقباي  از  شدن  تبدیل  تغییر  دومین  دوم:  تغییر   .۲
سرمایه  یا  منبع  دومین  است.  نوآور  رابطان  به  منزوی 
این  است.  اجتماعي  کاریتان سرمایه  زندگي  در  ارزشمند 
و  دارید  که  است  روابطي  تمامي  جمع  حاصل  سرمایه 
این  از  برخي  شماست.  شبکه هاي  عمق  و  گستردگي 
در  است،  شخصي  شادي  از  واقعي  منبع  و  قوي  روابط 
حالي  که بسیاري دیگر ضعیف ترند و شما را قادر مي سازند 
از  یکي  باشید.  مرتبط  مردم  از  مختلف  گروه هاي  با  تا 
ساختن  کار  آتي  دهه هاي  فرصت هاي  شگفت انگیزترین 
سرمایه اجتماعي به شیوه اي خواهد بود که در گذشته هرگز 
ممکن نبود. با پنج میلیارد نفري که با شیوه مشارکتي به 
یکدیگر پیوسته اند، احتماالت بي پایان هستند. چالش پیش 
رو عبارت است از مقاومت در برابر وسوسه غرق شدن و 
اجتناب مي شود که  انزوایی  از  در حالي که  تجزیه شدن، 
براي  باشد.  به رشد همراه  رو  دنیاي مجازي  با  مي تواند 
به  نیاز  متصل،  حد  از  بیش  دنیاي  از  رهایی  از  اطمینان 
اتصال  مشارکت،  درباره  تفکرتان  در  بنیادین  تغییر  یک 

و نوآوري است.
در حالي  که شایستگي  هاي تخصصی، دانش تخصصی 
و شبکه تان ارزش می آفریند، ارزشتان به خودي خود در آن 
کافي نیست. در دنیاي به هم پیوسته و وابسته مشخص است 
که نوآوري و خالقیت یکي از مهم ترین آرمان های توسعه در 
آماده سازي براي  دهه هاي آینده است. این خالقیت و نوآوري 
در ابتدا با پیوستن به دانش تخصصی، مهارت ها و شبکه هاي 
دیگران به دست مي آید. در این اختالط یا ترکیب است که 

امکانات نوآوري واقعي ایجاد مي شود.
قدرت اجتماعي  گروه کوچکي از مردم هستند -مثاًل 
در حد ۱۵ نفر- که آن ها را مي شناسید و وقتي دچار سختي 
مي شوید مي توانید با آن ها تماس بگیرید و مطمئن هستید 
که به شما کمک مي کنند. دوستیتان با دیگران مي تواند به 
سال ها قبل برگردد، برخي از آن ها در همان محل کارتان 
خواهند بود، برخي نه؛ برخي را بارها خواهید دید، در حالي که 

دیگران ممکن است در کشورهاي مختلفي باشند.
۳. تغییر سوم: تغییر سوم عبارت است از تبدیل شدن 
سومین  مشتاق.  تولیدکننده  به  حریص  مصرف کننده  از 
احساسی  سرمایه   ، دسترس  در  منبع  یا  سرمایه  از  منبع 
است؛ اینکه تا چه حد قادر به درک خود هستید و نسبت 
به انتخاب هایي که مي کنید واکنش نشان می دهید. این 
انعطاف پذیري  ساختن  ظرفیت  درباره  همچنین  منبع 
احساسي و شکیبایي است که براي انجام اقدام شجاعانه 
بسیار حائز اهمیت است. در سرمایه احساسي و عاطفی، 
شاید مهم تر از همه، میزان درکي باشد که مي توانید توسط 
آن انتخاب هایي کنید که براي زندگي تان شادي خلق کند 
و اجازه  دهد تا در هماهنگي با ارزش ها و کارتان زندگي 
کنید. این سرمایه مستلزم آن است که درباره اینکه خواهان 
چه نوع زندگي کاري هستید خوب فکر کنید. همچنان  که 
به نیروهایي نظر مي کنید که دنیاي شما را طي دهه هاي 
آتي شکل مي دهند، آنچه واضح است این است که صرفًا 
امید بستن به استانداردهاي باال براي زندگي کافي نخواهد 
نبود. آنچه براي توسعه سرمایه احساسی حیاتي تر است، 
انتخاب هایي است که مي کنید و نتایجي است که آماده 

رد و بدل کردن آن هستید. 
و  شایستگي ها  مفروضات،  تغییر  سخت ترین  این 
نوع  آن  به   طرف  تغییر  درباره  سوم  تغییر  عادت هاست. 
زندگي کاري است که تجربه هاي بامعنا، پرشور، مثبت و 
مولد دارد و تغییر از زندگي کاري سنتي که مرکز ثقل آن 
نیازمند درک  تغییري دشوار و  این  پول و مصرف است. 
و  پیامدها  درباره  هوشمندانه  نگاه  و  انتخاب ها  از  عمیق 

گرایش دلیرانه به اقدام است. 
این تغییر حیاتي است، زیرا ما در نقطه عطف تاریخ 
صنعتي شدن کار هستیم. ما شاهد نابودي یکنواخت چیزي 
هستیم که ممکن است "مسیرهاي شغلي سنتي" و "کار 
سنتي" نامیده شود. شیوه جدید کاري مي تواند، به صورت 
در  بیافریند.  بیشتر  بسیار  فرصت هاي  و  آزادي  بالقوه، 
آینده، فرصت کار کردن در وظایفي را خواهید داشت که 
از آن ها  پیدا کردن همکاراني که  عاشق آن ها هستید و 
یاد بگیرید و رشد کنید. فرصت متعادل کردن زمان صرف 
شده براي کار را دارید و زماني که صرف مواجه شدن با 
وظایفي مثل خانواده، دوستان و خودتان مي کنید. به منظور 
به دست آوردن این فرصت ها، باید به سراغ انتخاب هاي 
هستید،  چه کسي  که  مورد  این  در  بروید؛  خیلي سخت 
آماده  که  مصالحه هایی  و  پیامدها  و  چیست  باورهایتان 

پذیرش آن هستید کدام است.
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مسیر شغلي به کدام سو مي رود؟
مسعود بینش1

مقدمه
پیش بیني آینده، نسبي است و جنبه هاي گوناگون آینده  کسب وکار و مسیر 
شغلي را مي توان با درجه هاي متفاوتي از دقت و اعتبار پیش بیني کرد. وقتي 
دقیق تر به آینده مي نگریم، به روشني معلوم است که در حقیقت نه یک مسیر، 
بلکه مسیرهاي متعدد محتملي به سوي آینده وجود دارد. این مسیرها حاصل 
نحوه تعاملمان با نیروهاي تأثیرگذار بر این تحوالت است. پیشران هاي تغییر 

و تحول را مي توان در ترکیب ظریفي از پنج نیرو یافت: نیاز به اقتصاد کم کربن، 
پیشرفت سریع فناوري، گسترش جهاني شدن، تغییرات ژرف در روند جمعیت 

و طول عمر و تغییرات مهم اجتماعي.
گاه مسیر آینده به گونه اي است که جنبه هاي منفي این پنج نیرو را برجسته 
مي کند و به آینده اي گسسته ، پر از انزوا، توأم با خودپرستي، محرومیت و فقر 
مي رسد. مي توان این آینده را »آینده  تاریک« نامید که در آن، این پنج نیرو 
به طور مجزا یا در ترکیب با یکدیگر، بر اعمال ما پیشي مي گیرند و انسان را 
در موضعي منفعالنه قرار مي دهند. گاه در این مسیر، جنبه هاي مثبت این پنج 

نیرو تحت کنترل انسان درمي آیند و انسان به صورت فعاالنه آینده را مي آفریند 
که تحت هدایت خودش قرار دارد. این آینده  را مي توان »آینده   روشن« نامید.
بنابراین، باید دانست که در دهه هاي آینده بسیاري از فرضیه ها سنتي 
درباره شغل و مسیر شغلي فرو مي ریزد. جهان با شتاب بسیار در حال گذار 
است و بسیاري از باورها درباره ماهیت کار و نحوه انجام آن در حال تغییر 
است. براي خلق یک آینده  کاري باارزش، باید تغییرات اساسي در فرضیه ها، 

دانش، مهارت ها، عادت ها و شیوه هاي کار ایجاد کرد. 



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

یکشنبه  25  مهر 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1857

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 27۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66۵62۸01-66917۳12 -6691۵26۸      
فکس:661261۳9

اجراي نمایشي یه یاد لوون هفتوان

که  ر  نطو هما تفاق  ا یش  نما
نظر  زیر  فتد،  می ا می شود  نوشته 
هنرجویان  حضور  با  بنائی  هومن 
کارگاه  گریم  و  بازیگری  کارگاه 
مشق هنر مراحل پیش تولید را پشت 
سر گذاشت و با هدف ایجاد انگیزه 

هزینه های  کارگاه  این  هنرجویان  رشد  و 
و  شده  ضبط  زودی  به  که  است  کرده  تامین  را  تئاتر  تله  این  تولید 
از  ۷ مونولوگ  اثر که شامل  این  در فضای مجازی پخش مي شود.  
قلم  به  عشق  تک گویی های  و  مرگ  تک گویی های  کتاب  مجموعه 
رفیع  روح  به  بنایي  هومن  توسط  است  شده  انتخاب  یحیایی  زهره 
و  می شود  تقدیم  هفتوان  لوون  گرانقدر  هنرمند  و  عزیزش  دوست 
که  همانطور  اتفاق  را  مونولوگ  مجموعه  این  نام  همین  برای  اصال 

کرده اند. انتخاب  نوشته می شود می افتد، 

شهرام مکري و داوري جشنواره شیکاگو

پنجاه و هفتمین دوره جشنواره 
شیکاگو از امروز آغاز به کار می کند 
و شهرام مکری  به عنوان یکی از 
 ۴ همراه  به  اصلی  بخش  داوران 
قضاوت  را  ها  فیلم  دیگر   عضو 

خواهند کرد. در بخش مسابقه اصلی ۱۳ 
فیلم به نمایش درمی آیند که ۶فیلم پیش 
از  فیلم دیگر هم   ۵ بود و  نمایش داده شده  این در فستیوال کن  از 
فستیوال ونیز به این جشنواره آمده اند. هیات داوران امسال عالوه بر 
ونیز و خرس طالی  )برنده شیر طالی  فرانکو رزی  از جان  مکری، 
برلین(، پاتریشیا رزما )کارگردان سریال موتزارت در جنگل  و  فیلم 
و  سینما  مطالعات  انجمن  کلینگر)رییس  باربارا  درختان(،  میان  در 
رسانه در لس آنجلس( و جان مانوئل دومینگوئز) منتقد مجله رولینگ 

استون( تشکیل شده است.

علي نصیریان و اقتباس در سینما

ر  د قتباس  ا مستند  مجموعه 
در  سعادت  مجتبی  ساخته  سینما، 
با  گفتگو  به  خود  مصاحبه  جدیدترین 
استاد علی نصیریان نشست. استاد علی 
نصیریان پیشکسوت سینما و تئاتر مقابل 

دوربین مجموعه مستند اقتباس در سینما به 
این  در  و  رفت  سعادت  مجتبی  کارگردانی 
گفتگو به اهمیت سینمای اقتباسی و جای خالی آن در سینمای امروزی 
ایران اشاره کرد همچنین به ناگفته هایی از نقش پردازی هایش در فیلم های 
اثر ناصر تقوایی و آقای هالو، ساخته داریوش مهرجویی  ناخدا خورشید، 
پرداخت. مجموعه مستند اقتباس در سینما به صورت گفتگومحور پیش 
می رود. بخشی از آن به تاریخچه اقتباس می پردازد که محمد رحمانیان 
درباره آن توضیح می دهد پس از آن با گویندگی شیرین میناسرشت وارد 

فضای چالشی و مباحث کارشناسی قسمت های بعد می شود.
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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

هوش مصنوعي به کمک بتهوون آمد!

یک سال پس از ۲۵۰ ساله شدن 
لودویگ فن بتهوون، سمفونی شماره 
نامدار  آهنگساز  و  موسیقیدان   ۱۰
آلمانی به لطف هوش مصنوعی کامل 
شد! سازمان دهندگان رویداد موسوم به 
شرکت کنندگان  برای  بتهوون فست 

دارند،  ویژه  هدیه  یک  آن   ۲۰۲۱ دوره  در 
نسخه کامل سمفونی شماره ۱۰ این موسیقیدان بزرگ آن هم در حالی 
که تنها چند طرح دستنویس و ناقص از آن باقی مانده است. گروهی از 
متخصصان موسیقی و کارشناسان هوش مصنوعی در پروژه ای مشترک 
موفق شدند این سمفونی را پس از حدود ۲۰۰ سال به سرانجام برسانند. 
پروژه کامل کردن سمفونی دهم بتهوون سال ۲۰۱۹ با مدیریت ماتیاس 
رودر از موسسه کارایان در سالزبورگ اتریش آغاز شد و حاال کارش به 
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محمد حسین زاده

در حالي کـه سـي و چهارمیـن 
جشـنواره فیلـم کـودک و نوجـوان 
بـه کار خـود پایـان داد و علیرغـم 
اخیـر برخـي  اینکـه در سـال هاي 
کـودک  ژانـر  در  سـینماگران  از 
فعالیت هـاي خوبـي داشـته اند ولي 
کمـاکان در این ژانر به شـدت دچار 
کمبـود هسـتیم و در ایـن بین قطعا 
مدیـران فرهنگـي و سـینمایي در 
کنـار اهالـي سـینما بایـد دسـت به 
دسـت یکدیگـر داده تـا ایـن ژانـر 
از مهمتریـن ژانرهـاي  اتفاقـا  کـه 
سـینمایي در جهان به شمار مي رود 
فرهنگسـازي  روي  نـد  مي توا و 
بـراي کـودکان و نوجوانـان بسـیار 
بـه  دیگـر  بـار  باشـد،  تاثیرگـذار 

روزهـاي اوج خـود بازگـردد.

غالمرضـا رمضانـي و جایـگاه 
کودک سـینماي 

نامـی  رمضانـی،  غالمرضـا 
شـناخته شـده در حـوزه سـینمای 
کـودک و نوجوان اسـت که روزگار 
کانـون  فیلم هـای  بـا  کودکـی اش 
پـرورش فکری کودکان و نوجوانان 
بـه  پربـار شـده اسـت.  گذشـته و 
از  یکـی  بـه  بعدهـا  کـه  طـوری 
ایـن  در  سرشـناس  فیلمسـازان 
حـوزه بـدل شـد و در طـول چنـد 
دهـه گذشـته آثـار خاطره انگیـزی 
را بـرای کـودک و نوجوان سـاخت. 
به بهانه جشـنواره کودک و نوجوان 
بـا او از دوران کودکـي اش گفتیـم 
زمینـه  ایـن  در  کـه  فیلم هایـي  و 
تولیـد کرده اسـت. او دربـاره دوران 
کودکـي و نوجوانـي اش گفـت: در 
دوران کودکـی و نوجوانـی ما یعنی 
سـنین بین ۷ تا ۱۴ سـال، سینمای 
کـودک بـا فیلم هایی کـه در کانون 
پـرورش فکری کودکان و نوجوانان 
ساخته شـده بود و در کتابخانه های 
درمی آمـد،  نمایـش  بـه  کانـون 
فعـال بـود. مـن خاطرم هسـت که 
تـا  را  فیلم هـای کانـون  از  برخـی 
۳۰ بـار هـم دیـده بـودم مثـل فیلم 
مسـافر از آقـای کیارسـتمی و یـا 
فیلـم هفت تیرهـای چوبـی سـاخته 
شـاپور قریـب، فیلـم سـاز دهنی از 
امیـر نـادری و فیلـم سـفر سـاخته 
پـرورش  کانـون  بیضایـی.  بهـرام 
فکری کـودکان و نوجوانـان در آن 
زمـان فیلم هـای کوتـاه، نیمـه بلند 
و بلنـد بـرای کـودک و نوجوان کار 
کـرده بـود و همـه خاطـرات دوران 
کودکـی و نوجوانـی مـا از سـینما با 

ایـن فیلم هـا رقـم خـورده اسـت.
اینکـه  دربـاره  فیلمسـاز  ایـن 
چطـور بـه ایـن ژانـر گرایـش پیدا 
کـرد مي گویـد: مـن معتقـدم کـه 
بـا  نوجوانـی  از  گـذار  پروسـه  در 
محـک زدن مسـیر ها و تجربه های 
مختلـف اسـت کـه هـر فـرد بـه 
در  و  می رسـد  عالقمندی هایـش 
بـه  ناخـودآگاه  بزرگسـالی  زمـان 
سـمت مسیری کشـیده می شود که 
در دوران نوجوانـی تاثیر عمیق تری 
بر او گذاشـته اسـت. بـرای من هم 
کـه دوران نوجوانـی در شهرسـتان 
امکانات مـان  می کردیـم،  زندگـی 
فراتـر از کتابخانه هـای کانـون نبود 

و ایـن مـکان مهمتریـن ملجاء ما و 
نـور چشـم و امیـد مـا بود کـه هم 
کار می کردیـم، هـم  تئاتـر  آن  در 
فیلـم می دیدیـم، هـم شـعر و قصه 
می خواندیـم. ایـن فضایـی بـود که 
ناخودآگاه در شـکل گیری شخصیت 
مـا اثرگـذار بود و من را به بازیگری 
عالقمنـد کـرد. البتـه بعد احسـاس 
کـردم که مسـیرم بازیگری نیسـت 
و چیـز دیگری اسـت. بـرای همین 
به نوشـتن داسـتان کوتاه، فیلمنامه 
و  پرداختـم  کوتـاه  نمایشـنامه  و 
سـرآخر به سـمت سـینمای کودک 

یافتم. سـوق 
دربـاره  مرضانـي  غالمرضـا 
جایـگاه فعلي سـینماي کـودک در 
کشـور مي گویـد: قطعـا در جایـگاه 
واقعـی خـودش نیسـت. در همـان 
سـال هایی کـه مـن از آنهـا حـرف 
زدم، اوج سـینمای کودک و نوجوان 
و فیلم های سـاخته کانـون پرورش 
فکـری کـودکان و نوجوانـان بـود 
کـه بودجـه سـاخت ایـن فیلم هـا 
و غیـر  تأمیـن می کـرد  کانـون  را 
بـرای  دیگـری  جـای  کانـون  از 
سـرمایه گذاری در زمینـه سـینمای 
سـینمای  در  االن  نبـود.  کـودک 
کـودک مـا ایـن اتفـاق نمی افتـد. 
کـه  هسـتند  نهادهایـی  و  مراکـز 
فقـط درصـدی از بـار مالی سـاخت 
فیلـم را بـه دوش می کشـند و در 
کـودک  سـینمای  شـرایط،  ایـن 
بالتکلیـف اسـت کـه چـه فیلمـی 
بسـازد، آیـا فیلـم هنری بسـازد، یا 
تجربـی و یـا تجاری؟ همـه چیز در 
یـک چهارراه چـه کنم قـرار گرفته 
باعـث  همیـن  و  اسـت  بالاثـر  و 
اثرگـذاری سـینمای  می شـود کـه 
کـودک مثـل آن دورانی کـه درباره 
آن صحبـت کـردم، نباشـد. بـا این 
حـال می تـوان گفـت که سـینمای 
کـودک و نوجـوان ایران در پروسـه 
و  دار  جـان  هنـوز  خـودش  رشـد 

تأثیرگـذار اسـت.

وحیـد نیکخـواه و اهمیت ژانر 
کـودک در جهان

وحید نیکخـواه آزاد یکي دیگر 
و  تهیه کننـدگان  کارگردانـان،  از 
در  کـه  اسـت  فیلمنامه نویسـاني 
حـوزه  در  گذشـته  ۴دهـه  طـول 
در  نوجـوان  و  کـودک  سـینمای 
لیـت  فعا مختلفـی  کسـوت های 
کـرده و مهمتریـن اثـر او در ایـن 
زمینـه فیلـم سـینمایی نصـف مال 
اسـت کـه  تـو،  مـال  مـن نصـف 
دربـاره  او  سـال ۸۵ سـاخته شـد. 
و  دوران کودکـي خـود  فیلم هـاي 
دوران  مـن  مي گویـد:  خاطراتـش 
را  متوسـطه  و  ابتدایـی  تحصیـل 
خوانـدم  درس  علـوی  مدرسـه  در 
و جالـب اسـت کـه در آن سـال ها 
کـه حدود اوایـل دهه ۴۰ می شـود 
تـا سـال های ۴۴ و ۴۵ بـرای مـا 
در مدرسـه فیلـم نشـان می دادنـد 
در  کـه  خاطره انگیـزی  فیلـم   ۲ و 
آن سـال ها در مدرسـه بـه تماشـا 
خیلـی  بچه هـا  همـه  و  نشسـتیم 
دوست داشـتند، فیلم بادکنک قرمز 
سـاخته آلبـر الموریـس بـود که ما 
ایرانی هـا این فیلمسـاز را با مسـتند 
بـاد صبـا کـه دربـاره ایران سـاخته 

بـود، می شناسـیم. فیلـم بادکنـک 
قرمـز اثـر الموریـس نـه تنهـا بـه 
گفتـه من، بلکه بنا بر نظر بسـیاری 
از کسـانی کـه در زمینـه سـینمای 
بسـیار  اثـر  می کننـد،  کار  کـودک 
درخشـانی اسـت و تاکنون نظیر آن 
سـاخته نشـده اسـت. فیلم دیگری 
کـه بـه خاطـر دارم فیلم سـپید یال 
بـود کـه درباره دوسـتی یک پسـر 
نوجـوان با یک اسـب وحشـی بود. 
در آن سـال های کودکی و نوجوانی 
ماهـی یک بـار بـرای ما در مدرسـه 
و  می گذاشـتند  نمایـش  بـه  فیلـم 
در همـان سـال ها بـود کـه کانـون 
پـرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هـم تاسـیس شـد و چند سـال بعد 
نیـز جشـنواره بین المللـی فیلم های 
کـودک و نوجـوان توسـط کانـون 
دوره  در  مـن  و  شـد  انـدازی  راه 
برنامه هـای  ثابـت  پـای  نوجوانـی 
این جشـنواره بـودم. کانـون در آن 
نیمـه  کوتـاه،  فیلم هـای  سـال ها 
بلنـد و یـا بلنـد می سـاخت و یـادم 
متنوعـی  برنامه هـای  کـه  هسـت 
هـم بـرای نمایـش فیلـم از جملـه 
خارجـی  فیلم هـای  و  نیمیشـن  ا
داشـت. جشـنواره کانـون در طـول 

سـه ماه تابسـتان در پـارک نیاوران 
و کتابخانـه کانـون برگـزار می شـد 
و شـامل مجموعـه متنوعـی از آثار 
تئاتـر، موسـیقی، نمایـش فیلم و… 
بـود کـه مـن بـرای تماشـای فیلم 
آنجـا می رفتـم. امـا در زمینـه فیلم 
چیـز  زمـان  آن  ایرانـی  سـینمایی 
زیـادی نبـود فقـط گاهـی وقت هـا 
فیلم هایـی بـود که شـخصیت های 
اصلـی آن بچه ها بودنـد، مثل فیلم 
مـراد و اللـه که صابر رهبر سـاخته 
بود. سـینمایی هم در آن سال ها در 

تهـران بود بـه نام سـینما موند، که 
سـالن کوچکی داشـت و تا سـال ها 
بعـد از انقـالب بـه نام سـینما قیام، 
در تقاطـع طالقانی و انقالب فعالیت 
داشـت و برنامه نمایـش فیلم برای 
بچه هـا داشـت کـه گاهـی هـم به 

ایـن سـینما می رفتیـم.
او دربـاره نگاهش به سـینماي 
کـودک و همینطـور نیـاز سـینماي 
کـودک و نوجـوان امـروز مي گوید: 
کـودک  سـینمای  از  مـا  تعریـف 
سـینمایی اسـت که بـرای کودکان 
و نوجوانـان اسـت نه دربـاره آن ها. 
تعـداد زیـادی از فیلم هایـی کـه ما 
در ایـن حوزه می سـازیم، فیلم هایی 
اسـت  نوجـوان  و  کـودک  دربـاره 
کـه بچه هـا عالقـه ای بـه دیـدن 
آنهـا ندارنـد. بزرگتریـن نیاز سـینما 
کـودک و نوجـوان امروز این اسـت 
بچه هـا  کـه  بسـازیم  فیلمـی  کـه 
دوسـت داشـته باشـند و بـا رغبـت 
دنبـال کننـد. در شـرایطی کـه بـه 
وفـور و بـه راحتی فیلم هـای خوب 
و  کـودکان  دسـترس  در  خارجـی 
نوجوانـان امـروز اسـت، اگـر غافل 
بشـویم همین آب باریکه سـینمای 
هـم  هـم  مـا  نوجـوان  و  کـودک 

و  افتـاد  خواهـد  جریـان  از  قطعـا 
سـوی  آن  شـد.  خواهـد  خشـک 
دنیـا، سـینما یـک صنعـت اسـت و 
محصـول تولیـدی آن بایـد بتوانـد 
جوابگـوی  اقتصـادی  لحـاظ  بـه 
سـرمایه گذاری کـه بـرای آن انجام 
شده باشد. کسـب رضایت مخاطب 
بـرای سـینماگران خارجـی بسـیار 
اهمیـت دارد امـا در ایران بسـیاری 
اوقـات همیـن کـه فیلمـی در یک 
دریافـت  بـه  موفـق  جشـنواره ای 
جایـزه شـود، برایمـان در اولویـت 

بـودن  بـه جـذاب  دیگـر  و  اسـت 
نوجـوان  و  کـودک  بـرای  فیلـم 
اهمیتـی داده نمی شـود. نکتـه مهم 
دیگـری کـه در سـینمای کودک و 
نوجـوان آن سـوی دنیا مـورد توجه 
قـرار دارد، ایـن اسـت که سـینمای 
نوجـوان  و  کـودک  بـرای  اکـران 
بـه سـمت سـینمای خانـواده میـل 
حرفـه ای  سـطح  در  و  می کنـد 
سـینمای کـودک و نوجوان، بیشـتر 
از آن کـه فیلـم کـودک و نوجـوان 
داشـته باشـیم، فیلم خانـواده داریم. 
فمیلـی مووی، کـه خانواده شـامل 
بزرگترهـا و بچه هـا همـراه بـا هـم 
بـه تماشـای فیلـم می رونـد و هـر 
دو از تماشـای فیلـم لـذت می برند. 
در همـه جـای دنیـا اینطـور اسـت 
کـه بچه هـا بـه تنهایـی نمی توانند 
بـا  همـراه  بایـد  و  برونـد  سـینما 
نـد  و بر سـینما  ن  یشـا گترها بزر
بنابرایـن اگـر تجربـه فیلـم دیـدن 
بـرای بزرگترهایـی کـه همـراه بـا 
کـودکان و نوجوانان خود به سـینما 
می روند، تجربه خوشـایندی نباشد، 
بنابرایـن سـینما رفتـن آن هـا هـم 
نمی توانـد ادامه پیدا کنـد. درنتیجه 
بخش قابل توجهی از مشـتری های 

در  نوجـوان،  و  کـودک  سـینمای 
سراسـر دنیـا، بزرگترهـای خانـواده 
هسـتند و بایـد سـینمای کـودک و 
نوجـوان هم به سـمت فیلم خانواده 
پیـش برود. البته در سـینمای ایران 
هـم نمونه هایـی از ایـن فیلم هـای 
را  بچه هـا  محوریـت  بـا  خانـواده 
داشـتیم کـه موفق هـم بوده اند. به 
عنـوان مثـال بایـد یادی هـم کنم 
از زنـده یـاد اصغـر عبداللهـی کـه 
فیلمنامه نویـس بـود و دو فیلمنامـه 
در این زمینه نوشـت یکی خواهران 

غریـب کـه کیومـرث پوراحمـد آن 
را سـاخت و دیگـری نصـف مـال 
مـن نصـف مـال تـو کـه مـن آن 
را سـاختم و هـر دو فیلـم قصـه ای 
اسـت کـه آدم بزرگ ها هم دوسـت 
دارنـد آن را دنبـال کننـد و هـر دو 
گـروه بزرگترهـا و بچه هـا بـا لذت 
آن را تماشـا می کننـد و بـا رضایت 

از سـالن سـینما بیـرون می آینـد.

بررسـي  و  فـروزش  ابراهیـم 
کـودک سـینماي  مشـکالت 

یکـی  ش  ز و فـر هیـم  ا بر ا
دنیـای  فیلمسـازان  مهمتریـن  از 
کـودک و نوجـوان ایـران اسـت. او 
از دهـه ۵۰ در طـول ۴ دهـه، آثـار 
مانـدگاری را بـرای دنیـای کـودک 
و نوجـوان خلـق کـرده، فیلم هـای 
کلیـد و خمـره از جملـه کارهـای 
زمینـه  ایـن  در  فـروزش  ابراهیـم 
برجسـته  فیلمسـاز  ایـن  هسـتند. 
بهتریـن  دربـاره  کشـور  سـینماي 
فیلم هایـی کـه در دوران کودکـی 
مي گویـد:  دیـده،  نوجوانـی اش  و 

دوران کودکـی مـن بـه سـال های 
قبـل از انقـالب برمی گردد و در آن 
زمان سـینمایی بـرای کودک وجود 
نداشـت. من بچه سـنگلج هستم و 
بعدهـا بـه چهـارراه حسـن آباد کـه 
معـروف  هشـت گنبد  میـدان  بـه 
بـود، نقـل مـکان کردیـم در ضلـع 
حسـن آباد  میـدان  شـرقی  جنـوب 
سـینمایی بـه اسـم میهـن بـود که 
حـاال تبدیل به پاسـاژ شـده و ما در 
دوران کودکـی و نوجوانـی بـا یک 
قرانی هایـی کـه جمـع می کردیـم 
دیـدن  بـرای  شـش زاری  بلیـت 
فیلم هـای صامـت می خریدیـم. آن 
زمـان فیلم هایـی که مـا می دیدیم 
بـه طـور مثـال رومئـو و ژولیـت یا 
همـان لیلـی و مجنون بـود و بعدها 
فیلـم سـه تفنـگ دار را هـم دیدیم. 
عالقـه مـا بـه سـینما بـه گونـه ای 
بـود کـه از صبـح سـینما می رفتیم 
سـینما  از  را  مـا  بـه زور  عصـر  و 
بیـرون می کردنـد و بعـد از آن هـم 
بـاز خودمـان نقش شـخصیت های 
فیلم هایـی را که دیـده بودیم، بازی 
می کردیـم. گاهی اوقات نیز پشـت 
می ایسـتادیم  سـینماها  ویتریـن 
نـگاه  را  فیلم هـا  عکس هـای  و 
می کردیـم و بـرای همدیگر تعریف 
مـن  به این ترتیـب  و  می کردیـم 
در دوران کودکـی بـا سـینما آشـنا 
شـدم. کمـی کـه بزرگتـر شـدیم، 
در دوران نوجوانـی همچنان سـینما 
بـه  حسـن آباد  میـدان  می رفتیـم. 
اللـه زار جنوبـی کـه مرکـز همـه 
آثار نمایشـی از جملـه تئاتر تهران، 
تئاتـر دهقان، کوچه ملی، سـینمای 
ملی، سـینما رکس و... بود، بسـیار 
نزدیـک بود و بـا پولی که داشـتیم 
سـینما می رفتیـم. در دوران کودکی و 
نوجوانی ما نه تلویزیونی وجود داشـت 
و نه سـینمایی برای کودک بود، هیچ 
شـبکه خارجی هم وجود نداشـت که 
فیلـم کودک و نوجوان ببینیـم و ما از 
نظـر سـینمای کـودک و نوجـوان در 

تاریکـی محـض قرار داشـتیم.
ابراهیم فروزش درباره مقایسه 
سینماي کودک در ایران و سینماي 
جهـان مي گوید: واقعیت این اسـت 
کـه سـینمای کودک آن سـوی دنیا 
از نظـر تکنولـوژی رشـد عجیبـی 
کرده اسـت و سـازندگان فیلم های 
کـودک و نوجـوان همـه ابـزاری را 
کـه برای دنیـای فانتـزی کودک و 
نوجـوان نیاز دارنـد، در اختیار دارند. 
فیلمسـازان کودک و نوجوان ما نیز 
از نظـر فکـری آثـار بسـیار خوبـی 

را سـاخته اند و کارهـای خوبـی در 
می تـوان  کـه  اسـت  انجـام  حـال 
بـه آن امیـدوار بـود. کـودک امروز 
بـا یـک کلیـک دنیایی برایـش باز 
می شـود که بتواند اوقـات فراغتش 
را پـر کنـد. وقتـی پـای تلویزیـون 
شـبکه های  انـواع  بـا  می نشـیند 
خارجـی روبرو می شـود و بازی های 
آنهـا  بـرای  بسـیاری  کامپیوتـری 
سـاخته شـده و در دسـترس آنهـا 
قـرار دارد. کـودک و نوجـوان امروز 
در دنیـای دیگـری سـیر می کننـد 
کـه اصـال قابـل مقایسـه بـا دنیای 
دستشـان  و  نیسـت  مـا  کودکـی 
بـرای دیـدن فیلم هـای مخصوص 
اگـر  اسـت.  پـر  کامـال  خـود  بـه 
فیلم های ایرانی مناسـب سـن خود 
نداشـته باشـند، می تواننـد بهتریـن 
در  ببیننـد.  را  خارجـی  فیلم هـای 
سـینمای ایـران، تک وتـوک بخش 
خصوصـی و دولتـی فیلم هایـی را 
بـرای کـودکان و نوجوان می سـازد 
کـه شـاید پـدر و مـادر کـودک و 
نوجوانشـان را بـه سـینما ببرنـد و 
کرونـا  شـیوع  شـرایط  در  آن هـم 
وضعیـت نامسـاعدتری پیـدا کـرده 
اسـت. امـا با ایـن بضاعت کـم نیز 
اگـر خوب نـگاه کنیـد، خواهید دید 
که جوانان مسـتعد ما کـه در زمینه 
دارنـد،  فعالیـت  کـودک  سـینمای 
از  خوبـی  فوق العـاده  فیلم هـای 
نظـر تکنیـک و موضوع می سـازند.
ایـن فیلمسـاز در بخش پایاني 
صحبت هـاي خـود بـه مشـکالت 
ژانـر کـودک پرداختـه و مي گویـد: 
یکی از مشـکالت سـینمای کودک 
و نوجـوان در ایـران ایـن اسـت که 
و  بزرگ ترهاسـت  بـرای  سـینما 
سـینمایی بـرای کـودک و نوجوان 
نداریـم و از سـوی دیگر با مسـائل 
مالـی در سـاخت فیلم هـای کودک 
و نوجـوان روبـه رو هسـتیم کـه از 
پخش کننـده  تهیه کننـده،  یک سـو 
و سـینما دار قـرار دارنـد و از طرف 
دیگـر صاحـب فیلم و فیلم سـاز که 
بایـد ببیند در این شـرایط نامسـاعد 
مـن  کنـد.  دخل وخـرج  چطـور 
نویسـندگان جوانـی را می شناسـم 
بـرای  را  خوبـی  بسـیار  آثـار  کـه 
و  نوشـته اند  نوجـوان  و  کـودک 
خوانـده ام  را  کتاب هایشـان  مـن 
مـا  فیلم سـازان  کـه  امیـدوارم  و 
کمـی هم به سـاخت آثار اقتباسـی 
توجـه کننـد و فیلم هـای اقتباسـی 
بـر اسـاس آثـار ایـن نویسـندگان 

شود. سـاخته 
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