
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در 4 سال گذشته

به تازگی کشور ترکیه از امضای قرارداد سه ساله 
برای خرید ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی با جمهوری 
آذربایجان خبر داد که طبق گفته کارشناسان امضای این 
قرارداد خطری برای ایران محسوب نمی شود و به نفع این کشور 

است که بازار ایران را حفظ کند.
هنوز  ترکیه  که  شرایطی  در  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
به  امسال  زمستان  آنها  موعد  که  گاز  تامین  بلندمدت  قراردادهای 

پایان می رسد را تمدید نکرده، تقاضای باال برای گاز طبیعی در سال 
جاری این کشور را مجبور کرده است خرید در بازار محموله های تک 
را افزایش دهد. وزیر انرژی ترکیه روز گذشته اعالم کرده که 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.
صفحه 3

وزیر بهداشت:

سرعت واکسیناسیون در ایران
 تحسین برانگیز است!

شرایط تزریق ُدز سوم واکسن های کرونا اعالم شد
قابل  بیماری های  اداره  رئیس 
بهداشت،  وزارت  واکسن  با  پیشگیری 
پزشکی گفت: طبق  آموزش  و  درمان 
کسیناسیون  وا کشوری  فنی  کمیته  مصوبه 
اولویتی  همان  براساس  شد  قرار   ، کووید۱۹ 
که هموطنان ُدز اول را دریافت کردند، ُدز سوم 

)یادآور( را هم دریافت کنند.
گوی  و  گفت  یک  در  زهرایی  محسن 
از روز  ُدز سوم واکسن  تزریق  افزود:  تلویزیونی 
کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  گذشته  شنبه 
به  بستگی  یادآور  یا  دز سوم  و  است  آغاز شده 

نوع واکسن نوبت اول و دوم دارد.
صفحه اول

سرمایه گذار کاروانسرای شاه عباسی ورزنه:

سرمایه گذاری در موقوفات پویایی اقتصادی را 
به همراه دارد

4
لزوم توجه به اختالالت روانی نوجوانان در دوران بلوغ 

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1858-  دوشنبه 26 مهر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
تيموري: سليقه 

مخاطبان ژانر کودك 
نسبت به گذشته تغيير 

کرده است

6ورزش
اداره ورزش زنان در 
دولت سيزدهم را به 
خودشان می سپاریم

5گوناگون

در حالي كه تنها چندروز از پايان جشنواره فيلم كودك و نوجوان 
گذشته، اما به نظر مي رسد كه موج اميد در بين اهالي سينما 
حضور  اخير  سال هاي  در  و  شده  ايجاد  ژانر  اين  به  نسبت 
هنرمندان نام آشنا در ژانر كودك باعث شده تا دلگرمي هايي 

در توليدات اين حوزه ايجاد شود.

به گزارش پايگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دكتر سيد حميد سجادی 
درباره نگاه اين وزارتخانه به ورزش زنان در تمام عرصه ها، گفت: بايد 
در حوزه ورزش زنان اقداماتی انجام دهيم كه بانوان به حق و حقوق خود 
برسند، وزارت ورزش و جوانان از تمام ظرفيت خود استفاده می كند تا 
ورزش زنان به جايگاه اصلی خود برسد و زنان ورزشکار به تمام حق و 

حقوق خود دست يابند.

تقويت سيستم ايمنی بدن ، بهترين دفاع در برابر بيماری 
است اما اكثر مردم توجه كمتری به آن می كنند مگراينکه 
همکارانشان را در حال سرفه، عطسه و آلوده كردن سطوح 
در  ما  مدرسه، همه  يا  كار  محل  در  چه  بيينند.  اطرافشان 
معرض خطر باكتری ها و ويروس ها هستيم كه می توانند 

وارد محيط خانه شوند.

تقویت
 سيستم ایمنی بدن 

با غذا

نیروی انتظامی محور تامین امنیت عمومی و اجتماعی  شگردی برای امتيازگيری از ایران!؟
در کشور است

وزیر کشور و جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور 
ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی پایه تامین امنیت و نظم عمومی 
پایدار در گرو هماهنگی همه  امنیت  تامین  در کشور است؛ گفت: 
دستگاه های ذیربط است و در این خصوص باید دستگاه ها برای رفع نیازمندی 

های ناجا هماهنگی های الزم را به عمل آورند.
صفحه 2

از  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
اعالم نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تا پایان هفته 
پذیرفته شدگان  آموزشی  و گفت: کالس های  داد  جاری خبر 
این آزمون در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از آبان ماه 

آغاز خواهد شد.

فاطمه زرین آمیزی ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: آزمون 
کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
طی روزهای ۶ تا ۸ تیر برگزار شد و تعداد ۶3۴ هزار و ۵۴ داوطلب 
در این آزمون شرکت کردند که حدود ۵3 درصد داوطلبان را زنان 

تشکیل می دادند.
صفحه 3

زمان اعالم نتایج نهایی آزمون ارشد مشخص شد
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وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
ــا و  ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــت: ب گف
ــالیانه  ــد س ــتغال، بای سیاســت های اش
یــک میلیون فرصت شــغلی در کشــور 

ــود. ایجاد ش
بــه گــزارش دنیــای جوانــان 
ــالع  ــی و اط ــط عموم ــز رواب از مرک
رســانی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی، حجــت اهلل عبدالملکــی، بــا 
بیــان ایــن مطلب در ســومین نشســت 
ســتاد اشــتغال قــرارگاه رفــاه مــردم و 
کمیســیون تخصصــی شــورای عالــی 
اشــتغال اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
تاکیــد رئیــس جمهــوری، بایــد ســهم 
ــق  ــا در تحق ــتگاه ه ــدام از دس هرک
یــک میلیون شــغل در ســال مشــخص 
شــود و ایــن موضــوع، بــدون همکاری 
همــه متولیــان در ایــن حــوزه محقــق 

نمی شــود.
ــه  ــر ک ــن خب ــالم ای ــا اع وی ب
نشســت بعــدی شــورای عالی اشــتغال 
ــا حضــور رئیــس جمهــوری برگــزار  ب
ــرد؛ در   ــدواری ک ــار امی می شــود، اظه
نشســت آتــی، برنامــه عملیاتــی تحقق 
یــک میلیــون فرصــت شــغلی در هــر 

ســال و کلیــات آن مصــوب  شــود. 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
بــا تاکیــد بر اینکــه چارچــوب مفهومی 
ــد  ــور، بای ــتغال کش ــوم اش ــت ب زیس
ــد بیــن تولیــد و اشــتغال ارتبــاط  بتوان
ــد  ــزود: بای ــد، اف ــرار کن ــی برق منطق
هرگونــه ایجــاد اشــتغال بــه افزایــش 
تولیــد منجــر شــود، تولیــد و اشــتغال 
دو روی یــک ســکه هســتند، اشــتغال 
ــگاه  ــدارد و در ن ــا ن ــدون تولیــد، معن ب
ــد  ــا، بای ــان ه ــالمی، انس ــاد اس اقتص

ــند. ــن باش ارزش آفری
بــه  اشــاره  بــا  عبدالملکــی 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  اینکــه 
اجتماعــی، هماهنــگ کننــده موضــوع 
ــا  ــتگاه ها و نهاده ــن دس ــتغال بی اش
در کشــور اســت، گفــت: مــا، وظیفــه 
ــور را  ــر ام ــام بهت ــهیل گری و انج تس
ــان اینکــه،  ــا بی ــم.وی ب برعهــده داری
ایجــاد اشــتغال، دارای اقتضائات کالن 
ــرد: در  ــح ک ــت، تصری ــی اس و بخش
موضــوع ایجــاد اشــتغال بایــد در ابتــدا 
شفاف ســازی الزم صــورت گیــرد و 
ســپس جامعــه هــدف در همه دســتگاه 
هــا بــه طــور کامــل مشــخص شــود. 
ــای  ــایی جغرافی ــرورت شناس ض

ــاف ــتغال و اصن اش
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 

اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  اجتماعــی 
در  اصنــاف  و  اشــتغال  جغرافیــای 
دســتگاه ها بایــد شناســایی شــوند، 
ــا  ــت ه ــت ها،کیفی ــد کمی ــزود: بای اف
و نقــش افــراد در اکوسیســتم اشــتغال 
کشــور مشــخص شــود.عبدالملکی، بــر 
بــاز طراحــی زیســت بوم ملــی اشــتغال 
ــدام از  ــهم هرک ــن س ــور  و تعیی کش

دســتگاه ها تاکیــد کــرد.
ــد  ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن عوامــل  ــاط منطقــی بی ــوان ارتب بت
ــرار  ــتغال برق ــاد اش ــف در ایج مختل
ســازی،  فرهنــگ  افــزود:  کــرد، 
ایجــاد  مشــاوره،  رســانی،  اطــالع 
زیرســاخت های الزم و آموزش هــای 
ــدی و  ــل کلی ــه عوام ــی از جمل مهارت
ــوزه  ــد در ح ــه بای ــتند ک ــی هس مهم
ایجــاد اشــتغال بــه آنهــا توجــه شــود.

در  کــرد:  تاکیــد  عبدالملکــی 
عالــی  شــورای  بعــدی  نشســت 
نبــه  دوجا مــه  هم نا تفا ل،  شــتغا ا
بیــن شــورای عالــی اشــتغال بــه 
نمایندگــی از وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی و دســتگاه های مربوطــه 
ــداد  ــه ام ــیما، کمیت ــدا و س ــد ص مانن
امــام خمینــی )ره(، وزارت اقتصــاد 
بانــک  ،شــهرداری ها،  دارایــی  و 
دیگــر  مجموعه هــای  و  مرکــزی 
منعقــد خواهــد شــد. وی تصریــح 
ــا  ــه ب ــه دوجانب ــن تفاهم نام ــرد: ای ک
هــدف تعییــن راهبردهــا  و نقشــه هــا 
ــن  ــتغال بی ــی اش ــوم مل ــت ب در زیس
دولــت و ســایر دســتگاه های مربوطــه 

می شــود.  منعقــد 
 عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه 
همــه دســتگاه ها، نهادهــا، بنیادهــا 
ــتغال  ــت اش ــد پیوس ــازمان ها بای و س
در برنامه هــای اقتصــادی و اجتماعــی 
خــود  را مشــخص کننــد، افــزود : 

ــتغال در  ــی اش ــای کل الزم اســت، نم
ــال  ــال ۱۴۰۰ و  س ــه  دوم س ۶ ماه

ــود.  ــیم ش ۱۴۰۱ ترس
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه دســتگاه ها 
ــرای  ــهیالت ب ــت تس ــال دریاف در قب
انجــام فعالیــت اقتصــادی بایــد ملــزم 
ــزود:  ــوند، اف ــتغال ش ــاد اش ــه ایج ب
ــمی،  ــد رس ــده بای ــاد ش ــتغال ایج اش
ــه ازای  ــد و ب ــدار باش ــه دار و پای بیم
هــر یــک میلیــارد تومــان، یــک شــغل  

در کشــور ایجــاد شــود.
وی تصریــح کــرد: همه دســتگاه 
هــا، بایــد اطالعــات مربــوط بــه 
ــی کســب و  اشــتغال را در ســامانه مل
کار و اشــتغال ثبــت کننــد و ضــروری 
اســت ایجــاد اشــتغال بــرای هــر فــرد 
در کــد ملــی افــراد ثبــت و درج شــود 
تــا بتــوان برنامه ریزی هــای دقیــق 
تــری در ایــن حــوزه صــورت گیــرد. 
بــر  تاکیــد  بــا  عبدالملکــی 
ضــرورت حفــظ و تثبیــت اشــتغال 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب موجود،گفــت:  ب
کرونــا در ســال گذشــته، یــک میلیــون 
ــن  ــزار فرصــت شــغلی از بی و ۹۰۰ ه
رفــت و اگــر اقداماتــی بــرای حفــظ و 
تثبیــت اشــتغال موجــود انجــام گیــرد 

ــت.  ــمند اس ــیار ارزش بس
ــه اینکــه وزارت  ــا اشــاره ب وی ب
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه 
موجــب قانــون،  فعالیــت هــای حــوزه 
اشــتغال را نظــارت مــی کنــد، اظهــار 
داشــت:  مصوبــات شــورای عالــی 

ــد. ــرا باش ــد الزم االج ــتغال بای اش
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
ــه در  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب اجتماع
ضــرورت  اشــتغال،  ایجــاد  حــوزه 
تمرکــز زدایــی بیــش از پیش احســاس 
ــتا،   ــن راس ــزود : در ای ــود، اف ــی ش م

ــی  ــب و کارهای ــعه کس ــود و توس بهب
کــه قابلیــت اشــتغال زایــی  بیشــتری 
ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــد، ض دارن
عبدالملکــی تصریــح کــرد: در 
ــت  ــتغال، الزم اس ــی اش ــورای عال ش
ــب  ــا در قال ــود ت ــم ش ــرایطی فراه ش
الزم  مجوزهــای   ، تفاهم نامه هایــی 
وزارت  و  خارجــه  امــور  وزارت  بــه 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی داده شــود 
و بتــوان از ظرفیت هــای منطقــه ای 
ــاد  ــرای ایج ــایه ب و کشــورهای همس

ــرد. ــتفاده ک ــتغال اس اش
رفــاه  و  ،کار  تعــاون  وزیــر 
ــر  ــتفاده موث ــرورت اس ــی ض اجتماع
ــادآور  ــب و کار  را ی ــس کس از اورژان
ــترک  ــت مش ــزود:  در نشس ــد و اف ش
کمیســیون تخصصــی شــورای عالــی 
اشــتغال و قــرارگاه رفــاه مــردم،  همــه 
ــش  ــای نق ــا ایف ــد ب ــا بای ــتگاه ه دس
موثــر، کمــک کننــد تــا تعهــد دولــت 
ــه ایجــاد  ــاز کشــور  ب ــان نی ــه هم ک
یــک میلیــون شــغل در ســال اســت، 

ــود. ــق ش محق
اعطــای وام بــه تنهایــی بــه 
ــد  ــد ش ــدار منجــر نخواه ــتغال پای اش
در ایــن  نشســت، معــاون توســعه 
ــاون  ــی وزارت تع ــتغال و کارآفرین اش
ــان  ــا بی ــز  ب ــی نی ــاه اجتماع کار و رف
اینکــه با اســتفاده از داشــبورد اشــتغال 
ــم  ــری و تصمی ــزارش گی ــکان گ ام
فراهــم  مســوولین  بــرای  گیــری 
ایــن  در  داشــت:  بیــان  می شــود، 
داشــبورد، خروجــی ها و دســتاوردهای 
اشــتغالی مشــخص شــده است.عیســی 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــد ک ــوری تاکی منص
مصوبــات شــورای عالــی اشــتغال، 
تصمیــم  و  سیاســتگذاری  هرگونــه 
گیــری بــر اســاس داده هــای ثبتــی در 
ــرد. ــورت می گی ــتغال ص ــبورد اش داش

ثبتــی  داده هــای  افــزود:  وی 
ــه  ــای هرگون ــبورد، مبن ــن داش در ای
سیاســت گــذاری معطــوف به اشــتغال 

ــود.  ــد ب خواه
کارآفرینــی و  توســعه  معــاون 
اشــتغال بــا اشــاره بــه اینکــه اعطــای 
پایــدار در  بــه اشــتغال  لزومــًا  وام 
ــار  ــد، اظه ــد ش ــر نخواه ــور منج کش
داشــت: اشــتغال پایــدار زمانــی صورت 
می گیــرد کــه ســهم بهــره وری در 
ایجــاد اشــتغال، بــه 2۸ درصــد افزایش 
ــی کــه در حــال حاضــر،  ــد در حال یاب
ســهم بهــره وری در کشــور کمتــر از ۶ 

درصــد اســت.

وزیر کار:

معاون امور زنان و خانواده رئیس  سالیانه باید یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شود
جمهور گفت: برای زوجین روستایی و 
عشایری دهه شصتی که تا پایان سال 
۱۴۰۰ ازدواج  کنند ۱۰۰ میلیون تومان 
وام عالوه بر وام ازدواج در نظر گرفته 

شده است.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه 
خزعلی  انسیه  دولت،  رسانی  اطالع 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
در آیین گرامی داشت روز جهانی زنان 
روستایی و پنجمین همایش ملی نقش 
در  عشایری  و  روستایی  زنان  آفرینی 
جواد  سید  حضور  با  که  پایدار  توسعه 
و  کشاورزی  جهاد  وزیر  نژاد  ساداتی 
جمعی از زنان روستایی و عشایری کشور 
برگزار شد، اظهار کرد: نرخ باسوادی و 
تحصیالت تکمیلی در روستاها و عشایر 
رو به رشد است و به ۸3 درصد نزدیک 

روستاها  در  بیکاری  نرخ  و  است  شده 
بسیار کاهش داشته است.

وی افزود: بازماندگان از تحصیل 
و ترک تحصیل در عشایر و روستاییان 
موضوع مهمی است که باید به خوبی 

به آن پرداخته شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس 
جمهور ادامه داد: به این منظور خوابگاه 
و  مرکزی   روستا  روزی،  شبانه  های 
که  است  اقداماتی  از  مجازی  آموزش 
گوشی  مانند  امکاناتی  و  شده  انجام 
هوشمند و تبلت در اختیار دانش آموزان 
و دانشجویان عشایری قرار گرفته است.

و  عشایر  کرد:  تصریح  خزعلی 
هستند  کشور  سرمایه های  روستاییان 
و  دارند  فوق العاده ای  ظرفیت های  که 
می توانند در تولید، کشاورزی و صنایع 
کشور  توسعه  و  حرکت  باعث  دستی 

شوند تا کشور را به جایگاه خود برسانند.
و  نشاط  شاهد  من  افزود:  وی 
ام  بوده  روستایی  زنان  در  توانمندی 
خرد  و  دستی  خانگی،  صنایع  تولید  و 
روستاها و عشایر در دست زنان است، 
این همت و اراده و جدیت برای استفاده 

از دسترنج بسیار افتخارآفرین است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس 
جمهور تاکید کرد: وظیفه ما این است 
که امکانات مورد نیاز اعم از آموزش 
ردسازی،  ندا ستا ا فرهنگ سازی،  و 
بازاررسانی محصوالت و تالش برای 
صادرات و همچنین تسریع در اعطای 
کنیم  فراهم  قشر  این  برای  را  مجوز 
نژاد  ساداتی  دکتر  از  که  جدیتی  با  و 
انجام  قابل  حمایت ها  این  ام  دیده 

بود. خواهد 
وی با بیان این که زنان روستایی 

در بخش مدیریتی در  شورای روستاها، 
حضور  ها  بخشداری  و  ها  دهداری 
دنبال  به  باید  کرد:  عنوان  دارند،  فعال 
و  فروش  برای  دائمی  های  نمایشگاه 
و  روستایی  زنان  محصوالت  عرضه 

عشایری باشیم.
تامین  بیمه  با  رابطه  در  خزعلی 
اجتماعی زنان روستایی گفت: موضوع 
را  خانوار  سرپرست  زنان  برای  بیمه 
پیگیری کرده ایم و مقدمات کار فراهم 
شده است تا این زنان تحت پوشش بیمه 

تأمین اجتماعی قرار گیرند.
وی در خصوص اعطای وام ازدواج 
به روستائیان و عشایر خاطرنشان کرد:  
برای زوجین روستایی و عشایری دهه 
شصتی که تا پایان سال ۱۴۰۰ ازدواج  
کنند ۱۰۰ میلیون تومان وام عالوه بر 

وام ازدواج در نظر گرفته شده است.

افزایش 100 میلیون تومانی وام ازدواج زوجین روستایی و عشایری دهه شصتی

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طبق 
مصوبه کمیته فنی کشوری واکسیناسیون کووید۱۹ ، 
قرار شد براساس همان اولویتی که هموطنان ُدز اول 
را دریافت کردند، ُدز سوم )یادآور( را هم دریافت کنند.
محسن زهرایی در یک گفت و گوی تلویزیونی 
افزود: تزریق ُدز سوم واکسن از روز شنبه گذشته در 
دانشگاه علوم پزشکی کشور آغاز شده است و دز سوم 
یا یادآور بستگی به نوع واکسن نوبت اول و دوم دارد.

وی اظهار داشت: در مراکز درمانی و بیمارستان 
هایی که بیماران مبتال به کرونا را بستری می کنند، 
همچنین مراکز ۱۶ ساعته و آزمایشگاه هایی که افراد 
سوم  دز  تزریق  کنند،  می  مراجعه  آنجا  به  مشکوک 
در اولویت قرار دارد،  بعد از آن تمامی کارکنان نظام 

سالمت این دز را دریافت خواهند کرد.
زهرایی تصریح کرد: اکنون تمامی مکاتبات برای 
تزریق دز سوم )یادآور( به دانشگاه های علوم پزشکی 
ارسال شده و واکسن نیز در اختیار آنها قرار گرفته است.

به گفته وی، نوع واکسنی که در دز سوم مورد 
استفاده قرار می گیرد بستگی به واکسنی دارد که افراد 
در دزهای اول و دوم دریافت کرده اند، به عنوان مثال 
کسانی که سینوفارم تزریق کرده اند، در نوبت یادآور 
یا سوم واکسن نوع غیرفعال شده ویروس آسترزنکا یا 

پاستوو کووک را دریافت می کنند.
زهرایی تاکید کرد: افرادی هم که در دزهای اول 
و دوم آسترزنکا و اسپوتنیک تزریق کرده اند، می توانند 

در دز سوم آسترزنکا و پاستو کووک دریافت کنند.

شرایط تزریق ُدز سوم واکسن های کرونا اعالم شد
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نماینده علی آباد: انتظارات فرهنگیان باید مورد توجه قرار گیرد
نماینده مردم علی آباد در مجلس با تاکید بر لزوم توجه به انتظارات فرهنگیان 
گفت:اگر بخواهیم توسعه بر مبنای الگوی پیشرفت ایرانی- اسالمی رقم بخورد 

آموزش و پرورش باید ساماندهی شده و نیروهای انسانی در آن تربیت شود.
رحمت اهلل نوروزی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در موافقت با 
تقاضای بررسی اولویت دار الیحه رتبه بندی معلمان، گفت: نگاه فرهنگیان کل 
کشور به مجلس است، هر ۴ نماینده مخالف تقاضای اولویت دار بررسی این الیحه 

نمایندگان تهران هستند و ارتباط بسیار کمی با فرهنگیان دارند.
نماینده مردم علی آباد در مجلس با اشاره به اظهارات الیاس نادران نماینده 
تهران، گفت: برای تمام امور آموزش و پرورش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 
در بودجه پیش بینی شده است، رهبر معظم انقالب بارها فرمودند که آموزش و 
پرورش سنگ بنای نظام است و کارخانه انسان سازی است، ما چگونه می توانیم 
مدیر، مدیرکل، استاندار، وزیر و یا مرجع تقلید تربیت کنیم بدون آنکه به فرهنگیان 

توجه داشته باشیم.
کنید،  مقایسه  دستگاه ها  سایر  با  را  فرهنگیان  جامعه  کرد:  اضافه  نوروزی 
انتظارات فرهنگیان باید مورد توجه قرار گیرد، در سال ۱3۹2 موضوع رتبه بندی 
مطرح شد و سال هاست که نمایندگان این مساله را برای رفع دغدغه فرهنگیان 

دنبال می کنند.
وی خاطرنشان کرد: مخالفان و نمایندگان تهران از نزدیک درگیر مشکالت 
آموزش و پرورش و مدارس نیستند و نگرانی و گالیه معلمان را نمی بینند، معلمان که 
باید دنبال یافته های آموزشی و پژوهشی باشند درگیر مسائل معیشتی خود هستند.
باید تالش  افزود:  منابع طبیعی مجلس  و  آب  عضو کمیسیون کشاورزی 
کنیم آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه و چشم انداز 2۰ ساله پویا، فعال و 
خروشان باشد. فرهنگیان باید هر روز تحول ایجاد کنند، نگاه انبیا به معلمان نیز 
همین گونه بود. در تمام کشورهای دنیا نیز معلمان از جایگاه باالیی برخوردارند 

حتی در برخی کشورها در سطح باالتر از پزشکان قرار دارند.
نماینده مردم علی آباد تصریح کرد: مشکالت اجرای رتبه بندی معلمان باید 
حل شود، آموزش و پرورش باید از حالت خمودگی خارج شود، نگاه امام خمینی 
بخواهیم  اگر  بود.  به همین شکل  فرهنگیان  به  نیز  انقالب  و رهبر معظم  )ره( 
توسعه بر مبنای الگوی پیشرفت ایرانی- اسالمی رقم بخورد آموزش و پرورش 

باید ساماندهی شده و نیروهای انسانی در آن تربیت شوند.

نماینده گنبد کاووس:
حل بحران های کشور نیازمند ایمان قلبی به تغییر و تحول است

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسالمی گفت: کارزار درهم 
تنیدگی مسائل و بحران های کشور مدیرانی الیق، کارآمد و انقالبی می خواهد که 

ایمان قلبی به تغییر و تحول داشته باشند.
 امان قلیچ شادمهر در نشست جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در نطق 
میان دستور خود خطاب به رییس جمهور گفت: دولت سیزدهم که با گفتمان تغییر 
در حول محورهای فسادستیزی و ناکارآمدی آمده است، در پی راهکارهای عملی 

برای برون رفت از این بحران باشد.
 نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس اظهار داشت: تا زمانی که تیغ تیز اصالح 
بر مثلث قانون، قدرت و قضاوت زده نشود، قانون شدید و الزم، قدرت اجرایی قهار 
و قضاوت عادالنه بی گذشت نزدیک نشود هر نوع تالشی برای مبارزه با فساد و 
ناکارآمدی نمایشی است و تا زمانی که تیغ تیز آن بر منشأ و کانون اصلی تولید 
فساد و ناکارآمدی اصابت نکند آنان را مجبور به عذرخواهی از ملت و پرداخت 

جرایم بسیار سنگین نکند عمال دردی را دوا نمی کند.
شادمهر  گفت: سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات با 
همکاری دولت و تصویب قوانین سختگیرانه ریشه ها و بسترهای فساد را ریشه 
کن کنند. مساله نشناختن کانون های فساد و ناکارآمدی نیست. موضوع فقدان 
عفونت  ریشه های  خشکاندن  و  تغییر  هزینه های  پرداختن  برای  الزم  جسارت 
است، البته این ها موضوعاتی هستند مردمان کف خیابان هم می دانند، مسئوالن 
و نمایندگان هم به آن اذعان دارند وی افزود: کارزار تبعیض و فقر، کارزار امنیت 
شغلی و تبعیض ها و تفاوت ها بین حقوق و دستمزد اقشار مختلف حقوق بگیران 
به خصوص کارمندان عادی و معلمان به گونه ای است که انتظار خدمت شایسته 

داشتن از معلم یا کارمند بی اساس است.
با  داشت:  اظهار  در مجلس  فناوری  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  عضو 
برای  دستگاه ها  دیگر  با  فرهنگی  بازنشستگان  و  معلمان  بین  فاحش  اختالف 
تربیت نسل های آتی باید نگران بود. این کارزار درهم تنیدگی مسائل و بحران ها 
و  تغییر  به  قلبی  ایمان  حداقل  که  می خواهد  انقالبی  و  کارآمد  الیق،  مدیرانی 

تحول داشته باشند.

وزیر کشور:
نیروی انتظامی محور تامین امنیت عمومی و اجتماعی در 

کشور است
وزیر کشور و جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ناجا با 
بیان اینکه نیروی انتظامی پایه تامین امنیت و نظم عمومی در کشور است؛ 
گفت: تامین امنیت پایدار در گرو هماهنگی همه دستگاه های ذیربط است و 
در این خصوص باید دستگاه ها برای رفع نیازمندی های ناجا هماهنگی های 

الزم را به عمل آورند.
فرماندهی کل  جانشین  و  وزیر کشور  وحیدی  احمد  ایلنا،  گزارش  ه 
نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی در حاشیه نشست فصلی فرماندهان، 
روسا و معاونان ناجا که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، گفت: هدف 
از برگزاری این نشست با حضور فرماندهان، روسا و معاونان ناجا،  اصلی 
عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی و تشکر از زحمات 

تمامی مسئوالن، فرماندهان و سربازان جان برکف ناجا است.
وی با بیان اینکه مجموعه کارکنان پلیس، پاسداران نظم و امنیت در 
کشور هستند گفت: امنیت امروز را مدیون حضور این عزیزان هستیم و به 
تعبیر فرماندهی معظم کل قوا، نیروی انتظامی از ستون های استوار امنیت 

در کشور است.
این جلسه  اهداف حضور در  از  اینکه یکی دیگر  بیان  با  وزیر کشور 
بررسی اقداماِت در دستور کار نیروی انتظامی است، عنوان کرد: کارهای 
بسیار مهمی در نیروی انتظامی خصوصا در حوزه هوشمندسازی پلیس انجام 
شده است؛ ان شاا... با تحقق پلیس هوشمند یک گام بسیار بزرگ در ارتقاء 

نیروی انتظامی برداشته خواهد شد.
وی تاکید کرد: نیروی انتظامی محور تامین امنیت عمومی و اجتماعی 
در کشور است؛ از اینرو تمامی دستگاه ها باید برای رفع نیازمندی های ناجا 

هماهنگی های الزم را به عمل آورند.
های  ظرفیت  از  انتظامی  نیروی  امروز  بحمدا...  کرد:  اظهار  وحیدی 
ارزشمندی برخوردار و همچنین با بهره مندی از فناوری های روز به عنوان 
نیروی حرفه ای مطرح است؛ ضمن اینکه نیروی انتظامی دارای نیروهای 
جان برکفی است که در تامین امنیت کشور و مردم و همچنین مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر و هرآنچه که جوانان این کشور را به تباهی می کشاند 

مبارزه می کنند.
وزیر کشور گفت: نیروی انتظامی استوارانه و مردانه در این راه ایستاده 
و ما نیز به آن افتخار می کنیم، از سویی عده ای حرف های بی منطق و 
ماجراجویانه می زنند اما ما می گوییم که سند صحت عمل کشور در مبارزه 

با مواد مخدر، شهدای بزرگ نیروی انتظامی در عرصه این مبارزه است.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، جانشین فرماندهی 
کل نیروهای مسلح در امور ناجا در پایان  در خصوص هوشمندسازی پلیس 
هم گفت: به کارگیری فناوری های روز، چابک سازی و پاسخ به هنگام، 
برای  سازمانی  برون  های  ظرفیت  از  استفاده  و  اطالعاتی  اشراف  توسعه 
خدمت رسانی بهتر و بیشتر از محورهای اصلی پلیس هوشمند است که در 

این راستا اقدامات مطلوبی انجام شده است.

وزیر بهداشت:

سرعت واکسیناسیون در ایران تحسین برانگیز است!
شت  ا بهد یر  ز و
به  گی  سید ر ص  خصو ر د
گفت:  پرستاران،  مشکالت 
پیشنهاداتی که ارائه شد ازجمله مرخصی 
تشویقی، حق پرستاران است، اما هنوز 
خاطرمان  ششم  پیک  و  کرونا  بابت 
آسوده نیست و باید درحالت آماده باش 
بمانیم. امیدوارم با انجام واکسیناسیون 
سراسری در ماه های آینده، در وضعیت 

بهتری قرار بگیریم.
دکتر بهرام عین اللهی، در جلسه 
با  که  پرستاری  نظام  عالی  شورای 
پرستاری،  نظام  حضور رییس سازمان 
و  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
اشاره  با  برگزار شد،  پرستاری  مدیران 
علما  با  دیدار  و  قم  به  کاری  سفر  به 
که  دیداری  در  کرد:  بیان  مراجع،  و 
مراجع  تمام  تقریبا  داشتیم،  مراجع  با 
قدردانی  پرستاری  جامعه  از  علما  و 
ارزشمند  بسیار  آنها  قدردانی  و  کردند 
است  این  دهنده  نشان  چراکه  است، 
که مراجع محترم از خدماتی که جامعه 
پرستاری به مردم ارائه می دهند، بسیار 

راضی هستند. 
مشکالت  حل  برای  افزود:  وی 
نظام سالمت، حجم زیادی از منابع الزم 
است تا کمبودهای بهداشتی و درمانی 
محروم،  مناطق  در  خصوص  به  مردم 
به  بیماران  از  بسیاری  زیرا  شود.  رفع 
مناسب  به درمان  دلیل عدم دسترسی 

دچار مشکل می شوند.
از  ما  انتظار  گفت:  اللهی  عین 
اما  است،  زیاد  پرستاری  نظام  سازمان 
حل  همبستگی  با  را  مشکالت  باید 
کنیم. برخی مشکالت داخل وزارتخانه 
است که با کمک دکتر عبادی در جهت 
برخی  اما  کنیم،  می  تالش  آنها  رفع 
دیگر خارج از وزارت بهداشت است که 
سازمان نظام پرستاری می تواند در این 

زمینه بسیار کمک کننده باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش 
بیان کرد: حرکت نظام های سالمت در 
جهان به سمت بیمارستان نیست، بلکه 
به سمت درمان سرپایی است. بنابراین، 
با  همگام  باید  نیز  ما  سالمت  نظام 
کشورهای دیگر به سمت مراقبت بیمار 
در منزل گرایش پیدا کند. اما متاسفانه 
در نظام بودجه ریزی کشورمان بودجه را 

براساس بستری شدن بیمار روی تخت 
بیمارستانی درنظر می گیرند.

باید  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
بیمار در  از  به سمت درمان و مراقبت 
منزل حرکت کنیم، تصریح کرد: در دنیا 
ثابت شده که وقتی بیمار در منزل خود 
می  مراقبت  و  درمان  و  شده  بستری 
شود، به خصوص در سنین سالمندی، 
روند بهبودی را با موفقیت بیشتری طی 
از منزل  می کند و استرس جدا شدن 
بیمارستان وجود نخواهد  و بستری در 
به  را  استانداردهایمان  باید  لذا  داشت. 

این سمت و سو ببریم.
مهمترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رکن در درمان موفق بیماران، پرستاران 
هستند، اظهار کرد: حضور پرستاران بر 
است،  دائمی  حضور  یک  بیمار  بالین 
پزشکان وقتی بیمار را معاینه می کنند، 
می روند، اما این پرستاران هستند که به 
صورت مداوم حضور دارند و از بیماران 

مراقبت می کنند. 
ضرورت  بر  تاکید  ضمن  وی 
در  گفت:  تخصصی،  پرستاران  تربیت 
ها  بیمارستان  تخصصی  های  بخش 
باید  یو،  و سی سی  یو  آی سی  مانند 
پرستار تخصصی حضور داشته و مهارت 
الزم را کسب کرده باشد. اکنون نیز در 
بیمارستان ها به صورت تجربی و عملی 
این اتفاق میفتد و پرستاران بعد از مدتی 
تخصصی،  های  بخش  در  کردن  کار 
اما  کنند،  می  کسب  را  الزم  مهارت 

بهتر است این موضوع به صورت علمی 
تر دنبال شود و در مورد پذیرش رشته 
توجه  آن  به  نیز   PHD و  ارشد  های 

بیشتری شود.
وزیر بهداشت بر لزوم ساماندهی 
دهنده  ئه  را ا خصوصی  های  بخش 
کرد:  بیان  و  تاکید  پرستاری،  خدمات 
این  به  باید  پرستاری  نظام  سازمان 
جامعه  در  نباید  کند،  ورود  موضوع 
اسم  که  شوند  پدیدار  هایی  شرکت 
پرستاری  تخصص  و  داشته  پرستاری 
ندارند، زیرا برخی از این شرکت های 
هستند  این  دنبال  به  صرفا  خصوصی 
دلیل  همین  به  باشند،  سودآور  که 
زیادی  سواد  حتی  که  ارزان  نیروهای 
ندارند، استخدام می کنند و آنها را برای 
می  منازل  به  پرستاری  خدمات  ارائه 
پیگیری  باید  موضوعات  این  فرستند، 
شوند تا شان پرستاران در جامعه حفظ 
شود و با نام پرستار، افراد دیگر خدمت 
رسانی نکنند و اعتماد مردم نیز به این 

مساله جلب شود.
گی  سید ر ص  خصو ر د ی  و
داد:  ادامه  پرستاران،  مشکالت  به 
پیشنهاداتی که ارائه شد ازجمله مرخصی 
تشویقی، حق پرستاران است، اما هنوز 
خاطرمان  ششم  پیک  و  کرونا  بابت 
آسوده نیست و باید درحالت آماده باش 
بمانیم. امیدوارم با انجام واکسیناسیون 
سراسری در ماه های آینده، در وضعیت 

بهتری قرار بگیریم. 

وزیر بهداشت در ادامه درخصوص 
واکسیناسیون کووید ۱۹ عنوان کرد: از 
دی ماه ۹۹ تا تیرماه سال جاری فقط 
۵ میلیون ُدز واکسن تزریق شده بود، و 
به مرز 72 میلیون ُدز رسیدیم، یعنی در 
عرض دو ماه و نیم حدود ۶7 میلیون ُدز 
واکسن تزریق شده است و این توفیق به 
دلیل هماهنگی بین سازمان ها و بخش 

های مختلف کشور به دست آمد. 
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت 
بهداشت، عین اللهی با بیان اینکه در 
هر کاری که مردم را به صحنه بیاوریم، 
موفق خواهیم بود، یادآور شد: مثال در 
پایانی  ساعات  تا  واکسیناسیون  مورد 
و  بودند  کار  پای  دانشجویان  شب، 
کردند،  می  رسانی  خدمت  مردم  به 
و یا اینکه بسیاری از اماکن و حسینه 
تبدیل  واکسن  تزریق  مراکز  به  ها 
شدند، شاید اگر خودمان می خواستیم 
از  بیش  دهیم  انجام  را  واکسیناسیون 
اما  انجامید،  می  طول  به  سال  یک 
ایران  در  واکسیناسیون  اکنون سرعت 
جهانی  سازمان  یندگان  نما نظر  ز  ا
ما  است.  نگیز  برا تحسین  بهداشت 
 ۸ حدود  که  امارات  جمعیت  اندازه  به 
میلیون نفر است، در یک هفته حدود 
۸ میلیون ُدز واکسن تزریق کردیم. تا 
قبل از این، در فضاهای مجازی همه 
نسبت به نبودن واکسن معترض بودند، 
اکنون که مشکل واکسن رفع شده، می 

گویند چرا واکسن می زنید؟

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

زمان اعالم نتایج نهایی آزمون ارشد مشخص شد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از اعالم نتایج نهایی آزمون 
کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تا پایان هفته 
جاری خبر داد و گفت: کالس های آموزشی پذیرفته شدگان این آزمون در 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از آبان ماه آغاز خواهد شد.
فاطمه زرین آمیزی ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: آزمون کارشناسی 
ارشد سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی طی روزهای ۶ تا ۸ تیر 
برگزار شد و تعداد ۶3۴ هزار و ۵۴ داوطلب در این آزمون شرکت کردند که 

حدود ۵3 درصد داوطلبان را زنان تشکیل می دادند.
وی در ادامه تاکید کرد: آزمون ارشد ۱۴۰۰، در ۶ گروه آموزشی برگزار شد 
که در گروه علوم انسانی بیش از ۴۰۸ هزار نفر ، در گروه علوم پایه بیش از 3۵ 
هزار نفر، در گروه فنی و مهندسی بیش از ۱2۵ هزار نفر، در گروه کشاورزی و 
منابع طبیعی ۱۴ هزار و ۶72 نفر، در گروه هنر ۴۶ هزار و ۸۵۶ نفر ، در گروه 
این  نفر و مجموعا ۶3۴ هزار و ۵۹ داوطلب در  دامپزشکی 2 هزار و ۵۴۵  
آزمون شرکت کردند. از مجموع ۱3۱ رشته  امتحانی آزمون کارشناسی ارشد، 
۶۴ رشته آن »بین رشته ای« است و داوطلب می توانست به جز رشته اول 

خود در این رشته ها نیز متقاضی باشد.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه نتایج نهایی 
پذیرفته شدگان ارشد ۱۴۰۰ تا پایان هفته اعالم می شود، اعالم کرد:  کالس 
های آموزشی پذیرفته شدگان این آزمون در دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی از آبان ماه آغاز خواهد شد.
زرین اظهار کرد:ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته 
حدودا ۱۴7 هزار نفر بود و حدودا ۱3۰ هزار ظرفیت نیز در دانشگاه آزاد اسالمی 
وجود داشت و با توجه به ضریب ریزش ها، امسال ظرفیت پذیرش داوطلب 
ارشد در کل زیر نظام ها حدود 3۰۰ هزار نفر پذیرش می شوند و تقریبا ۵۰ 

درصد داوطلبان می توانند وارد دانشگاه شوند.

رشته های مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی متنوع می شود
کشور  دانشگاهی  جهاد  کاربردی  علمی  عالی  آموزش  موسسه  رئیس 
گفت: راه اندازی رشته های مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با توجه به 

ظرفیت های مناطق مختلف کشور متنوع تر می شود.
جهاد  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  از  بازدید  در  گودرزی  محمدعلی 
برای  مناسبی  زیرساخت های  که  این  به  اشاره  با  اردبیل  استان  دانشگاهی 
دانشگاهی  جهاد  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  در  عالقه مندان  تحصیل 
اردبیل وجود دارد. افزود: این مرکز یکی از مراکز مجهز جهاد دانشگاهی در 
کشور به شمار می رود  و امکانات تحصیلی و رفاهی خوبی برای دانشجویان 

فراهم کرده است.
وی گفت: با توجه به ظرفیت های اردبیل در زمینه گیاهان دارویی و تولید 
فرش ، مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی این استان با اخذ کد رشته های 
باغبانی )گیاهان دارویی و معطر( و صنایع دستی- فرش دستباف در این زمینه 

خوب عمل کرده است.
گودرزی بر برگزاری رویدادهای علمی مرتبط با فرش در اردبیل تاکید 
کرد و افزود: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان اردبیل باید 
تالش مضاعفی در این زمینه داشته باشد و الگوی موفقی در زمینه تولید و 

عرضه مناسب فرش ارائه کند.
وی با اشاره به حرکت جهاد دانشگاهی در زمینه امور مغفول مانده کشور 
بیان کرد: بازدید از فعالیت های جهاد دانشگاهی استان اردبیل نشان داد که 
این واحد با تبعیت از این رویکرد و با راه اندازی مراکز نوآوری و شتاب دهی، 
درمان ناباروری و رشد فناوری گیاهان دارویی و همچنین خط تولید نشاسته 

حفاری، فعالیت های خود را برنامه ریزی کرده و پیش می برد.

پلیس در تعقیب زنی که با همدستی یک افغانی، مرد ثروتمند را کشت
2۶ تیر امسال مرد جوانی نزد پلیس رفت و از ناپدید شدن پدرش خبر داد و گفت 
پدرم وضع مالی خوبی دارد اما از روز قبل که برای انجام کاری از خانه بیرون رفت دیگر 

برنگشت و ناپدید شده است.
با شکایت پسر جوان تحقیقات برای یافتن مرد ۵۵ ساله آغاز شد. در حالی که مأموران 
بررسی ها برای یافتن مرد میانسال را آغاز کرده بودند، پسر وی به اداره آگاهی رفت و این 

بار راز آدم ربایی یک میلیاردی را برمال کرد.
او گفت: بعد از ناپدید شدن پدرم، مرد ناشناسی با ما تماس گرفت و مدعی شد که 
پدرم نزد او است. او شرط آزادی پدرم را پرداخت یک میلیارد تومان عنوان و تهدید کرد 
که اگر از این ماجرا به پلیس حرفی بزنیم پدرم را می کشد. ما هم از ترس اینکه برای 
پدرم اتفاقی رخ دهد بدون آنکه به پلیس حرفی بزنیم، یک میلیارد طال و دالر به آنها 

دادیم اما از پدرم خبری نشد.
کشف جسد

مأموران  داشت،  ادامه  میلیاردی  یک  گروگان  یافتن  برای  تحقیقات  که  حالی  در 
گشت کالنتری در بزرگراه امام رضا)ع( جسد مرد میانسالی را کشف کردند که با ضربات 

چاقو به قتل رسیده بود.
در بازرسی از جیب های قربانی مدرک شناسایی که هویت او به دست بیاید پیدا نشد 

اما در ادامه تحقیقات مشخص شد وی همان مرد ثروتمند گمشده است.
دستگیری متهمان

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان اداره آگاهی موفق به دستگیری2 متهم در این پرونده 
شدند. در تحقیقات حفیظ به جنایت اعتراف کرد و گفت: مدتی قبل در پارکی نشسته بودم 
که مرد جوانی به سراغم آمد. او سر صحبت را باز کرد و پیشنهادی وسوسه انگیز به من 

داد. او گفت مرد ثروتمندی را می شناسد که اگر او را برباییم پول خوبی به من می رسد. 
وسوسه های آن روز مرد جوان باعث شد که نقشه آدم ربایی را اجرا کنم.

او ادامه داد: من هم برای این کار از زن جوانی به نام نازنین کمک خواستم و قرار 
شد او به بهانه کار با مرد ثروتمند ارتباط بگیرد. بعد از مدتی هم به بهانه ای او را به محل 
قرار که اتاقک کوچکی در نزدیکی پارک بعثت بود، کشاند. زمانی که وی وارد اتاقک شد 

من او را خفه کردم. بعد هم جسدش را در کنار بزرگراه امام رضا)ع( انداختیم.
بدین ترتیب با اعترافات حفیظ  تحقیقات برای دستگیری نازنین آغاز شد اما ردی از 
وی به دست نیامد تا اینکه بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت درخواست 
کرد تصویر نازنین به عنوان یکی از متهمان پرونده منتشر شود تا چنانچه کسی از مخفیگاه 
و محل زندگی او اطالع دارد به پلیس ۱۱۰ یا بازپرسی شعبه ششم دادسرای امور جنایی 

پایتخت اطالع دهد.

قاتل نوزاد سنندجی بازداشت شد
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی استان کردستان از دستگیری قاتل نوزاد سنندجی 

توسط مأموران این نهاد خبرداد.
سرهنگ عبداهلل فاتحی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز سه شنبه 2۰ مهر ماه 
جاری با اعالم گزارشی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت طال و جواهرات 
از یک منزل مسکونی و مرگ مشکوک نوزاد ۱۸ ماهه در سنندج، بالفاصله بررسی موضوع 

در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و نگرانی افکار عمومی در این خصوص، 
تیم های بررسی صحنه جرم و کارآگاهان پلیس آگاهی استان در محل وقوع این حادثه 

جنایی حاضر و تحقیقات خود را در سریع ترین زمان ممکن آغاز کردند.
رئیس پلیس آگاهی کردستان تصریح کرد: در این مدت گمانه زنی های غیرمرتبط 
در خصوص علت وقوع این حادثه توسط رسانه های معاند صورت گرفت و این رسانه ها 
با هدف تشویش اذهان عمومی قصد موج سواری بر موضوع و ناامن جلوه دادن استان را 
داشتند که با پیگیری شبانه روزی نیروی توانمند استان این تحقیقات به سرانجام رسید 

و فرد قاتل به دام پلیس افتاد.
فاتحی اعالم کرد: کارآگاهان با انجام تحقیقات فنی و تخصصی از ساختگی بودن 
موضوع مطلع شدند و با هماهنگی مقام قضائی قاتل را که یکی از نزدیکان دختربچه بود 

دستگیر کردند که فرد قاتل در اظهارت خود به قتل اعتراف کرد.
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جواد احمدی

 Material به روزرسانی ویجت گوگل مپس، طراحی
You و قابلیت های جدیدی به همراه دارد

گوگل با انتشار یک به روزرسانی سمت سرور، طراحی Material You را 
به همراه چند قابلیت جدید به گوگل مپس اضافه می کند.

گوگل اخیراً ویژگی های جدیدی به گوگل مپس ))Google Maps اضافه 
به روزرسانی  شود.  مفیدتر  و  کاربرپسندتر  اپ  این  می شود  باعث  که  است  کرده 
مپس  گوگل  ویجت  به  ویژگی  چندین  مستقیم  به صورت  منتشرشده  سرور  سمت 

اضافه می کند.
مستقیمًا  می تواند  عالقه  مورد  مقصد  به  حرکت  اکنون  فون آرنا،  گزارش  به 
در صفحه اصلی انجام شود. به تازگی ویجت صفحه اصلی گوگل مپس در اندروید 
ویژگی های مفیدی دریافت کرده است که قباًل به ویجت مخصوص iOS ۱۵ اضافه 
شده بود. حاال اپلیکیشن مذکور اجازه می دهد مستقیمًا از صفحه اصلی خود به لوکیشن 
 Material You مورد عالقه تان بروید. همچنین این اپلیکیشن از رنگ های پویای
اندروید ۱2 پشتیبانی می کند. تمامی این موارد در یک به روزرسانی سمت سرور قرار 
دارند؛ در نتیجه نمی توانید آن را دستی نصب کنید و باید منتظر بمانید به طور خودکار 

به دستگاه شما منتقل شود.
انتخاب سریع تر مقصد توسط ویجت به روزشده گوگل مپس

در ابتدا، اجازه بدهید در مورد ویژگی ناوبری جدید صحبت کنیم. در حال حاضر 
ویجت جدید چندین میانبر مفید در اختیار دارد که به شما کمک می کنند راحت تر 
به لوکیشن های مورد عالقه خود بروید. این بخش می تواند میانبرهایی برای خانه، 
محل کار، رستوران ها و پمپ بنزین ها ارائه بدهد و تعداد میانبرهایی که می توانید 
انتخاب کنید به اندازه ویجت انتخاب شده بستگی دارد. اگر بزرگ تر باشد، می توانید 
مغازه های خواربارفروشی ، کافی شاپ ها، هتل ها و رستوران های غذاخوری را نیز به 

فهرست خود اضافه کنید.
u/Mathieu_G_ آی دی  با  کاربری  توسط  ابتدا  که  جدید  ویجت  این 

Gagnon در ردیت مشاهده شد، بخشی از  به روزرسانی بتای جدید مپس نسخه 
۱۱.3.۰ است. با استفاده از این میانبرها، می توانید بدون نیاز به باز کردن خود اپ 
و وارد کردن دستی مقصد، لوکیشن را انتخاب و حرکت کنید. ویجت مذکور دارای 
یک نوار جستجو در باالی صفحه است تا بتوانید لوکیشن های دیگر را نیز به سرعت 
پیدا کنید. در حال حاضر تنها تا ۸ میانبر را می توان به بخش ویجت ها، )هنگامی 

که در حداکثر اندازه قرار دارد( اضافه کرد.
به روزرسانی  دیگری که ویجت گوگل مپس دریافت کرد فقط در دستگاه های 
پویا  رنگ  جدید،  ویژگی  این  می شود.  داده  نشان   ۱2 اندروید  بتای  نسخه  دارای 
))Dynamic Color و کار آن، سازگار کردن رنگ پس زمینه و اپلیکیشن ها است 
 Material تا تجربه بصری سازگارتری داشته باشید. رنگ پویا همراه با بازطراحی
You در اندروید ۱2 ارائه می شود و هدف از آن داشتن تجربه دل پذیرتر با رنگ هایی 
است که با یکدیگر مطابقت دارند. البته تغییرات کوچک دیگری نیز در این بخش 
اعمال شده است.اگر تلفن شما دارای اندروید ۱۱ است و نسخه بتای اندروید ۱2 را 
پایدار سیستم عامل جدید هنوز به طور رسمی منتشر نشده  نصب نکرده اید )نسخه 
است(، ویجت گوگل مپس با رنگ آبی نمایش داده می شود. این به روزرسانی برنامه 
می دهد.  نشان  را  اصلی  صفحه  از  اپلیکیشن ها  برخی  کنترل  افزایش  برای  گوگل 
جدیدی  ویجت های  نیز   Drive و   YouTube Music،Google Keep
دریافت کرده اند. به خاطر داشته باشید که به روزرسانی ویجت گوگل مپس، سمت 
اندرویدی  تلفن  را در  اگر هنوز آن  اشاره کردیم،  قباًل  سرور است و همان طور که 

خود دریافت نکرده اید ، باید منتظر دریافت آن بمانید.
YouTube Music بازطراحی ویجت

اخیراً، گزارشی در فضای مجازی منتشر شد که در مورد به روزرسانی ویجت 
 Material You خبر می داد. بر اساس این گزارش، عناصر YouTube Music
اندروید ۱2 به این ویجت اضافه شده است. به روزرسانی این ویجت نیز سمت سرور 

است؛ در نتیجه اگر هنوز آن را دریافت نکرده اید باید بیشتر منتظر بمانید.
به عنوان  را  جدید   Material You گوگل  اپ های  از  بسیاری  تاکنون 
جمله  از  مختلفی  اپلیکیشن های  برای  گزینه  این  کرده اند.  دریافت  به روزرسانی 
Gmail ،Google Docs ،Google Drive و دیگر موارد و همچنین برای 
اپ ساعت و Google Lens در دسترس است. عالوه بر این Translate و 
انتشار  برای  تا  کرده اند  دریافت  را   Material You ویژگی های   Messages

نسخه پایدار اندروید ۱2 آماده شوند.

بیان  با  یک روانشناس 
اینکه ۱۴ سالگی سن شروع 
اختالالت روانی است و تمام 
آغاز  سالگی   ۱۴ از  روانی  بیماری های 
می شوند اما در اغلب موارد ناشناخته و 
درمان نشده باقی می مانند، درباره تفاوت 
افسردگی و درون گرایی نوجوانان گفت: 
نشانه های  و  معیارها  در  را  تفاوت  این 
افسردگی می توان جستجو کرد چراکه 
در تعریف افسردگی صحبت از هرگونه 
فرو  خود  در  اما  می شود  فرد  در  تغییر 
ویژگی های  جزء  درون گرا،  فرد  رفتن 

سالیانه او محسوب می شود.
آغاز  کرد:  اظهار  طلوعی،  شبنم 
دوره  این  با  همزمان  بلوغ  و  نوجوانی 
اوقات  دارد  دوست  نوجوان  که  است 
تا  مساله  این  و  باشد  تنها  را  زیادی 
اندازه ای طبیعی است. اگر این دوره با 
حتما  شود  همراه  افسردگی  نشانه های 
باید خانواده ها  برای حل این مساله به 

روانشناس و مشاور مراجعه کنند.
این روانشناس اندوه، اشک، گریه، 
ناامیدی، کاهش انگیزه فعالیت، خستگی 
انزوای  رفته،  تحلیل  انرژی  و  مداوم 
دیگران،  با  ضعیف  ارتباط  و  اجتماعی 
اعتماد به نفس پایین و احساس گناه، 
افزایش  شدن،  حساس  و  زودرنجی 
در  اشکال  تنفر،  و  خشم  و  بی قراری 
از  مکرر  غیبت های  دیگران،  با  ارتباط 

تمرکز  تکالیف،  انجام  عدم  و  مدرسه 
ضعیف بر روی مطالب، اختالل عمده 
در خواب و خوراک، افکار و رفتار دال 
تالش  و  گفتن  سخن  خودکشی،  بر 
جمله  از  را  منزل  از  رفتن  راستای  در 
و  کودکان  در  افسردگی  نشانه های 
و  نوجوانی  افزود:  و  دانست  نوجوانان 
از  حساسی  دوره  بلوغ  اولیه  سال های 
زندگی است که در آن تحوالت زیادی 
دوره  این  بسیاری  برای  می دهد،  رخ 
همراه  بسیاری  برای  و  انگیز  هیجان 
برخی  در  است.  هراس  و  استرس  با 
مدیریت  احساسات  اگر  موارد  این  از 
روانی  روحی  بیماری  به  منجر  نشوند، 

در نوجوانان می شود.

وی رشد شناختی در ایجاد انعطاف 
با  مقابله  برای  نوجوان  ذهن  پذیری 
اهمیت  دارای  را  امروزی  چالش های 
دانست و تصریح کرد: ترویج برنامه های 
منجر  نه تنها  نوجوانان  برای  بهداشتی 
در  آنها  سالمت  سطح  فزایش  ا به 
کوتاه مدت بلکه در دراز مدت منجر به 
پیشرفت اقتصاد جامعه می شود، در واقع 
پیشگیری با آگاهی بهتر انجام می شود و 
این به آن معنا است که فرد از همان ابتدا 
و  بیماری  به  ابتال  زودهنگام  با عالئم 
عالئم بیماری روانی آشنایی داشته باشد. 
در این رابطه معلمان و والدین می توانند 
مهارت های زندگی را به نوجوانان برای 
و  مدرسه  روزمره  چالش های  با  مقابله 

خانه آموزش دهند.
کمک  برای  طلوعی،  گفته  به 
و  روانی  اختالالت  از  پیشگیری  به 
جوانان  و  نوجوانان  میان  در  بیماری ها 
باید از سنین اولیه برای کنترل و بهبود 

بیماری های روانی تالش کرد.
سخنان  ادامه  در  روانشناس  این 
از  اجتماعی  خود، گفت: حمایت روانی 
نوجوان در مدرسه و سایر موقعیت های 
آسیب های  از  جلوگیری  در  اجتماعی 
روانی و اجتماعی آنها بسیار موثر و دارای 
هدف  به  رسیدن  برای  است.  اهمیت 
پیشگیری و کنترل بیماری های روانی در 
نوجوانان باید امکانات الزم برای آموزش 
کارکنان بهداشتی فراهم شود تا آنها در 
روانی  اختالالت  مدیریت  و  شناسایی 
نوجوانان سرعت بیشتری داشته باشند.

 : کرد توصیه  لدین  ا و به  وی 
ز  ا نان  نوجوا آگاهی  فزایش  ا برای 
شیوه های مراقب از سالمت روانی خود 
برای  آموزش هایی  باید  )خودمراقبتی( 
افزایش  راستای  در  معلمان  و  والدین 
داده  نوجوانان  ارتباطی  مهارت های 
شود. والدین باید گوش شنوای نوجوان 
باشند تا نوجوان در خانه احساس امنیت 
کند و شیوه رفتار با نوجوان را آموزش 
با حساس ترین دوره  بتوانند  تا  ببینند 
پرثمری  و  خوب  مواجهه  فرد  زندگی 

داشته باشند.

یک روانشناس مطرح کرد؛

لزوم توجه به اختالالت روانی نوجوانان در دوران بلوغ 
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ر  ا ز با رشناس  کا یک 
به  اعتقادی  گفت:  مسکن 
مسکن  قیمت  حباب  وجود 
ندارم. هرچه وجود دارد بر اساس قیمت 
مصالح و زمین است، البته خوشبختانه 
هم اکنون قیمت مسکن به ثبات رسیده 
برای  می توان  که  رشدی  حداکثر  و 
 ۱۰ بود  متصور   ۱۴۰۰ سال  دوم  نیمه 

درصد است.
داود بیدار اظهار کرد: هر ساله در 
شهریورماه به خاطر افزایش جابه جایی ها 
معامالت در بخش اجاره و خرید مسکن 
افزایش پیدا می کند که علت رشد نسبی 
معامالت در شهریور امسال نیز همین 
موضوع بود. اما به طور کلی متقاضیان 
به  نقدینگی  کمبود  مشکل  با  مسکن 
نسبت قیمت مواجه هستند؛ زیرا توان 
 ۶۰۰ حدود  افزایش  با  متناسب  خرید 
سال  چهار  طی  که  قیمت  درصدی 

گذشته اتفاق افتاده، رشد نکرده است.
بازار  نیستم که  معتقد  افزود:  وی 
وجود  که  هرچه  دارد.  حباب  مسکن 
مصالح  قیمت  اساس  بر  و  واقعی  دارد 
یک  با  ما  حال  هر  به  است.  زمین  و 
تورم شدید طی چهار سال اخیر مواجه 
شده ایم که همه بخشهای اقتصادی را 
درگیر کرده است.  اگر نرخ نهاده های 
ساختمانی کاهش پیدا کند ممکن است 
ایجاد شود و قیمتها  انتظارات کاهشی 
به سطح نرمال برسد اما بعید است که 
اینکه  کما  بیاید،  پایین  مسکن  قیمت 
ظرفیت رشد باالیی هم نخواهد داشت.

با  مسکن  بازار  کارشناس  این 
اینکه پیش بینی حداکثر رشد ۱۰  بیان 
درصدی قیمت مسکن برای نیمه دوم 
سال را داریم گفت: مهمترین گروه فعال 

در بازار مسکن، سرمایه گذارها هستند که 
در حال حاضر از این بازار کنار کشیده اند. 
متقاضیان واقعی اگر فرصت ورود داشته 
باشند در هر زمان اقدام به خرید می کنند 
پررنگ  حضورشان  حاضر  حال  در  اما 
باالی  رشد  نمی توان  بنابراین  نیست. 
قیمت را برای نیمه دوم سال متصور بود.
از طرف دیگر  بیدار تصریح کرد: 
یک  سالیانه  ساخت  برای  دولت  وعده 
تا  شده  باعث  مسکونی،  واحد  میلیون 
زیرا  دارند؛  نگه  دست  فعال  سازندگان 
این تصور ایجاد شده که سود چندانی 
این  ندارد.  وجود  ساز  و  ساخت  در 
بخش  توسط  مسکن  عرضه  می تواند 
خصوصی را دچار اختالل کند. موضوع 
مالیات خانه های خالی هم باعث شده 
تا سازندگانی که زمین در اختیار دارند 
از تعریف پروژه جدید خودداری کنند تا 

تکلیف مالیاتها مشخص شود.
مسکن  ر  زا با کنونی  ز  نیا وی 
کالنشهرها را ساخت واحدهای کوچک 

گفته  همواره  گفت:  و  دانست  متراژ 
خالی  خانه  میلیون   2.۵ که  می شود 
وجود دارد. اما این واحدها اغلب یا در 
برخوردار شهرها ساخته شده که  نقاط 
را  آن  خرید  توان  مصرفی  متقاضیان 
ندارند یا در حاشیه شهرها است که مردم 
چندان مایل نیستند در آن مناطق ساکن 
شوند. بنابراین بازار هدف در حال حاضر 
مناطق کم برخوردار درون شهرها است.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره 
که  اوراق  تومانی  میلیون   ۴۸۰ وام  به 
اخیرا به تصویب رسیده است گفت: این 
تسهیالت برای ساخت آپارتمان حدود 
۵۰ متر در مناطق جنوبی تهران مناسب 
است و تقریبا نیمی از قیمت تمام شده را 
پوشش می دهد. اگر واحدها به صورت 
متقاضی  شود  فروخته  پیش فروش، 
و  تومان می پردازد  میلیون  حدود 3۰۰ 
2۰۰ میلیون تومان به صورت اقساطی 
که  سال  سه  از  بعد  می کند.  پرداخت 
واحد خود را تحویل می گیرد اقساط وام 

۴۸۰ میلیون تومانی را پرداخت خواهد 
کرد. البته مبلغ اقساط حدود ۸.۶ میلیون 
تومان است که در حال حاضر بسیاری 
از متقاضیان توان پرداخت آن را ندارند 
اما ممکن است در سالهای آینده قدرت 
رقم  این  با  متناسب  خانوارها  مالی 

افزایش پیدا کند.
به دلیل برخی  اینکه  بیدار درباره 
تخلفات، مردم ذهنیت خوبی نسبت به 
پیش فروش ندارند اظهار کرد: متاسفانه 
به دو دلیل، اعتماد به پیش فروش از بین 
رفته است؛ یکی مساله کالهبرداری و 
برخی  توسط  بعضا  که  است  تخلفاتی 
و  شده  انجام  غیرحرفه ای  سازندگان 
موضوع دیگر به طوالنی شدن پروژه ها 
برمی گردد. اما سازندگان خوشنامی که 
ارایه  پیش سند  رسمی،  اسناد  دفتر  در 
خود  برای  متعارف  سود  و  می دهند 
منابع  از  هم  هنوز  می گیرند  نظر  در 
پیش فروش استفاده می کنند و بعد از دو 
تا سه سال، متقاضیان خانه دار می شوند.

جزییات ۳ مزیت گواهی سپرده طال در بانک
در  و  ایران  کاالی  بورس  همکاری  با  آینده  بانک 
راستای توسعه بازار مالی نسبت به ارائه خدمات نوین به 

مشتریان خود، اقدام نموده است.
انبار  به عنوان  آینده،  بانک  خزانه  پذیرش  به دنبال 
بورس کاال، موجبات ارائه محصوِل »گواهی سپرده طال« از 
سوی بورس کاال به فعاالن بازار سرمایه، فراهم شده است.

تحویل سکه ها  از  پس  آزادی  بهار  دارندگان سکه 
به خزانه بانک آینده و انجام فرایند اصالت سنجی، قبضی را دریافت می کنند که 

به عنوان گواهی سپرده بانام، به نام دارنده سکه، در بورس  قابل معامله خواهد بود. 
از فردای روز معامله، سکه توسط دارنده گواهی، قابل دریافت بوده و تحویل 
فیزیکی سکه نیز در صورت درخواست دارنده آن به فاصله یک روز، انجام می پذیرد.
و  امن  بسیار  دارند،  سکه  نگه داری  به  تصمیم  که  کسانی  برای  روش  این 

بدون دغدغه خواهد بود.
هم چنین افرادی که در کار خرید و فروش سکه هستند، نیازی به دریافت و 
تحویل مستمر سکه نداشته و صرفاً از طریق کارگزاری و یا به صورت آنالین می توانند 

نسبت به این امر، اقدام کنند.
از جمله دیگر مزایای گواهی سپرده کاالیی، توثیق آن برای اخذ تسهیالت 

از شبکه بانکی است.
یادآور می شود,؛ هزینه اصالت سنجی برای آورنده سکه 3,۰۰۰ )سه هزار( تومان 
به ازای هر سکه و هزینه نگه داری روزانه ۱۰۵ )صدو پنج( تومان برای هر سکه است.
برای کسب اطالعات بیش تر به مرکز ارتباط بانک آینده به شماره 27۶۶32۰۰-

۰2۱، تماس بگیرید.

چهل و دومین قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه
مهرماه  هشتم  و  بیست  چهارشنبه  مراسم،  این 

برگزار می شود 
برگزاری چهل و دومین دوره قرعه کشی حسابهای 

قرض الحسنه پس انداز بانک سپه و بانکهای ادغامی
 مراسم  چهل و دومین دوره قرعه کشی حسابهای 
با  ادغامی  بانکهای  بانک سپه و  انداز  قرض الحسنه پس 
شعار ثبت مهربانی در روز چهارشنبه بیست و هشتم مهرماه 

سال جاری برگزار می شود.
 جشنواره چهل  و دومین دوره قرعه کشی  حسابهای قرض الحسنه پس انداز 
بانک سپه با شعار» ثبت مهربانی«، با جوایز ۱۴۰۰ فقره کمک هزینه خرید خودروی 
ایرانی هریک به مبلغ یک میلیارد ریال، ۱۴۰۰ فقره کمک هزینه خرید کاالی ایرانی 
هریک به مبلغ سیصدوپنجاه میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر در 
روز چهارشنبه بیست و هشتم مهرماه سال جاری با حضور نظار قانونی و مسئولین 

واحدهای مرتبط بانک برگزار خواهد شد.

استان  در  تعاون  توسعه  بانک  پرداختی  تسهیالت  رشد  درصد   19
گیالن 

تسهیالت  رشد  تعاون  توسعه  بانک  عامل  مدیر 
پرداختی بانک در استان گیالن را ۱۹ درصد اعالم نمود. 
تعاون  توسعه  بانک  مدیر عامل  اله مهدیان  حجت 
طی سفر به استان گیالن در نشستی در مدیریت شعب 
استان اظهار داشت: شعب استان طی سال گذشته به میزان 
۵۹۰۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت نموده اند که رشد 
۱۹ درصدی در مقایسه با سال پیشین حاصل شده است.

وی افزود: طی نیمه ابتدایی سال جاری نیز سه هزار میلیارد ریال تسهیالت 
ارزش 373  به  استان پرداخت شده است و  اقتصادی  تعاونگران و بخش های  به 

میلیارد ریال ضمانت نامه صادر گردیده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در دیدار با جبار کوچکی نژاد نماینده مردم 
رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی و حسن محمد یاری نماینده مردم تالش، 
عامل  بانک  عنوان  به  اخیر  چند سال  بانک طی  این  گفت:  ماسال  و  رضوانشهر 
از  تعاون بیش  بانک توسعه  افزود: شعب  طرح های ملی حضور داشته است. وی 
۱۴۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به معرفی شدگان موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون 
بودجه پرداخت نموده است که ۵۸ درصد متعلق به بخش کشاورزی و ۴2 درصد در 
بخش صنعت و معدن بوده است.مهدیان گفت: بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
نیز در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در شعب استان پرداخت گردیده است 
و همچنین به میزان ۴۴۰ میلیارد ریال نیز طی دو سال و نیم اخیر قرض الحسنه 

ازدواج جوانان در شعب گیالن اعطا شده است.
مهدیان در بازدید از شرکت پایا کالچ زیر مجموعه گروه قطعات خودرویی 
عظام گفت: بسته متنوع خدمات بانکی و اعتباری در شعب بانک توسعه تعاون برای 
واحدهای تولیدی و صنعتی قابل ارائه است و صدور اعتبار اسنادی داخلی، خرید دین 

و حد اعتباری برای تامین منابع مالی جاری شرکت قابل استفاده است.
وی افزود: درخواست حد اعتباری ۵۰۰ میلیارد ریالی این شرکت با اولویت 
عقد خرید دین و همچنین درخواست حد اعتباری گشایش اعتبار اسنادی داخلی به 

میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال توسط همکاران استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در بازدید از شرکت فوالد گیالن گفت: صنایع 
معدنی کاربرد موثری در توسعه منطقه ای ایفا می کنند و همکاری بانک با این واحد 
فوالدی می تواند در ایجاد ارزش افزوده صنایع استان اثربخش باشد.مهدیان به همراه 
خلیل بهروزی فر نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسالمی در محل 
فرمانداری این دو شهرستان حضور یافت و ضمن گفتگو با فرمانداران دو شهرستان 

و برخی فعالین اقتصادی به درخواست های مردمی دو شهرستان نیز پاسخ گفت.

طرح شناسایی و تقدیر از استعدادهای درخشان و پذیرفته شدگان 
روستایی کنکور سراسری سال 14۰۰ توسط پست بانک ایران اجرا 

می شود
روابط عمومی  کل  اداره  رئیس  سیدرحمان حسین پور 
پست بانک ایران گفت: همزمان  با فرارسیدن ۱۶ آذرماه و روز 
دانشجو، طرح شناسایی و تقدیر از استعدادهای درخشان و 
پذیرفته شدگان روستایی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ حائز 
رتبه پایین تر از ۱۰۰۰ اجرا می شود. به گزارش روابط عمومی 
پست بانک ایران: سید رحمان حسین پور اظهار داشت: با توجه 

به نگاه ویژه این بانک به شکوفایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی 
و کم برخوردار کشور، این طرح با هدف ایفای مسئولیت اجتماعی بانک در حمایت 
از نخبگان و استعدادهای درخشان و ایجاد انگیزه در میان جوانان روستایی و ترویج 

فرهنگ علم و دانش در مناطق مذکور به اجرا در می آید.
حسین پور افزود: براساس این طرح از هر استان ۵ نفر برتر که دارای پایین ترین 
رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی سراسر کشور باشند، از طریق باجه های خدمات 
بانکی روستایی پست بانک ایران شناسایی و پس از احراز هویت و صحت کارنامه 
قبولی، در فهرست نهایی ۱۶۰ نفره افراد دارای صالحیت قرار گرفته و طی مراسمی 

در ۱۶آذر روز دانشجو مورد تقدیر قرار می گیرند.
از استعدادهای درخشان و قبول شدگان  وی تصریح کرد: در مراسم تقدیر 
کنکور سراسری سال ۱۴۰۰، عالوه بر لوح تقدیر، جایزه نقدی 2۰ میلیون ریالی در 

قالب کارت هدیه پست بانک ایران به هریک از آنان اهدا می شود.    

سود پست بانک ایران به دو برابر نزدیک شد
مدیرعامل پست بانک ایران گفت: خوشبختانه سودآوری بانک با برنامه ریزی 
انجام شده در سه سال پیاپی، پیوسته محقق شده است و این بانک با اصالح ساختاری 
که انجام داده به سود پایداری دست یافته است.به نقل از روابط عمومی پست  بانک  
ایران، وی ضمن اعالم این مطلب که سود پست بانک در ۶ ماهه سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱۵۶ درصد رشد داشته است اظهار داشت: خوشبختانه 
سودآوری بانک با برنامه ریزی انجام شده در سه سال پیاپی، پیوسته محقق شده 
است و این بانک با اصالح ساختاری که انجام داده به سود پایداری دست یافته 
است که در ۶ ماهه سال جاری منابع موثر بانک ۵۸ درصد و تسهیالت پرداختی نیز 
۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت و این روند نسبت به متوسط 
صنعت بانکی باالتر می باشد.شیری افزود: بیش از ۵۸ درصد از منابع پست بانک ایران 

ارزان قیمت است که به شتاب سودهی بانک کمک شایانی خواهد کرد.
 مدیرعامل بانک در مورد بهداشت اعتباری تصریح کرد: با رشد تسهیالت 
اعطایی بر اساس مکانیزم اعتبارسنجی پیاده سازی شده در بانک، نسبت مطالبات 
تنها  نه  این  از ۴ درصد کاهش یافت و  این مدت به رقم کمتر  بانک در  معوق 
و  است  مطلوبی  نسبت  کشور  بانکی  صنعت  در  بلکه  پست بانک ایران  تاریخ  در 
برنامه بانک در این نسبت رسیدن به نسبت مطلوب جهانی کمتر از 3 درصد در 

پایان سال جاری است.

قرارداد گازی ترکیه و آذربایجان؛
 شگردی برای امتیازگیری از ایران!؟

به تازگی کشور ترکیه از امضای قرارداد سه ساله برای خرید ۱۱ میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی با جمهوری آذربایجان خبر داد که طبق گفته کارشناسان 
امضای این قرارداد خطری برای ایران محسوب نمی شود و به نفع این کشور 

است که بازار ایران را حفظ کند.
قراردادهای  هنوز  ترکیه  که  شرایطی  در  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بلندمدت تامین گاز که موعد آنها زمستان امسال به پایان می رسد را تمدید 
نکرده، تقاضای باال برای گاز طبیعی در سال جاری این کشور را مجبور 
کرده است خرید در بازار محموله های تک را افزایش دهد. وزیر انرژی ترکیه 
روز گذشته اعالم کرده که 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.
از بزرگترین واردکنندگان گاز در اروپاست، به گازی  ترکیه که یکی 
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.
در این بین ایران با ترکیه یک قرارداد صادرات گاز بلندمدت دارد که 
از سال 2۰۰۱ آغاز شده و مدت آن 2۵ سال و تا سال 2۰2۶ اعتبار دارد. بر 
اساس این قرارداد، ترکیه باید هر سال حداقل حدود ۸.۵ میلیارد مترمکعب گاز 
برداشت کند و طبق گفته کارشناسان امضای قرار جدید ترکیه با آذربایجان 
سایه تهدیدی برای ایران برای از دست دادن بازار ترکیه به حساب نمی آید.

در این باره مرتضی بهروزی فر - کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: 
مشکلی که قرارداد گازی سه ساله ترکیه با جمهوری آذربایجان می تواند 
بر  بود که ترکیه گزینه دیگری عالوه  این خواهد  ایجاد کند،  ایران  برای 
روسیه و ایران در اختیار خواهد دشت که دستش را برای چانه زنی در مقابل 
روسیه و ایران بازتر می کند و راحت تر می تواند چانه بزند، تخفیف بگیرید 

و در مجموع شرایط بهتری را کسب کند.
وی افزود: اینکه گمان شود قرارداد گازی ترکیه با آذربایجان موجب 
واردکننده  درواقع  است،  ذهن  از  دور  تقریبا  می شود  ایران  گذاشتن  کنار 
ترجیح می دهد گزینه های متعددی را روی میز داشته باشد تا اگر مشکل 
فنی، سیاسی یا هر مشکل دیگری به وجود آمد، چالش کمتری را تجربه 
داشته  بیشتری  های  گزینه  که  است  کننده  وارد  نفع  به  گفت  باید  کند، 
قراردادهای  در  بیشتر  امتیازات  گرفتن  و  زنی  چانه  امکان  چراکه  باشد 

بعدی را خواهد داشت.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به قرارداد 2۵ ساله ایران با 
ترکیه، گفت: زمان زیادی تا اتمام این قرارداد باقی نمانده و ایران از هم 
اکنون باید به دنبال تمدید آن باشد، قرارداد اینگونه است که کشور واردکننده 
می تواند حداقل برداشت را داشته باشد و یا در مواردی همچون اتفاقی که 
سال گذشته برای خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه افتاد کشور وارد کننده 
عجله ای برای ترمیم نداشته باشد و یا مساله فنی به وجود آید که فرایند 

کار را طوالنی کند.
بهروزی فر با تاکید بر اینکه با وجود تمام این موارد اصال به نفع ترکیه 
نیست که ایران را کنار بگذارد، تصریح کرد: به نفع این کشور است که از 
کشورهای بیشتری واردات داشته باشد تا بتواند امتیازات بیشتری را برای 

خود کسب کند اما کنار گذاشتن ایران به هیچ عنوان به نفع آن نیست.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در 4 سال گذشته
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش تولید واقعی اوپک چه میزان خواهد 
بود؟

دو هفته پیش وزیران اوپک پالس در دیدار آنالینی که داشتند، بدون 
توجه به وضعیت بحران بازار گاز، تایید کردند تولیدشان هر ماه ۴۰۰ هزار 
بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد تا محدودیت عرضه ۵.۸ میلیون بشکه 

در روز خاتمه پیدا کند.
این گروه در ژوییه توافق کردند تولیدش را هر ماه تا آوریل سال 2۰22 
به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد تا به محدودیت عرضه ۵.۸ 

میلیون بشکه در روز خاتمه دهد.
اوپک پالس اخیرا برای افزایش سریع تر تولید از سوی مصرف کنندگان 
بزرگ از جمله آمریکا تحت فشار قرار گرفته است. این گروه که همچنان 
ریزش سال گذشته قیمتها را از یاد نبرده، نگران است با افزایش ناگهانی یا 
بیش از حد تولید، جشن قیمت نفت بهم بریزد. اما شاید بازار قدرت این گروه 

در افزایش ظرفیت تولید را بیش از حد دست باال گرفته است.
طبق یک بررسی اخیر، تنها شمار معدودی از اعضای اوپک قادر هستند 
طبق سهمیه تولید باالتر، نفت تولید کنند. آمریتا سن، تحلیلگر انرژی اسپکتس 
به رویترز گفت:  تنها عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عراق 
و جمهوری آذربایجان در موقعیتی هستند که می توانند تولیدشان را طبق 
سهمیه تولید اوپک افزایش دهند در حالی که هشت عضو دیگر احتماال به 
دلیل افت شدید تولید و سالها سرمایه گذاری اندک، برای باال بردن سطح 

تولید به مشکل برمی خورند.
طبق این گزارش، تولید نیجریه و آنگوال شدیدترین آسیب را دیده و 
این دو کشور به مدت بیش از یک سال است که به طور متوسط 27۶ هزار 

بشکه در روز پایین تر از سهمیه نفت تولید می کنند.
طبق آمار رفینیتیو، مجموع سهمیه تولید این دو کشور در اوپک 2.۸3 
میلیون بشکه در روز است اما نیجریه از ژوییه سال گذشته و آنگوال از سپتامبر 

سال 2۰2۰ موفق نشده است طبق این سهمیه نفت تولید کند.
به  نفت  تولید  افزایش  برای  نیستند که  اوپک  تولیدکنندگان  تنها  اما 
 HIS تحقیقاتی  شرکت  رییس  نایب  یرگین،  دن  می کنند.  تقال  سختی 
Markit می گوید معکوس کردن روند کاهش تولید نفت شیل به دلیل 
کاهش چشمگیر سرمایه گذاری تقریبا غیرقابل اجتناب است و تنها مدتی بعد 
با روند آهسته ای بهبود پیدا می کند. افت چاه های نفت شیل فوق العاده سریع 
بوده و بنابراین به حفاری مستمر نیاز دارد تا عرضه از دست رفته جبران شود.

شرکت مشاوره انرژی نروژی »ریستاد انرژی« اخیرا هشدار داده که 
این  ممکن است ذخایر قطعی غول های نفتی در مدت ۱۵ سال به دلیل 
گاز  و  نفت  ذخایر  شود.  کمتر  است،  نگرفته  انجام  جدیدی  اکتشافات  که 
غول های نفتی شامل اکسون موبیل، بریتیش پترولیوم، شل، شورون، توتال 
و انی همگی کاهش پیدا کرده است زیرا اکتشافات جدیدی انجام نشده تا 
جایگزین چاه های قدیمی شود. این یک مشکل بلندمدت است که اثرات 
آن ممکن است به این زودی ملموس نباشد. با این حال افزایش ضدیت با 

سرمایه گذاریهای نفت و گاز تغییر این روند را دشوار کرده است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، در حقیقت شرکتهای شیل آمریکا پس 
از این که کاهش بدهی و تقویت سود نقدی سهامداران را به حفاری جدید 
اولویت دادند، اکنون با یک دوراهی واقعی روبرو شده اند و بهره وری چاه های 
آنها در حال افت است. طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، این کشور 
در ژوییه سال میالدی جاری ۵۹۵7 چاه حفاری شده اما نیمه کامل داشت 
که پایینترین نرخ ماهانه از نوامبر سال 2۰۱7 به شمار می رود. در این نرخ، 
تولیدکنندگان شیل باید حفاری چاه های جدید را به میزان چشمگیری افزایش 

دهند تا روند تولید فعلی را حفظ کنند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر صنعت:
تحریم ها به سادگی قابل حل هستند! 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در نظر داریم تا اقتصاد ایران 
را از دالری بودن خارج کنیم، گفت: به عنوان نمونه ۴۰ درصد قیمت خودرو 
مربوط به محصوالتی است که در داخل تولید می شود اما قیمت آنها وابسته به 

دالر است که باید این رابطه با دالر را قطع کنیم.
به گزارش دنیای جوانان از اتاق بازرگانی ایران، »سیدرضا فاطمی امین« 
بین  تجارت  اینکه  بیان  با  اتاق  این  نمایندگان  هیات  نشست  هفدهمین  در 
المللی را باید توسعه دهیم، اظهار داشت: ایران باید در جایگاه مناسب زنجیره 
تأمین جهانی قرار بگیرد و بتواند به عنوان مثال برنج را از پاکستان به عراق یا 

لوازم خانگی را از یک کشور به کشورهای عربی صادر کند.
وی ادامه داد: رشد ۱2 درصد در بخش صنعت و معدن در سال آینده را 

هدفگذاری کرده ایم که در واقع با استفاده از 
ظرفیت های داخلی امکان پذیر است و همان 

رشد صنعتی سال ۹7 محسوب می شود.
وی افزود: افق فعاالن اقتصادی در کشور 
باید توسعه تجارت بین المللی باشد که شامل 
واردات، صادرات و حتی واسطه گری می شود.
صندوق  منابع  اختصاص  امین  فاطمی 
توسعه ملی برای سرمایه گذاری در ایران را 
اشتباه دانست و افزود: بهترین راه هزینه کرد 
این منابع برای فاینانس خارجی )اعتبار خریدار( 
است، یعنی صادر کننده خارجی را تامین مالی 

کنیم تا از ایران کاال بخرد.

ایران،  صادراتی  کاالهای  اقتصادی  های  پیچیدگی  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: نباید کاالهایی صادر کنیم که اکثر کشورها نیز می توانند آن را 
صادر کنند، باید زیرساخت های الزم را برای صدور کاالهای با پیچیدگی های 

تولید فراهم کنیم.
فاطمی امین با اشاره به ابالغیه صادر شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، یادآوری کرد: این ابالغیه در خصوص رفع تعهدات ارزی بسیار کارگشا 
بود و از سال آینده هیچگونه تعهد ارزی نخواهیم داشت که در این راستا حضور 

و همکاری بخش خصوصی راهگشا خواهد بود.
به  تحریم ها  افزود:  است،  ناچیز  بسیار  تحریم ها  اینکه سهم  بیان  با  وی 
سادگی قابل حل هستند، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تسهیل امور 

صادرکنندگان از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد.
اقتصادی  توسعه  برای  فناوری  و  فنی  اینکه مشکل  بیان  با  وزیر صنعت 
نداریم، گفت: هیچ گونه چالش فناورانه که مانعی ایجاد کرده باشد وجود ندارد، 
مشکل تامین منابع نیز نداریم و جدول مصارف برای رشدهای سال آینده را 

تدوین کرده ایم.
فاطمی امین با بیان اینکه ساز و کارهای الزم باید اصالح شود، گفت: در 
مورد فوالد این اتفاق افتاد و میلگرد، شمش و ورق با واقعیت های داخلی اقتصاد 

ایران تعیین قیمت می شوند نه با باال رفتن ارزش دالر.
وزیر صنعت ادامه داد: عرضه های ۱2 ماهه برای فوالد، پتروشیمی و مس 
خواهیم داشت، عرضه های ۱2 ماهه سبب پیش بینی پذیری و ثبات محصوالت 

قیمت مختلف می شود.
فاطمی امین همچنین گفت: برنامه های 
الکترونیک برای وزارت  ابالغی استقرار دولت 
صنعت را نیز تا پایان سال نهایی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: برای تمامی شهرستان ها 
نقشه راه خواهیم داشت و پروژه ها، ظرفیت ها و 
توانمندی های آنها برای سرمایه گذاری مشخص 
پژوهش  و  مطالعات  موسسه  که  کرد  خواهیم 

های بازرگانی این موضوع را پیش می برد.
وزیر صنعت گفت: وظیفه ما این است که 
به جایی برسیم فعاالن اقتصادی به جز بحث 
بازاریابی و مسائل داخلی بنگاه هیچ گونه مشکلی 

نداشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید 
روشنی  راهبرد  نبود  و  غلط  تصمیمات 
برای آینده اقتصادی کشور، باعث شده 
تولید و تولیدکنندگان ایرانی از پیوستن 

به روند جهانی باز بمانند.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
نمایندگان  هیئت  نشست  هفدهمین 
گذشته)یک  روز  ایران  بازرگانی  اتاق 
شد.   برگزار  اتاق  این  محل  در  شنبه( 
سید رضا فاطمی امین – وزیر صنعت، 
معدن و تجارت – مهمان این نشست 
پارلمان بخش خصوصی بود و اعضای 
از  اتاق به بهانه حضور او، بخش هایی 
دغدغه های اقتصادی بخش خصوصی 

را مطرح کردند.
رئیس   – فعی  شا غالمحسین 
اتاق بازرگانی ایران – در این نشست 
به هزینه های تحمیلی دولت به بخش 
خصوصی اشاره کرد و گفت: انتظار ما 
از دولت جدید این است که هزینه های 
مبادله را کاهش بدهد. متاسفانه تولید و 
بخش های مولد با هزینه های سنگینی 
بازار  یک  نبود  در  که  هستند  مواجه 
رقابتی و اصرار بر قیمت گذاری دستوری 

به ضرر و زیان آنها منجر می شود.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات در 
ارزیابی های  اساس  بر  باید  تولید  حوزه 
در  متاسفانه  داد:  توضیح  باشد،  دقیق 
تصمیمات  برخی  گذشته،  سال های 
هزینه ها  کارشناسی  بدون  و  شبه  یک 
را بسیار افزایش داده و انتظار از دولت 
جدید این است که راهی برای جلوگیری 
از اتخاذ این تصمیمات پیدا کند. با توجه 
به روند طوالنی اتخاذ این تصمیم ها، ما 

شاهد آن هستیم که صنعت ایران از فن 
آوری روز جهان دور مانده و امروز ما 
برخی کاالها را تولید می کنیم که جهان 
یا در حال دور ریختن آنها است یا بهینه 

کردن آنها را آغاز کرده است.
درک  لزوم  به  اشاره  با  شافعی 
دقیق مفهوم توسعه اقتصادی در ایران، 
توسعه  به  آنکه  جای  به  ما  کرد:  بیان 
تعداد  افزایش  دنبال  به  بپردازیم  تولید 
در  این  بوده ایم.  تولیدی  واحدهای 
ما  صنعتی  جامعه  باید  که  است  حالی 
با تفکر جدید و جهانی وارد عمل شود 
و تولید رقابتی در برنامه ها قرار گیرد.او 
در بخشی از سخنان خود، به عضویت 
دائمی ایران در سازمان شانگهای اشاره 
سیاسی  رخداد  مهم ترین  را  آن  و  کرد 
خارجی، پس از توافق مشارکت راهبردی 
جامع با چین دانست که پس از ۱۵ سال 

کوشش محقق شده است.
خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 
آن  قابل تأمل  نکته  گفت:  دراین باره 

تمام  اقتصادی  حوزه  در  که  است 
اعضایی سازمان همکاری شانگهای در 
دارند  جهانی عضویت  تجارت  سازمان 
پذیرفته اند  را  بین المللی  نظام های  و 
برای  یران  ا اصلی  چالش  زاین رو  ا
اقتصادی  فرصت های  از  بهره گیری 
ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت 
هسته  با  کشورها  این  روابط  پیچیده 
است،  بین المللی  و  سیاسی  اقتصادی، 
نظام  شدیدترین  تحت  ایران  چراکه 

تحریم تاریخی قرارگرفته است.
علیرضا  نشست،  این  ادامه  در 
اتاق  صنایع  کمیسیون  رئیس  کالهی، 
ایران به تولید ناخالص داخلی و یک سوم 
شدن آن نسبت به دوران بعد از جنگ 
ابتدای  از  گفت:  و  کرد  اشاره  تحمیلی 
دهه ۸۰ با شعار اقتصاد آزاد، عملکردی 
افت  شاهد  آن  نتیجه  در  که  داشتیم 
صنایع  و  هستیم  ساخت محور  صنایع 
دراین بین  کرد.  پیدا  رشد  منابع محور 
کاهش  صادرات،  بازار  شدن  محدود 

این   از  چالش هایی  و  مشاغل  کیفیت 
دست اتفاق افتاد.

عمده  بخش  اقتصادی  فعال  این 
مشکالت امروز صنایع را کاهش قدرت 
رقابت پذیری کاالهای تولیدی دانست و 
تصریح کرد: الزم است در بخش های 
و  کرده  سرمایه گذاری  اولویت دار، 
مشوق های صادراتی را مجدد احیا کنیم.
هیات  عضو  شکوری،  م  ا بهر
حوزه  فعال  و  ایران  اتاق  نمایندگان 
در  معدنی  مواد  ویژه  جایگاه  از  معدنی 
اقتصادهای دنیا سخن گفت و تصریح 
جایگزین  می تواند  معدنی  مواد  کرد: 
ناشی  برای نفت و درآمدهای  مناسبی 

از صادرات آن باشد.
او بر آزادسازی اطالعات و پهنه ها 
تأکید کرد و توجه به معادن کوچک و 
اهمیت  چراکه  شد  خواستار  را  متوسط 
این  از  نگاه های حمایتی  دارند.  باالیی 
حوزه خواسته دیگری بود که از سوی 

این فعال اقتصادی مطرح شد.
نایب رئیس  سالح ورزی،  حسین 
و  صنعتی  مایش  آ به  ن  یرا ا تاق  ا
این  برای همکاری در  و  اشاره  معدنی 
گفت:  و  کرد  آمادگی  اعالم  بخش 
صنعتی،  آمایش  موضوع  بر  عالوه 
اقتصاد  در  ارزش   زنجیره  ساماندهی 
ایران باید مالک عمل قرار گیرد. امروز 
نسبت  ایران  اقتصادی  پیچیدگی های 
بدین  و  باالست  منطقه  کشورهای  به 
دست  از  را  رقابتی  مزیت های  ترتیب 
دادیم. تا آنجا که نتوانستیم از به تعادل 
رسیدن بهای ارز به نفع صادرات خود 

بهره ببریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

صنعت ایران از فن آوری روز جهان دور مانده است
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در ۶ ماهه ابتداي سال 
لوله  ۸۱۹متر  2۱هزار  جاري 
در  فاضالب  و  آب  گذاري 
سطح شهر ها و روستاهاي شهرستان 

اراک انجام شده است.
به گزارش روابط عمومي شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزي مهندس 
سعید سرآباداني مدیر امور آب و فاضالب 
شهرستان اراک با اعالم این خبر گفت 
: از این مقدار لوله گذاري ، 2۰هزار و 
۶۰3متر شامل اصالح و توسعه شبکه 
اصالح  و  انتقال  و خطوط  توزیع  هاي 
انشعابات آب بوده است و یک هزار و 
2۱۶ متر مربوط به لوله گذاري فاضالب 

مي باشد.
وي با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتداي 

سال ۶2۴  فقره انشعاب فاضالب و یک 
هزارو ۶32 فقره انشعاب آب اصالح و 

این مدت  : در طي  واگذار شده، گفت 
مجموعا ۶هزار و 3۵ مورد اتفاقات آب 
و فاضالب برطرف شده که ۵هزار7۰۶ 
در  مورد   72۸ و  آب  بخش  در  مورد 
امور  است.مدیر  بوده  فاضالب  بخش 
آب و فاضالب شهرستان اراک افزود : 
به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سالمت 
آب مصرفي مشترکان در ۶ ماهه ابتداي 
توزیع  شبکه  کیلومتر   2۹2 سالجاري، 
آب و در راستاي ارتقاء سطح بهداشت 
عمومي جامعه 322 کیلومترشبکه جمع 

آوري فاضالب شستشو شده است.
وي همچنین ازسمپاشي 22 هزار 
منهول فاضالب  طي این مدت خبر داد.

در 6 ماهه ابتداي سال جاري :

بیش از 21 کیلومتر لوله گذاري آب و فاضالب در شهرستان اراك انجام شد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان:

پرونمایی از سـامانه هوشـمند مهندسـین ناظر در 
سمنان  شـهرداری 

پمعاون شهرسـازی و معماری شـهرداری سـمنان از رونمایی سامانه 
الکترونیـک فـرم هـا و گزارشـات مرحلـه اي هوشـمند مهندسـین ناظـر 

سـاختماني خبر داد . 
شـهرداری  الملـل  بیـن  امـور  و  ارتباطـات  مدیریـت  گـزارش  بـه 
سـمنان،ابوالفضل ملحـی بـا اعـالم ایـن خبـر افزود : سـامانه مهندسـین 
ناظـر یـک بسـتر  آنالیـن جهت ارتبـاط مهندسـین ناظر با سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان و شـهرداری بـوده کـه  مهندسـان سـاختمانی مـی 
تواننـد گزارشـات مرحلـه ای و تخلـف ملـک هـای تحـت نظـارت خـود 

را ارسـال نماییـد.
ملحـی گفـت : مهندسـین ناظر پس از ثبت نام در سـامانه »سـمنان 
مـن » بـه نشـانی  my.semnan.irو بازکردن حسـاب شـهروندی ، 
مـی تواننـد گزارشـات مرحلـه ای یـا تخلـف خود را بـه همـراه تصاویر یا 

فایـل های پیوسـت ثبـت نمائید.
وی هـدف از اجـرای ایـن سـامانه را حـذف مراجعـات حضـوری 
مهندسـین ، مسـتند سـازی گزارشـات ، حذف گزارشـات کاغذی و ارسال 
دیجیتـال و همچنیـن تهیه گزارشـات آمـاری بیان کرد و افـزود : در کلیه 
مراحـل کار با سـامانه و انجام هر عملیـات، پیامک تایید آن برای مهندس 

و کاربـران سـازمان یا شـهرداری ارسـال مـی گردد.
معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهرداری سـمنان خاطر نشـان کرد 
:  بـا هـدف هوشمندسـازی سـرویس های شهرسـازی، همکاری مناسـبی 
بـا سـازمان فنـاوری اطالعات و ارتباطات شـهرداری سـمنان وجود دارد و 
بـزودی طـرح هـای دیگـر در  ارائه خدمـات الکترونیک حوزه شهرسـازی 

اجـرا می شـود .

سرمایه گذار کاروانسرای شاه عباسی ورزنه:
سـرمایه گذاری در موقوفـات پویایـی اقتصادی را 

به همـراه دارد
سـرمایه گذار کاروانسـرای شاه عباسـی ورزنه گفت: سرمایه گذاری در 

موقوفـات مـی تواند منجر به نشـاط و پویایی اقتصادی در جامعه شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان 
اصفهـان، صـادق جمالـی با بیـان اینکه وقـف از باسـابقه  ترین میراث های 
ارزشـمند فرهنـگ و تمدن اسـالمی اسـت کـه از صدر اسـالم تاکنون در 
همـه جوامـع اسـالمی مـورد توجـه بوده اسـت، اظهار داشـت: اثـرات این 
میـراث دینـی را در حـال حاضـر در بخش هـای مختلـف جامعـه شـاهد 

. هستیم
او کـه خـود تـا قبـل از آغـاز فعالیـت در کاروانسـرای شـاه عباسـی 
ورزنـه از وارد کننـدگان ابزارآالت صنعتی بوده اسـت، ادامـه داد: موقوفات 
قابـل توجهـی در اسـتان اصفهـان با کاربری هـای مختلف وجـود دارد که 
چنانچـه سـرمایه گذاری کافـی در آن انجـام شـود می توانـد محرکه خوب 

اقتصـادی در جامعه و شـرایط فعلی باشـد.
ایـن سـرمایه گذار بخـش خصوصـی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال 
حاضر در اسـتان اصفهان و به ویژه مناطق شـرقی اسـتان با خشکسـالی 
شـدید رو به رو هسـتیم و باید با اسـتفاده از ظرفیت دیگر صنایع توسـعه 
را در جامعـه داشـته باشـیم ، اضافـه کرد: در ایـن زمینه در شـرق اصفهان 
کاوانسـراهایی وجـود دارد کـه بازسـازی و بهـره بـرداری آنهـا به توسـعه 

صنعـت توریسـم کمـک قابـل توجهی خواهد داشـت.
او بـا بیـان اینکـه گویـا موقوفه بـودن کاروانسـرا ها به پیشـبرد کار و 
تامیـن منابـع مالـی کمـک قابل توجهـی دارد، اضافـه کرد: تنها مشـکلی 
کـه در زمینـه ورود  سـرمایه گذاران به موقوفات وجـود دارد زمان بر بودن 
عقد قرارداد اسـت که از مسـئوالن سـازمان اوقاف درخواسـت داریم این 

امـر با تسـهیل کنند.
جمالـی بـا بیـان اینکه زمان بهره برداری کاروانسـرای شـاه عباسـی 
ورزنـه را عیـد نـوروز ۱۴۰۱ در نظر گرفته ایم ابراز داشـت: بـا بهره برداری 

از ایـن پـروژه نشـاط اقتصادی خوبـی را در منظقه شـاهد خواهیم بود.
وی افـزود: رابطـه ایجـاد شـده بیـن اوقـاف و سـرمایه گذاران نیـز 
مناسـب و بـه گونـه ای بـرد – برد اسـت اما اگـر بروکراسـی اداری برای 
عقـد قـرارداد برطـرف شـود سـرمایه گذاران زیـادی برای سـرمایه گذاری 

در موقوفـات اسـتان اعـالم آمادگـی خواهنـد کرد.
گفتنی اسـت کاروانسـرای شـاه عباسـی ورزنه پـس از تعمیر، مرمت 
و بـه مـدت ۱۹ سـال در اختیـار سـرمایه گذار قـرار می گیـرد کـه 3۶ مـاه 

نیـز زمـان بازسـازی در نظر گرفته شـده اسـت.
حـدود ۹۰ درصـد عملیات تعمیر، بازسـازی و مرمت کاروانسـرا انجام 
شـده اسـت، عملیات سـاخت زیر سـاخت ها، و تامین تاسیسـات آب، بر ، 
گاز و فاضـالب کاروانسـرا در حـال اجـرا اسـت و تـا پایان سـال جاری به 

بهره بـرداری خواهد رسـید.
اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده بـرای بهره بـرداری از ایـن پـروژه 3,۵ 
میلیـارد تومـان اسـت کـه تاکنـون ۱,7 میلیـارد تومـان بـرای ایـن پروژه 

هزینه شـده اسـت

یک میلیـارد تومان هزینه در جنـوب غرب اصفهان 
به منظور توسـعه طرح های برق رسـانی

بخـش بـرق کشـور بـه عنوان صنعتـی زیربنایـی در طی چهـار دهه 
اخیـر توانسـته اسـت بـا توسـعه طرح هـای خـود در زمینه هـای مختلف، 

نقـش مهمـی را در توسـعه اقتصـادی و آبادانـی کشـور ایفا کند
شـرکت توزیـع برق اصفهان کـه به عنوان یکـی ازصنعت های برق 
کالنشـهرها ی ایـران در راسـتای متعـادل سـازی بار و ارتقـا کیفیت توان 
بـرق  مشـترکین بـا هـدف انتقـال بـرق بـا ولتاژاسـتاندارد اقدام بـه کابل 
کشـی فشـار ضعیـف زمینـی به طـول ۱۶۰ متـر و نصب دو دسـتگاه تابلو 

۴۰۰ آمپـر در خیابـان بـاغ دریاچه کوی آقـا داودی نمود
مهنـدس محمـد رضـا آریانپـور مدیـر برق منطقـه ۵ شـرکت توزیع 
بـرق اصفهـان گفت:برق رسـانی پایدار و مطمئن از رسـالت های شـرکت 

توزیـع بـرق و همچنیـن ایـن منطقه بوده اسـت
 وی ضریـب نفـوذ برق درشـرکت توزیع برق اصفهان را ۱۰۰  درصد 
ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر تمامی خانوارهای شـهری و روسـتایی 

از نعمت برق برخوردار هسـتند.
وی درادامـه افـزود :نصـب ترانـس هوایـی 2۵۰ به همراه کابلکشـی 
فشـار متوسـط خود نگهدار و کابل کشـی فشـار ضعیف زمینی در انتهای 
خیابـان قائمیـه از دیگـر اقدامـات این امـور بوده اسـت و در خیابان قائمیه 
کـوی دلشـاد نصـب ترانس هوایی بـا ظرفیت 2۵۰ کیلوولـت آمپر صورت 

گرفته اسـت
وی ابـراز داشـت :ایجاد ظرفیت برای مشـترکین جدیـد و ایجاد توان 
اسـتاندارد موجب شـد که تقویت ترانس هوایی از 2۵۰ به ۴۰۰ کیلو ولت 
آمپـردر خیابـان کشـاورزی کوی حسـینیان صورت گیرد که بـه طور قطع 

رضایتمندی مشـترکین و متقاضیان را در بر خواهد داشـت .

مدیـر امـور آبفـای شهرسـتان خبـر داد: اصالح 
1۰۰ شـبکه آب در خیابـان شـهید ربابـه کمالـی 

ایالم شـهر 
  مدیـر امـور آبفـای شهرسـتان از اصالح ۱۰۰ شـبکه آب در خیابان 

شـهید ربابـه کمالی شـهر ایـالم خبر داد
فتـح الـه محمـدی بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: فرسـودگی 
شـبکه هـای آبرسـانی باعث هـدر رفـت آب و وقوع شکسـتگی و حوادث 

شـد. خواهد 
وی افـزود: بـه منظـور بـاال بردن سـطح کیفیت و کمیت آب شـرب 
شـهروندان، ایـن امـور اقـدام بـه اصـالح ۱۰۰ متـر شـبکه آب در انتهای 

خیابـان شـهید ربابـه کمالـی، بصورت امانـی نمود.
مدیـر امـور آبفـای شـهر ایالم گفـت: لوله بـکار گرفته شـده در این 

عملیـات از جنـس پلـی اتیلـن و بـا اقطار ۱۱۰ بوده اسـت.

مدیر عامل شرکت گاز ایالم:
 دسـتگاه هـای اجرایـی بـرای فصل سـرد سـال 

کنند ذخیـره  سـوخت 
 مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان ایالم گفت: الزام ادارات و دستگاه های 
دولتی و صنوف خدمات رسـان عمومی برای اسـتفاده از سـوخت جایگزین 

در فصل سـرد سـال و هنگام حوادث قطع گاز ضروری اسـت.
بـا  چنـد سـال گذشـته  در  داشـت:  اظهـار  اللهـی  عبـاس شـمس 
برنامه ریزی های انجام شـده خوشـبختانه هیچگونه قطعـی گاز برنامه ریزی 
شـده در اسـتان وجود نداشـته و همین امر باعث رضایتمندی مردم، ادارات، 

صنایـع و صنـوف مختلـف از عملکرد شـرکت گاز شـد.
وی بـا بیـان اینکـه نزدیـک بـه ۶۰ درصد سـبد انرژی این اسـتان از 
طریـق گاز طبیعـی تُامیـن می شـود، افزود: بـا ورود و تزریق گاز به شـبکه 
توزیـع شـهر پهلـه در شهرسـتان دهلـران، هـم اکنون ۱۰۰ درصـد مناطق 
شـهری و ۹7 درصـد روسـتاهای اسـتان از نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار 
هسـتند و بـا اتمـام پـروژه هـای در دسـت اجـرا در شـرکت گاز اسـتان تـا 
پایـان سـال جـاری، جمعیـت خانـوار بهره منـد روسـتایی اسـتان بـه ۹۸ 

درصـد خواهد رسـید.
مدیرعامـل شـرکت گاز ایـالم بـا بیـان اینکـه در راسـتای تحقـق 
نامگـذاری سـال جـاری و کمـک بـه توسـعه صنایـع، تعـداد واحدهـای 
صنعتی گازدار اسـتان به بیش از یکهزار واحد رسـیده اسـت، گفت: شـرکت 
پتروشـیمی ایـالم، کارخانـه سـیمان و گلخانـه صنعتـی هلیـالن از صنایع 

عمـده گازدار اسـتان هسـتند.
شـمس اللهـی بیـان داشـت: در سـال گذشـته بیـش از ۱۸3 واحـد 
تولیـدی و صنعتـی در اقصـی نقاط اسـتان گازدار شـده اند کـه رکوردی در 
عملکرد شـرکت گاز اسـتان در گازرسـانی به صنایع اسـتان بوده اسـت که 
بـا گازرسـانی بـه ایـن تعـداد صنایـع، 22 هـزار متر مکعـب گاز در سـاعت 
جایگزیـن سـوخت های فسـیلی مایـع شـده و ۹۰ میلیـون لیتـر کاهش در 

مصـرف سـوخت های مایع اسـتان شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: تشـکیل تیم هـای گشـت و پایـش مصـرف گاز 
سـازمانها و ادارات اسـتان، تسـریع در اجـرای بهینـه سـازی موتورخانه هـا، 
استاندارد سـازی سـامانه های گرمایشـی مـدارس و اجـرای مصوبـه هیـات 
وزیـران در خصـوص رعایـت الگـوی مصرف بـرای ادارات و سـازمان ها و 
برگزاری مانورهای آمادگی و امدادی از تمهیدات پیشـگیرانه از برنامه های 

مهـم کنترلـی ایـن شـرکت در فصل سـرد سـال خواهـد بود.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از شناسایی صنایع برای استفاده از 
سـوخت دوم در مواقـع بحران خبـر داد و گفت: به کلیه واحدهای صنعتی و 
نیمـه صنعتی ابالغ شـده اسـت که بـرای مواقع ضروری و بحران سـوخت 
دوم ذخیره سـازی کننـد تـا در فصـل سـرد سـال و افزایـش مصـرف گاز با 

مشـکل مواجه نشـده یا دچار خسـارت نشوند.

بازدیـد مدیـران کل امـور اقتصـادی و دارایی و 
دیوان محاسـبات گیـالن از تصفیه خانه آب اسـتان
بـه گـزارش دفتـر روابـط عمومـي و آمـوزش همگاني شـرکت آب و 
فاضـالب گیـالن؛ رئیـس هیات مدیـره و مدیرعامل شـرکت در این بازدید 
با اشـاره به نقش مهم تصفیه خانه آب گیالن در تامین آب شـرب شـهرها 
و روسـتاهای اسـتان گفـت: هـم اکنـون ایـن تصفیـه خانه آب آشـامیدنی 
۱۴ شـهر و ۱۹۸ روسـتای گیالن را تامین می کند.سـید محسـن حسـینی، 
ظرفیـت تولیـد ایـن تصفیـه خانـه را ۶ هـزار لیتـر در ثانیـه اعـالم کـرد و 
افـزود: بـا بهـره بـرداری از فـاز دوم تصفیـه خانـه آب گیالن در اسـفندماه 
سـال گذشـته، پشـتوانه خوبی برای تامین آب شـرب شـهرها و روستاهای 
تحـت پوشـش ایجـاد شـده اسـت.وی تصریـح کـرد: ۴ هـزار و ۶۰۰ لیتـر 
بـر ثانیـه از آب تولیـد شـده در ایـن تصفیـه خانـه از محـل سـد آیـت اهلل 
بهجـت )ره( در حـال تامیـن اسـتمدیرعامل شـرکت آب و فاضالب گیالن 
در خصـوص قرارداد سـاخت، بهـره برداری و نگهـداری از این تصفیه خانه 
در قالـب قـرارداد BOT ؛ مبلـغ ابتدایی این قـرارداد را ۱۶۸ میلیارد تومان 
ذکـر کـرد و افـزود: با توجه به فهرسـت بهـای سـال ۹۹ ارزش این تصفیه 
خانـه ۱۴۸۵ میلیـارد تومـان اسـت حسـینی بـا تاکیـد بـر رفع مشـکالت و 
تنش هایی که در حوزه آب شـرب برخی از شـهرها و روسـتاها وجود دارد، 
گفـت: در شـهر رشـت 2 هـزار و 2۰۰ کیلومتـر خطـوط انتقـال و توزیع در 
مـدار بهـره برداری اسـت کـه 27 کیلومتـر از این خطوط نیاز بـه اصالح و 
بازسـازی دارد.علیرضـا نوروزی مدیرکل امـور اقتصادی و دارایی گیالن نیز 
در ایـن بازدیـد بـا تاکید بر اسـتفاده از ظرفیـت خّیران جهت اجـرای پروژه 
های آبرسـانی؛ خواسـتار تشـکیل کمیته تامین منابع مالی در اسـتان شـد.

بهـره منـدی بیـش از 54 هزار مشـترك اسـتان 
پایدار  بـرق  از  گیـالن 

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان گیالن گفـت: تامین 
بـرق پایـدار و مطمئـن بـرای تمامـی  مشـترکین ، اصلـی تریـن اولویـت  
ایـن شـرکت مـی باشـد  ودر همیـن راسـتا نیـز جهـت افزایـش پایـداری 
شـبکه های  برق از ابتدای سـال  گذشـته  طرح بزرگ جایگزینی شـبکه 
هـای فرسـوده بـا کابـل خودنگهـدار پس از شناسـائی نقـاط آلـوده، حادثه 
خیـر و قابـل بهبود در سـطح اسـتان آغاز شـد و بـا اتمام موفقیـت آمیز فاز 
نخسـت ایـن طـرح، فـاز دوم  آن با جدیت آغـاز  و در حال اجرا می باشـد.

هنرمنـد در ایـن راسـتا خاطرنشـان کـرد: این پروژه شـامل احـداث 2 هزار 
متـر شـبکه فرسـوده سـیمی با کابـل خودنگهـدار بـا اعتباری معـادل 2,7 
میلیـارد  ریـال در روسـتای پایین محله چماچاء شهرسـتان شـفت و ۱2۰۰ 
متـر شـبکه مسـی فرسـوده در روسـتای بیجـار پـس شهرسـتان سـنگر با 
اعتبـاری معـادل ۱۸۰۰ میلیـون ریـال بـا تـالش ۱۱ اکیـپ اجرایـی مورد 
افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.رئیس هیئت مدیره شـرکت توزیع نیروی 
بـرق اسـتان گیـالن در درخصـوص مزایای تبدیل شـبکه مسـی بـه کابل 
خودنگهـدار اشـاره کـرد و افـزود: برکنـاری شـبکه هـای فرسـوده و مقاوم 
سـازی شـبکه، کاهش سـرقت شـبکه های توزیع برق، رفع اتصاالت ناشی 
از شـرایط آب و هوایی اسـتان گیالن و جلوگیری از شـاخه زنی درختان در 
معـرض اتصـال بـه شـبکه ، افزایش ایمنی در هنـگام کار بر روی خطوط و 
کاهـش خسـارتها و ضایعات ناشـی از برق گرفتگی و راحتتـر بودن فعالیت 
هـای مرتبـط بـا اسـتمرار در ارائه سـرویس به مشـترکین از جملـه مزایای 
انجـام ایـن پـروژه جهادی اسـت.وی گفت: درسـال گذشـته قریـب به ۴۱ 
کیلومتر کابل خودنگهدار در مناطق شـهری و روسـتایی شهرسـتان شـفت 
بـا اعتبـاری معـادل ۵۵ میلیـارد ریـال احداث شـد و از ابتدای سـال ۱۴۰۰ 
نیـز تـا کنـون بیـش از 32۰۰۰ متـر دیگـر از شـبکه های فرسـوده با کابل 
خودنگهـدار بـا اعتبـاری قریب بـه۴۸ میلیارد ریال جایگزین شـده اسـت.

188 روسـتای چهارمحـال و بختیـاری در معرض 
خطـر رانـش، سـیل و زلزله

مدیـرکل بنیـاد مسـکن چهارمحـال و بختیـاری از در معـرض خطـر 
بـودن سـیل، زلزلـه و رانـش زمیـن ۱۸۸ روسـتا در این اسـتان خبـر داد و 
اظهـار کـرد: تاکنـون ۸۵ روسـتا در ۵۵ سـایت جدیـد جابـه جـا شـده اند.

فرشـید ریاحی با اشـاره تثبیت سـازی ۵۶ روسـتا، عنوان کرد: از سـال 
۹۶ بودجه مورد نیاز مطالعات امکان سـنجی ۴7 روسـتا تامین شـده اسـت 

امـا تاکنون ایـن مهم انجام نپذیرفته اسـت.
وی به عدم اسـتقبال مردم کوهرنگ از مقاوم سـازی منازل مسـکونی 
اشـاره کرد و ادامه داد: ۴۵ درصد منازل مسـکونی روسـتایی  در کوهرنگ 

از گذشـته تاکنون مقاوم سـازی شده است.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن چهارمحـال و بختیـار تصریـح کـرد: کوچ رو 
بـودن و صعـب العبـور بـودن مناطـق از جمله دالیـل عدم اسـتقبال مردم 

ایـن منطقـه از طرح مقاوم سـازی اسـت.
ریاحـی افـزود: هزینـه بـاال و سـختی انتقـال مصالـح سـاختمانی بـه 
مناطق کوهرنگ موجب باال رفتن هزینه سـاخت و سـاز در این شهرسـتان 
شـده اسـت. وی شـاخص اجـرای طـرح هـادی را ۶۱ درصـد عنـوان کرد 
و گفـت: طرح هـای هـادی روسـتایی در چهارمحـال و بختیـاری بـا کمبود 

اعتبـارات مواجه اسـت.

مسئولیت  گسترش  راستای  در   
مرکزی  استان  گاز  شرکت  اجتماعی 
طی مراسمی تعداد یکصد بسته نوشت 
افزار در بین دانش آموزان تحت پوشش 
خمینی)ره( امام  حضرت  امداد  کمیته 

استان مرکزی با حضور مومنی مدیرکل 
این  مدیرعامل  سمیعی  و  امداد  کمیته 
شرکت ،تحویل نمایندگان کمیته امداد 

جهت توزیع گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
سمیعی  مرکزی،محمدرضا  گازاستان 
مدیرعامل این شرکت در این خصوص 
گسترش  راستای  در  گفت:این شرکت 
های  فعالیت  خود  اجتماعی  مسئولیت 
از  که  دهد  می  انجام  ای  گسترده 
جمله می توان به کاشت نهال در روز 

نیازمندان  به  خون  درختکاری،اهدای 
سازمان  به  داوطلبانه،کمک  بصورت 
امداد،ترویج  کمیته  و  بهزیستی  های 
گاز  از  ایمن  و  بهینه  استفاده  فرهنگ 
این  کنندگان  مصرف  بین  در  طبیعی 

نعمت خدادادی اشاره نمود.
ن  ستا ا ز گا شرکت  مل  مدیرعا
بسته  افزود:تهیه  ادامه  در  مرکزی 

نوشت افزار جهت دانش آموزان تحت 
پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی 
)ره(از دیگر فعالیتهای این شرکت می 
بین  با همکاری و هماهنگی  باشد که 
این شرکت و کمیته امداد نسبت به تهیه 
این بسته ها در ماه مهر همزمان با طرح 
شور عاطفه ها اقدام شد تا این بسته ها 

در بین ایشان توزیع گردد.

در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی صورت پذیرفت،

توزیع نوشت افزار در بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد

روشهای  و  ریزی  برنامه  رئیس 
از  ایالم  گاز  پاالیش  تعمیراتی شرکت 
برنامه ریزی دقیق و پایش موثر تعمیرات 

اساسی سال جاری خبر داد.
روشهای  و  ریزی  برنامه  رئیس 
از  ایالم  گاز  پاالیش  تعمیراتی شرکت 
برنامه ریزی دقیق و پایش موثر تعمیرات 

اساسی سال جاری خبر داد.
حسن زرگوشی اظهار داشت: واحد 
برنامه ریزی و روشهای تعمیراتی )متد( 
اداره  از زیر مجموعه های  بعنوان یکی 
تعمیرات با توجه به ماهیت کار و شرح 
وظائف محوله مطابق روال معمول، پس 
از پایان هر تعمیرات اساسی و در طول سال 
اقدام به تهیه و تدوین لیست دستگاههای 
ثابت و دوار، تجهیزات برقی و ابزار دقیقی، 
طرح های اصالحی ابالغی و سایر موارد 
تعمیراتی که نیاز به توقف تولید دارند، برای 

تعمیرات اساسی سال بعد می کند.
شکست  ساختار  تهیه  افزود:  وی 
برنامه تعمیرات اساسی برای هر دستگاه، 
برآورد زمان مورد نیاز جهت فعالیت ها، 
ابزار  نیازمندی ها شامل  لیست  برآورد 
مصرفی،  مواد  و  یدکی  قطعات  االت، 
داربست بندی، جرثقیل،، تدوین برنامه 
زمانبندی شده برای ابالغ به سرپرستان 
نیروی  سازماندهی  با  همراه  اجرایی، 

از  دیگری  بخش  عوامل،  و  انسانی 
فعالیت های مهم این واحد می باشد.

روشهای  و  ریزی  برنامه  رئیس 
ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  تعمیراتی 
تصریح کرد: یکی از مهمترین وظائف 
کنترل  اساسی،  تعمیرات  در  واحد  این 
هدف  با  زمانبندی،  برنامه  پایش  و 

اجرای  حین  انحراف،  از  جلوگیری 
بوده  مصوب  برنامه  مطابق  ها  فعالیت 
از  افتادگی  و در صورت تاخیر و عقب 
العاده  فوق  جلسات  تشکیل  با  برنامه، 
برای شناسایی عوامل و گلوگاه ها برای 
جبران عقب ماندگی از برنامه، اقدام الزم 

تعریف می گردد.

زرگوشی خاطرنشان کرد: تشکیل 
جلسات روزانه تعمیرات اساسی با حضور 
فنی  بازرسی  برداری،  بهره  مسئوالن 
پیشبرد  بررسی  منظور  به  مهندسی  و 
پایش،  اساسی،  تعمیرات  روزانه  برنامه 
ثبت وبروز کردن فعالیت ها در برنامه 
و حل و فصل موضوعاتی که در حین 
به  نیاز  آمده و  اساسی بوجود  تعمیرات 
اخذ تصمیم دارند، نیز بخشی از اقدامات 

مهم در فرایند تعمیرات اساسی است.
اولویت بندی کارهای  وی گفت: 
تعمیرات  حین  در  نشده  بینی  پیش 
اساسی، پیگیری فراهم نمودن مقدمات 
و منابع مورد نیاز و افزودن آن به فعالیت 
برنامه  دریک  اساسی  تعمیرات  های 
جداگانه بعنوان برنامه الحاقی و سپس 
پایش آن جهت اجرا را از دیگر اقدامات 

مهم این واحد برشمرد.
روشهای  و  ریزی  برنامه  رئیس 
ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  تعمیراتی 
تعمیرات  برنامه  در  مجموع  در  افزود: 
هزارو  از2  بیش  جاری  سال  اساسی 
۵۰۰ فعالیت برنامه ریزی شده ، مورد 
کنترل و پایش قرار گرفت و خوشبختانه 
تمامی اهداف از پیش تعیین شده در این 
تعمیرات با برنامه ریزی دقیق و پایش 

موثر محقق گردید.

حسن زرگوشی :

برنامه ریزی دقیق باعث پیشرفت کار در تعمیرات اساسی در پاالیشگاه گاز ایالم شد

ــدس  ــه، 23/7/۱۴۰۰، مهن جمع
دشــتی زاده، مدیــر آب و فاضــالب 
ــاز  ــی نم ــور در مصل ــا حض ــواز ب اه
ــه   ــبت ب ــهر نس ــن کالن ش ــه ای جمع
پیگیــری حضــوری  و  پاســخگویی 
ــدف  ــا ه ــی ب ــکالت مردم ــع مش رف
شــنیدن، کاهــش دغدغه هــا، افزایــش 
ــا  ــه ب ــدار صمیمان ــدی و دی رضایتمن
شــهروندان محتــرم اقــدام نمــوده 

ــت. اس
مدیــر آب و فاضــالب اهــواز 
گفــت: ایجــاد همدلــی و تاثیــرات 
ایــن نشســت ها و احیــای مســتمر 
میــز خدمــت درمیــان مــردم، بــه 
ــی  ــا و همراه ــتر آنه ــکاری بیش هم
ــه  ــوازی در ارائ ــم اه شــهروندان فهی
ــر  ــی مطلوب ت ــی و کم ــات کیف خدم
بــه مــردم  منتــج خواهــد شــد و یکــی 
از راه هــای جــذب اعتمــاد مــردم بــه 
خدمتگــزاران خــود در آبفــا اهــواز 

می باشــد.

 میز خدمت پاسخگویی و پیگیری رفع مشکالت مردمی درمصلی نمازجمعه
 با حضور مدیر آب و فاضالب اهواز

جلسه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی 
استان بوشهر گفت : برای مجردینی که 
قصد ازدواج دارند هم زمین می دهیم به 
شرط این که در زمان تحویل مسکن، 

سند ازدواج خود را بیاورند. 
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع 

رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر
جمعه  ظهر  از  بعد  قاسمی  رستم 
در جلسه ی شورای هماهنگی امور راه 
و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به 
برنامه دولت برای ساخت چهار میلیون 
 ، سال  چهار  مدت  در  مسکونی  واحد 
 : داشت  اظهار  این خصوص  در  گفت 
اکنون با توجه به اقدامات انجام شده و 
تفاهمنامه های امضا شده، عمال ساخت 
دو میلیون واحد مسکونی کلید خورده 
ازدواج  است. حتی مجردینی که قصد 
در  گیرد  تعلق می  آنها  به  زمین  دارند 
صورتی که در زمان تحویل سند ازدواج 

خود را ارائه نمایند.
 : افزود  شهرسازی  و  راه  وزیر 
براساس برنامه رییس جمهوری مبنی بر 
ساخت چهار میلیون مسکن در چهارسال 
و اجرای قانون جهش تولید مسکن که 
حدود 2 هفته قبل به دولت ابالغ شده، 

اقدامات انجام و تصمیماتی گرفته شد.
قاسمی افزود: برای رسیدن به عدد 
چهار میلیون در ۴ سال، اینگونه نیست 
که سالی یک میلیون مسکن ساخته شود. 
برای حل مسئله زمان بندی مجبوریم 
تعداد زیادتری مسکن را شروع کنیم و 
برای آغاز کار، 2 میلیون واحد مسکونی 
را در دستور کار قرار  داده ایم و تفاهمنامه 
تعدادی از آنها در حضور رییس جمهوری 
با بنیاد مسکن، صندوق تعاون، وزارت راه 
و تعاون و بسیج امضا شده و عمال کلید 
ساخت دو میلیون واحد مسکونی زده شد.
اجرایی  نیازهای  به  اشاره  با  وی 
مسکن،  تعداد  این  ساخت  عملیاتی  و 

خاطرنشان کرد: باید مساله زمین را حل 
می کردیم که در قالب ایجاد بانک زمین 
زیادی  بخش  داشتیم.  خوبی  پیشرفت 
از امالک دولت مورد  این زمین ها  از 
موضوع  این  که  می گیرد  قرار  استفاده 

هم در حال پیشرفت است.
قاسمی گفت: در حال حاضر 3۰۰ 
در کشور  مسکونی  واحد  هزار  تا 3۵۰ 
ساخته می شود و حدود 7۰۰ هزار واحد 
مسکونی کم داریم. جبران این کمبود 
با توجه به افزایش سن ازدواج و شرایط 

زندگی مردم، نیاز کشور است.
وی افزود: سهم مسکن در هزینه 
در  درصد،  روستاها ۱۸  در  خانوار  سبد 

کالن  در  و  درصد   32 حدود  شهرها 
این  است.  درصد   ۴۵ حدود  شهرها 
را  نیاز  این  باید  ما  که  دهد  نشان می 

مرتفع کنیم.
در  شهرسازی  و  مسکن  وزیر 
تاثیر ساخت مسکن  از  خود  پیش بینی 
کرد:  عنوان  مسکن  قیمت  کاهش  در 
این موضوع به رابطه عرضه و تقاضا بر 
می گردد. وقتی عرضه زیاد باشد، تقاضا 
کاهش می یابد و قیمت ها از این رابطه 

تاثیر می پذیرند.
وی تصریح کرد: عالوه بر ساخت 
مسکن، از سرمایه گذاران در این بخش 

نیز حمایت می کنیم.

جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان بوشهر با حضور وزیر راه و شهرسازی
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سمیرا امامی*
 ، بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
است  بیماری  برابر  در  دفاع  بهترین 
آن  به  کمتری  توجه  مردم  اکثر  اما 
را  همکارانشان  مگراینکه  کنند  می 
آلوده کردن  در حال سرفه، عطسه و 
سطوح اطرافشان بیینند. چه در محل 
کار یا مدرسه، همه ما در معرض خطر 
باکتری ها و ویروس ها هستیم که می 
توانند وارد محیط خانه شوند. کودکان 
در معرض افراد بیمار در مدرسه هستند 
قرار می گیرند. سیستم ایمنی کودکان 
به بلوغ کامل نرسیده و معموال کودکان 
هرساله دچار ویروس ها یا عفونت های 
ایمنی  سیستم  زیرا  شوند  می  متعدد 
آنها درحال ساخت سلول های خاطه 
هستند. متاسفانه کودکان، ویروس یا 
عفونت را وارد خانه کرده و آن را به 
والدینشان که سیستم ایمنیشان بدلیل 
رژیم غذایی ضعیف، بی خوابی، عدم 
فعالیت بدنی یا استرس ضعیف است، 
انتقال می دهند و والدین نیز ویروس 
را به محیط کار می آورند. درحالیکه 
و  سرماخوردگی  فصل  طول  در  باید 

آنفلوآنزا به سالمت خود توجه بیشتری 
کنیم، حفظ سالمت سیستم ایمنی باید 
در طول سال در اولویت قرار گیرد مثل 
یا سالمت  توده عضالت  حفظ وزن، 
درباره  مواردی  چنین  اگر  اما  دندان. 
شما صادق نیست، اکنون فرصت خوبی 
است که اقدام کنیم. دراینجا به برخی 
موادمغذی که سیستم ایمنی را تقویت 

می کند، اشاره می کنیم.

یت  تقو و   A مین  یتا و
سیستم ایمنی بدن

ره  دیوا حفظ  به   A ویتامین 
گوارشی  و  تنفسی  مجاری  مخاطی 
می  مقابله  عفونت  با  و  کرده  کمک 
را  ایمنی  سیستم  ویتامین،  این  کند. 
ویروس  با  مقابله  به  و  کرده  تقویت 
ها و باکتری های مهاجم کمک می 
کند. خوراکی های نارنجی رنگ مثل 
سیب زمینی شیرین، هویج و زردآلو، 
سبزیجات برگ دار تیره مثل اسفناج 
و کلم پیچ و فلفل دلمه ای حاوی این 

ویتامین هستند.

B6 ویتامین
های  واکنش  از  ویتامین  این 
بدن  به  و  کرده  حمایت  بیوشیمی 
کند.  می  عفونت کمک  با  مقابله  در 
گوشت گاوی که از علف تغذیه کرده، 
بوقلمون یا سینه مرغ، ماهی سالمون 
و تن، پسته، دانه آفتابگردان یا کنجد، 

لوبیا چیتی، آووکادو منابع آن است.

تقویت  و  سی  ویتامین 
سیستم ایمنی بدن

بر  زیادی  تاثیر  سی  ویتامین 
جمله  از  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
که  دارد   T های  لنفوسیت  فعالیت 
سلول های بدن و فاگوسیت ها را برای 
مقابله با بیماری بکار گرفته و آنها را 
هماهنگ می کند و مهاجمان بیگانه 
را نابود می کند. مرکبات مثل پرتقال، 
گریپ فروت و نارنگی، توت فرنگی 
و پاپایا، سبزیجاتی مثل اسفناج، کلم 
منابع  از  بروکلی  و  بروسل  پیچ، کلم 

خوب این ویتامین هستند.

تقویت  و  دی  مین  ویتا
سیستم ایمنی بدن

ویتامین دی، سیستم های ایمنی 
ذاتی و تطبیقی را تنظیم کرده و پاتوژن 
هایی که وارد بدن می شوند را به سرعت 

شناسایی و نابود می کند. ماهی چرب 
مثل ماهی سالمون، شاه ماهی و ساردین، 
مثل صدف خوراکی،  جانواران صدفی 
میگو، زرده تخم مرغ، قارچ، شیر، آب میوه 
و غالت صبحانه غنی شده با ویتامین دی. 
بدن وقتی در معرض نور آفتاب قرار می 

گیرد، ویتامین دی را می سازد.

زینک )روی(
این ماده مغذی، لنفوسیت های 
T را رشد داده و فعال می کند و باعث 
تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. 
با ظهور اولین عالیم بیماری، مصرف 
این ماده مغذی می تواند از ابتال به 
ویروس های سرماخوردگی و تکثیر آن 
در مخاط بینی جلوگیری کند. این ماده 
مغذی در گوشت ها بخصوص گوشت 
گاو و بره که از علف تغذیه کرده اند، 
جوانه گندم برشته شده، اسفناج، بادام 
هندی، کدو تنبل، کنجد، شکالت تلخ 

منابع آن است.

پروبیوتیک
 ۱۰ حاوی  انسان  سالم  روده 
که  است  نیسم  رگا میکروا ترلیون 
ها،  باکتری  بلکه  غذا  ذرات  تنها  نه 
ویروس ها، میکروب ها و قارچ های 
حفظ  کند.  می  تجزیه  را  خطرناک 
از  سالم  روده  در  ها  باکتری  تعادل 
ورود پاتوژن ها به درون جریان خون 
حاوی  ماست  کند.  می  جلوگیری 
باکتری های زنده و فعال، کفیر، شیر 
حاوی  سبزیجات   ، دوغ  پروبیوتیک، 
رنده  کلم  مثل:  زنده،  های  باکتری 
شده و آب پز با سرکه غیرپاستوریزه 
و کیمچی، کامبوچا، پنیرهای نرم مثل 
پنیرهایی که از شیر بز یا گوسفند تهیه 
می شوند، نان تهیه شده با خمیر ترش، 
ترشی ها یا زیتون که با محلول نمک 
و نه سرکه پخته شده منابع آن است.

چاشنی ها و ادویه ها
که  است  آلین  حاوی  خام  سیر 
وقتی خرد می شود یا جویده می شود، 
به آلیسین تبدیل می شود. آلیسین، پاسخ 
گلبول های سفیدخون را برای مقابله با 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا افزایش می دهد. 
است  موادمغذی  از  انواعی  حاوی  پیاز 
که سیستم ایمنی را تقویت می کند. 
به عالوه یک آنتی اکسیدان قوی بنام 
کوئرستین دارد که خاصیت ضدویروسی 
و تنظیم کنندگی هیستامین را داراست. 
زنجبیل دارای ترکیبات ضدباکتریایی، 

که  است  ضدالتهابی  و  ضدویروسی 
و  داده  قرار  را هدف  بینی  ریزش  آب 
سلول  به  ها  رینوویروس  چسبیدن  از 
می  جلوگیری  مخاطی  غشای  در  ها 
کند. زردچوبه حاوی کورکومین است. 
کورکومین، ترکیبی است که خاصیت 
ضدالتهابی دارد اما تحقیقات نشان دادند 
که زردچوبه می تواند سیستم ایمنی را 

تقویت و تعدیل کند.

پروتئین
گوشت ها و ماهی، محصوالت 
لبنی کم چرب مثل ماست، شیر و پنیر 
خانگی، ترکیبات گیاهی مثل لوبیاها و 
برنج قهوه ای، محصوالت سویا، مغزها 
و کره بادام زمینی منابع مواد پروتئینی 
هستند. پروتئینی که مصرف می کنید، 
به تکه های کوچکتری بنام آمینواسید 
شکسته می شوند. سپس این تکه ها 
روی پروتئین هایی که موردنیاز بدن 
پروتئین  و  ها  بادی  آنتی  مثل  است 
های مکمل که سلول های سیستم 

ایمنی را تقویت می کنند.

حفظ آب بدن
نوشیدن روزانه ۸ تا ۱۰ لیوان آب، یکی 
از موثرترین راه ها برای پاکسازی سموم از 

بدن و حفظ سالمت سیستم ایمنی است.

*کارشناس ارشد ایمنی 
شناسی پزشکی

تقویت سیستم ایمنی بدن با غذا

دیـدار شـهردار فردوسـیه و اعضـای شـورای 
اسـالمی بـا فرمانـده نیـروی انتظامـی غـرب 

تهران اسـتان 
به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی مهندس علیرضا اسدی 
شهردار شهر  فردوسیه به همراه اعضای شورای اسالمی شهر با سردار 

ظهیری فرمانده انتظامی غرب استان تهران دیدار نمودند 
در این دیدار شهردار فردوسیه ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی 
بر سبزجامگان پر تالش این عرصه از تمامی اقدامات امنیتی و زحمات 

شبانه روزی فرماندهی غرب استان تهران تقدیر نمود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری فردوسیه  علیرضا اسدی شهردار 
فردوسیه  در هفته نیروی انتظامی به منظور پاسداشت ارزش های این 
هفته به همراه اعضای شورای اسالمی ضمن دیدار با سرهنگ جوزانی 
نیروی  ارزنده  های  تالش  از   ، شهریار  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
و شهرستان  فردوسیه  در سطح شهر  امنیت  ارتقا  راستای  در  انتظامی 

شهریار قدردانی نمودند.به
 گزارش روابط عمومی شهرداری فردوسیه 

در راستای گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و تبریک این هفته 
به فرمانده  پلیس راهور غرب استان تهران ، علیرضا اسدی به همراه 
ارزشمند پلیس راهور  اقدامات  از  اعضای شورای اسالمی ضمن دیدار 
در راستای ایجاد نظم و انظباط حمل و نقل عمومی تقدیر بعمل آوردند

بـا هـدف تقویـت تـوان تولیـد داخلـی و رفع 
صنایع فناورانـه  نیازهـای 

دومین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید در استان 
گیالن برگزار می گردد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن، از برگزاری دومین 
نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید گیالن خبر داد. 

نهضت  تداوم  راستای  در  نمایشگاه  این  افزود:  پوش  دلق  فرهاد 
ساخت داخل و ادامه نمایشگاه قبلی، جهت حصول به دستاوردهای مفید 
و سازنده در این عرصه از تاریخ 23 لغایت 2۶ آذرماه سالجاری در محل 

دائمی نمایشگاههای بین المللی گیالن برگزار می گردد.
وی هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه را تقویت توان تولید داخلی و 
رفع نیازهای فناورانه صنایع عنوان و تصریح کرد: فعال نمودن ظرفیتهای 
ساخت داخل و حمایت از توان تولید ملی در جهت رفع نیازهای فناورانه 
در  اخالل  بروز  از  جلوگیری  راستای  در  بویژه  معدن  و  صنعت  بخش 
واحدهای تولیدی به سبب وجود مشکالت احتمالی در تامین قطعات، 
مواد اولیه و تجهیزات و نیز کاهش محسوس وابستگی به خارج در این 

حوزه و کمک به خودکفایی صنعتی می باشد.
دلق پوش ادامه داد: در این نمایشگاه، از سویی، واحدهای تولیدی 
دارای نیازهای فناورانه که بخشی از قطعات، تجهیزات و مواد اولیه خود 
را از خارج از کشور وارد می کنند و از سوی دیگر، شرکتهای سازنده 
قطعات، تجهیزات و واحدهای دانش بنیان و مراکز علمی و فناوری که 
قادر به مرتفع نمودن نیازهای صنعتی در این زمینه می باشند، حضور 
دارند و تعدادی از تشکلها و ادارات مرتبط با حوزه صنعت و معدن نیز 

جهت پشتیبانی از این امر در نمایشگاه مشارکت می نمایند.
وی همچنین گفت: در اولین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و 
رونق تولید استان که در سال ۹۸ برگزار گردید، نتایج امیدوار کننده ای 
در زمینه شناسایی نیازهای فناورانه واحدها و نیز پوشش آنها با کمک 
و  آمد  بدست  قطعات  و  تجهیزات  سازندگان  و  بنیان  دانش  واحدهای 
قراردادهای متعددی در زمینه داخلی سازی قطعات و ملزومات صنعت 
بین شرکتهای حاضر در نمایشگاه منعقد گردید که در تالش هستیم در 

نمایشگاه سالجاری نیز این روند رو به رشد تداوم یابد.
دکتر دلق پوش با اشاره به اینکه هم افزایی نخبگان و تولیدکنندگان 
در خنثی سازی اثرات تحریمی کارساز است، افزود: همزمان با حضور 
واحدهای دانش بنیان، خدمات فنی و مهندسی، مراکز علمی و پژوهشی 
در این نمایشگاه، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی صاحب ایده 
و برند در حوزه صنایع برق و الکترونیک، قطعات خودرو، ساخت ماشین 
آالت و تجهیزات، لوازم خانگی،صنایع دریایی، معدنی و شیمیایی و... 
نیز در نمایشگاه مشارکت خواهند داشت که این ترکیب می تواند نتایج 

مطلوبی در اعتالی سطح فناوری تولید فراهم سازد.
اینکه  بیان  با  گیالن  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
مشوقهایی برای حضور واحدهای صنایع کوچک و متوسط استان جهت 
شرکت در نمایشگاه از سوی شرکت شهرکهای صنعتی گیالن در نظر 
گرفته شده، گفت: متقاضیان ثبت نام در نمایشگاه مذکور می توانند جهت 
حضور در این رویداد مهم، از طریق شرکت مجری نمایشگاه )شرکت 

فرانگران( اقدام نمایند.

کرونـا نـه تنهـا بـه جان انسـان ها افتـاده و 
تاکنـون باعـث قربانی شـدن تعداد زیادی شـده 
اسـت بلکـه اقتصـاد جهانـی و صنایـع مختلـف 
را نیـز زمین گیـر کـرده و باعـث شـده تولیـدو 
تجـارت کاال کاهـش چشـمگیری پیـدا کنـد و 
صنایعـی مثـل گردشـگری و حمل ونقـل به مرز 

برسند. ورشکسـتگی 
از آغـاز سـال ۹۹ تـا پایـان آن بـه دلیـل 
محدودیت هـای مقطعی ناشـی از بیمـاری کرونا 
و توقـف چندیـن ماهـه مرزهای زمینـی، دریایی 
و ریلـی و هوایـی شـاهد کاهش چشـمگیر ورود 
مسـافر به کشـور یـا بالعکس بودیم، بـه گونه ای 
کـه در ایـن مدت تنها چهـار میلیون و 3۴3 هزار 

و ۱۶3 مسـافر به کشـور وارد شـدند.
این تعداد مسـافر ورودی شـامل سه میلیون 
و ۸3۰ هـزار و ۴۶۴ نفـر مسـافر ورودی ایرانـی 
نفـر مسـافر ورودی  نفـر و ۶۹۹  و ۵۱2 هـزار 

بودند. خروجـی 
در ایـن مـدت چهـار میلیـون و 2۴۰ هـزار 
و ۱۸3 نفـر نیـز بـه عنـوان مسـافر خروجـی از 

مرزهـای رسـمی کشـور تـردد داشـتند.
 تردد مسـافری طی سـال گذشته نسبت به 
مدت مشـابه سـال قبل آن با کاهش قابل توجه 
حـدود 7۹/۱ درصـدی در تردد مسـافران ورودی 
تـردد مسـافران  در  و کاهـش 7۸/۸ درصـدی 

خروجی روبـه رو بود.

ناگفتـه پیداسـت کـه دلیـل اصلی ایـن امر 
مسـدود بـودن مرزهـا، لغو انـواع سـفرها اعم از 
تفریحـی، سـیاحتی، زیارتـی، مذهبـی و کاری، 
عدم پذیرش مسـافران ورودی توسط کشورهای 
مقصد یا شـرایط سـختگیرانه ورود مسافر اعم از 
قرنطینه و همچنین شـرایط مشـابه در مسـافران 
خروجـی، بـه دلیـل مخاطـرات ناشـی از انتقـال 

ویـروس کووید-۱۹ بوده اسـت.
شـایان ذکر اسـت این کاهش ۸۰ درصدی 
در تـردد مسـافر، کاهشـی در حـدود ۱۶ میلیون 
و ۴۰۴ هـزار نفـر مسـافر در مسـافران ورودی و 
همچنین کاهشـی حدود ۱۵ میلیون و 7۶2 هزار 
مسـافر در مسـافران خروجی را شـامل می شـود. 
مقایسـه تردد مسافران ورودی و خروجی طی دو 
سـال ۹۹-۹۸ در نمودار زیر کامال مشـهود است.

در ایـران کـه عمـده مسـافرت های خارجی 
در مقطـع زمانـی خاصـی ماننـد سـفر حـج یـا 
سـفر بـه عتبـات عالیـات صـورت می گیـرد، بـه 
دلیـل شـرایط حاکـم بر کشـور و کل دنیـا متأثر 
از بیمـاری کرونـا، فرودگاه هایـی ماننـد فرودگاه 
سـاری، کرمانشـاه، زاهـدان، اهواز، یـزد، کرمان 
و رشـت کـه تنهـا پروازهـای خارجی آنهـا جنبه 
زیارتـی و مذهبـی دارد بـا میزان تردد مسـافری 

»صفـر« روبـه رو بوده انـد.
در ایـن میـان تردد مسـافری از پرترددترین 
فـرودگاه کشـور یعنی فـرودگاه امـام خمینی)ره( 

نیـز، با کاهـش قابل توجه ۸7 درصـدی در تردد 
مسـافران ورودی و خروجی، طی سـال گذشـته 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل آن روبه رو 
بـود. تعـداد مسـافران ورودی از ایـن گمـرک در 

مـدت زمـان مـورد بررسـی ۴2۸ هـزارا و ۱۰۸ 
مسـافر و تعـداد مسـافران خروجـی ۴۵۴ هزار و 

۱2۰ مسـافر بوده اسـت.
امـام  فـرودگاه  پروازهـای خارجـی  عمـده 
خمینـی)ره( بـه منظـور گردشـگری بـه مقصـد 
کشـور ترکیـه صـورت می گرفـت، بـا کاهـش 
شـدید مواجـه شـده اسـت. موضـوع دیگـر آنکه 
گذشـته از شـرایط حاکم بر کشورهای دنیا ناشی 
از بیمـاری کرونـا، شـرایط اقتصـادی حاکـم بـر 
کشـورمان و افزایش شـدید نرخ برابری ارزهای 
خارجـی در مقابـل پول رسـمی کشـورمان نیز از 
دالیـل اصلـی کاهـش تـردد مسـافری به شـمار 

می رود.
آمارهـا نشـان می دهـد، نکتـه قابـل توجـه 
تغییـر مسـیر پروازها و سـفرهای خارجی اسـت. 
بـه مقصـد  سـفرهای گردشـگری کـه عمدتـًا 

عربـي  متحـده  امـارات  و  ترکیـه  کشـورهاي 
بـا  داخلـي  سـفرهاي  بـه  مي گرفـت،  صـورت 
مقاصـد گردشـگري مشـابه گزینه هـاي ترکیه و 

دبـي تغییـر یافتـه اسـت.
دو فـرودگاه قشـم و کیـش بیشـترین تردد 
مسـافري را در سـال ۱3۹۹ بـه خـود اختصـاص 
دادنـد. عمـده این سـفرها در ایام پایاني سـال و 
به ویـژه فصل زمسـتان کـه از نظـر آب و هوایي 

نیـز مطلـوب بوده صـورت گرفته اسـت.
فـرودگاه قشـم بیـش از دو میلیـون مسـافر 
ورودي و حـدود یـک میلیـون و نهصد و چهل و 
سـه هــزار مسـافر خروجي در سـال ۹۹ را ثبت 
کـرده اسـت. هر چند تعـداد مسـافران ورودي و 
خروجـي ایـن فرودگاه نسـبت به سال۱3۹۸بــه 
ترتیـب کاهـش 3۸ و 3۹ درصـدي را تجربـه 
کـرد، امـا نسـبت بـه سـایر فرودگاه هاي کشـور 

پرمسـافرتر بوده اسـت.
در همیـن مدت فـرودگاه کیش نیـز با ثبت 
یـک میلیـون و 337 هزار مسـافر ورودي و یک 
میلیـون و 2۹۱ هـزار مسـافر خروجـي در رتبـه 
دوم تردد مسـافري سـال ۹۹ جاي گرفته اسـت.

تردد مسـافران ورودي و خروجي از فرودگاه 
کیـش نسـبت به سـال ۹۸ کاهـش 2۶ درصدي 
در تعـداد مسـافران ورودي و همچنیـن کاهـش 
2۸ درصـدي در تعـداد مسـافران خروجي را رقم 
زده اسـت. بـا این حـال این دو فـرودگاه بیش از 
شـش میلیـون نفـر مسـافران ورودي و خروجي 
)ایرانـي و خارجـي( فـرودگاه امام خمینـي)ره( را 

به سـوي خـود جلـب کردند.

* معـاون مدیـرکل دفتـر آمـار و پـردازش 
اطالعـات گمرکـی

کاهش 80 درصدی مسافرت های خارجی در ایران طی سال 1399



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1858- دوشنبه 26 مهر 61400 ورزش دنیای 

هدیه یک میلیونی به قهرمان جهان!

اهدای کارت هدیه یک میلیونی به قهرمانان کشتی جویبار با واکنش های 
منفی زیادی همراه شده است. 

با اتفاقاتی که در مسابقات جهانی نروژ رخ داد، نام و آوازه کشتی جویبار بیش از 
قبل بر سر زبان ها افتاد. حسن یزدانی و کامران قاسمپور دو مدال طال و امیرمحمد 
یزدانی و محمد نخودی دو مدال نقره برای کشتی جویبار به ارمغان آوردند و نقش 

کلیدی در موفقیت کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی داشتند. 
در بازگشت هم شاهد استقبال پرشور از سوی مردم جویبار از این قهرمانان 
در سطح شهر بودیم؛ اتفاقی که شاید پیش از این بیشتر در استقبال از مدال آوران 

المپیک رخ می داد.
اما چند روز بعد از این اتفاقات، اخبار عجیبی از پاداش هایی که به کشتی 

گیران ایرانی اهدا شده، به گوش رسید.
کامران قاسمپور در این باره می گوید: »مسئوالن شهری آمدند و یک کارت 

هدیه یک میلیون تومانی دادند که آنهم مسدود بود!«
از قهرمانان کشتی جهان یک کارت هدیه یک میلیونی  اینکه برای تقدیر 
در نظر گرفته شده، در نوع خود عجیب به نظر می رسد؛ به همین خاطر از دیروز 
ماجرای اهدای کارت هدیه یک میلیونی مسدود در فضای مجازی بازتاب گسترده 

ای داشته و خیلی از مردم آن را یک توهین به قهرمانان تلقی کردند.
برای پیگیری ماجرا با مسعود اتقایی، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان 
جویبار تماس گرفتیم. او در این باره گفت: »اول این را بگویم که مشکل کارت هدیه 
کامران قاسمپور از سوی بانک بوده و حل شده است. اگر می بینید در شهرهای دیگر 
مثل آمل و بابل به کشتی گیران خودرو یا زمین می دهند، آن ها نهایتا یک یا دو 
مدال آور داشتند، اما جویبار به عنوان یک شهرستان کوچک ۴ مدال آور طالیی 
و نقره ای داشته است. ما به این موضوع افتخار می کنیم، اما واقعا کارمان برای 

تقدیر از زحمات این عزیزان سخت است.«
این موضوع که کارت هدیه یک میلیونی در شان کشتی  به  وی در پاسخ 
گیران نیست، افزود: »اصال موضوع تقدیر نبوده و این کارت هدیه ها در استقبال 
از قهرمانان به آن ها داده شده است. در تالش هستیم به زودی یک مراسم تقدیر 
برگزار کنیم. این را هم در نظر داشته باشید که اداره ورزش جویبار یک ریال هم 
در سال ۱۴۰۰ بودجه نداشته و همین مبالغی که از آن صحبت می شود، از سوی 
خیرین و مسئوالن شهری تامین می شود. ما بعد از المپیک با تالش همه مسئوالن 

و به زحمت توانستیم ۵ سکه برای تقدیر از حسن یزدانی فراهم کنیم.«
از سوی دیگر محمد نخودی، دارنده مدال نقره کشتی آزاد جهان به عنوان 
یکی از مدال آوران جویبار در واکنش به صحبت های سرپرست اداره ورزش جویبار 
به »ورزش سه« می گوید: »واقعا عجیب بود که یک کارت هدیه یک میلیونی به 
ما دادند. خودمان خجالت کشیدیم. االن هم می گویند مراسم تقدیر می گیریم، اما 

فقط حرفش را می زنند و قبال هم چنین تجربه ای داشتیم.«
البته از سوی اداره ورزش و جوانان استان مازندران مراسمی با حضور وزیر 
ورزش برای تجلیل از مدال آوران جهانی کشتی برگزار شد که به دارندگان مدال 

طال 3۰ میلیون و به دارندگان مدال نقره 2۰ میلیون تومان اهدا شد.

وزیر ورزش و جوانان:
اداره ورزش زنان در دولت سیزدهم را به خودشان می سپاریم

خودشان  به  را  سیزدهم  دولت  در  زنان  ورزش  اداره  گفت:  سجادی    
بر  برسانیم،  الزم  استقالل  به  را  زنان  ورزش  بتوانیم  امیدوارم  و  ی سپاریم  م
همین اساس ورزش بانوان باید در مرحله ابتدایی مستقل شده تا به خودکفایی 

الزم برسد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر سید حمید سجادی درباره 
نگاه این وزارتخانه به ورزش زنان در تمام عرصه ها، گفت: باید در حوزه ورزش زنان 
اقداماتی انجام دهیم که بانوان به حق و حقوق خود برسند، وزارت ورزش و جوانان 
از تمام ظرفیت خود استفاده می کند تا ورزش زنان به جایگاه اصلی خود برسد و 

زنان ورزشکار به تمام حق و حقوق خود دست یابند.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه افزود: زنان به عنوان نیمی از جامعه سهمی از 
ورزش کشور دارند؛ بر همین اساس در گرفتن پست و مقام، آموزش ها، اعزام ها، 
کالس های مربیگری، مدیریتی، داوری و … باید به جایگاه اصلی خود دست پیدا 

کنند و این موضوع با برنامه ریزی در دستور کار وزارتخانه است.
به  را  زنان  ورزش  اداره  سیزدهم  دولت  در  کرد:  تاکید  سجادی  دکتر 
الزم  استقالل  به  را  زنان  ورزش  بتوانیم  امیدوارم  و  می سپاریم  خودشان 
تا  ابتدایی مستقل شده  باید در مرحله  بانوان  اساس ورزش  بر همین  برسانیم، 

به خودکفایی الزم برسد.
وی با اشاره به استقالل ورزش زنان خاطرنشان کرد: اگر استقالل الزم در 
ورزش زنان را ایجاد کنیم و به خودکفایی الزم به جهات منابع انسانی متخصص، 
امکانات و فضای ورزشی برای تمرین، ایجاد استانداردهای الزم برای ورزش، نیازهای 

آموزشی، نیاز به تجارب بین المللی و… دست خواهیم یافت.

شناگر تیم ملی: امیدوارم سهمیه جهانی بگیرم
مهدی انصاری گفت: تمام تالشم را در جام جهانی دوحه می کنم تا بتوانم 

ورودی مسابقات جهانی ابوظبی را کسب کنم.
ملی پوش شنا در خصوص اعزام به رقابتهای جهانی دوحه اظهار کرد: سه 
شنبه 27 مهر به این مسابقات اعزام می شویم و مسابقات از 2۹ مهر تا یک آبان در 
دوحه انجام می شود. یک ماه قبل مسابقات انتخابی تیم ملی در زنجان انجام شد 
و هر ورزشکاری که توانست حدنصاب تعیین شده فدراسیون برای این مسابقات را 

کسب کند اعزام خواهد شد.
شناگر ملی ایران گفت: البته چند شناگران جوان نیز به این مسابقات اعزام 
خواهند شد. آنها رکورد ملی را زدند و به همین دلیل به این مسابقات اعزام خواهند شد. 
البته آنها رکورد ورودی مسابقات را کسب نکردند اما رکوردهای خوبی را شنا کردند.

انصاری در مورد کسب سهمیه قهرمانی جهان ابوظبی گفت: این مسابقات 
برای کسب ورودی جهانی ابوظبی است. فینا رکوردها را از قبل تعیین کرده و اگر 
بتوانیم آن را کسب کنیم اواخر آبان به مسابقات جهانی ابوظبی اعزام خواهیم شد. 
وی در خصوص سطح آمادگی اش برای حضور در مسابقات جام جهانی دوحه 
گفت: به آمادگی ۱۰۰ درصد نرسیده ام. فاصله این مسابقات تا ابوظبی خیلی کم 
است. من در دوحه می خواهم فقط ورودی جهانی را کسب کنم تا در ابوظبی عملکرد 
بهتری داشته باشم و به رکوردهای خوبی برسم. می خواهم برای مسابقات ابوظبی 

به ۱۰۰درصد آمادگی برسم.
شناگر ملی ایران افزود: حدنصاب B, پروانه )۱۰۰ متر( برای ورودی جهان 
ابوظبی ۵3.۱۵ است. رکورد ملی این ماده هم ۵2.7۸ و در اختیار خودم هست که 
بهتر از ورودی جهانی است. تمام تالش خود را می کنیم که در دوحه بتوانیم کسب 

سهمیه کنیم و در ابوظبی هم نتیجه خیلی خوبی کسب کنیم.

لواندوفسکی فقط توپ طال می خواهد! 
رابرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی بایرن مونیخ در دقایق ابتدایی به زیبایی 

دروازه لورکوزن را باز کرد.
چند هفته دیگر برنده جایزه توپ طالی سال 2۰2۱ اعالم می شود و از 
رابرت لواندوفسکی نیز به عنوان یکی از گزینه های احتمالی دریافت این جایزه 
نام برده شده است. ستاره لهستانی سال گذشته نیز فاصله ای تا کسب این عنوان 
نداشت، اما نشریه فرانس فوتبال در تصمیمی عجیب اعالم کرد به علت شیوع 

ویروس کرونا، سال 2۰2۰ این مراسم برگزار نخواهد شد.
اما درخشش رابرت لواندوفسکی در این فصل نیز ادامه یافته و او این هفته 
باز کند. ارسال  با مهارت باالی خود دروازه لورکوزن را  موفق شد به زیبایی و 
سرضرب دایوت اوپامکانو در مقابل دروازه به این بازیکن رسید و او با ضربه ای 
پشت پا و اصطالحا رباح ماجری موفق شد گل اول تیمش را به ثمر برساند. رابرت 
لواندوفسکی با این گل تماشایی به وضوح نشان داد کامال الیق دریافت عنوان 

بهترین بازیکن جهان در سال جاری بوده است.
همچنین رابرت لواندوفسکی روز گذشته بازی شماره 3۵۸ خود را در بوندسلیگا 
انجام داد. بدین ترتیب این بازیکن از حیث بیشترین حضور یک بازیکن یک غیر 
آلمانی در بوندسلیگا در کنار نالدو در رده دوم قرار گرفت. فقط کلودیو پیزارو با 

۴۹۰ بازی از این دو بازیکن لهستانی و برزیلی جلوتر قرار دارد.

حال و روز عجیب ایکاردی بعد از خیانت دوم!
حال و روز مائورو ایکاردی چندان خوب نیست و به نظر می رسد این بازیکن 

شرایط دشواری را تجربه می کند.
از همان روزهای ابتدایی ظهور ستاره گلزنی به نام مائورو ایکاردی در ترکیب 
سمپدوریا و در ادامه اینتر شاهد بروز حواشی فراوان در اطراف این بازیکن بودیم. 
شروع رابطه با واندا نارا به زعم بسیاری خیانت مائوریتو به مکسی لوپز، مهاجم 
آرژانتینی بود و بسیاری از هواداران فوتبال از همان ابتدا به خاطر این کار عالقه 

چندانی به مائورو ایکاردی نداشته و از این بازیکن انتقاد می کردند.
اما در 2۴ ساعت اخیر حاال شایعاتی در مورد خیانت مائورو ایکاردی به واندا 
نارا و ارتباط این بازیکن با یک مدل آرژانتینی منتشر شده تا دوباره انتقادات از 
این بازیکن شدت بگیرد. حاال نشریه اکیپ در گزارشی مدعی شد مائورو ایکاردی 
از  نارا، تمرینات پاری سن ژرمن را  از واندا  انتشار جدایی  از  صبح امروز و پس 
دست داده و در کمپ تمرینی این باشگاه غیبت داشته است. به نظر می رسد این 
مهاجم باتجربه دچار افسردگی شده و حال و روز مساعدی بعد از انتشار این اخبار 

در شبکه های اجتماعی ندارد.
باید دید واکنش باشگاه پاری سن ژرمن و مائوریسیو پوچتینو به این بی 
انضباطی مائورو ایکاردی چه خواهد بود. اخباری در مورد تمایل مالکان جدید و 
متمول نیوکاسل به خرید مائورو ایکاردی در فصل زمستان منتشر شده و ممکن 
است در صورت ادامه این رفتارها، پاری سن ژرمن قید این بازیکن را زده و مجوز 
فروش او به نیوکاسل را صادر کند. پاری سن ژرمن جمعه شب در لیگ یک تیم 
آنژه را شکست داد و حاال آنها سه شنبه در لیگ قهرمانان میزبان الیپزیش خواهند 

بود که بعید است ایکاردی در این دیدار حاضر شود.

حمله دوباره مدیر برنامه های بیل به زیدان
به سود  را  مادرید  رئال  از  زیدان  جدایی  بیل  گرت  ایجنت  بارنت  جاناتان 

ستاره ولزی خواند.
در نقل و انتقاالت تابستانی سال 2۰2۰ بود که گرت بیل به دلیل اختالف 
نظر با زین الدین زیدان و بعد از کش و قوس های فراوان و با قراردادی قرضی از 
رئال مادرید به تاتنهام پیوست. بیل طی مدت زمان حضور خود در باشگاه لندنی 
نمایش های نسبتا قابل قبولی از خود ارائه داد تا اخباری پیرامون احتمال ماندگار 

شدن این بازیکن در تاتنهام مطرح شود.
با این وجود چند ماه پیش مدیر برنامه های ستاره ولزی تمام شایعات درباره 
احتمال ماندگار شدن او در تاتنهام را رد کرد. جاناتان بارنت ضمن تاکید بر پایان 
همکاری ستاره ولزی و تاتنهام گفت:»همانطور که از ابتدا گفتم هیچ گزینه ای 
برای ماندن او در تاتنهام وجود ندارد. هیچ توافقی بین گرت و تاتنهام نیست و او 

با رئال مادرید قرارداد دارد.«
در نهایت بیل همین تابستان به رئال بازگشت و شروعی توفانی هم داشت 
ولی یک مصدومیت غیرمنتظره بار دیگر او را به دور از میادین نگاه داشت. بیل 
همچنان نمی تواند رئال را همراهی کند و در حالی که قراردادش در پایان فصل 

تمام خواهد شد، مشخص نیست چه تصمیمی برای آینده خواهد گرفت.
جاناتان بارنت در مصاحبه جدید خود به زیدان تاخت:» مصدومیت ها و زیدان 
باعث توقف بیل شدند. متاسفانه او با وجود شروع خوبی که امسال در رئال داشت 
و مورد اعتماد آنچلوتی هم بود، از ناحیه همسترینگ مصدوم شده است. در سال 

های گذشته نیز زیدان سدی در راه اوجگیری او بود.
حاال با حضور کارلو آنچلوتی در رئال همه چیز متفاوت شده و گرت به روزهای 
خوبی در رئال فکر می کند. مصدومیت او که تمام شود، مسیری طوالنی تا پایان 
فصل پیش رو خواهد داشت و به چیزی جز درخشیدن با پیراهن رئال فکر نمی کند.«
مشکالت با مورینیو در تاتنهام:» در تاتنهام مشکلی بین این دو وجود نداشت 
فقط فکر می کنم نگاه یکسانی به فوتبال نداشتند. بیایید این طور بگوییم که این 

بهترین بازگشت به یک باشگاه در تاریخ فوتبال نبود.«

اولسان 3- چونبوک ۲؛ 
قهرمان آماده تاریخ سازی در آسیا

در دیداری هیجان انگیز و  جذاب، اولسان هیوندای با پیروزی سه گله برابر 
چونبوک موتورز راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان شد.

در آخرین بازی باقی مانده از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان در 
شهر جئونجوی کره جنوبی تیمهای اولسان و چونبوک موتورز دربی هیوندای را در 
حالی برگزار کردند که ساعتی قبل از آن، پوهانگ استیلر با غلبه بر ناگویا گرامپس 

جواز صعود را به دست آورده بود.
باتوجه به پیروزی پوهانگ، نیمه نهایی تمام کره ای در منطقه شرق قطعی 
بود اما اولسان و چونبوک نیز انگیزه بسیار زیادی برای پیروزی در این بازی داشتند.
اولین موقعیت بازی توسط بازیکنان چونبوک خلق شد  ارسال روی دروازه 

اولسان خطرناک بود اما ضربه هان کیو وون از باالی دروازه به بیرون رفت.
با این حال و برخالف روند بازی در دقیقه ۱3 اولسان موفق به گلزنی شد. 
پاس تائه هوآن کیم در محوطه جریمه به والری مهاجم گرجستانی رسید و این 

بازیکن چپ پا با شوتی دقیق دروازه حریف را گشود.
ادامه کیم جین سو دو موقعیت خوب برای جبران این گل داشت که  در 

هر دو را از دست داد.
سرانجام چونبوکی ها مزد حمالت خود را روی پاس در عمق کیم بو کیونگ 

گرفتند و در دقیقه 3۸ با ضربه گیو وون هان به گل رسیدند.
این پایان کار این بازی نبود؛ اولسان که پس از دریافت گل مساوی سراپا 
حمله شده بود، در دقایق بازی چند موقعیت خلق کرد که یکی منجر به گل شد.
والری گلزن اولسان این بار در نقش گلساز ظاهر شد و در دقیقه ۴۵ یک 
موقعیت خوب برای یون بیت گارام ساخت که ضربه این بازیکن با مهار تماشایی 
گل چونبوک همراه شد. اما او روی موقعیت بعدی نتوانست مقاومت کند و ضربه 

یون ایل لوک یک دقیقه دروازه را باز کرد.
نیمه اول با پیروزی 2-۱ اولسان به پایان رسید.

در آغاز نیمه دوم و روی یک غافلگیری، تاکاهیرو کونیموتو با شوت دیدنی 
اش گل تساوی را برای چونبوک زد تا ادامه نیمه دوم با هیجان بیشتری دنبال شود.
چند دقیقه بعد از این گل، والری یک بار دیگر فرصت گلزنی داشت که ضربه 

اش از باالی دروازه به بیرون رفت.
چونبوک فرصت زدن گل سوم و کامل کرد کامبک را داشت اما در دقیقه 7۴ 
ضربه سر گیو وون هان با سیو گلر حریف همراه شد تا این بازی در وقت قانونی 

با نتیجه 2-2 به پایان برسد و دو تیم آماده وقت اضافه شوند.
در نهایت ستاره خط هافبک اولسان بود که نتیجه بازی را تعیین کرد؛ لی 
دونگ گیوک در دقیقه ۱۰۰ روی پاس بیت گارام و با شوتی استثنایی از پشت 
محوطه جریمه دروازه را نشانه گرفت و موفق شد گل پیروزی بخش تیمش را بزند.
عملکرد  موتورز  چونبوک  فشار  زیر  اولسان  بازیکنان  پایانی  دقیقه   2۰ در 
درخشانی داشتند و موفق شدند با حفظ نتیجه برای دومین سال متوالی به نیمه 

نهایی صعود کنند.
اولسان هیوندای که فصل گذشته با پیروزی مقابل پرسپولیس قهرمان آسیا 
شد، حاال فرصت این را دارد که با کسب دو پیروزی متوالی، به اولین تیم آسیایی 

تبدیل شود که از عنوان خود دفاع می کند.
این تیم باید با پوهانگ بازی کند و در صورت کسب یک پیروزی دیگر باید 
به مصاف نماینده عربستان در ریاض برود. نکته جالب اینکه دو تیم عربستانی و 

کره ای در نیمه نهایی این فصل حضور دارند.

این  در  آنهم  شکست 
اما  است،  آزارهنده  شرایط 
و  لهالل  ا تیم  دو  تفاوت 

پرسپولیس حتما اینقدر نیست.
پرسپولیس با سه گل مقابل الهالل 
در  اگر  بازی  و خب، شاید  مغلوب شد 
نتیجه  شد  می  برگزار  دیگری  شرایط 
فوتبال  در  خورد.  می  رقم  متفاوتی 
فاکتورهایی برای کسب موفقیت وجود 
دارد و هر کدام ضرایبی دارد. به عنوان 
مثال اگر بازی در استادیوم آزادی یا حتی 
در استادیوم خالی مثال در دوحه برگزار 
می شد، پرسپولیس در کوران برگزاری 
لیگ بود و الهالل نه و یا هر دو نبودند 
یا  استقالل(  برابر  پیش  ماه  دو  )مثل 
پرسپولیس ستاره های خود را از دست 
نمی داد و چند فاکتور مهم دیگر، نتیجه 

متفاوتی رقم می خورد.
در ادامه چند تفاوت بزرگ الهالل 
و پرسپولیس در این مقطع را بررسی می 
کنیم تا متوجه شویم چرا روی اسکوربرد 
عدد سه برابر نام الهالل و صفر مقابل 

اسم پرسپولیس ثبت شد.
۱-شاید جالب باشد بدانید شرکت 
»امار«، بزرگ ترین شرکت ساخت و 
کل  از  بیشتر  رقمی  با  خاورمیانه  ساز 
سال،  یک  در  ایران  فوتبال  بودجه 
گرفته  عهده  بر  را  الهالل  اسپانسری 
است. اما دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار 
فوتبال ایران برای پیدا کردن یک حامی 

مالی مناسب به هر دری می زنند.
حداقل در فوتبال اروپا ژست آن را 
می گیرند که خواهان مبارزه با تزریق 
و  فوتبال  به  پول  کتاب  و  حساب  بی 
سن  پاری  چون  هایی  غول  با  مقابله 
ژرمن و منچسترسیتی هستند، اما خدا 
را شکر در آسیا حتی چنین بحثی هم 
مطرح نمی شود و این یعنی نبرد نابرابر 

و البته غیرقانونی.
2- پرسپولیس نسبت به چند ماه 
فقرات  ستون  و  اصلی  ستاره  سه  قبل 
خود از فرق سر تا نوک پا شامل احمد 
نوراللهی، محمد حسین کنعانی و شهریار 
مغانلو را از دست داده و نسبت به یک 
علیپور،  بیرانوند،  رفتن  با  قبل  سال 
زلزله  دچار  تقریبا   .... و  بشار  شجاع، 
به ترکیب  ای ده ریشتری شده است. 
سال  دو  تقابل  به  نسبت  حتی  الهالل 
ستاره  کنید؛  نگاه  اما  استقالل  با  قبل 
ها ماندند و چند بازیکن تاثیرگذار و به 
اصطالح »بازی دربیار« نیز به ترکیب 

اضافه شدند.

3- پرسپولیس بدون هیئت مدیره، 
اسپانسر، مدیر عامل دائم و داشته هایی 
قدرتمند خود  رقیب  به مصاف  ابتدایی 
رفت. ما که عادت کرده ایم، اما شاید 
یک  عنوان  به  مثال  و  بیرون  از  اگر 
ماجرا  به  الهالل  هوادار  و  عربستانی 
نگاه کنید مبهوت و شگفت زده شوید. 
رقیب دیشب تیم مورد عالقه شما حتی 
ساده ترین اصول یک باشگاه را نداشته 

و به دنبال حذف شماست.
به  نسبت  وضوح  به  الهالل   -۴
تیم  استقالل  برابر  قبل  ماه  دو  بازی 
احتماال  بود و دلیلش هم  بهتری شده 
بود. در  قرار گرفتن در شرایط مسابقه 
تمام دنیا لیگ های فوتبال آغاز شده و 
حتی کم کم به مقاطع حساس رسیده، 
لیگ  این  است کلنگ  قرار  تازه  ما  اما 
با  هفته  همین  را  شکسته  پا  و  دست 

سالم و صلوات زمین بزنیم.
۵- حتی در مسیر سفر به عربستان 
آور  خجالت  تصویر  داریم.  مشکل  هم 
بازیکنان  و  فنی  کادر  انگیز  رقت  و 
پرسپولیس، خوابیده روی چمن فرودگاه 
به خودی خود گویای همه چیز است. 
72 ساعت به بازی با الهالل مانده و به 
جای تطبیق یافتن با آب و هوا و محل 
استوری  به  مجبور  مسابقه،  برگزاری 
گذاشتن و شرح ماجرایی هستیم که تمام 
اعضای مدیریتی، سرپرست و مدیر امور 
بین الملل اگر به خیل هواداران متعصب 
شان بر نمی خورد، می توانند بابت آن 

حتی استعفا هم بدهند.
۶- خیلی راحت شانس پذیرایی از 
کره جنوبی با حضور هواداران را از دست 
می دهیم و در جهنم ریاض با تماشای 
خیل طرفداران پرشور الهالل به مصاف 
این تیم می رویم. نمی گوییم استادیوم 
اگر  قطعا  اما  آزادی،  تماشاگر  از  مملو 
دیدار دیشب مثال در استادیومی خالی 
در دوحه برگزار می شد نتیجه متفاوتی 

گرفتن  میزبانی  رقم می خورد. عرضه 
نداریم و در شرایط نابرابر مگر چند بار 

می شود معجزه کرد.
همین  ژاردیم  لئوناردو  این   -7
سه چهار سال پیش ِخر پپ گواردیوال 
و مکس آلگری را می گرفت و ما می 
ستاره  خیل  با  سرمربی  این  خواهیم 
هایش را حذف کنیم. بله، اتفاق همیشه 
در فوتبال رخ می دهد، اما حقیقتا انصاف 
نیست الهالل که فصل قبل هم قربانی 
شیوع ویرس کرونا شد، با این تیم آماده 
از هر لحاظ اینقدر زود با لیگ قهرمانان 

وداع کند.
۸- ترکیب الهالل مملو از بازیکنان 
تاثیرگذاری بود که حتی در روز بد هم 
می توانند سرنوشت یک مسابقه را رقم 
بزنند. اما حتی در لیگ ایران مهاجمی 
ملی  تیم  اردوی  به  که  ندارد  وجود 
خودمان هم دعوت شود. لیگ قهرمانان 
کارزار تک موقعیت هاست و مثال یک 
این  شاید  فوتبال  یک  کالس  مهاجم 
دیشب  نیمه  و  نصفه  فرصت  دو  یکی 

پرسپولیس را از دست نمی داد.
بر  پرسپولیس  نکته مهم؛  اما   -۹
خالف سال های قبل از نظر جسمانی 
هافبک  نداشت.  قرار  خوبی  شرایط  در 
راه  داشتن  عدم  و  ایستا  های  دفاعی 
شدید  پرس  از  فرار  برای  مناسب  حل 
روی وینگرهای تیم به خصوص مهدی 
ترابی، معدود راه حل های پرسپولیس 

برای گلزنی را هم از این تیم گرفت.
۱۰- البته تعویض های پرسپولیس 
نتیجه  تغییر  ابزار  ترین  به عنوان مهم 
هم کمکی به این تیم نکرد. موارد باال 
همگی درست، اما در نهایت نتیجه این 
دیدار در زمین چمن ورزشگاه امیر فیصل 
بن فهد شهر ریاض رقم خورد و در واقع 
یحیی گل محمدی در جنگ تاکتیکی 
برابر سرمربی باتجربه حریف مغلوب شد. 
نمونه اش تعویض اشتباه احسان پهلوان 

که احتماال حتی یک حرکت مثبت هم 
در ۴۵ دقیقه نداشت.

****
و  تیره  اینقدر  هم  چیز  همه  اما 
در  اقتصادی  بحث  گفتیم  نیست.  تار 
فوتبال خیلی مهم است و حاال هم نقض 
نافی اهمیت بحث  این  اما  نمی کنیم، 
نیست.  فوتبال  در  انسانی«  »نیروی 
عربستان  از  قطعا  حیث  این  از  خب 
بر همین  تکیه  با  توان  باالتریم و می 
خصوصیت مثبت باز هم در آسیا حرفی 

برای گفتن داشت.
استخدام  با  اخیر  های  سال  در 
سرمربیانی چون کارلوس کی روش و 
برانکو، با همین فوتبال در هم شکسته 
آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  به  بار  چند 
از عربستان و  تر  رسیده و مثال راحت 
پس  ایم.  شده  جهانی  جام  راهی  قطر 
برداشتن  احتمال بهترین راه حل مهم 
سرمربیان  ورود  در  غیرمنطقی  موانع 
باکیفیت به فوتبال ایران و تالش برای 

استفاده مستمر از آنهاست.
ولیه  ا اصول  رعایت  همچنین 
به  مناسب  پرواز  مانند همین  مدیریتی 
ریاض و بسته نشدن پنجره های نقل 
و انتقاالتی می تواند به تکرار نتایج سال 
های اخیر کمک بکند. فراموش نکنیم با 
همین شرایط نیز در دو دهه اخیر بهتر 
از خیلی از قدرت های آسیا بوده ایم و 
شنبه شب نیز مغلوب شرایط ویژه این 

دیدار شدیم.
در همین چند سال اخیر پرسپولیس 
بارها السد و الدحیل، دو نماینده متمول 
قطر را با ژاوی و گابی و بغداد بونجاح 
شکست داده و بردن الهالل هم برای 
است.  نبوده  دشوار  چندان  استقالل 
علیرغم تفاوت های فاحش، کره جنوبی 
در ۱۰ سال اخیر حرفی برابر تیم ملی 

ایران نداشته است.
در  ایران  فوتبال  قطب  دو  بله، 
حدود دو ماه مغلوب الهالل شدند و این 
آزاردهنده است، اما در همین دیدار نیز 
شاید با تدارکات بهتر، داشتن مهره های 
تاثیرگذار و البته استفاده از تک موقعیت 
ها امکان کسب پیروزی وجود داشت. 
همه چیز بیرون از زمین تعیین نمی شود. 
با همین شرایط و تدارکات ضعیف هم در 
سال های اخیر به پیروزی های بزرگی 
دست یافته ایم و پرسپولیس اگر نمی 
خواهد در مسیر بهانه جویی قرار بگیرد، 
از  باید قبول کند بخشی قابل توجهی 

این شکست هم در زمین رقم خورد.

واکاوی یک شکست تلخ؛ 

1۰ دلیل برای تحمل باخت پرسپولیس!

ل  تبــا فو تیــم  پیشکســوت 
پرســیولیس مــی گویــد نبایــد شکســت 
برابــر الهــالل بــرای ســرخها تبعــات به 

ــد. ــته باش ــراه داش هم
ــاره شکســت  ــوس درب فرشــاد پی
پرســپولیس برابــر الهالل عربســتان در 
یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان 
آســیا گفــت: متاســفانه بــه خاطــر 
مشــکالت و حواشــی کــه قبــل بــازی 
ــت  ــپولیس نتوانس ــت پرس ــود داش وج
آن تیــم  همیشــگی باشــد و بــه همیــن 
ــتر  ــی را  از بیش ــرد خوب ــر عملک خاط
بازیکنــان ندیدیــم. در واقــع بهتــر 
ــود.  ــوب نب ــم خ ــم کل تی اســت بگوی
امــا در مقابــل، الهاللــی هــا تیم بســیار 
قدرتمنــدی بودنــد و توانســتند به خوبی 
از فرصتهــا اســتفاده کننــد و گل بزننــد. 
آنهــا روی برخــی از نفراتشــان ســرمایه 
گــذاری زیــادی انجــام دادنــد بــه 
ــم  طــوری کــه برخــی از ســتارگان تی
ارزشــی معــادل چندیــن برابــر بودجــه 

ــتند. ــپولیس داش ــگاه پرس باش
وی افــزود: پرســپولیس بــه خاطر 
ــن  ــل ای شــرایط موجــود نتوانســت قب
دیــدار، بــازی رســمی انجــام دهــد بــه 
ــط روی  ــی فق ــر کادر فن ــن خاط همی
ــرده  ــاب ک ــی حس ــای تدارکات دیداره
ــا را  ــه تقصیره ــود هم ــی ش ــود. نم ب

ــی انداخــت چــون  ــه گــردن کادر فن ب
همــه تالششــان را کردنــد تیــم در 
بهتریــن شــرایط آمــاده شــود امــا 
ــا  ــد قاعدت ــمی نباش ــازی رس ــی ب وقت
ــارج  ــابقه خ ــرایط مس ــم از ش ــم ه تی
ــد  ــث ش ــم باع ــن ه ــود. همی ــی ش م
شــاهد ناهماهنگــی عجیبــی باشــیم و 
ــم. ــگی را نبینی ــپولیس همیش آن پرس
پیــوس دربــاره ضعــف خــط حمله 
تیــم هــم گفــت : نمــی توانیــم بگوییم 
فقــط خــط حملــه ضعیــف بــود چــون 
عمال در بیشــتر خطوط آن پرســپولیس 
ــط  ــم. در خ ــی دیدی ــگی را نم همیش
ــادی  ــالش زی ــر ت ــم آل کثی ــه ه حمل

انجــام داد کــه از محــدود موقعیتهــای 
ــاق  ــن اتف ــه گل برســد کــه ای خــود ب

رخ نــداد.
پیــوس در بخــش دیگــری از 
صحبتهــای خــود بــا بیــان اینکــه بایــد 
مراقــب پرســپولیس بــود، گفــت: نبایــد 
ــم  ــرای تی ــی ب ــت تبعات ــن شکس ای
داشــته باشــد. همیــن تیــم ســال قبــل 
ــید و  ــان رس ــگ قهرمان ــال لی ــه فین ب
باعــث خوشــحالی هــواداران شــد. نمی 
توانیــم االن همــه آن روزهای خوش را 
فرامــوش کنیــم و بــا تحــت فشــار قرار 
دادن تیــم و کادر فنــی کاری کنیــم که 
تبعــات شکســت برابــر الهــالل ادامــه 

ــد  داشــته باشــد. پرســپولیس مــی توان
دوبــاره بــه روزهــای خوبــش برگــردد. 
فرامــوش نکنیــم پرســپولیس بــه تیمی 
باخــت کــه مدعــی قهرمانــی در  همین 
فصــل  لیــگ قهرمانان آســیا اســت. ما 
در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی شــاهد 
یــک فینــال زودرس در منطقــه غــرب 

آســیا بودیــم. 
وی در ادامــه در پاســخ به ســوالی 
ــاره عملکــرد رضــا اســدی گفــت:  درب
دوســت نــدارم دربــاره نفــرات بــه 
صــورت شــخصی صحبــت کنــم چون 
همانطــور کــه گفتــم همــه مجموعــه 
تیــم خــوب نبــود. رضــا اســدی یــک 
ــن  ــا در ای ــت ام ــد اس ــن توانمن بازیک
ــازی هماهنگــی الزم در تیــم وجــود  ب
ــا در  ــر م ــن خاط ــه همی ــت، ب نداش
ــم را  ــرایط تی ــم ش ــک ه ــط هافب خ
ــی  ــن فکــر م ــم. م خــوب نمــی دیدی
ــالش  ــد ت ــی بای ــل فعل ــم در فص کن
ــیم  ــپولیس باش ــب پرس ــم و مراق کنی
کــه تبعــات شکســت بــه تیــم لطمــه 
نــزد. تیــم بــا مشــکالت زیــادی عــازم 
عربســتان شــد و همــه بایــد بپذیریــم 
اگــر مشــکالت نبــود و تیــم در بــازی 
رســمی شــرکت کــرده بــود و بعــد بــه 
مســابقات مــی رفــت قطعــا عملکردش 

ــود. ــن ب ــر از ای بهت
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی حصر وراثت 
خانم معصومه خالندی دارای شناسنامه شماره 3۴7۴ به شرح دادخواست 
به کالسه ۰۰۰۰۹۰۶ ش ۵/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مسعود قهرمانی به شناسنامه ۸۶۵ مهاباد در 
تاریخ ۱۴۰۰/۶/2۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / 

مرحومه منحصر است به یک پسر، دو دختر و زوجه 
۱- پژمان قهرمانی فرزند مسعود دارای ش ش 2۸۶۰7۸۸۸ پسر متوفی 
2- ساریژ قهرمانی فرزند مسعود دارای ش ش 2۸۶۱۴۰۰۸۰3 دختر متوفی 
3- سارینا قهرمانی فرزند مسعود دارای ش ش 2۸۶۰72۹2۰۸ دختر متوفی 

۴- معصومه خالندی فرزند رحیم دارای ش ش 3۴7۴ زوجه متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 3۶2 
قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آروند پی آزما غرب درتاریخ 
به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۰۹۵۰۰  به شماره ثبت 22۰۱   2۰/۰7/۱۴۰۰
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام و ارائه خدمات فنی 
و آزمایشگاهی در امور مرتبط با آزمایشهای ژئوتکنیک ، بتن ، جوش و 
مصالح ساختمانی، اجرای پروژه های عمرانی اعم از راهسازی، ابنیه ، 
خطوط انتقال گاز و آب ، و همچنین نظارت بر اجرای پروژه ها و خرید 

و فروش و صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی مرتبط در داخل 
کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کردستان ، 
شهرستان سقز ، بخش مرکزی ، شهر سقز، محله بلوار انقالب ، بلوار وحد 
ت ، کوچه گلبرگ 3 ، پالک 2۴ ، طبقه همکف کدپستی ۶۶۸۱۶۴۴۱۴۸ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا طاهری به شماره 
ملی ۱۵۸22۹۶73۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای هوزان 
عرفانی به شماره ملی 37۵۰۱۶22۰۴ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا طاهری به شماره ملی ۱۵۸22۹۶73۱ 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای هوزان عرفانی به 
شماره ملی 37۵۰۱۶22۰۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضاء آقای علیرضا طاهری همراه با مهر شرکت معتبر می 
االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد. 
دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سقز )۱2۰۸۴3۱(

حواشی موجب باخت پرسپولیس شد؛

پیوس: نباید این شکست تبعاتی برای تیم داشته باشد
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دانش آموز اهل قلم: الهام رضایی مجد
دبیرستان راهیان فضیلت

آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران

صدای موج های دریا یکی پس از دیگری می آیند و بعد از مدتی کامال ناپدید 
می شوند، توجه مرا به خودشان جلب می کنند. ماسه های ساحل داغ ؛ همواره با 
صدف های ریز و درشت، زیبایی خاصی می گیرند. درآن هنگام کنار موج های زیبا، 
پرندگان از باالی سرم رد می شوند و می روند.  نزدیک غروب می شود، خورشید 

هم خودش را برای رفتن آماده می کند. 
به غروب زیبای خورشید و ابر های کنارش که همیشه در کنار خورشید هستند 

و هیچ وقت تنهایش نمی گذارند، نگاه می کنم.
صدای پرندگان و موج های خروشان از یک سو و منظره زیبای غروب خورشید 

و دریا از سوی دیگر چه ترکیب قشنگی!
هیچ وقت از این دید به نعمت های خدا نگاه نکرده بودم.کم کم باید از ساحل بروم 

و دلم برای این منظره های زیبا تنگ می شود.

آسمان شبدریا
دانش آموز اهل قلم: مدیا فریور

دبیرستان راهیان فضیلت
آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران

چشمانت آسمان شبم را ساخت آسمانی که هر ستاره آن پرتویی 
از نور هیجان انگیز چشمانت بود .

آسمانی که بدون چشمان تو حتی  لحظه ی ارزش دیدن ندارد.
سیاهی چشمان تو مرا به پوچی کشاند و اینجاست که چشمانت 

آسمان شبم را ساخت.
که  عزیز  آورده ی  سیاهم:»باد  آورده ی چشم  باد  به  ای  نامه 
ما  سوی  به  هیچگاه  باد  آن  کاش  برنگشتی،  و  رفتی  باد  همان   با 

نمی وزید،کاش«
باد آورده ی عزیزم ، این نامه ای است که هیچ وقت به تو و 
قول ولیکن  رسید  می  کاش  رسد  نمی  چشمانت  زیبای   انعکاس 

 می دهم همیشه این نامه را برای یاد آوری انعکاس ها نگه دارم، 
قول می دهم!

قرار نبود چشمانت آبی باشد تا در دریای آن غرق شوم من در 
همان سیاهی چشمانت غرق شدم و برگشتی، در کار نبود، ولی مرا 

پیدا کن و به خود باز گردان.
آن  در  وقتی  ولی  ترسیدم  در چشمانت می  از غرق شدن  من 
غرق شدم،آسمان، شب و روز من در چشمان تو خالصه می شد .

می دانی در نبودت غرق در پوچی شدم طوری که پیدا شدنم 
فقط کار تو است .

باد آورده ی چشم سیاه من ،گم شدنم در چشمانت ، در قلبت 
که همانند فرودگاهی شلوغ وپر هیاهو بود و جایی برای پروازم از 

مقصد قلبت به چشمانت پیدا نکردم.
به امید دیداری که هیچوقت رقم نمی خورد.

دوست دار تو یک عاشق.

دلگيري
دانش آموز اهل قلم: نازنین تفرشی خرازانی

دبیرستان راهیان فضیلت
آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران

کاش حداقل قبلش مي گفتي، اشاره اي مي کردي، یک نشانه ، هر قدر کوچک 
بود اشکالي نداشت. اما کاشکي حداقل یک نشانه مي گذاشتي. چون مي داني، من 

حتي اگر یک تار مویت هم مي افتاد، مي فهمیدم.
تابستاني گرم  از روزمر گي، آن صبح  پر  تکراري،  بود،  از همین روز ها  روزي 
هیچ نمي دانستم که تا چند ساعت بعد، کل زندگیم عوض مي شود، انگیزه ام، دلیل 
زیستنم. بي خبِرِ بي خبر! هیچ نمي دانستم که دیگر تا عمر دارم، خواب راحتي نخواهم 

داشت! دیگر نمي توانم به چیزي فکر کنم، البته چیزي به جز تو!
وقوع آن فاجعه، که بعضي عشق مي نامندش، یک شِب نبود، لحظه اي نبود، 
الکي نبود، بلکه چنان واقعي مي نمود که گویي مهماني در قلبم آمده، البته مهماني 
که تا زمان تپش آن خانه، از آنجا نمي رفت. آن حس چنان واقعي بود که مي توانستم 
لمسش کنم، البته با قلبم و ببینمش. با چشم دلم! تنها چیزي که بود و با خود سوغاتي 

آورده بود، حس خوب بود، تمام 
جاي  به  که  کرد  مي  عمل  واکسني  مانند  دنیا.  در  مثبت  و  خوب  هاي  حس 
ویروس ها، تمام حس هاي منفي و نفرت را از قلب من زدوده بود! همه چیز خوب 
بود، همه چیز! دنیا زیباتر بود، تمام رنگ ها رنگي بودند و دیگر خاکستري و سیاهي در 
به قدري عوض  بودم. من  از همه، خودم  تر  اما مهم  نداشت.  ام وجود  زندگي 
شده بودم که دیگر شناختي از خودم نداشتم! راست است که مي گویند، وقتي عاشق 

باشي، هر لحظه و هر روز تالش مي کني بهتر از قبل باشي! تا این که...
تا اینکه یک صبح پاییزي از خواب بیدار شدم و دیدم رفته اي، باورم نشد، هنوزم 
نمي شود، آخر چطور باور کنم که براي همیشه رفته اي، چطور باور کنم که دیگر 
خنده هایت را که به دنیا نمي دادم، نخواهم دید، چطور باور کنم دیگر نمي توانم در 
آن چشمان قهوه اي درشتت گم شوم، چطور باور کنم که دیگر آن صداي عمیق و 

بهشتي ات را نخواهم شنید؟
اما مي  کاش! کاش قبلش مي گفتي. نشانه اي مي گذاشتي، هر چند کوچک 
اي  کاش،  مي شدم!  موهایت هم  ریزش  متوجه  حتي  من  داني  مي  گذاشتي چون 
کاش زمان به عقب بر مي گشت تا حداقل فرصت یک خداحافظي خشک و خالي را 
داشتیم. اما، من هنوز منتظرم. منتظر آن روزي که به تو بپیوندم و باور کن آن روز 

جز شادماني حس دیگري نخواهم داشت!

رنگ ها
دانش آموز اهل قلم: آناهیتا اصغری

دبیرستان راهیان فضیلت
آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران

به رنگ ها در زندگی نیاز داریم، همان طور که برای داشتن روحیه خوب به شادی نیاز 
داریم.رنگ ها باعث اعتماد به نفس، شادی، امید و... ما می شوند رنگ ها مانند هوا همیشه 
همراه ما هستند. عمر ، زندگی و خاطراتمان را با رنگ ها گذراندیم و می گذرانیم در لحظات 
خوب و شاد یا در لحظات غم انگیز ، حتی اگر امیدمان را از دست بدهیم رنگ ها باز هم کنار 
ما هستند تا دوباره نور امید در قلبمان بدرخشد . بعضی از رنگ ها متضاد یکدیگرند. مثل سیاه 
و سفید . مغز پسته ای و سرخابی رنگ های مکمل هستند. از ترکیب رنگ زرد و قرمز ، رنگ 
نارنجی به دست می آید . رنگ های قرمز ، نارنجی و زرشکی و... رنگ های گرم هستند؛ که 
در فصل تابستان می توانیم آنها را ببینیم. رنگ های آبی،نیلی ، خاکستری و... رنگ های سرد 
هستند و در زمستان می توان آنها را مشاهده کرد. اگر رنگ ها در جهان وجود نداشتند، دنیا سیاه 

و سفید ، بی روح می شد.

دانش آموز اهل قلم: سارا کشاورز
نام دبیر  : سرکار خانم زهره شاهسون 

دبیرستان فرزانگان 6 آموزش و پرورش منطقه 6 تهران 
                  

کودکی دنیای کوچک و قشنگی داشت. ابتدا و انتهایش دیوارهای حیاط بود؛ دیوارهایی که 
همه آجرهایش را شمرده بودم و برای هر کدام قّصه ای داشتم . هر آجر، خانه ی یکی از رؤیاهایم 
بود. هر روز به تک تک شان سر می زدم تا مطمئن شوم. هنوز سرجایشان هستند و هیچ کدام 
را فراموش نکرده ام. رؤیاهایی که مثل سیب های روی درخت، می توانستم هر وقت هم قد 

بابا شوم ، خودم شیرینیشان را بچشم؛ اّما از همین پایین ، شمردن شان هم لّذت بخش بود.
گل های باغچه همیشه بوی بهار می دادند؛ بوی تازگی و لبخند، بوی امید و آرزوهایی 
که در زمستان بد خواب می رفتند اّما تا گرمای بهار به مشامشان می رسید سرزنده و بیدار 
می شدند . با گل ها شعر می خواندم وقصه ی سرسبز بهار و غنچه های تازه را در گوششان 
نجوا می کردم تا هوهوی بادهای زمستانی ریشه ی آرزوهایشان را نخشکاند؛ و با هم در برف 

زمستان به انتظار بهار می نشستیم.
تماشای  و  برف  دانه روی  پاشیدن  یعنی  بود. مهربانی  معنا شده  دنیای من  در  مهربانی 
گنجشکانی که آوازشان شکر و لبخند بود. مهربانی یعنی بوسیدن دستان پینه بسته ی پدربزرگ 

که قّصه هایش مثل قند شیرین بود. مهربانی یعنی نذرهایی که نان سفره ی مردم می شد.
با همه زیبایی هایش خزان شد. خزانی که آدم ها می دویدند تا شاید  اّما بهار کودکی 

زودتر به آن برسند!
آدمها ، لبخند و سکوت و مهر رادر بهار جا گذاشتند . سکوت گاهی به آنها فرصت می داد 
اّما آدم ها آن قدر مشغول حرف زدن بودند که یادشان می رفت گاهی می توان  فکرکنند؛ 
سکوت کرد و گوش داد. ما همیشه صداهای زندگی را فقط شنیده ایم ؛ اّما اگر به زندگی گوش 

دهیم، می بینیم هم دِل شکسته صدا دارد و هم چوب خدا...
دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز                 یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی 

بیایید از امروز به صداهای زندگی گوش دهیم و به رهگذرها لبخند بزنیم.
به امید جهانی پر از عشق و لبخند  ... 

نزدیکم بهت از دور

روزهایی که در آن به جای دلم سرزانوهایم زخمی بود....

دانش آموز اهل قلم : هلیا حدادیان
دبیرستان هیأت امنایی راهیان فضیلت

آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران

لحظه های تکرار ناشدنی، رفاقت های تکرار ناشدنی و تمام خوشی ها 
و ناخوشی های تکرار ناشدنی؛ ماه ها پیش روز های به ظاهر تکراری 
ات را می گذراندی اما دریغ از دانستن آینده ای تلخ و نزدیک؛ تقویمم 
را نگاه می کنم . درست دو ماه دیگر یک سال می شود که هر روز با 
خاطراتم سر می کنم، هر روزی که می گذرد ، هر ساعتی که می گذرد، 
حس می کنم، آری همان حس روزهای قدیم اما با کمی درد و اشک. 
ده ماه پیش هیچ وقت تصورم نمی کردم که حتی استرِس گرفتن نمره 
هایم، تمام زنگ تفریح و خوراکی های دوستانه ی مان آرزوی دوباره 

امید به زندگی مان  این طوفان سهمگین، کل روز هایمان،  ام شود؛ 
و لبخند های ما را از هم درید و نابود کرد، حال من هستم و قلب 
سنگی ام؛ اولین باران سال، بوی آن، حال و هوایش دقیقًا من را برد 
به تک تک لحظه هایی که سراب آن را می بینم. من را برد به زمانی 
که همه ی ما پنجره های کالس را باز کرده بودیم و لبخند هایی از 
ته دل داشتیم اما االن اشک هایمان همان باران ها هستند؛ این جالب 
است از همین نقطه درست همین جا که داری به حرف هایم گوش 
می کنی تا ته دنیا فقط چند قدم است، می دانم هر کداممان هرجای 
اما  نبینیم  را  هم  شاید  شود،  نمی  دور  هم  از  هایمان  دل  اما  باشیم 
 می دانید که این رفاقت در این دنیای سیاه همیشه رنگی رنگی است.

هوایت را دارم، هوایم را داشته باش؛ فهمیدی که هیچ کس از اتفاقات 
پیش رویش خبر ندارد.
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میترا حجار آخرین بازیگر بي مادر شد

حجار،  میترا  شدن  اضافه  با 
سینما  روزهاي  این  پرکار  بازیگر 
سینمایی  فیلم   بازیگران  ترکیب  به 
روز  پروژه  این  فیلمبرداری  بی مادر، 
آغاز  با  همزمان  شد.  آغاز  گذشته 
بی مادر،  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 

و  فاطمی  سیدمرتضی  نی  ا رگرد کا به 
تهیه کنندگی محمدرضا مصباح و علی اوجی در لوکیشن های شهر تهران، 
میترا حجار به عنوان آخرین بازیگر به این پروژه سینمایی پیوست. امیر 
آقایی، پژمان جمشیدی، پردیس پورعابدینی، علی اوجی، بیتا عزیزاوقلو، 
سارا محمدی و فاطمه میرزایی دیگر بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند. 
این فیلم سینمایی که روایتگر داستانی متفاوت در ژانر اجتماعی  است در 
کانون فیلم نسیم تولید می شود و در صورت فراهم بودن شرایط اولین 

حضور این فیلم در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

رضا بهبودي راهي جشنواره ایتالیا مي شود

به  رض،  تعا یی  سینما فیلم 
با  که  لطفی  محمدرضا  کارگردانی 
خارجی  جشنواره های  به  ریست  نام 
عرضه شده، حاال راهی ایتالیا می شود. 
کارگردانی  به  سینمایي  فیلم  این 

سیدامیر  تهیه کنندگی  و  لطفی  محمدرضا 
سیدزاده که در سی و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر حضور داشت و مورد استقبال منتقدان قرار گرفت، اکنون در حضور 
ایتالیا  فیلم  به بخش اصلی و مسابقه چهارمین جشنواره  بین المللی اش 
راه پیدا کرده است. این جشنواره با هدف حمایت از فیلم ها و فیلمسازان 
مستقل ایجاد شد که در آن سینما نه تنها در جنبه هنری و فرهنگی خود، 
بلکه به عنوان حرفه و فرصت های شغلی نیز  ارائه می شود. رضا بهبودی، 
سودابه بیضایی، محمد صدیقی مهر، حامد رحیمی نصر، پریسا محمدی و 

رقیه افشین پور بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

اکران بانو قدس ایران از چهارشنبه در کشور

قدس  نو  با یی  سینما مستند 
ایران، ساخته مصطفی رزاق کریمی از 
چهارشنبه 2۸ مهرماه اکران می شود. 
در ادامه طرح اکران حقیقت و حمایت 
از سینماي مستند، پس از نمایش بسته 

اول که شامل مستندهای در جستجوی خانه 
خورشید )مهدی باقری( و ف الف )فرشاد 
ایران در پلتفرم هاشور و  بانو قدس  از این هفته مستند  اکتسابی( بود، 

مراکز فرهنگی و دانشگاهی نمایش داده خواهد شد. 
جشنواره  یازدهمین  فیلم  بهترین  تندیس  برنده  ایران،  قدس  بانو 
سینماحقیقت و منتخب سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، روایتی 
از زندگی بانو خدیجه ثقفی همسر امام خمینی)ره( است. مستند بانو قدس 
ایران، محصول موسسه فرهنگی، هنری عروج و مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی است.
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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

گالیه محمدحسین فرح بخش از مخاطبان

یکی  فرح بخش،  محمدحسین 
از مالکان سینما عصر جدید می گوید 
این  نوستالژی  از  که  کسانی  همه 
سینما صحبت می کنند دروغ می گویند 
این سال ها  در  بود  اینطور  اگر  چون 
فیلم  جدید  عصر  در  و  می آمدند 

می دیدند! ماجرای تعطیلی و تغییر کاربری 
سینما عصرجدید اسفند سال گذشته خبررسانی شد و عبداهلل علیخانی، مدیر 
سینما، ضمن تایید آن گفت با وضعیت فعلی نمی دانیم باید چه کنیم و برای 
رسیدن به تصمیمی قطعی آن را تعطیل کردیم. حاال بحث نوستالژیک 
بودن این سینما و اینکه یکی از خاطره های جمعی مردم تهران و اهالی 
سینماست در روزهای گذشته بسیار داغ شده و این بار فرح بخش واکنش 
تندي نشان داده و از مخاطبان و همینطور سینماگران سوال پرسیده که 

چندسال است که سراغ این سینما نرفته اند!؟
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نامه اي خطاب به رئیس جمهور...

کالفه شدن شبکه نمایش خانگي 
از دست صداوسیما و ممیزي ها

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

سازمان شهرستان ها:  091۲۲75۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

نجمـن  ا ه  یـر مد ت  هیـا
ویدئویـی  شـرکت های  صنفـی 
بـه  خطـاب  نامـه ای  در  آنالیـن 
هیـم  ا بر ا سـید  السـالم  حجت ا
رئیسـی، رئیس جمهـوری، نامـه ای 

کردنـد. منتشـر  را 
نجمـن  ا ه  یـر مد ت  هیـا
ویدئویـی  شـرکت های  صنفـی 
بـه  خطـاب  نامـه ای  در  آنالیـن 
هیـم  ا بر ا سـید  السـالم  حجت ا
رئیسـی، رئیس جمهـوری و رئیـس 
شـورای عالـی فضـای مجـازی به 
نظـارت صداوسـیما و ایجـاد نهـاد 
جدیـد نظارتـی در کنـار سـاترا بـه 
و  کـرده  اشـاره  المـاس،  عنـوان 
و  رسـیدگی  درخواسـت  ایشـان  از 
سروسـامان دادن بـه ایـن موضوع 

داشـته اند. را 

در این نامه آمده است:

به نام خدا
ریاسـت محترم شـورای عالی 

فضـای مجازی
جنـاب آقای دکتر سـیدابراهیم 

ئیسی ر
با سالم و احترام

کـه  ید  مسـتحضر نیـک 
جـزو  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
کـه  اسـت  کشـورهایی  معـدود 
برخـط  نمایـش  امـکان  صاحـب 
در  داخلـی  تولیـدات  بـر  اتـکا  بـا 
و  نمایشـی  مختلـف  حوزه هـای 
طـول  در  کـه  اسـت  غیرنمایشـی 
مقاطـع اخیـر و به ویژه در دو سـال 
گذشـته بـازار قابل توجهـی به خود 
اختصـاص داده اسـت، بـه گونه ای 
کـه بـه گـواه برخـی مطالعـات و 

اقبـال  بـا  توانسـته  نظرسـنجی ها 
شـود  مواجـه  مخاطبیـن  گسـترده 
و از سـوی دیگـر بـه شـکل قابـل 
برنامه هـای  بیننـدگان  از  توجهـی 

بکاهـد. ماهـواره ای 
همچنین با شـروع این صنعت 
در ایـران میـزان قابـل توجهـی از 
سـهم ترافیـک اینترنـت کشـور به 
پیـدا  اختصـاص  داخلـی  محتـوای 
کـرده اسـت. امـروز فعـاالن ایـن 
صنعـت کـه همگـی شـرکت های 
توانسـته اند  هسـتند  دانش بنیـان 
و  خـود  پلتفرم هـای  توسـعه  بـا 
تولیـد  در  جـدی  سـرمایه گذاری 
جـوان،  انسـانی  نیـروی  و  محتـوا 
متخصـص و متعهد در عرصه تولید 
نـرم افزار و همچنیـن تولید محتوا، 
مانـع خروج نیروهـای متخصص از 
طرفـی  از  و  یک طـرف  از  کشـور 
افزایـش تولیـد آثار نمایـش خانگی 
در همه ژانرها و برای همه سـالیق 
شـوند. نتیجه این اقدامات اشـتغال 
زایـی بیـش از ۱۰ هزار نفـر در ماه 
در عرصـه تولید محتـوا و نیروهای 
دانشـگاهی و متخصـص و مهمتـر 
در  انگیـزه  و  امیـد  ایجـاد  آن  از 
فعـاالن ایـن صنعـت شـده اسـت. 
امـا بعـد؛ در طـی چند سـال اخیر و 
متاسـفانه برمبنـای درک ناصحیـح 
کـه  نوظهـور  پدیـده  ایـن  اداره  از 
بـه سـرعت در مسـیر رشـد قـرار 
گرفتـه یک دعوای بیشـتر سیاسـی 
سـر  بـر  فرهنگـی  هـم  کمـی  و 
فعالیـت  مجـوز  صـدور  تصاحـب 
و  خانگـی  نمایـش  پلتفرم هـای 
محصـوالت آنهـا نیز شـکل گرفته 
اسـت. پلتفرم هـا نیز سـردرگم بین 
نهادهـای  عجیـب  اظهارنظرهـای 
دولتـی و حاکمیتـی روزهای بسـیار 

سـختی را می گذراننـد. دو نهـادی 
را  خـود  دلیلـی  بـه  هرکـدام  کـه 
می داننـد  یـا  دانسـته  امـر  متولـی 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  یعنـی 
اسـالمی و سـازمان صداوسـیما بـا 
سـوابق رویارویـی در طـول چنـد 
جدیـدی  عرصـه  بـار  ایـن  دهـه، 
بـرای همـاوردی یافتنـد. غافـل از 
اینکـه سـرمایه و نیـروی انسـانی 
که عمدتا جوان هسـتند، تاب آوری 
ایـن حجـم از نادیـده گرفته شـدن 
نداشـته  را  سیاسـی  اختالفـات  و 
پیـش  از  بیـش  توجـه  نیازمنـد  و 
نهادهـای متولـی صنعـت نمایـش 

بـر خط اسـت.
تنظیم گـری  بـه  همـواره  مـا 
داشـته  اعتقـاد  عرصـه  ایـن  در 
و  خـود  بـرای  را  آن  و  داریـم  و 
کشـور نیـز سـودمند می دانیـم. اما 
محدودیت هـا و رفتارهـای اعمـال 
شـده یک سـال اخیـر توسـط صـدا 
و سـیما، چنان فضای کسـب و کار 
مخـدوش  را  پلتفرم هـا  فعالیـت  و 
اسـت  کـرده  مواجـه  تنـش  بـا  و 
حالـت  تریـن  خوشـبینانه  در  کـه 
گفتـار،  بـه  اعتمـاد  امـکان  دیگـر 
اقـوال و تصمیمـات مجموعه هـای 
ذیربـط بـرای رونـق و حمایـت از 
نمی تـوان  را   VOD پلتفرم هـای 
بـاور کـرد. ایـن در حالی اسـت که 
نهـاد تنظیم گـر کـه اصالتـا باید بی 
طرف باشـد، بـه دنبال بسـط اقتدار 
خـود در ایـن عرصـه اسـت و هـم 
اکنـون بـه عنـوان رقیبـی کـه از 
قضـا خود را تنظیم گـر هم می داند 
اوضاع را بسـیار پیچیده کرده است.

واپسـین  در  میـان  در همیـن 
روزهـای مدیریـت رئیـس پیشـین 
صـدا و سـیما عالوه بـر حضور چند 

نهـاد تنظیم گر، شـوراهای جدیدی 
نیز راه اندازی شـد. که این شـوراها 
بـر  بیشـتر  نظـارت  وظیفـه  نیـز 
تولیـدات پلتفرم هـا و اعطای مجوز 
تولیـد بـه آنهـا را عهـده دار شـده 
اسـت. در مسـیر غیـر اصولـی اخیر 
سـازمان  ذی ربـط  مجموعه هـای 
صـدا و سـیما بـا ادبیاتـی مغایـر بـا 
در  سـعی  شـان  واقعـی  عملکـرد 
گسـترش ممیزی هایی کـه حاصل 
نـگاه اشـتباه به جامعه ایرانی اسـت 
و هـر از گاهـی سـامانه ای جدیـد 
مثـل مورد اخیر موسـوم بـه الماس 
بیشـتر  و  بیشـتر  کنتـرل  بـرای  را 
سـامانه هایی  می کننـد.  راه انـدازی 
نـه  متبوع شـان  سـازمان  در  کـه 
تجربـه شـده و نـه بر آن مسـلطند. 
و  بالتکلیفـی  رفتـار  ایـن  نتیجـه 
در  سـلیقه ای  کامـاًل  برخوردهـای 
همـه ابعاد اسـت و ایـن یعنی بازی 
بخـش  سـرمایه های  بـا  کـردن 
انسـانی کـه  نیـروی  و  خصوصـی 
سـرمایه کشـور اسـت و روز به روز 

می شـود. ناامیدتـر 
بی شـک جذب سـالئق متنوع 
و متکثر ملت ایران در سـپهر فیلم، 
سـریال و سـرگرمی در گرو قبول و 
احتـرام بـه سـالئق گوناگـون و بـا 
رویکرد حاکمیـت قوانین موضوعه، 
میسـر و ممکن اسـت. کـه این امر 
بـا توجـه بـه تولیـدات بـا کیفیت و 
عرضه با کیفیـت آن در پلتفرم های 
VOD توانسـته است میزان قابل 
از مخاطبیـن شـبکه های  توجهـی 
ماهـواره ای را بکاهـد و مـردم را به 
محتـوای فرهنگـی و هنری کشـور 
و تماشـای آن از پلتفرم های داخلی 

سـوق دهد.
وزارت  مدیـران  طرفـی  از 

هـم  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
سیاسـت یکـی بـه نعـل یکـی بـه 
میـخ را پیشـه کردند، نـه در هیبت 
متولی ظاهر شدند و نه آن را کامال 
رهـا کردنـد و روز بـه روز از وظیفه 
ذاتـی خـود فاصله گرفتند و اساسـا 
متوجـه دوره جدیـدی کـه عرصـه 
وارد  جهـان  در  تصویـر  و  صـوت 
آن شـده اسـت نشـدند و در قالـب 

قدیمـی خـود ماندنـد.

جناب آقای دکتر رئیسی...
هـم اکنـون ماهانـه بالـغ بـر 
۱۰ هـزار نفـر بـه شـکل مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم با محتوای نمایشـی 
درگیـر  پلتفرم هـا  غیرنمایشـی  و 
فعالیـت بوده اند که مزید اسـتحضار 
معـروض مـی دارد حـدود نیمـی از 
حرفـه ای  اعضـای  از  تعـداد  ایـن 
صنوف سـینمایی و دست اندرکاران 
ایـن  و  بوده انـد  سـازی  سـریال 
درسـت در زمانـی محقـق شـد که 

بـه دلیـل شـرایط بیمـاری کرونـا 
سـینماها عمدتـًا در تعطیلـی و یـا 

تعلیـق بـه سـر می بردنـد.
بـرای سـال ۱۴۰۰  پلتفرم هـا 
چیـزی نزدیک بـه دوهـزار میلیارد 
تومـان سـرمایه گـذاری در بخـش 
تولیـد را در برنامـه شـان داشـته اند 
و ایـن گـردش مالی بـدون اتکاء به 

منابـع دولتـی بوده اسـت.
در حـال حاضـر سـوال مقـّدر 
ایـن اسـت کـه اگر بنـا باشـد صدا 
و  صـوت  حـوزه  متولـی  سـیما  و 
تصویـر فراگیـر باشـد، آیـا طبیعـی 
اسـت که خود اقلیمـش را برمبنای 
واژه تفسـیر برانگیـز و فـارغ از بقیه 
مشـخص  حاکمیتـی  جریان هـای 

؟ کند
در حـال حاضـر طبق مطالعات 
بیـن المللـی نزدیـک بـه ۸۰ درصد 
مصـرف پهنـای بانـد در جهـان در 
سـال 2۰2۰ حوزه صـوت و تصویر 
و  بـوده   )… گیم هـا  )ویدیوهـا، 
احتمـاال ایـن سـهم در ایـران نیـز 

بـه ۸۰ درصـد خواهـد رسـید، پس 
اگـر قرار باشـد تنظیم گری این ۸۰ 
درصد توسـط سـازمان صدا و سیما 
صـورت پذیرد، آیا سـهم مرکز ملی 
فضـای مجـازی کـه نهـاد عالـی و 
باالدسـتی صنعـت اسـت بـا تمـام 
تاکیـدات مقـام معظم رهبـری 2۰ 
درصـد باقیمانده اسـت، کـه از قضا 
ربطـی بـه حـوزه صـوت و تصویـر 
نـدارد؟ آیـا وقـت آن نرسـیده کـه 
بـرای پایـان دادن بـه ایـن هـرج و 
مـرج، تعریـف درسـت و جامعـی از 

تنظیم گـری ارائـه شـود؟
شـرکت های  صنفـی  انجمـن 
اخیـر  مقاطـع  طـول  در   VOD
نهادهـای  اسـت  کـرده  تـالش 
بـه مشـورت  را مجـاب  تنظیم گـر 
قانـون  بـا  مطابـق  نظرخواهـی  و 
متاسـفانه  مـا  ا کنـد.  انجمن هـا 
در  اعضایـش  و  انجمـن  حضـور 
این جلسـات بیشـتر نمایشـی بوده 
و تصمیمـات اتخـاذ شـده در ایـن 
صنعـت عمدتـًا بـدون مشـورت و 

بـدون در نظر گرفتن مشـاوره های 
صـورت  انجمـن  ایـن  تخصصـی 
 VOD انجمـن  اسـت.  پذیرفتـه 
تنهـا نهـاد تخصصی کشـور اسـت 
کـه بـا حضـور همه فعـاالن عرصه 
نمایـش بـر خـط VOD تشـکیل 

شـده اسـت.
لـذا بـا عنایـت بـه شـرایطی 
ذکـر شـد،  آن  از  کـه خالصـه ای 
مصرانـه تقاضـا داریـم در راسـتای 
تحقـق شـعار سـال ۱۴۰۰ کـه بـه 
نـام تولیـد، پشـتیبانی و مانع زدایـی 
نامگذاری شـده اسـت مقرر فرمایید 
موضوع به شـکل جـدی و فوری و 
با اسـتفاده از نظـرات و دغدغه های 
انجمـن  در  عرصـه  ایـن  فعـاالن 
VOD مـورد بررسـی قـرار گرفته 
و شـرایطی فراهـم شـود تا شـبکه 
نمایـش خانگـی بیـش از پیـش در 
کنار خانواده هـای ایرانی و تولیدات 
کشـورها  دیگـر  ماننـد  کشـورمان 
نقـاط  اقصـی  در  فرهنگـی  سـفیر 

باشـد. جهان 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
66791۲65-66

در حالي کـه تنهـا چندروز از پایان جشـنواره 
فیلـم کـودک و نوجـوان گذشـته، امـا بـه نظـر 
مي رسـد کـه مـوج امیـد در بیـن اهالـي سـینما 
نسـبت بـه ایـن ژانر ایجاد شـده و در سـال هاي 
اخیـر حضـور هنرمنـدان نام آشـنا در ژانر کودک 
باعـث شـده تـا دلگرمي هایـي در تولیـدات ایـن 
حـوزه ایجـاد شـود. یوسـف تیموری کـه یکي از 
چهره هـاي شناخته شـده عرصـه بازیگري اسـت 
و خـود نیـز تجربـه کارگرداني را هـم در کارنامه 
دارد، یکـي از هنرمندانـي اسـت که سـعي کرده 
در سـال هاي اخیـر در فیلم هایـي از ژانـر کودک 
و نوجـوان حضـور داشـته باشـد. او در جشـنواره 
امسـال کـودک و نوجـوان هـم بـا فیلـم شـهر 
حضـور  هاشـمي  سـیدجواد  سـاخته  گربه هـا، 
داشـت و گفتگویـي کوتـاه بـا دنیـاي جوانـان 
دربـاره شـرایط سـینمای کـودک در ایـران بـه 

بیـان نکاتـی پرداخت.
یوسـف تیمـوری را بیشـتر مخاطبـان را بـا 
حضـور در آثـار طنـز بـه خاطـر می آورنـد امـا 
در  کـرده  تـالش  اخیـر  سـال های  ایـن  در  او 
ژانرهـای دیگـر سـینما هـم بـه ایفـای نقـش 
از سـال ۱37۶  را  بازیگـری  بپـردازد. تیمـوری 
بـا بـازی در مجموعه سـرزمین سـبز، آغـاز کرد 
و خیلـی زود بـا ایفـای نقـش در مجموعه هـای 
تلویزیونـی پرطرفـدار طنـز چـون سـیب خنده و 
مجیـد دلبنـدم به شـهرت رسـید. ایـن بازیگر در 
تازه تریـن فعالیـت خـود در فیلـم شـهر گربه هـا؛ 

به کارگردانی سـیدجواد هاشـمی بـه ایفای نقش 
پرداختـه که در جشـنواره فیلم کـودک و نوجوان 
ایـن دوره حاضـر بـود. تیمـوری دربـاره شـرایط 
کنونـی سـینمای کـودک و نوجـوان ایـران بـه 
دنیـاي جوانـان گفت: سـال های آغازین کارم در 
ایـن حـوزه در مجموعه هـای کـودک کـه برای 
تلویزیـون آمـاده می شـد کار می کـردم. بـه هـر 
ترتیـب فضـای تلویزیـون خیلی با سـینما تفاوت 
و  معیـار  زمـان  آن  امـا چیزهایـی کـه  داشـت 
مدنظـر بود، بـه صورتی تصویر می شـد که مورد 
پسـند اکثـر افـراد قـرار می گرفـت. در آن زمـان 
اشـخاصی چـون خانـم برومنـد، آقـای بیرنگ و 
مرحـوم مسـعود رسـام، خانـوم فرشـته طائرپـور 
و... در ایـن حـوزه کار می کردنـد و بـا اعمـال 
یکسـری معیارهـا و نظرات در سـاختار کارشـان 
سـعی داشـتند کاری متناسـب با مخاطـب تولید 
کننـد کـه واقعـا هم بـه درد جامعه می خـورد اما 
اکنـون گسـتردگی ارتباطـات و فضـای مجـازی 
بیـن بچه هـا در ایـران بـه قـدری زیاد شـده که 
راضـی کردن همه کارها به غایت دشـوار اسـت. 
در واقـع اکنون سـلیقه مخاطبان خیلـی متفاوت 
از یکدیگـر اسـت. بنابرایـن در ایـن شـرایط مـا 
بایـد بیشـتر از هـر زمانـی کمـک کنیـم ایـن 
سـلیقه ها را به سـمت سـلیقه ای واحد برسـانیم. 
البتـه منظـورم این نیسـت که انتظـارات عده ای 
را نادیـده بگیریـم و تنهـا بـرای یـک طیـف از 
مخاطبـان کار تولیـد کنیـم، در واقـع بایـد همـه 

مخاطبـان را در نظـر بگیریـم و موضوعـات هـر 
طیفـی را بـه صـورت مدیـوم در اثـر بگنجانیـم. 
ممکن اسـت برخـی مخاطبـان عالقمند باشـند 
موسـیقی و آواز بسیاری در کار وجود داشته باشد 
امـا در مقابـل عـده دیگـر مخالـف ایـن موضوع 
باشـند. بایـد حـد وسـط را بگیریـم و باتوجـه به 
فرهنـگ ایرانـی فیلمـی بسـازیم که بـرای همه 
نـوع سـلیقه  مناسـب باشـد. شـاید دلیل شـرایط 
کار  حـوزه  ایـن  در  زیـادی  افـراد  کـه  کنونـی 
نمی کننـد، همیـن باشـد کـه واقعـا بایـد بـرای 

حـل آن تـالش بسـیاری انجـام دهیم.
یوسـف تیموری همچنین در بخش دیگري 
از صحبت هاي خود در پاسـخ به این پرسـش که 
در ادامه مسـیر بازیگری قرار اسـت به سمت چه 
نقش هایـی گرایش پیـدا کند، گفـت: زمانی قرار 
بـود مـن فقط کمـدی کار کنم امـا فرصت هایی 
پیـش آمـد کـه کار جـدی را هـم تجربـه کنم و 
حتـی بـرای آن جایـزه گرفتم. االن در این سـن 
تصمیـم دارم همـه نـوع نقش را تجربـه کنم. به 
عنـوان بازیگـر عالقمنـدم و این تصمیـم را دارم 
کـه در ژانرهـای مختلـف سـینمایی بـازی کنم. 
درواقـع دیگـر حـس مي کنـم کـه بایـد از یـک 
قالـب کلیشـه اي جدا شـوم و تجربیـات دیگري 
را هـم داشـته باشـم. به هـر صورت مـن در ژانر 
کمدي و طنز به چیزي که مي خواسـتم، رسـیدم 
و حـاال زمـان آن شـده کـه نقش هـا و ژانرهاي 

دیگـر را هـم بیشـتر تجربه کنم.

همراه با سینماي کودک و نوجوان

یوسف تیموري: سلیقه مخاطبان ژانر کودک نسبت به گذشته تغییر کرده است


