
پیشنهاد یک کارشناس اقتصادی؛

لزوم انتشار اوراق برای مهار تورم 

بر اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی 
هواشناسی طی دو روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا 
قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

از بعدازظهر امروز تا عصر پنجشنبه )۲۷ تا ۲۹ مهرماه( در پاره ای 
نقاط گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید به ویژه در جنوب و غرب 
استان با احتمال خیزش موقتی گردوخاک مورد انتظار است. از ظهر 

چهارشنبه )۲۸ مهرماه( با نفوذ سامانه بارشی به تدریج افزایش ابر 
و از غروب چهارشنبه تا عصر جمعه )۲۸ تا ۳۰ مهرماه( در بعضی 
ساعات، در ارتفاعات بارش باران و برف و در نیمه شمالی استان 
بارش باران گاهی همراه با وزش باد شدید پیش بینی می شود. طی 
این مدت بارش پراکنده در نیمه جنوبی استان دور از انتظار نیست.
صفحه ۲

استاندار تهران عنوان کرد؛

برگزاری مراسم ۱۳ آبان 
با رعایت پروتکل های بهداشتی

سالمتزنانموجبارتقاءسالمتجامعهمیشود
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و 
خانواده با تاکید بر اینکه زنان محور اصلی 
تغذیه سالم و زندگی پاک یک خانواده به 
شمار می روند، گفت: باید به سالمت زنان که موجب 
می شود،  مختلف  زمینه های  همه  در  سالمت  ارتقاء 
دکتر  جوانان،  دنیای  گزارش  به  داشت.  ویژه  توجه 
ملی  هفته  مناسبت  به  که  نشستی  در  انسیه خزعلی 
سالمت بانوان ایران)۲۴ تا ۳۰ مهر( در دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با تاکید بر اهمیت 
سالمت بانوان، اظهار داشت: سالمت بانوان را باید در 
ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد و لوایح و برنامه هایی 
را در بخش قانون گذاری پیش بگیریم تا بتوانیم زمینه 

سالمت زنان را افزایش و گسترش دهیم.
صفحه ۲

با هدف شتاب بخشی در عملیات تولید

۴۵ دستگاه حفاری در نیمه نخست سال 
در نقاط نفتخیز کشور جابجا شد

4
افزایشقیمتلوازمخانگیبدونمجوزوزارتخانهاست!

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1859-  سه شنبه 27 مهر  ۱۴00- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بابایي:امیدوارمدر
صداوسیمابستري

برايگفتگووطرح
نظراتایجادشود

6ورزش
گلمحمدی:برای

شادیدلهواداران
دوبارهمیجنگیم

2

باربد بابايی در گفتگويي پيرامون ادامه ساخت برنامه زوجی 
نو، گفت: به لحاظ اجرا برای سری جديد زوجی نو، اعالم آمادگی 
کردم و بزودی با فراهم شدن شرايط و زمان مناسب، جهت ضبط 

سری جديد اين مسابقه اقدام خواهيم کرد. 

به  اعالم کرد  تيم فوتبال پرسپوليس  سرمربی 
زودی درباره علت ناکامی تيمش در ليگ قهرمانان 
آسيا به صورت مفصل با هواداران سخن خواهد 

گفت.

رئيس جمعيت هالل احمر با بيان اينکه اين جمعيت تاکنون 
۷۶ ميليون دز واکسن وارد کرده، گفت: نتيجه اصلی واردات 
واکسن و واکسيناسيون، کاهش موارد مرگ ومير ناشی از 
کرونا در ميان کادر درمان و مردم و همچنين کاهش آمار 
بيماران بستری در بخش آی سی يو بيمارستان ها بوده است.

تجهیزخانههای
هاللدرکاهش

آثاربالیایطبیعی
بسیارموثراست

کاهشدمایتهرانتا۱۰درجه تامین گاز پایدار در فصل سرما
 با برنامه های کمیته سوخت

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: با شروع فصل سرما دغدغه 
تامین گاز کشور به وجود می آید؛ برای این موضوع مهم به دستور 
امور گاز کمیته ای تشکیل شده که در گازرسانی  معاون وزیر در 
به مشترکان وقفه ای ایجاد نشود، البته برای موضوع نیازمند همراهی جدی 

مشترکان هستیم.
صفحه ۳

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای 
اسالمی گفت: طبق نظر رسمی دستگاه قضا، برگ سبز 
خودرو حکم سند رسمی را دارد و برای ثبت آن نیازی به 
حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست.»علی خضریان« در ارتباط به 
حواشی ایجاد درباره نقل و انتقال سند خودرو و بالتکلیفی مردم،  
به خبرنگاران گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسالمی شناسنامه 

مالکیت خودرو را صادر می کند و درباره شبهه های مطرح شده هم 
نظر دادستان و رای دیوان عدالت اداری صریحا اعالم شده است. 
اما جای تعجب دارد چرا برخی  همچنان می خواهند در رابطه با این  
موضوع مقاومت کنند. البته پاسخ روشن است چرا که درآمد هنگفتی 
از بابت معامالت خودرو نصیب دفاتر اسناد و محضرخانه ها می شود.
صفحه ۲

ثبتسندخودرودردفاتراسنادرسمیضرورتیندارد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

نوبت اول 

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه جهت انجام 
موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می نماید جهت دریافت 

اسناد مناقصه در موعد مقرر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمائید. 

محل اجرا موضوع مناقصه 
محل 
تامین 
اعتبار 

مبلغ سپرده برآورد اولیه 
مبنای قرارداد شرکت در مناقصه 

مدت 
اجرا 
کار 

شماره 
رتبه مناقصه 

آماده سازی ریتگ 
دوم فاز سوم 

شهرک صنعتی 
اردبیل ۲ 

شهرک صنعتی 
۳۴6/۷۸۸/۰۴۰/۹۹۴1۷/۳۳۹/۴۰۲/۰5۰جاری اردبیل ۲ 

فهرست بهای 
تجمیع شده راه و 

باند سال 1۴۰۰
حداقل پایه ۴ راه 1۸۰۰/۰6 ماه 

و ترابری 

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد. 
الف( اصل فیش واریز وجه مزبور به شماره حساب ۴۰۰111۸۹۰6۳۷۷۰۳۲ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به نفع کارفرما 

پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما 
ت( اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید 

ث( وثیقه ملکی معادل ۸5 درصد ارزش کارشناس رسمی آن 
ج( ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 

* محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل 
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری 1۴۰۰/۰۸/۰۳

- مهلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری 1۴۰۰/۰۸/1۸
- زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج: ساعت 1۰:۰۰ مورخ 1۴۰۰/۰۸/1۹

* مدت اعتبار پیشنهادات شش ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود. 
* درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند. 

* کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
 Internet:www.aedebiliec.ir

 Mail: info@ardebiliec.ir
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای با ارزیابی ساده 

نوبت دوم
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی باقیمانده عملیات پروژه احداث باند دوم محور میاندوآب – بوکان 
حدفاصل کیلومتر ۳6 الی ۴۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
 www.setadiran.ir تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1۴۰۰/۰۷/۲۴ می باشدئ 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 1۹ تاریخ 1۴۰۰/۰۸/۰1
مهلت زمانی ارائه مدارک: ساعت 1۹ مورخه 1۴۰۰/۰۸/1۲

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس: ارومیه بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهار راه شورا اداره کل راه و شهرسازی تلفن: ۳۳۴۷۹۸۲1-۲5 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰۲1-۴1۹۳۴
دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹۷۳۷ و ۸51۹۳۷6۸

شماره نامه: 111۲/۹۸5

آگهي مناقصه عمومي 
یک مرحله اي

شماره گ1400/27/35
دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان ایالم 

موضوع مناقصه : خدمات نگهبانی شرکت گازاستان ایالم
مبلغ کل برآورد : ۱۴,0۱8,۱26,822 ریال  

مبلغ تضمین: 70۱,000,000  ریال 
الزم به توضیح است که دوره مبنای برآورد بر اساس حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار )طرح طبقه بندی مشاغل(  سال1۴۰۰ می باشد.

نوع تضمین : ضمانت نامه بانکي  شرکت در مناقصه یا فیش واریزي  به حساب شماره ۰11۲۷66۹16۰۰۴ بانک ملي شعبه میدان امام حسن )ع(ایالم و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا 
ترکیبی از آنها که در جدول شماره ۴ آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره 1۲۳۴۰۲/ ت 5۰65۹ ه مورخه۹۴/۹/۲۲ قید گردیده اند.

مدت زمان اجراي پروژه :  ۳65 روز تقویمی
محل تامین اعتبار : بودجه جاری

1۴۰۰/۰۸/1۲    تا پایان وقت اداری آخرین مهلت فروش اسناد  
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات :     1۴۰۰/۰۸/۲5      تا ساعت ۸:۴5 دقیقه صبح 

زمان گشایش پاکات :      1۴۰۰/۰۸/۲5      ساعت ۹ صبح
محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم

شرایط متقاضیان :
شرایط : 

1- داشتن شخصیت حقوقي 
۲ – از پیمانکاران تأیید صالحیت شده سازمان حراست وزارت نفت باشد . ) الزم به توضیح است که تنها پاکات مناقصه گرانی بازگشایی می گردند که جز لیست تایید شده سازمان حراست 

وزارت نفت باشند.(
۳- دارای گواهینامه تأیید صالحیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ظرفیت مجاز) فعالیت نگهبانی ( باشد  . 

۴- ارائه کپی برابر اصل پروانه فعالیت و نیز آگهی آخرین تغییرات شرکت .
5- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد ۸5 و ۹1 قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۸۹/۳/5 وزیر کار و امور اجتماعی .

6 -  داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه .
۷-داشتن توان فني و مالي در رابطه با موضوع مناقصه

۸- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
۹- عقد قرارداد با برنده مناقصه منوط به داشتن و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مربوطه می باشد.

1۰- با توجه به فراهم شدن امکان امضاي الکترونیکي اسناد پیشنهاد در معامالت دولتي در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت درج امضاي الکترونیکي در سامانه ستاد جهت اسناد و مدارک 
پاکت )ب( و نیز پیشنهاد قیمت و ضمائم آن پاکت )ج( الزامي مي باشد در غیر این صورت به پیشنهاد قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم 
محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شرکت گاز استان ایالم 

هزینه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
هزینه و ارائه رسید تایید شده کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ ۳.5۰۰.۰۰۰ ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره  ۰11۲۷66۹16۰۰۴ به نام شرکت گاز استان ایالم واریز گردد. 
آدرس: ایالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیرکاري نبش خیابان استاد شهریار 

شرکت گاز استان ایالم سایت WWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.ir  و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن ۰۸۴۳-۲۲۳5۸۲۴
کد فراخوان جهت آگهی مذکور  5۳.۰۹۷.۸۸۳  می باشد . 

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم
شناسه آگهی : 1۲۰۸۳۴1

حسین  میر ا و  نی  ا د یز حسن 
در  ایران  آزاد  کشتی  قهرمانان  زارع 
روز  ظهر  بعداز  نروژ،  جهانی  مسابقات 
بسترسازی  اردوی  گذشته)دوشنبه(در 
در  که  نونهاالن  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
حال  در  صدرزاده  شهید  کشتی  خانه 

برگزاری است حضور یافتند.
صحبت  ابتدای  در  یزدانی  حسن 
کردم  صحبت  اهل  زیاد  گفت:  خود 
نیستم، اما به شما می گویم وقتی اینجا 
بدانید و وقت  را  اید قدر خودتان  آمده 

خود را بیهوده هدر ندهید.
وی ادامه داد: مهمترین و بهترین 
مسئله این است که از این اردو نهایت 
بهترین  که  بدانید  و  ببرید  را  استفاده 
سن یادگیری برای کشتی همین سن 
است و هرچیزی که االن یاد بگیرید می 
توانید از آن به خوبی در مسابقات خود 

استفاده کنید.
عنوان  جهان  و  المپیک  قهرمان 
حضور  اردو  در  که  مربیانی  از  کرد: 
دارند بهترین استفاده را داشته باشید و 
مورد بعدی این که اخالق مدار باشید 
و  احترام مربیان خود را نگاه دارید. تا 
در یک جو بسیار خوب تمرینات خود را 

به همراه مربیان انجام بدید و از حضور 
امیدوارم  ببرید.  لذت  کشتی  خانه  در 
المپیک  و  جهانی  های  رقابت  در  که 

شما را ببینم.
امیرحسین زارع دارنده مدال برنز 
المپیک و مدال طالی جهان نیز گفت: 
هستم،  شما  میان  در  که  خوشحالم 

فدراسیون فرصت مناسبی را برای ایجاد 
انگیزه برای شما فراهم کرده و شما نیز 
تالش کنید که از فرصت بدست آمده 
و  تمرین  اگر  ببرید.  را  استفاده  نهایت 
به خدا توکل  باشید و  ممارست داشته 
به  جوانی  سنین  در  توانید  می  کنید 

باالترین درجات افتخار برسید.

توصیه های حسن یزدانی به کشتی گیران نونهال؛

اخالق مدار باشید و احترام مربیان خود را نگاه دارید

صفحه ۳
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سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:
ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضرورتی ندارد

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسالمی گفت: طبق 
نظر رسمی دستگاه قضا، برگ سبز خودرو حکم سند رسمی را دارد و برای 

ثبت آن نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست.
»علی خضریان« در ارتباط به حواشی ایجاد درباره نقل و انتقال سند 
خودرو و بالتکلیفی مردم،  به خبرنگاران گفت: نیروی انتظامی جمهوری 
شبهه های  درباره  و  می کند  صادر  را  خودرو  مالکیت  شناسنامه  اسالمی 
مطرح شده هم نظر دادستان و رای دیوان عدالت اداری صریحا اعالم 
شده است. اما جای تعجب دارد چرا برخی  همچنان می خواهند در رابطه با 
این  موضوع مقاومت کنند. البته پاسخ روشن است چرا که درآمد هنگفتی از 

بابت معامالت خودرو نصیب دفاتر اسناد و محضرخانه ها می شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: نباید برای حفظ درآمد 
عده ای، هزینه اضافی و بوروکراسی )دیوان ساالری( مازاد به مردم تحمیل 
شود. اگرچه برای نقل و انتقال سند خودرو از طریق دفاتر اسناد رسمی،  
اختیار از شهروندان گرفته نشده است و آنها می توانند به این امر مبادرت 
کنند ولی الزامی برای آن وجود ندارد و قانون هم در این باره صراحت دارد.
خضریان خاطرنشان کرد: باید تالش شود بوروکراسی های مازاد به 
انتقال سند  نفع مردم کم شده و هزینه های شهروندان در حوزه نقل و 
انجام  خودرو کاهش داده شود که برگ سبز در حال حاضر این کار را 
می دهد. البته نیروی انتظامی هم باید فرایند فک پالک را تسهیل کند تا 

مشکالت مردم در آن قسمت هم کمتر شود.
وی یادآور شد: طبق قانون همانطور که دفاتر اسناد رسمی می توانستند 
نقل و انتقال سند خودرو را انجام دهند، نیروی انتظامی هم می تواند از 

طریق صدور برگ سبز این مهم را محقق کند که در حال اجرا است.
نیاز  که  می کنند  فکر  افرادی  اگر  شد:  یادآور  تهران  مردم  نماینده 
است مجلس این موضوع را شفاف تر کند، می توانند از مجلس استفساریه 
درخواست کنند؛  در غیر این صورت این قانون برای مردم شفاف شده و 

نظر دادستان محترم هم در این زمینه به طور رسمی اعالم شده است.

خبر خوش مجلسی ها برای کارکنان شرکت پست  
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به پیگیری هایش برای اعمال سختی کار برای متصدیان 
به زودی در هیات  این موضوع  تجزیه و توزیع شرکت پست گفت که 

دولت تصویب می شود.
عباس مقتدایی، در گفت وگو با دنیای جوانان اظهار کرد: با توجه به 
مطالبه متصدیان تجزیه و توزیع شرکت پست درخصوص اعمال سختی 
کار، 5 مهر طی مکاتبه ای با وزرای ارتباطات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

خواستار پیگیری این موضوع شدم.
وی افزود: در 11 مهر وزیر ارتباطات مکاتبه ای با معاون اول رییس 
جمهور انجام داد تا در جلسه هیات دولت بحث شمول مشاغل سخت و 
زیان آور ویژه پست های سازمانی یاد شده، جهت تصویب در دستور کار 
دولت قرار گیرد. با اهتمام وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست مقدمات 
این کار انجام شده و ان شاءاهلل بزودی در هیات دولت تصویب می شود.

استاندار تهران عنوان کرد؛
برگزاری مراسم 13 آبان با رعایت پروتکل های بهداشتی

استاندار تهران با تأکید بر اینکه باید تابع نظرات ستاد ملی مقابله با کرونا باشیم، 
افزود: برای مراسم 1۳ آبان امسال اصل بر برگزاری است، البته رعایت پروتکل های 

بهداشتی بسیار مهم است.
محسن منصوری در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان تهران ضمن تقدیر 
از تالش های اعضای این ستاد در مدیریت و مقابله با بیماری کرونا گفت:  با توجه 
این حوزه صورت  بندپی در  آقای  با مدیریتی که توسط  استان  تراکم جمعیتی  به 

گرفت در مدیریت این بیماری در استان تهران سربلند شدیم که جای تقدیر دارد.
وی افزود:  به دلیل اهمیت موضوعات و تأکیدات مقام معظم رهبری چند مسئله 
به صورت آنی و فوری در استان تهران در دستور کار است که یکی از آن ها مقابله 
با بیماری کرونا است. بر همین اساس باید جلسات منظم و کارشناسی در این حوزه 

برگزار شود و مبنا نیز نظر کارشناسی اعضا است.
استاندار تهران با تأکید بر اهمیت معنویت و تقویت داشته های معنوی شهروندان 
گفت: مدت زیادی است در تهران نماز جمعه برگزار نمی شود و در شهرستان ها نیز 
با نوسانات برگزار می شود. ایام اهلل هایی که مظهر شور بوده است دچار خدشه شده 
لذا باید برای سالمتی روحی و ارتقای معنویت نیز چاره اندیشی کنیم. البته خط قرمز 

ما برای برگزاری مراسمات صحت و سالمت است.
وی با اشاره به آغاز برگزاری نماز جمعه در تهران از این هفته گفت: معتقدیم 
متدینین بیشتر از سایرین پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند اما باید شاخص ها 
برای همه موارد اعم از بازار، خیابان، هیئت و... به صورت واحد باشد و تصمیمی که 
اتخاذ می شود قابل دفاع باشد.منصوری ادامه داد:  ما باید تابع نظر ستاد ملی مقابله با 
کرونا باشیم. اصل بر برگزاری مراسم 1۳ آبان سال جاری است. البته رعایت پروتکل ها 
برای ما بسیار مهم است. این مراسم به صورت غیرراهپیمایی برگزار می شود و اگر 
قرار است راهپیمایی اتفاق بیفتد به صورت خودرویی خواهد بود. تجمع در فضای 
باز بر روی صندلی و با رعایت فاصله گذاری خواهد بود. همچنین سازمان تبلیغات 
این جهت  از  دارد  نیاز  برنامه ریزی  به زمان و  این مراسم  برگزاری  برای  اسالمی 
امروز تصمیم می گیریم که اصل بر برگزاری این مراسم باشد و اگر احیانا شرایط به 

شکل غیرمنتظره ای تغییر کرد اعالم خواهیم کرد.
وی تأکید کرد:  پیشنهاد آقای زالی فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا استان 
تهران برای تشکیل جلسه مشترک میان معاونین درمان سه دانشگاه علوم پزشکی 
برای  و  شود  محقق  باید  که  است  مناسبی  پیشنهاد  اسالمی  تبلیغات  سازمان  و 
شهرستان های استان تهران نیز به همین شکل عمل خواهیم کرد. باید مراقبت جدی 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی صورت بگیرد تا بهانه ای دست کسی داده نشود.

کاهش دمای تهران تا 10 درجه
اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره به بارش باران در نیمه شمالی 
استان از کاهش دما به طور میانگین 6 تا 1۰ درجه سلیسیوس از امشب تا صبح شنبه 

)۲۷ مهرماه تا اول آبان ماه( خبرداد.
بر اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی طی دو روز آینده، 
آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.
از بعدازظهر امروز تا عصر پنجشنبه )۲۷ تا ۲۹ مهرماه( در پاره ای نقاط گاهی 
با احتمال خیزش  باد نسبتا شدید تا شدید به ویژه در جنوب و غرب استان  وزش 
موقتی گردوخاک مورد انتظار است. از ظهر چهارشنبه )۲۸ مهرماه( با نفوذ سامانه 
بارشی به تدریج افزایش ابر و از غروب چهارشنبه تا عصر جمعه )۲۸ تا ۳۰ مهرماه( در 
بعضی ساعات، در ارتفاعات بارش باران و برف و در نیمه شمالی استان بارش باران 
گاهی همراه با وزش باد شدید پیش بینی می شود. طی این مدت بارش پراکنده در 

نیمه جنوبی استان دور از انتظار نیست.
سه شنبه شب تا صبح شنبه )۲۷ مهرماه تا اول آبان ماه( کاهش قابل مالحظه 
دما به طور میانگین 6 تا 1۰ درجه سلسیوس پیش بینی می شود و از پنجشنبه شب تا 
ظهر جمعه )۲۹ تا ۳۰ مهرماه( در ارتفاعات کوهستانی گاهی مه رقیق مورد انتظار است.

بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، ورامین با بیشینه دمای ۳۰ 
درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.
آسمان تهران نیز امروز )۲۷مهرماه( قسمتی ابری، در اواسط روز وزش باد و 
گاهی نیمه ابری خواهد بود. دمای تهران در این روز با بیشترین و کمترین دمای ۲۰ 
و ۸ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.آسمان پایتخت )۲۸ مهرماه( قسمتی ابری  و 
وزش باد، در بعداز ظهر نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده خواهد بود و دمای هوا 

در گرم ترین و سردترین زمان به 1۸ و 6 درجه سانتیگراد می رسد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

سالمت زنان موجب ارتقاء سالمت جامعه می شود
جمهوری  رئیس  معاون 
با  خانواده  و  زنان  امور  در 
محور  زنان  اینکه  بر  تاکید 
پاک یک  زندگی  و  تغذیه سالم  اصلی 
خانواده به شمار می روند، گفت: باید به 
سالمت زنان که موجب ارتقاء سالمت 
می شود،  مختلف  زمینه های  همه  در 

توجه ویژه داشت.
دکتر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
انسیه خزعلی در نشستی که به مناسبت 
هفته ملی سالمت بانوان ایران)۲۴ تا ۳۰ 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  مهر( 
با تاکید بر اهمیت  بهشتی برگزار شد، 
داشت: سالمت  اظهار  بانوان،  سالمت 
مورد  مختلف  ابعاد  در  باید  را  بانوان 
توجه قرار داد و لوایح و برنامه هایی را 
در بخش قانون گذاری پیش بگیریم تا 
بتوانیم زمینه سالمت زنان را افزایش و 

گسترش دهیم.
قرار  رو  پیش  ضرورت  بر  وی 
سالمت  برای  ویژه ای  برنامه  دادن 
کرد:  خاطرنشان  و  تاکید  بانوان  روان 
بر  بانوان  روان  سالمت  تاثیرگذاری 
خانواده  یک  فرزندان  خانواده،  جسم، 

مشهود است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: 
بسیار  خانوار  سرپرست  زنان  زندگی 

بانوانی،  اگر  حتی  است.  اهمیت  حائز 
سرپرست خانواده نباشند، محور اصلی 
تغذیه سالم و زندگی پاک یک خانواده 
سالمت  به  باید  و  می روند  شمار  به 
در  سالمت  ارتقاء  موجب  که  آن ها 
همه زمینه های مختلف می شود، توجه 

ویژه داشت.
خزعلی با اشاره به اینکه توجه به 
سالمت زنان روستایی، باعث ماندگاری 
و  شهرها  به  مهاجرت  عدم  روستاها، 
شکوفایی تولید می شود و این را باید قدر 
بدانیم تصریح کرد: همچنین تامین بیمه 
سالمت و بهداشت بانوان در بسیاری از 
روستاها از 5 درصد در سال 5۷ به ۹۷ 
درصد رسیده است، اما هنوز هم کفایت 
نمی کند و باید زنان روستایی، عشایر و 

همه بانوان را تحت پوشش انواع بیمه 
قرار بدهیم.

معاون رییس جمهوری یادآور شد: 
در سفرهای استانی لزوم توجه افزون و 
رسیدگی به زنان عشایر مشهود بود. زیرا 
زندگی شان،  و سخت  با شرایط خاص 
که  آنگونه  آن ها  برای  سالمت  زمینه 
شایسته است فراهم نیست و این مساله 

نیاز به راهکار اساسی دارد.
خزعلی با بیان اینکه کرونا مساله 
بانوان  افزود:  است،  روزها  این  جدی 
آسیب پذیرتر  روانی  و  روحی  لحاظ  به 
قرار  ویژه  توجه  مورد  باید  و  هستند 
دوران  در  تحقیقات  طبق  زیرا  گیرند. 
بی اشتهایی،  نظیر؛  آسیب هایی  کرونا 
 1۰ مردان  در  افسردگی  و  استرس 

درصد و در زنان ۲۷ درصد بوده است. 
همچنین در افراد زیر 5۰ سال نیز آسیب 
های روانی در مردان به باالی ۴۰ درصد 
اما در زنان به باالی 6۰ درصد می رسد. 
این نکات نشان می دهد که آسیب ها 
بیشتر به سمت بانوان متمایل شده و باید 
راهکارهای مناسبی از جانب حاکمیت و 
مراکز متولی سالمت، برای آن ها تدارک 

دیده شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس 
آمار  که  است  درست  گفت:  جمهوری 
زنان  از  بیشتر  مردان  در  میر  و  مرگ 
به  هم،  اتفاق  همین  آسیب  اما  است. 
زندگی خانواده و زنان وارد می شود. زیرا 
زنان سرپرست خانوار بیشتر می شوند، 
در حالیکه می توان با بسیاری از مرگ 
و میرها، با تغذیه سالم و تغییر در سبک 

زندگی مقابله کرد.
خزعلی به همیاری و کمک افراد 
زمینه  این  در  کاردان  و  متخصص 
برای  باید  امیدواری کرد و گفت:  ابراز 
سالمت بانوان به لحاظ روحی، جسمی 
برنامه هایی را به صورت  و اجتماعی، 
در  و  باشیم  داشته  عملیاتی  و  اجرایی 
راهکار  ارایه  و  نظرات  از  مسیر  این 
توسط نخبگان و صاحب نظران استقبال 

می کنیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

اعالم شرایط آموزش حضوری دانشجویان در نیم سال جاری 
شدن  حضوری  شرایط  کشور  دانشگاه های  به  نامه ای  ارسال  با  علوم  وزیر 

آموزش  در نیم سال جدید تحصیلی را تبیین کرد.
به گزارش دنیای جوانان، درنامه دکتر محمد علی زلفی گل آمده است در پی 
مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا و ضرورت آغاز و تداوم آموزش های حضوری دانشجویان 
در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مقتضی است که آموزش های حضوری 
واکسیناسیون  میزان  و  موردنظر  منطقه  شرایط  به  توجه  با  و  تدریجی  به گونه ای 
شورای  عهده  بر  امر  این  تشخیص  شود  برقرار  خوابگاهی  شرایط  و  دانشجویان 

مدیریت استانی آموزش عالی است.
آموزش  استانی  مدیریت  شورای  فوق العاده  جلسات  در  موضوع  همچنین 
عالی مطرح و تصمیمات الزم متناسب با وضعیت مؤسسات آموزش عالی مستقر 

در استان اتخاذ شود.
 تصمیمات شورا نیز با امضای رئیس شورا به مؤسسات ابالغ شود و مؤسسات 

ملزم به اجرای آن ها هستند.
پیگیری  و  نظارت  امده است: مسئولیت  نامه وزیر علوم  پایانی  در بخش 
برنامه برگزاری آموزش های حضوری در سطح وزارت بر عهده معاون آموزشی 

است.

برترین دانشگاه های دنیا در رشته »علوم طبیعی« معرفی شدند
جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های دنیا برای رشته  »علوم طبیعی« از سوی 

نظام رتبه بندی »تایمز هایر اجوکیشن« منتشر شد.
پایگاه رتبه بندی تایمز از سال ۲۰۰۴ میالدی، یکی از معتبرترین نظام های 
نظام  این  می کند.  رتبه بندی  را  جهان  دانشگاه های  و  است  بین المللی  رتبه بندی 
رشته های  برای  جهان  دانشگاه های  موضوعی  رتبه بندی  روزها  این  رتبه بندی 
گوناگون را منتشر می کند و به تازگی رتبه بندی دانشگاه های جهان برای رشته 

»علوم طبیعی« را منتشر کرده است. 
قابل  عملکردی  شاخص های  همان  از  رتبه بندی ها  این  موضوعات  جدول 
اعتماد و دقیق دانشگاه تایمز نیز استفاده می کند ، اما این روش به تناسب رشته 

علوم فیزیکی مجدداً تنظیم شده است.
و  »ریاضیات  رشته های  در  جهان  پیشرو  دانشگاه های  رتبه بندی،   این  در 
و  محیطی«  زیست  شناسی«،«علوم  نجوم«،«شیمی«،«زمین  و  آمار«،«فیزیک 

»علوم دریایی« مورد بررسی قرار گرفته اند.
بر این اساس، دانشگاه  کالیفرنیا، برکلی برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ میالدی،  

پس از صعود از رتبه دوم در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است.
مؤسسه فناوری فدرال زوریخ برای ششمین سال متوالی جایگاه خود را در 

بین 1۰ کشور برتر جهان حفط کرده و بار دیگر در رتبه نهم قرار گرفته است.
همچنین تعداد بی سابقه ای از دانشگاه های چین، در میان 1۰۰ دانشگاه برتر 

قرار گرفته اند.
شرح  به  میالدی   ۲۰۲۲ طبیعی«  »علوم  رشته  برای  رتبه بندی  این  نتایج 

ذیل است:
1- دانشگاه کالیفرنیا، برکلی)آمریکا(

۲- موسسه فناوری کالیفرنیا)آمریکا( و  دانشگاه پرینستون)آمریکا( »مشترکا 
دوم شدند”

*هیچ دانشگاهی حائز رتبه سوم نشد
۴- موسسه فناوری ماساچوست)آمریکا(  دانشگاه استنفورد)آمریکا( »مشترکا 

چهارم شدند”
*هیچ دانشگاهی حائز رتبه پنجم نشد

6- دانشگاه هاروارد)آمریکا(
۷- دانشگاه کمبریج)انگلیس(

۸- دانشگاه آکسفورد)انگلیس(
۹- مؤسسه فناوری فدرال زوریخ)سوئیس(

1۰- دانشگاه ییل)آمریکا(

دستگیری 3 کارمند مؤسسه قرض الحسنه برای اختالس 150 میلیاردی
فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری ۳ نفر خبر داد که با برداشت غیرمجاز 
15۰۰ میلیارد ریال از حساب یک مؤسسه قرض الحسنه، اقدام به خرید ملک و خودرو 

و سرمایه گذاری در بورس کرده بودند.
محمدرضا  سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
امنیت  پلیس  ماموران  کرد:  اظهار  اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده  میرحیدری 
نظارت های  و  اقدامات کنترلی  ادامه  در  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  عمومی 
مؤسسه قرض الحسنه  کارمندان یک  از  نفر   ۳ فعالیت مجرمانه  از  هوشمندانه خود، 
که باعث اخالل در نظام اقتصادی کشور شده بودند، مطلع شدند و بالفاصله موضوع 

را در دستور کار قرار دادند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در تحقیقات صورت گرفته توسط کارشناسان 
پلیس مشخص شد افراد مذکور بدون هماهنگی با اعضای هیأت مدیره بالغ بر 15۰۰ 
میلیارد ریال را به صورت غیرمجاز از منابع مالی مؤسسه خارج و این مبالغ را صرف 

خرید ملک، خودرو و سرمایه گذاری در بورس و بانک ها کردند.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران 
مؤسسه مذکور و ایجاد نارضایتی در جامعه، مراتب به صورت ویژه و میدانی در دستور 
با اخذ مجوز های قضائی الزم طی یک عملیات ضربتی متهمان  کار قرار گرفت و 

دستگیر و به پلیس امنیت عمومی استان منتقل شدند.

با  ادامه  در  گفت:  خود  جرم  به  متهمان  اعتراف صریح  به  اشاره  با  میرحیدری 
پیگیری های کارشناسان پلیس، تمامی اموال خریداری شده توسط متهمان شامل 5 
دستگاه خودروی خارجی، ۳ باب مغازه تجاری، ۷ باب آپارتمان و ۴ باب باغ شناسایی 

و به حساب صندوق قرض الحسنه بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده 
به مرجع قضائی تحویل و با قرار قانونی میلیاردی روانه زندان شدند از ادامه تحقیقات 
توسط کارشناسان پلیس خبر داد و گفت: پلیس با اشرافیت و هوشمندی باالیی که بر 
جامعه دارد، اجازه نخواهد داد عده ای برای کسب منفعت خود حقوق مردم را پایمال کنند.

شهادت 2 مامور نیروی انتظامی در گیالن
۲ مامور نیروی انتظامی و مبارزه با مواد مخدر گیالن صبح روز گذشته)دوشنبه( 

حین انجام ماموریت به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، سرهنگ حسین بهراد نصر و استوار یکم مرتضی 
هدایت زاده از ماموران مباره با مواد مخدر استان گیالن در حین انجام عملیات تعقیب، 

به دلیل سانحه تصادف جان باخته و به شهادت رسیدند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالن با تایید خبر شهادت ۲ مامور نیروی 
انتظامی اظهار داشت: صبح روز دوشنبه هنگام تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه 
شلمان واقع در شرق استان گیالن، متاسفانه ماشین نیروی انتظامی تصادف کرد که 

این امر منجر به جان باختن ۲ نیروی فداکار شد.
سرهنگ مجید رسول زاده افزود: با توجه به شناسایی خودرویی که مواد مخدر 
این خودرو رفتند که متاسفانه خودروی  تعقیب  از ماموران در  اکیپی  حمل می کرد، 
حامل ماموران نیروی انتظامی، تصادف کرد که در نهایت سرهنگ حسین بهراد نصر 
و استوار یکم مرتضی هدایت زاده به دلیل جراحات وارده جان به جان آفرین تسلیم 

کردند و به شهادت رسیدند.
به  را  نیروی خدوم خود  این ۲  انتظامی گیالن شهادت  داد: فرمانده  ادامه  وی 
خانواده آنان و همچنین به ماموران فداکار نیروی انتظامی و ماموران ستاد مبارزه با 

مواد مخدر تسلیت می گوید.
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آیا زمان آن رسیده است که مایکروسافت به 
حوزه تولید تراشه  بپیوندد؟

کار  خود  بعدی  انحصاری  قطعه  روی  گوگل  و  است   M1 تراشه  دارای  اپل 
می کند. مایکروسافت نیز از پردازنده های SQ1 و SQ۲ که با همکاری کوالکام تولید 
کرده است، در Surface Pro X استفاده می کند. آیا زمان آن فرا نرسیده است که 
مایکروسافت از کوالکام جدا شود و مانند رقیبان صنعت فناوری خود به تنهایی در زمینه 

تولید تراشه فعالیت کند؟
به گزارش ویندوز سنترال، این احتمال وجود دارد که مایکروسافت برای این مسابقه 
خاص اهمیتی قابل نشود و ترجیح بدهد مشارکت فعلی خود را حفظ کند؛ به خصوص 
حاال که کوالکام گفته است سعی می کند با اپل همگام شود و محصوالت خود را ارتقا 
ببخشد. این هدف واالیی است که تا به ثمر رسیدن، زمان الزم دارد؛ اما شاید بهتر باشد 

تا آن موقع، مایکروسافت به فکر ساخت تراشه های خود باشد.
با در نظر گرفتن این موارد، یک سؤال به وجود می آید: با توجه به وضعیت فعلی، 
استراتژی مناسب برای تولید تراشه اختصاصی مایکروسافت چیست؟ ویندوز سنترال برای 

کسب اطالعات بیشتر با تحلیلگران این حوزه صحبت کرده است.
آیا تولید تراشه اختصاصی فایده ای برای مایکروسافت دارد؟

 ،Yole Développement جان لورنز، تحلیلگر ارشد فناوری محاسبات و بازار در
در مورد اینکه آیا مایکروسافت با تولید تراشه خود به سودی دست پیدا خواهد کرد یا خیر، 
نظراتش را بیان کرده است. وی خاطرنشان کرد که دامنه این کار پیامدهای متفاوتی 

برای اپل نسبت به مایکروسافت دارد. او می گوید:
سیستم عامل ویندوز باید بتواند به درستی روی دستگاه های دیگر شرکت ها اجرا 

شود؛ درحالی که اپل فقط باید نگران محصوالت خود باشد.
عالوه بر این، لورنز تأکید کرد که اپل به دلیل تولید آیپد و آیفون، در این بخش 

سابقه  سازمانی خوبی دارد. وی توضیح داد:
این نوع تجربه سازمانی یک پایه قدرتمند برای شرکت مذکور محسوب می شود 

و تکرار آن با هرگونه میانبر دشوار خواهد بود.
در حال حاضر مایکروسافت چه کاری می تواند انجام بدهد؟

با توجه به این مسئله که مسیر دستیابی به قطعات اختصاصی پرپیچ وخم است 
ببیند،  را  نهایی  نتیجه  تا  این شرکت مدتی صبوری کند  باید  اتفاقی رخ بدهد،  و هر 
تا  بدهد  انجام  باید  کاری  چه  مایکروسافت  که  پرسید  کارشناسان  از  سنترال  ویندوز 

از رقابت عقب نماند.
لورنز اظهار داشت که ویندوز 11 در پیشرفت های فوری مایکروسافت نقش مهمی 

داشته است. وی می گوید:
 ARM ویندوز 11 پیشرفت هایی در نحوه مدیریت، کامپایل و شبیه سازی ویندوز

به ارمغان می آورد که درهای بیشتری برای ویندوز باز می کند.
همچنین با توجه به خرید شرکت Nuvia و پیش بینی سال ۲۰۲۲، وی استدالل 

کرد که کوالکام می تواند دوباره در کانون توجه رقبا قرار بگیرد و بازی را تغییر بدهد.
دیدگاه ساگ همچنین به روابط فعلی ویندوز و ARM با یکدیگر مربوط می شود. 

ساگ می گوید:
مایکروسافت باید در جهت توسعه ویندوز سازگار با ARM، روی منابع بیشتری 
سرمایه گذاری کند. اگر مایکروسافت بخواهد در جبهه M1 با اپل مبارزه کند، به قدرت 
کل اکوسیستم ARM و فروشندگان سیلیکون احتیاج دارد. البته این امر فشار بیشتری 

بر وینتل )ویندوز +  اینتل( وارد می کند.
آیا می توان شرکتی را جایگزین کوالکام کرد؟

این سؤال وجود دارد که آیا مایکروسافت در بلندمدت به دنبال جایگزینی برای 
کوالکام می گردد و اگر چنین باشد، سراغ چه شرکتی خواهد رفت؟ هر سه کارشناس 
جایگزین  گزینه های  اما  کرد؛  فکر  کوالکام  شدن  حذف  به  نباید  که  دارند  نظر  اتفاق 

فرضی را نام بردند.
لورنز گفت:

همکاری مشاهده شده بین سامسونگ و ای ام دی جالب به نظر می رسد؛ جایی که 
پردازنده اگزینوس و گرافیک ای ام دی ادغام می شوند. به نظر جالب می رسد که چنین 

ترکیبی را روی لپ تاپ ها ببینید و این مسئله آن چنان دور از ذهن نیست.
ساگ استدالل کرد که در وضعیت فعلی بازار جایگزین  بهتری برای کوالکام در 
بخش رایانه وجود ندارد؛ اما همچنین گفت کوالکام تنها نامی نیست که هنگام بحث در 

مورد ویندوز و ARM به میان می آید
برای سایر دستگاه های ارزان قیمت مانند آن هایی که از تراشه مدیاتک استفاده 

می کنند، جایی در بازار وجود خواهد داشت.

اجتماعی  تأمین   سازمان  سرپرست 
اعتماد  و  عدالت  تحول،  مفهوم  گفت: سه 
پایه و اساس فعالیت و ارزیابی اقدامات این 

سازمان خواهد بود.
جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
تأمین   سازمان  عمومی  روابط   اداره کل  از 
با  دیدار  در  موسوی  میرهاشم  اجتماعی، 
راهبردهای  اداری،  عدالت  دیوان  رئیس 
اجتماعی  تأمین   با  مرتبط  دعاوی  کاهش 
را بررسی و بر ضرورت توسعه تعامل میان 
این دو نهاد تاکید کرد و افزود: درخواست 
برگزاری این جلسه از سوی سازمان تأمین 
اجتماعی مطرح شد، چرا که معتقدیم ما و 
دیوان عدالت اداری، می توانیم در راستای 
ارتقای رضایتمندی مردم و رفع مشکالت 

احتمالی همکاری داشته باشیم.
به گفته وی، در این زمینه، خواست 
که  است  تأمین اجتماعی  سازمان  اراده  و 
اداری  عدالت  دیوان  با  مرتبط  مسائل 
احتمالی  مشکالت  و  پیگیری  سرعت  به 

برطرف شود.
وی با اشاره به وجود مسائل مشترک 
و  تأمین اجتماعی  سازمان  میان  فراوان 
دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: بخشی 
ز  ا ناشی  فعلی،  مشکالت  و  مسائل  ز  ا
اقداماتی است که در  تصمیمات گذشته و 
می شود  انجام  نهادها  و  سازمان ها  دیگر 
اجتماعی  تأمین   به  آن  نهایی  خروجی  و 

می رسد.
سازمان  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تأمین اجتماعی سه مفهوم »تحول، عدالت 
و اعتماد« مبنای فعالیت و ارزیابی اقدامات 
اصلی  محتوای  داشت:  اظهار  دارد،  قرار 
اقدامات در دستور کار این سازمان »تحول 
و عدالت« است و نتیجه این اقدامات، جلب 
اعتماد مردم خواهد بود. معتقدیم هر چقدر 
که کار و تالش در سازمان تامین اجتماعی 
نشود،  عدالت  به  منجر  اگر  گیرد  صورت 

اهدافمان  به  داشت،  نخواهد  مطلوبی  اثر 
نمی رسیم و دچار چالش خواهیم بود.

اینکه تحقق عدالت  بیان  با  موسوی 
توجه  مند  ز نیا و  بلندمدت  موضوعی 
با  عدالت  تحقق  گفت:  است،  همه جانبه 
برگزاری یک جلسه و تشکیل یک کارگروه 
قابل انجام نیست. ما نیازمند کار و تالش 
مطابق  باید  و  حوزه هستیم  این  در  بسیار 
اصول سه گانه ای که از ابتدای فعالیت خود 
همکاری  و  مشارکت  با  کرده ایم،  ترسیم 
جامعه کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان 
و همکاری و حمایت سایر ارگان ها به دنبال 

تحقق اهداف سازمان باشیم.
ر  د ک  مشتر فهم  د  یجا ا ی  و
درباره  کشور  مسئوالن  و  جامعه  سطح 
و  تحول  ایجاد  برای  را  تأمین اجتماعی 
تحقق عدالت و به دنبال آن افزایش اعتماد 
نسبت به این سازمان، بسیار مهم دانست و 
گفت: شرایط فعلی سازمان تأمین اجتماعی 
آرای  و  تصمیمات  و  است  حساس  بسیار 
دیوان عدالت اداری می تواند در این دریای 
پر تالطم به سازمان تأمین اجتماعی کمک 
کند و یا خدای ناکرده با صدور آرایی بدون 
توجه به مسائل و مشکالت سازمان، اوضاع 

را بدتر کند.
با  تامین اجتماعی  سازمان  سرپرست 
نمی توانند  بازنشستگان  قاطبه  اینکه  بیان 
آرامش  با  را  خود  بازنشستگی  دوران 
نشان دهنده  را  موضوع  ین  ا نند،  ا بگذر
بازنشستگی  صندوق های  که  دانست  آن 
درست عمل نکرده اند و افزود: ما دو الگو 
برای اداره صندوق های بازنشستگی داریم. 
یک الگو این است که صندوق با استفاده 
از منابع و درآمدهای خودش اداره شود و 
الگوی دوم اینکه با اتکا به مالیات و منابع 

دولتی اداره شود.
تأمین  سازمان  مطالبات  افزود:  وی 
 ۴5۰ حاضر  حال  در  دولت  از  اجتماعی 
هزار میلیارد تومان است که عدم دریافت 
این منابع منجر به ایجاد چالش هایی برای 
سازمان تأمین اجتماعی شده و بدتر اینکه 
چالشی  بیرونی؛  چالش های  کنترل  برای 
درونی برای سازمان تأمین اجتماعی با ایجاد 
1۲۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی ایجاد 
شده و ماهیانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت  دریافت  طریق  از  منابع  کسری 

بانکی جبران می شود.
موسوی گفت:  در حال حاضر کسری 

هزار   6 حدود  ماه  هر  سازمان  این  منابع 
بودجه  برابر  دو  که  است  تومان  میلیارد 

یارانه های نقدی کشور است.
تأمین  صندوق  منابع  از  صیانت  وی 
اجتماعی به عنوان حق الناس را از مسائل 
موضوع  در  گفت:  و  برشمرد  مهم  بسیار 
دیوان  محترم  قضات  بین  عدالت  تحقق 
تأمین  کارشناسان  و  مدیران  با  عدالت 
و  ندارد  وجود  دیدگاهی  تفاوت  اجتماعی 
البته برگزاری کمیته های مشترک می تواند 

در نزدیک شدن دیدگاه ها موثر باشد.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با 
اولویت های  و  شعارها  از  یکی  اینکه  بیان 
تسهیل  و  زدایی  مقررات  جدید  دولت 
در  موضوع  ین  ا گفت:  یندهاست،  فرآ
جدیت  با  نیز  اجتماعی  تأمین  سازمان 

پیگیری می شود.
موسوی تفکیک بین نگاه حمایتی و 
بیمه ای را از دیگر مسائل حائز اهمیت در 
اظهار  و  کرد  عنوان  اجتماعی  رفاه  حوزه 
داشت: در مجموعه حاکمیت و حوزه رفاه 
اجتماعی قطعا باید نگاه حمایتی قوی نسبت 
به اقشار ضعیف جامعه وجود داشته باشد اما 
و بخش  ماموریت حوزه حمایتی  بین  باید 
دو  این  در  منابع  تامین  نحوه  و  بیمه ای 
بخش تفکیک و تمایز قائل شویم و تکالیف 
حمایتی بر عهده بخش بیمه ای قرار نگیرد.
وی همکاری سازمان تأمین اجتماعی 
و دیوان عدالت اداری را بسیار مهم دانست 
و گفت: کارگروه مشترک تأمین اجتماعی 
و دیوان عدالت اداری می تواند زمینه ساز 
رفع بسیاری از مسائل و بهبود روند خدمت 

رسانی به جامعه را به دنبال داشته باشد.
ن  ما ز سا ست  پر سر گفته  به 
دیوان  در  دعاوی  کاهش  تأمین اجتماعی، 
عدالت اداری از راهبردهای تأمین اجتماعی 
است و وظایف و ماموریت های حمایتی را 

نباید از نظام بیمه ای انتظار داشت.

میرهاشم موسوی:

تحول، عدالت و اعتماد مبنای فعالیت سازمان تأمین  اجتماعی است

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

رئیس هالل احمر تاکید کرد؛
تجهیز خانه های هالل در کاهش آثار بالیای 

طبیعی بسیار موثر است
رئیس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه این جمعیت تاکنون ۷6 میلیون دز 
واکسن وارد کرده، گفت: نتیجه اصلی واردات واکسن و واکسیناسیون، کاهش 
موارد مرگ ومیر ناشی از کرونا در میان کادر درمان و مردم و همچنین کاهش 

آمار بیماران بستری در بخش آی سی یو بیمارستان ها بوده است.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از جمعیت هالل احمر، کریم همتی در جلسه 

شورای معاونین این جمعیت بر لزوم تجهیز خانه های هالل در راستای کاهش 
آثار حوادث و بالیای طبیعی و همچنین تداوم واردات واکسن با توجه به کاهش 

مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در کشور تاکید کرد.
وی یکی از شاخص ترین فعالیت های هالل احمر در دو سال گذشته را توسعه 
خانه های هالل در کشور عنوان و تاکید کرد: تجهیز این خانه ها در کنار توسعه 
کّمی آنها، امر بسیار مهمی است که به اعتبارات ویژه ای نیاز دارد و در این زمینه 
می توان از کمک های بین المللی و همچنین اعتبارات وزارت کشور در حوزه مدیریت 
بحران استفاده کرد چراکه توسعه این خانه ها با توجه به اهداف آموزشی و... و. که 
در نظر دارد، در کاهش آثار بالیای طبیعی و انسان ساخت بسیار موثر خواهد بود.
وی با اشاره به شروع بارندگی های پاییزی و زمستانی و احتمال وقوع سیل 
و آبگرفتگی در برخی مناطق کشور، تاکید کرد: تسریع در شارژ انبارهای امدادی 
باید مورد توجه قرار گیرد و  ناوگان امدادی و خودرویی هالل احمر  و تعمیرات 
اعتبارات الزم در این زمینه تامین شود تا برای امدادرسانی به حادثه دیدگان در 
این شرایط با مشکلی مواجه نشویم. رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به قانون 
بودجه سال 1۴۰۰ که هرگونه بکارگیری افراد منع قانونی دارد، خواستار بررسی 
راهکارهای قانونی و تالش برای تامین اعتبارات الزم به منظور جذب نیروهای 

ایثار هالل احمر که در آزمون سال ۹۹ شرکت کرده اند، شد.
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ی  طالعیه ا ا ساس  برا
ایران صادر  اتاق اصناف  که 
مشاغل  تمام  فعالیت  کرده، 
به ویژه مشاغلی که مشمول گروه های 
و  آشامیدنی  قانون  ماده)1۳(  فعالیت 
ماه  آبان  ابتدای  از  می شوند،  خوراکی 
سال جاری، مشروط به دریافت حداقل 
این  در  شاغالن  به  واکسن  دز  یک 

صنوف و کسب وکارها خواهد بود.
به گزارش دنیای جوانان از اتاق 
اصناف ایران، این اتاق در اطالعیه ای 
اعالم کرد که پیرو مصوبات بیست و 
ستاد  عملیاتی  قرارگاه  جلسه  سومین 
و  اصناف  تمام  کرونا  مدیریت  ملی 
تا  هستند  موظف  آن  در  شاغل  افراد 
پایان مهرماه حداقل یک دز از واکسن 
را  دوم  دز  نیز  مقرر  زمان  در  و  کرونا 

دریافت کنند.

این اطالعیه، صدور و  بر اساس 
و  مباشر  کارت  کسب،  پروانه  تمدید 
تمام  برای  بهداشت  کارت  همچنین 
شاغالن در واحدهای صنفی، منوط به 
بنابراین  و  است  واکسیناسیون  انجام 
ضروری دارد تمام اصناف در انجام این 
امر مهم تا پایان مهر ماه تعجیل کنند.
ویژه  به  مشاغل  تمام  لیت  فعا

ی  ها ه  و گر مشمول  که  غلی  مشا
و  آشامیدنی  قانون  ماده)1۳(  فعالیت 
خوراکی می شوند، از ابتدای آبان ماه 
حداقل  دریافت  به  مشروط  سالجاری، 
این  در  شاغالن  به  واکسن  دز  یک 

صنوف وکسب وکارها خواهد بود.
همچنین از اول آبان ماه سالجاری 
صدور و تمدید تمام مجوزهای مربوط 

به فعالیت کسب وکارها، از جمله کسب 
وکارهای خصوصی وعمومی وخدمات 
دهندگان، نظیر رانندگان انواع ناوگان 
حمل ونقل بار و مسافر ) درون شهری 
وبرون شهری(، منوط به واکسیناسیون 
حداقل دز اول و ادامه فعالیت مشروط 
به واکسیناسیون دز دوم جامعه هدف 
ماه  بهمن  پایان  تا  نظر، حداکثر  مورد 

1۴۰۰ است.
ویروس   ۹۸ سال  اسفندماه  از 
از  و  کرد  پیدا  شیوع  کشور  در  کرونا 
واکسیناسیون  نیز   ۹۹ سال  ماه  بهمن 
آغاز  کشور  در  حساس  های  گروه  از 
تمام  واردات  گرفتن  سرعت  با  و  شد 
اول خود  دز  گروه های هدف حداقل 
تزریق  و  واردات  و  کردند  دریافت  را 
کشور  در  همچنان  نا  کرو واکسن 

اداره دارد.

ضرورت نوآوری در محصوالت و خدمات بیمه ای
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران به نقل از شبکه اخبار 
اقتصادی و دارایی ایران )شادا( دکتر سید احسان خاندوزی در این دیدار که عصر 
امروز در محل وزارت اقتصاد برگزار شد برخی خدمات بیمه ای از جمله بیمه های 
زندگی، اعتباری برای پوشش ریسک، فروش قسطی بیمه نامه و ... را نوآوری های 
اقتصادی بسیار مفید و کمک کننده به بخش تولید و صنعت کشور خواند که البته در 
 مقایسه با خدمات بیمه ای در سایر کشور ها هنوز از تنوع کمتری برخوردار هستند.

مدنظر  مهم  نکات  از  یکی  را  ریسک  بر  مبتنی  گری  بیمه  توسعه  اقتصاد  وزیر 
وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: از حرکت در این مسیر، گریزی نیست و باید از 
 شیوه های مبتنی بر تخفیف و نرخ شکنی در رقابت های بیمه ای فاصله بگیریم.

دیگر  یکی  عنوان  به  را  بیمه  صنعت  در  دیجیتال«  »تحول  خاندوزی  دکتر 
بیمه  که  است  این  نتظار  ا کرد:  تأکید  و  عنوان  صنعت  این  ملزومات  از 
بتوانند  که  کنند  حرکت  سمتی  به  و  »تنظیم »  جدید  شرایط  با  را  خود  ها 
کنند. قدام  ا  . . . و  خسارت  پرداخت  نامه،  بیمه  آنالین  صدور  به   نسبت 

وزیر اقتصاد »پیگیری ارتباطات الکترونیک سامانه های بیمه« را هدفی مهم ارزیابی 
کرد و افزود: گروه هایی در داخل صنعت بیمه، در مقابل این موضوع مقاومت می کنند، 
چون مخالف منافع آنها است؛ اما من و شما به عنوان امین مردم برای ارتقای صنعت 
 بیمه؛ موظف به پیگیری این موضوع و رویارویی با مقاومت های این چنینی هستیم.

های  ریسک  سازی  بهادار  »اوراق  همچنین  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
و  کرد  عنوان  کشور  بیمه  صنعت  از  خود  انتظارات  از  دیگر  یکی  را  بیمه« 
بازار  فراگیری  که  شرایطی  در  تواند  می  مهم  بسیار  موضوع  این،  داشت:  اظهار 
باشد. اثرگذار  بسیار  رسیده؛  نفری  میلیون   5۰ جمعیت  یک  به  کشور  در   سرمایه 

دکتر خاندوزی«ابزار های شریعت« را از دیگر انتظارات خود از صنعت بیمه عنوان کرد 
و اظهار داشت: ما از خیلی کشور های همتراز خود در این شاخص عقب تر هستیم 
 و در موضوع ابزارهای مبتنی بر شریعت اصاًل در این حوزه وضع مطلوبی نداریم.

وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: خطاب این سرفصل ها و انتظارات، هم خود شرکت 
های بیمه ای هستند و هم بیمه مرکزی که با قاعده گذاری های خود، باید شرکت 

های بیمه ای را به این سمت هدایت کنند.

افتتاح مدرسه بانک اقتصادنوین در روستای حاجی قره شهرستان 
آق قال

طی مراسمی با حضور مدیرعامل بانک اقتصادنوین، دانش آموزان و معلمان 
و تنی چند از مسئوالن استانی، مدرسه بانک اقتصادنوین در روستای حاجی قره از 

توابع شهرستان آق قال افتتاح شد.
 به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در این مراسم علیرضا بلگوری، 
کنار  در  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  اهمیت  به  اشاره  با  بانک  این  مدیرعامل 
مسئولیت های حرفه ای از سوی بنگاه های اقتصادی گفت: مقوالتی چون کمک به 
تولید و اشتغال به ویژه اشتغال مولد، اقدام در جهت توزیع عادالنه امکانات در حوزه 
سالمت، اقدامات زیست محیطی و از همه مهمتر تالش در جهت رشد و بالندگی 
سرمایه های انسانی آینده کشور همواره مورد تاکید و توجه سهامداران، هیئت مدیره 

و مدیران و کارکنان بانک بوده است.
    بلگوری با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در پاندومی کرونا تاکید کرد: 
فرایند اجتماعی شدن دانش آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی در مدرسه و همراه 
با سایر دانش آموزان و مشارکت در مباحث و کار گروهی شکل می گیرد. از این 
روست که قاطبه کارشناسان بر حضوری شدن مدارس علی رغم همه مخاطرات 
آن تاکید دارند و به نظر می رسد با وجود سرعت بسیار باال در غیر حضوری شدن 
خدمات که در نتیجه شیوع ویروس کرونا شتاب بیشتری هم به خود گرفت، مدرسه 
و محیط آن بی بدیل است و هرگز قابل حذف نخواهد بود. سی و دومین مدرسه 
افتتاح و تقدیم دلبندان شما شد.تعداد  باور  اعتقاد و  این  با  اقتصادنوین هم  بانک 
مدارس بانک اقتصادنوین در مناطق کمتر برخوردار در سال 1۴۰۰ به ۴۳ مدرسه 
افزایش پیدا کرده که از این تعداد ۳۲ واحد به بهره برداری رسیده، ۸ واحد در حال 
آغاز عملیات اجرایی ساخت قرار دارند. نیز در مرحله  ساخت است و سه مدرسه 

گفتنی است، مدرسه روستای سیل زده حاجی قره شهرستان آق قال واقع در استان 
گلستان سه کالس دارد که در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع و زیربنای ۳۰6 
مترمربع ساخته شده است. همچنین بانک اقتصادنوین به  منظور حمایت و تشویق 
دانش آموزان به یادگیری، تعدادی کوله پشتی حاوی لوازم التحریر به آن ها اهدا کرد.

مدیرعامل بیمه رازی هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت
دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی طی پیامی هفته نیروی انتظامی را 

تبریک گفت.
الملل بیمه رازی در این پیام آمده  به نقل از روابط عمومی و امور بین 
جمهوری  شهیدپرور  خاک  آرامش  و  امنیت  حافظان  خدمت  سالم  با   : است 

ایران اسالمی 
هفته نیروی انتظامی، بر شما تهنیت باد، برشمایی که در مسیر مردمانی قدم 
نهادید که روزگاری برای امنیت، استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی لباس رزم بر 
تن کردند و امروز دوشا دوش فرزندان آن ها در مسیر تعالی آرمان های واالی این 
سرزمین مقدس از خود گذشتید تا ایرانی سرافرازتر از همیشه برای همه مردمان 

ایران رقم زده شود.

بازدید مدیرعامل بانک مهر ایران از شعب خوزستان
دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل به همراه دکتر ناصر سیف اللهی عضو هیأت 
مدیره بانک مهر ایران به منظور بررسی ظرفیت های پولی و مالی خوزستان به این 

استان سفر کردند.
به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بررسی پتانسیل های 
مالی برای افزایش سهم بانک از بازارهای هدف، ارزیابی صنایع کوچک و متوسط 
به منظور حمایت از تولید و اشتغال زایی و نظارت بر عملکرد مدیریت شعب استان 
ایران به استان  بانک مهر  از جمله اهداف سفر مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 

خوزستان است.
بازدید از شعب با هدف ارزیابی عملکرد بانک در شهرهای مختلف خوزستان، 
برگزاری جلسه هم اندیشی با کارکنان صف و ستاد مدیریت شعب خوزستان و برگزاری 

نشست خبری با اصحاب رسانه از دیگر برنامه های این سفر است.
و مجید  استان ها  امور  مدیر  یوسف نجدی  این سفر  در  است  شایان ذکر 
نیز  ایران  بانک مهر  اداره کل حوزه مدیریت  وکیل مشاور مدیرعامل و رئیس 

دارند. حضور 

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره بانک کارآفرین
بانک کارآفرین از کلیه اشخاص حقیقی سهامدار بانک که داوطلب عضویت 

در دوره آتی هیات مدیره بانک می باشند، دعوت می نماید.
به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، در اجرای ماده 61 اساسنامه بانک 
کارآفرین بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی سهامدار بانک که داوطلب عضویت در 
دوره آتی هیات مدیره بانک می باشند، دعوت می نماید حداکثر ظرف مدت دو ماه 
از تاریخ انتشاراین آگهی، داوطلبی خود را همراه تائیدیه کتبی دارندگان حداقل پنج 
درصد سهام بانک جهت ارسال به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، به اداره 
سهام بانک کارآفرین واقع در تهران، خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت، خیابان 

ناهید غربی، پالک ۹۷، کدپستی 1۹66۹16۴۷5 اعالم نمایند.
آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره بانک کارآفرین )شرکت 

سهامی عام(
شماره ثبت 15۷۹15 شناسه ملی 1۰1۰۲۰۰6۲۲6

تقدیر معاون استاندار خوزستان و فرماندار دزفول، از موسسه ملل
در پی اعطای تسهیالت به موقع توسط شعبه دزفول، معاون استاندار خوزستان 
و فرماندار ویژه دزفول، با اهدای لوح تقدیر، از عملکرد رئیس و کارکنان این شعبه 

تقدیر و تشکر به عمل آورد.
شعبه  گزارش،  این  بر  ملل؛ بنا  اعتباری  موسسه  عمومی  از روابط  نقل   به 
دزفول درخواست های ارسالی به شعبه را در کوتاه ترین زمان و حداقل مراجعه 
انجام و نسبت به افتتاح حساب و تکمیل پرونده اعتبار سنجی و واریز مبلغ تسهیالت 

اقدام کرده است.
بر این اساس، عملکرد رئیس و کارکنان شعبه دزفول موسسه اعتباری ملل، 
باعث رضایت مردم عزیز شهرستان شد که معاون استاندار و فرماندار ویژه دزفول 

با ارسال این متن، از ایشان تقدیر به عمل آورد.
)بدین وسیله، الزم می دانم از زحمات بی شائبه، اهتمام و خدمات ارزشمند 
شما در جهت خدمت به مردم شریف شهرستان دزفول و همکاری با فرماندار ویژه 
شهرستان دزفول تقدیر و تشکر به عمل آورده که امید است با این چنین اقدامات 
شایسته و درخور مردم غیور و شهیدپرور شهرستان دزفول، شاهد پیشرفت هر چه 
بیشتر شما باشیم. توفیق روز افزون همراه با عزت و سالمتی را در ظل توجهات 

حضرت ولی عصر عجل اهلل از خداوند سبحان مسئلت می نمایم.(

تامین گاز پایدار در فصل سرما با برنامه های کمیته سوخت
تامین گاز  با شروع فصل سرما دغدغه  سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: 
کشور به وجود می آید؛ برای این موضوع مهم به دستور معاون وزیر در امور گاز 
کمیته ای تشکیل شده که در گازرسانی به مشترکان وقفه ای ایجاد نشود، البته 

برای موضوع نیازمند همراهی جدی مشترکان هستیم.
محمد عسگری، با اشاره به آغاز به کار کمیته سوخت شرکت ملی گاز ایران، 
اظهار کرد: هدف این کمیته برنامه ریزی برای تامین گاز پایدار مشترکان در فصل 
سرماست شرایط تامین گاز در زمستان هیچ زمانی مطلوب نبوده اما برنامه ریزی ها 
و ساماندهی های الزم صورت گرفته که بتوانیم بدون ایجاد مشکل از فصل سرما 
این بوده که سوخت رسانی  اولویت شرکت گاز  اینکه  به  با توجه  لذا  عبور کنیم 
بدون وقفه صورت بگیرد، این کمیته تشکیل شده است تا تدابیر الزم اتخاذ شود.
به گفته وی، در این بین از تمام مردم نیز تقاضا داریم که نسبت به مصرف 
گاز دقت بیشتری داشته باشند و دمای رفاه بین 1۸ تا ۲۲ درجه را رعایت کنند، 
بی شک گذر از فصل سرما با تامین گاز پایدار بدون همراهی مردم تحقق نمی 

یابد بنابراین تقاضا داریم مشترکان نسبت به این مهم هوشیار باشند.
توسط  مصرف  مدیریت  لزوم  به  اشاره  با  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
مشترکان، اظهار کرد: برای این منظور در بخش های مختلف به فرهنگ سازی 
اقدام کردیم، همین موضوع نیز موجب شده طی سال های اخیر توجه مشترکان 
میان  در  مصرف  مدیریت  افزایش  شاهد  اکنون  و  شود  بیشتر  مساله  این  به 
مشترکان هستیم اما باز هم تقاضا داریم که موضوع مدیریت مصرف در دستور 

کار همه مشترکان باشد.
عسگری با اشاره به میزان مصرف گاز در سال گذشته، گفت: سال قبل در 
بخش خانگی و تجاری میزان مصرف به 65۰ میلیون مترمکعب در روز هم رسید 

و امیدواریم امسال با مدیریت مصرف دیگر این عدد را شاهد نباشیم.
تا  ایم  برای مدیریت مصرف درنظر گرفته  را  به گفته وی تمام تمهیدات 
مشکلی ایجاد نشود؛ هر سال در فصل سرما شرایط تامین سخت است که امیدواریم 
باید توجه داشت هرچه  را تجربه کنیم.  امسال اوضاع بهتری  با همراهی مردم 
مصرف در بخش خانگی و تجاری کاهش یابد، منافع آن عائد بخش صنعت و 
تولید کشور و درنهایت مردم می شود، مشترکان می توانند با راهکارهای ساده هم 

به اقتصاده خانواده و هم به اقتصاد کشور کمک کنند.

با تاکید رییس جمهوری انجام می شود؛
تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها با هدف تولید پایدار برق

تامین کافی سوخت زمستانی نیروگاه ها برای تضمین تولید پایدار و مستمر 
برق در فصل زمستان اهمیت زیادی دارد و بر این اساس، رییس جمهوری چندی 

پیش در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر آن تاکید کرد.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار دنیای جوانان، تامین سوخت به موقع مورد 
نیاز نیروگاه ها از اموری است که اختالل در آن می تواند خاموشی هایی را به دنبال 
داشته باشد، تجربه پارسال نشان داد تامین نشدن به موقع سوخت مورد نیاز نیروگاه 

ها چه مشکالتی می تواند برای کشور ایجاد کند.
هماهنگی  ستاد  جلسه  در  جمهوری  رییس  شد  سبب  حساسیت  همین 
اقتصادی دولت که بیست مهر ماه برگزارشد بر پیش بینی تامین به موقع سوخت 

نیروگاه ها تاکید داشته باشد.
نیز در  نیروی دولت سیزدهم  اکبرمحرابیان« وزیر  رابطه »علی  در همین 
روزهای اخیر موضوع سوخت نیروگاهی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این 
امر در زمستان از اهمیت باالیی برخودار است و مشکلی که سال گذشته ایجاد 
شد این بود که مخازن سوخت نیروگاه ها پر نشد و همین امر تامین گاز نیروگاه ها 

را با مشکل روبه رو کرد.
محرابیان گفت: براین اساس از یک ماه گذشته و در یک اقدام مشترک با 
وزارت نفت تالش کردیم ناوگان حمل و نقل کشور بسیج شوند و مصوبه خوبی 

در دولت برای تشویق مالکان این ناوگان داشته ایم.
وی افزود: درحال حاضر سوخت رسانی با سرعت خوبی درحال انجام است و 

در حال حاضر موجودی مخازن باالتر از ذخیره سال گذشته است.
»محسن طرزطلب« مدیرعامل شرکت برق حرارتی رابطه با وضعیت تامین 
برطرف  نگرانی  این  امکان  تا حد  کرد  نیروگاهی گفت: تالش خواهیم  سوخت 

شده یا کاهش یابد.
وی درباره وضعیت فعلی تامین سوخت نیروگاه ها افزود: اکنون روند تامین 
سوخت نیروگاه ها از سوی وزارت نفت به طور مداوم درحال انجام است و هم از 
نظر سوخت گاز و هم سوخت مایع کار تامین به طور مستمر در حال انجام است.

مدیرعامل برق حرارتی ادامه داد: االن وضعیت مخازن نیروگاه ها نسبت به 
سال گذشته در همین زمان وضعیت مطلوب تری دارد و میزان سوخت مایع هم 
نسبت به گذشته بهتر شده است.طرزطلب بیان داشت: البته باید دید وضعیت مصرف 
گاز در کشور به چه شکلی خواهد شد و مشترکان چه میزان گاز مصرف خواهند 
کرد و بر این اساس چقدر گاز مورد نیاز نیروگاه ها تامین خواهد شد و مخازن چقدر 

می توانند سوخت مورد نیاز نیروگاه های حرارتی را تامین کنند؟
وی درباره احتمال استفاده از مازوت در برخی نیروگاه ها گفت: این امر بستگی 
به میزان مصرف گاز و برق در زمستان خواهد داشت و پیش بینی ما آن است که 

استفاده از سوخت مازوت اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اتاق اصناف ایران اعالم کرد؛

فعالیت مشاغل از اول آبان مشروط به دریافت دز اول واکسن کرونا
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زیر نظر: محمد امامی

نفت در آستانه ورود به کانال 86 دالری
اگرچه قیمت ها در بازار نفت همچنان به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان 
شکننده است، اما کمبود انرژی در اروپا و شرق آسیا همزمان با آغاز فصل سرما، 

قیمت نفت را در آستانه ورود به کانال ۸6 دالری قرار داده است.
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی با آغاز معامالت در هفته جاری ادامه 
پیدا کرد. بر این اساس قیمت نفت که هفته گذشته را با رشدی حدود ۳ درصد به 
پایان برد، در آغاز معامالت این هفته نیز با افزایش بیش از یک درصدی همراه شد. 
این افزایش قیمت، طالی سیاه را در آستانه ورود به ۸6 دالر در هر بشکه قرار 
داده است. افزایش قیمتی که به گفته رئیس جمهوری روسیه، ممکن است طالی 

سیاه را تا 1۰۰ دالر در هر بشکه برساند.
رئیس جمهوری روسیه رسیدن قیمت های جهانی نفت خام به سطوح 1۰۰ دالر 
به ازای هر بشکه را بسیار محتمل می داند. والدیمیر پوتین گفت: با افزایش تقاضا 
برای انواع انرژی، قیمت نفت می تواند به راحتی به 1۰۰ دالر برای هر بشکه برسد.

با بازگشایی اقتصادها پس از ماه ها قرنطینه ناشی از شیوع ویروس عالم گیر 
یافته  افزایش   انرژی در سراسر جهان  کووید-1۹ )کرونا( و کاهش عرضه، قیمت 
است. با این حال اعضای اوپک پالس تصمیمی برای تغییر در روند افزایش تولید 
خود چیزی فراتر از توافق کاهش تولید ندارند. در این زمینه حتی وزیر انرژی عربستان 
مخالفت خود را با پیشنهاد افزایش عرضه نفت فراتر از توافقنامه همکاری کشورهای 

عضو ائتالف اوپک پالس اعالم کرد.
از سوی دیگر کمبود گاز در بخش هایی در جهان همزمان با آغاز فصل سرد 

در نیمکره شمالی زمین نیز بر این افزایش قیمت دامن زده است. 
زیرا  یافته،  افزایش  درصد   ۸۰۰ امسال  اروپا  در  گاز  تک محموله های  قیمت 
بهبود  بود،  دیده  آسیب  کرونا  عالم گیر  ویروس  شیوع  بحران  از  که  نفت  تقاضای 

یافته است.
البته قیمت ها اوایل ماه جاری میالدی کاهش یافت زیرا روسیه، تأمین کننده 
اصلی گاز اروپا، اعالم کرد که می تواند گاز بیشتری به این قاره صادر کند اما این 

مسئله هنوز تحقق نیافته است.
با این حال معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرده که این کشور، با وجود افزایش 
مصرف داخلی، آماده افزایش عرضه گاز طبیعی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
این عوامل باعث شده تا در معامالت نفت برنت با رشدی حدود یک درصدی 

به ۸5 دالر و ۷5 سنت در هر بشکه برسد. 
نفت شاخص آمریکا نیز 1.5 درصد گران شد و ۸۳ دالر و 5۰ سنت در هر 

بشکه قیمت خورد. 
افزایش قیمت نفت که در سایه بازگشت تدریجی فعالیت های اقتصادی جهان 
بعد از شیوع کرونا اتفاق می افتد، حتی ممکن است به سه رقمی شدن قیمت نفت 

در هر بشکه بیانجامد. 
قیمت ها  رشد  این  در  می تواند  نفت  بازار  از  بیرون  ریسک هایی  حال  این  با 

اثرگذار باشد.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

یک مدیر ارشد در وزارت صنعت:
 افزایش قیمت لوازم خانگی بدون مجوز 

وزارتخانه است!
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اعالم کرد که افزایش قیمت لوازم خانگی، بدون مجوز وزارتخانه بوده 

و غیرقانونی است.
پیش تر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود شنیده ها حاکی از 
این است که شرکت ها می خواهند پنج درصد محصوالت خود را گران کنند و در 
روزهای اخیر هم گزارش هایی از افزایش قیمت برخی شرکت ها منتشر شده، اما 
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی دیروز گفت که طی دو ماه گذشته درخواستی 
برای افزایش قیمت به این انجمن ارسال نشده است. بر این اساس و با توجه 
به اظهارات امروز یکی از معاونان وزارت صمت، به نظر می رسد افزایش قیمت 

لوازم خانگی خودسرانه بوده است.
در این رابطه کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صمت، در یک برنامه تلویزیونی گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال 

جاری افزایش قیمت نداشتند. بعد از دستور وزیر صمت درباره بررسی افزایش 
قیمت در بازار لوازم خانگی، بسیاری از شرکت ها را  بررسی کردیم. خیلی از 

شرکت ها افزایش قیمت نداشتند.
اما به گفته وی برخی شرکت ها افزایش قیمت چهار تا پنج درصدی داشته 

اند که تذکر الزم به آن ها داده شد.
تاکید  ادامه  لوازم خانگی وزارت صمت در  و  فلزی  مدیرکل دفتر صنایع 
از بررسی  لوازم خانگی، قبل  افزایش قیمت در سطح عرضه  کرد که هرگونه 
کارشناسی از سوی وزارت صمت و صدور اجازه برای افزایش قیمت، غیرقانونی 

است و با متخلفان برخورد می شود.
برای  اجازه ای  هیچ  هنوز  صمت  وزارت  که  کرد  تاکید  پایان  در  وی 
افزایش قیمت های اعمال شده در حال حاضر  افزایش قیمت صادر نکرده و 

غیرقانونی است.

راه و شهرسازی درباره مسائل  وزیر 
 ، پیما هوا بلیت  قیمت  جمله  ز  ا مختلفی 
میلیون  چهار  ساخت  جزئیات  و  چگونگی 
ورود  زمین،  بانک  ایجاد  مسکن،  واحد 
و  مسکن  ساخت  به  خارجی  های  شرکت 

... صحبت کرد.
رستم  نان،  جوا دنیای  گزارش  به 
معارفه  و  تودیع  مراسم  حاشیه  در  قاسمی 
جمهوری  آهن  ه  ا ر شرکت  مدیرعامل 
به سوال خبرنگار  پاسخ  در  ایران  اسالمی 
تاکنون  اینکه چرا  بر  دنیای جوانان، مبنی 
تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص نشده 
مصوبه  داشتن  بدون  ها  ایرالین  و  است 
نرخ  افزایش  به  اقدام  قانونی  اختیار  و 
کرد:  اظهار  اند؟  کرده  داخلی  پروازهای 
قیمت بلیت هواپیما به دلیل رعایت پروتکل 
های بهداشتی به ویژه محدودیت پذیرش 
داخلی  پروازهای  در  مسافر  درصدی   6۰
بهبود  با  امیدواریم  که  بود  یافته  افزایش 
شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و 
برداشته شدن این محدودیت بتوانیم قیمت 

بلیت هواپیما را تعدیل کنیم.
درصدی   6۰ محدودیت  افزود:  وی 
نقل  و  حمل  ناوگان  در  مسافر  پذیرش 
عمومی بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا اتفاق افتاده است که هم اکنون در 
حال  در  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسات 
بحث و بررسی برای اعمال تغییرات در این 

پروتکل ها هستیم.
واحد  میلیون  چهار  ساخت  جزئیات 

مسکن در دولت سیزدهم
در  همچنین  شهرسازی  و  راه  وزیر 
پاسخ به سوالی درباره چگونگی و جزئیات 
ساخت چهار میلیون واحد مسکن در دولت 
سیزدهم گفت: درباره مسکن به دلیل قانون 
جهش تولید و خواست دولت مقرر شده تا 
چهار سال آینده چهار میلیون واحد مسکونی 
در کشور ساخته شود و در این راستا اخیرا 
قانون خوبی در مجلس طی ماه گذشته ابالغ 
شد که می تواند کمک بزرگی به مردم برای 

صاحبخانه شدن کند.
وعده ساخت  البته  داد:  ادامه  قاسمی 

دولت  در  مسکونی  واحد  میلیون  چهار 
سیزدهم به این معنی نیست که در هر سال 
یک میلیون واحد ساخته خواهد شد. چرا که 
یک  حدود  مسکن  ساخت  دانیم  می  همه 
سال و نیم زمان می برد. بنابراین از ابتدا این 
مسئله را اعالم کردیم که در وهله نخست 
باید تا حدود دو میلیون واحد مسکونی شروع 
کنیم و هم اکنون عملیات اجرایی آن نیز در 

شرف آغاز شدن است.
براساس  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
از سازمان  آمده  به دست  آخرین اطالعات 
ملی زمین و مسکن بیش از ۸۰۰ شهر در 
زمین ها  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  کشور 
ساخت  برای  واقع  در  که  شدند  شناسایی 
دو میلیون مسکن کفایت می کند. همچنین 
از اقداماتی که در این زمینه در دستور کار 
قرار داده ایم ایجاد بانک زمین در وزارت راه 
و شهرسازی است که یک ماه پیش اعالم 
ایجاد  بانک  این  آینده  ماه  سه  تا  کردیم 
این  شده  اعالم  مهلت  پایان  تا  و  می شود 

اتفاق خواهد افتاد.
تومانی  میلیون   ۴۰۰ وام  تصویب 

برای مسکن
وزیر راه و شهرسازی درباره روش های 
گونه  ین  ا مسکن  ساخت  لی  ما تأمین 
توضیح داد:  منابع مالی برای ساخت مسکن 
پیش بینی شده است و براساس که در قانون 
به  تومان  میلیارد  هزار   ۳6۰ تا سقف  آمده 
این پروژه اختصاص پیدا خواهد کرد و برای 
این  در  را  مناسبی  بتوانیم تسهیالت  اینکه 

زمینه تعیین و پرداخت کنیم پیشنهاداتی به 
شورای پول و اعتبار داده ایم که شنبه هفته 

آینده به تصویب خواهد رسید.
پیشنهادات  براساس  افزود:  قاسمی 
سقف  اعتبار  و  پول  شورای  به  شده  ارائه 
مراکز  برای  گرفته شده  نظر  در  تسهیالت 
استان ها ۴۰۰ میلیون تومان و برای روستاها 
۲5۰ میلیون تومان است. متقاضیان می توانند 
پس از طی این مراحل در سامانه مورد نظر 
ثبت نام کنند و با توجه به فرم »ج« که به 
زودی اصالحاتی در آن اعمال می شود وارد 

این طرح شوند.
به گفته وی ساخت مسکن نه تنها با 
فراخوان به انبوه سازان و تعاونی های مختلف 
در دستورکار قرار گرفته است بلکه حتی به 
افرادی که مالک زمین هستند هم تسهیالت 
می دهیم. از سوی دیگر بنیاد مسکن براساس 
آخرین تعهدنامه اش ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
در این طرح خواهد ساخت. همچنین ۲۰۰ 
هزار واحد مسکونی روستایی و شهری در 
امداد،  بهزیستی  داریم و کمیته  کار  دستور 
و بنیاد مستضعفان تعهد ساخت 5۲۰ هزار 
واحد مسکونی را داده اند که البته این طرح ها 

آغاز شده است.
اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
صندوق تعاون وزارت کار نیز برای کارگران 
در صدد ساخت مسکن در قالب این طرح 
است، گفت: البته وزارت راه و شهرسازی یا 
بسازند  خانه  نیست  قرار  دولتی  بخش های 
بین  آن  توزیع  و  ساخت  مدیریت  ما  بلکه 

سازندگان را انجام می دهیم.
برای  خارجی  کشورهای  با  مذاکره 

ساخت و ساز در ایران
قاسمی اعالم کرد: با برخی کشورهای 
خارجی در حال مذاکره هستیم تا دانش فنی، 
صنعتی سازی را وارد کشور کنند و با استفاده 
از کارگران و مصالح ایرانی در کشور ساخت 
می توانیم  همچنین  کنند.  آغاز  را  مسکن 
جمله  از  مختلف  مالی  تأمین  روش های  از 
فاینانس، تهاتر نفت و... برای ساخت مسکن 

استفاده کنیم.
اجرای  دنبال  به  اینکه  بیان  با  وی 
طرح اجاره نشینی حرفه ای مانند کشورهای 
سازندگان  همه  از  گفت:   هستیم،  پیشرفته 
تعهد ساخت یک ساله مسکن را می گیریم 
تا از وعده ای که دادند سر باز نزنند. همچنین 
واحد  هزار   ۳۰۰ حدود  ساالنه  اکنون  هم 
مسکونی ساخته می شود و در صددیم تا با 
افزایش سرعت و تعداد آن به وعده خود یعنی 
ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در پایان 

دولت سیزدهم عمل کنیم.
مذاکره با عراق برای راه اندازی راه آهن 

شلمچه-بصره
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره 
شلمچه-بصره  ریلی  خط  وضعیت  آخرین 
سفر  جریان  در  و  عراقی  طرف  با  گفت: 
انجام  را  مذاکراتی  ایران  به  الکاظمی  اخیر 
کیلومتری   ۳۲ راه آهن  صددیم  در  دادیم. 
چرا  بسازیم  سرعت  به  را  شلمچه-بصره 
که با وجود مشکالت فنی خط ریلی عراق 
این مسیر کوتاه می تواند ما را به این کشور 
همسایه و نهایتا دریای مدیترانه متصل کند.
فشار  تحت  مدیران  انتخاب  برای 

نیستم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
انتخاب  برای  شما  می شود  گفته  اینکه  آیا 
و  راه  وزارت  در  مدیران تان  و  معاونین 
شهرسازی تحت فشار هستید و پیشنهادات 
بسیاری به شما می دهند، گفت: به هیچ وجه 
همیشه  که  چرا  ندارد  موضوع صحت  این 
خودم برای انتخاب مدیرانم تصمیم می گیرم 

و کسی نمی تواند به من فشار بیاورد.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

مذاکره با کشورهای خارجی برای ساخت و ساز در ایران

قرمز  خط  رئیسی  دولت  درحالیکه 
خود را کنترل تورم اعالم کرده و به زعم 
گزینه  بهترین  اوراق  انتشار  کارشناسان، 
تورم  ایجاد  بدون  دولت  مالی  تامین  برای 
است، از مهرماه تاکنون اوراقی منتشر نشده 
و  بدهی ها  مدیریت  مرکز  رئیس  که  است 
برای  کرد  اعالم  عمومی  مالی  دارایی های 
قانونی  مجوز  باید  جاری  سال  دوم  نیمه 
جدید تدوین و صادر شود و در حال حاضر 
انتشار  برای  تا  منتظر کسب مجوز هستیم 

اوراق برنامه ریزی کنیم. 
فعالیت  آغاز  ابتدای  از  رئیسی  دولت 
و  اقدامات  لوحه  سر  را  تورم  مهار  خود 
برنامه ریزی های خود قرار داد و دستگاه های 
به  منجر  که  اقدامی  هرگونه  از  را  اجرایی 

افزایش تورم می شود، منع کرد. 
در این زمینه، اقتصاددانان انتشار اوراق 
و گسترش بازار آن را الزمه اساسی تامین 
کسری بودجه بدون ایجاد تورم می دانند و 
معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق 
و کاهش زمان سررسید آن ها، این بازار را 

برای مردم جذاب کند. 
بدین منظور، احسان خاندوزی - وزیر 

امور اقتصادی و دارایی - توسعه بازار بدهی 
در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت 
از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق 
افزایش  و  سررسید  نرخ،  در  اسالمی  مالی 
نقد شوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار 
برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک 
به برنامه ریزی خریداران اوراق دولتی از جمله 
بازار اوراق  اقدامات اولویت دار برای اجرا در 
این راستا، بررسی وضعیت  اعالم کرد.  در 

فروش اوراق بدهی حاکی از آن است که در 
نیمه اول سال جاری 1۸ مرحله فروش اوراق 
بدهی برگزار شد و فقط در دو مرحله آخر، 
عملکرد مناسبی در فروش اوراق وجود داشت 
و پیش از این، عملکردها در زمینه مناسب 
نبوده و تفاوت فاحشی در این زمینه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته است. 
نخست  شش ماه  در  دولت  درحالیکه 
میلیارد   ۲۴5 و  هزار   ۴۳ میزان  به  سال 

تومان اوراق فروخته و توانسته به ۲۲ درصد 
 ۲۰۰ که  خود  تعیین شده  ساالنه  هدف  از 
توجه  با  و  برسد  است،  تومان  میلیارد  هزار 
به اضافه برداشت ها از ذخایر بانک مرکزی، 
امکان قرض از این بانک را ندارد؛ از مهرماه 
سال جاری تاکنون اوراقی منتشر نشده است. 
زودتر  چه  هر  تا  است  الزم  بنابراین، 
نسبت به برنامه ریزی برای انتشار اوراق در 
ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  سال  دوم  نیمه 
مهم مهار تورم و تأمین مالی دولت بدون ایجاد 
تورم اقدام شود که در این زمینه، مهدی بنانی 
- رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های 
مالی عمومی وزارت اقتصاد، گفت: طبق مجوز 
قانونی، انتشار اوراق در نیمه اول سال صورت 
گرفته است اما برای نیمه دوم سال جاری باید 
مجوز قانونی جدید تدوین و صادر شود که در 
حال حاضر منتظر کسب مجوز هستیم تا برای 

انتشار اوراق برنامه ریزی کنیم. 
اقتصاد  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
بیان کرد: به احتمال زیاد تا 1۰ روز آینده 
مجوز قانونی انتشار اوراق صادر می شود که 
در آن زمان جزئیات وظایف محول شده را 

اعالم خواهم کرد.

پیشنهاد یک کارشناس اقتصادی؛

لزوم انتشار اوراق برای مهار تورم 
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به منظور افزایش منابع، 
توان تسهیالت دهی  ارتقای 
بانک توسعه تعاون در عرصه 
تولید و تحرک چرخه اقتصاد و اشتغال  
در استان و جلوگیری از راکد ماندن این 
منابع در قالب اموال و امالک غیر منقول 
تملیکی و نامشهود ،مدیریت شعب بانک 
ریزی  برنامه  با  بوشهر  استان  توسعه 
هدفمند و برگزاری چندین مرحله مزایده 
نسبت به اجرایی کردن و تحقق کامل 
برنامه فروش و تعیین تکلیف اموال مازاد 
تملیکی این استان در سال های گذشته 

اقدام کرده است .
می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
شعب  مدیریت  تعاون  توسعه  بانک 
حسینی  مجتبی  سید   ، بوشهر  استان 
مدیرشعب استان  اظهار کرد : برنامه 
این  تملیکی  مازاد  امالک  واگذاری 
استان  طی سال های ۹۷، ۹۸ و در 
سال گذشته به طور کامل محقق  شده 

و امیدواریم  در سال جاری نیز با برنامه 
1۰۰درصد  بتوانیم  الزم   های  ریزی 
اجرایی  این خصوص  در  را  برنامه ها 

و محقق کنیم .
عنوان  بوشهر  استان  مدیرشعب 
اجرایی  سیاست های  اساس  بر  کرد: 
دولت، در سال های اخیر تالش های 

تعاون  توسعه  بانک  توسط  زیادی 
مازاد  امالک   بتوانیم  تا  شده  انجام 
تملیکی را  با سرعت بیشتری واگذار 
زمینه  این  در  تا حدودی هم  و  کنیم 
بوشهر   استان   در  خوبی  توفیقاتی 
لحاظ  به  اما   ، است  آمده  دست  به 
شرایط  اقتصادی خاص کشور ، باید 

راستا   این  در  بیشتری  های  تالش 
پذیرد صورت 

وی افزود : تالش داریم آن دسته 
دارای  بعضا  که  را  تملیکی  امالک  از 
طریق  از  را  هستند  حقوقی  مشکالت 
مدیون  یا  و  امالک  راهنین  با  مذاکره 
بدهکار  به بانک و با روش های اقاله 
در  تملیک  درشرف  اموال  رهن  ، فک 
استان حل و فصل کرده و یا با برگزاری 
مزایده به فروش رسانیده و در نهایت با 
تبدیل به نقد شدن این اموال و افزایش 
بانک   دهی  تسهیالت  پرداخت  توان 
شاهد رشد سرانه اشتغال و چرخه تولید 

در استان  باشیم.
 ،  ۹۷ سالهای  طی  است  گفتنی 
ریال  میلیارد   6۳ بر  1۳۹۹بالغ  و   ،۹۸
اموال مازاد تملیکی  تعداد ۲۹ فقره  به 
استان بوشهر از طریق برگزاری مزایده 
دربستر سامانه تدارکات دولت ستاد به 

فروش رسیده است .

مدیرشعب بانک توسعه تعاون  استان بوشهر مطرح کرد؛

تحقق کامل برنامه واگذاری امالک مازاد بانک توسعه تعاون بوشهر
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت؛

اهدای بیش از 4 هزار کیف و نوشت افزار ایرانی اسالمی به 
دانش آموزان کم  بضاعت منطقه توسط فوالد مبارکه

فوالد مبارکه همواره عمل به مسئولیت های اجتماعی را به عنوان یک 
مناسبت های  و  موقعیت ها  فراخور  به  و  داده  قرار  مدنظر  اجتماعی  اولویت 

مختلف، به مسئولیت های اجتماعی خود عمل می کند؛ در همین راستا این 
شرکت همزمان با روزهای ابتدایی سال تحصیلی جدید بیش از ۴ هزار کیف 
و نوشت افزار ایرانی اسالمی را به دانش آموزان کم بضاعت در مناطق محروم 

اهدا نمود.
دانش آموزان  تحصیلی  بهبود شرایط  راستای  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
رایگان  به صورت  ایرانی  نوشت افزار  بسته های  تأمین  به  اقدام  کم بضاعت، 
برای برخی از مناطق محروم اصفهان در قالب کیف های حاوی بسته های 

کامل مایحتاج برای دو مقطع دبستان و متوسطه نموده است.
از جمله ویژگی های شاخص این اقدام در سال جاری، تامین کلیه اقالم 
با هدف ترویج  با محتواهای فرهنگی و اسالمی،  ایرانی  برندهای کاماًل  از 
ارزش های ایرانی اسالمی بوده و امیدوار است این اقدام علی رغم به وجود 
آوردن امکان تحصیل برای دانش آموزان کم بضاعت، فرهنگ استفاده از کاالی 

ایرانی را بیش از پیش نهادینه نماید.
این بسته ها شامل کیف هایی با نشان  »قاسم سلیمانی _سردار دل ها« 
حاوی بسته های نوشت افزار است که از طریق برخی مراکز حمایتی تعدادی از 
شهرستان های کمتربرخوردار اصفهان ازجمله آموزش و پرورش و کمیته امداد  

به دست دانش آموزان نیازمند می رسد.
دانش آموزان  به  ایرانی  نوشت افزار  بسته های  اهدای  شک،  بدون 
کم بضاعت، الگویی برای دیگر سازمان ها و شرکت ها خواهد بود و اجرای این 
طرح گامی در جهت بهره مندی همه اقشار جامعه به صورت عادالنه از فراگیری 
دانش و امکان تحصیل است که در عین حال سعی شده است شاخص های 
فرهنگی الزم در اقالم مورد استفاده دانش آموزان عزیز به عنوان آینده سازان 

انقالب اسالمی مد نظر قرار گیرد.

البرز  در  زلزله  با  مقابله  کشوری  یک  سطح  بزرگ  رزمایش 
برگزار می شود

منطقه  برق  و  آب  صنعت  آموزشی-تمرینی  بزرگ  رزمایش  نخستین 
مرکزی شمال کشور با مشارکت شرکتهای صنعت آب و برق البرز وحضور 
1۷ گروه عملیاتی از استان های تهران ،مازندران ،همدان،قزوین،قم و مرکزی 
در کرج برگزار می شود.به گزارش کمیته ی اطالع رسانی رزمایش،مهندس 
داود نجفیان رئیس ستاد اضطرار صنعت آب و برق استان البرز  با اعالم این 
خبر اظهار داشت: ازآنجا که استان البرز با حدود سه میلیون جمعیت همواره 
در معرض تهدیدهای طبیعی بوده و در صورت وقوع زلزله در تهران، قزوین 
و مازندران، البرز نیز قطعا دچار عوارض زلزله می شود،بنابراین لزوم آمادگی 
بیشتر در دستگاه های خدمت رسان حیاتی آب و برق برای مقابله با زلزله 
ضروری خواهد بود.به همین دلیل مقدمات برگزاری رزمایشی در سطح کشوری 
فراهم شده تا موجب افزایش توانمندی برای مقابله هوشمندانه در برابر زلزله 
باشد .وی سپس به اهداف برگزاری این رزمایش اشاره کرد و گفت:بررسی 
میزان اثربخشی و کارایی برنامه های آمادگی و مقابله،ایجاد هماهنگی الزم 
بین دستگاههای صنعت آب و برق،تمرین هماهنگی بین سایر سازمانها و 
مردم،تمرین خدمت رسانی به مراکز اسکان اضطراری، ایجاد مهارت و اعتماد 
به نفس در همکاران و شناسایی نقاط ضعف و قوت،مبادله دانش وتجارب بین 
اعضای شرکت کننده در رزمایش، برآوردکیفی و کمی تجهیزات و امکانات و 

... از مهم ترین اهداف مورد نظر اجرای رزمایش است.
خاطرنشان می شود این رزمایش چهارم آبانماه 1۴۰۰ در کرج برگزار 

می شود.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان مرکزی:
ریال  میلیارد  هزار  هشت  مرکزی  استان  کشاورزی  بانک 

تسهیالت پرداخت کرد
میلیارد  استان مرکزی گفت: هشت هزار  بانک کشاورزی  مدیر شعب 
ریال منابع مالی در قالب 1۲ هزار و 5۰۰ فقره تسهیالت امسال توسط بانک 

کشاورزی این استان پرداخت شد.
از طرح های آب و  برای حمایت  این تسهیالت  افزود:  مسعود رضایی 
خاک، اجرای سامانه آبیاری نوین، احداث واحدهای گلخانه ای، تولید گوشت 
قرمز و سفید، تولید محصوالت استراتژیک شامل گندم، جو و ذرت، واحدهای 
تبدیلی  باغداری و صنایع  آبزیان، طیور، توسعه  تولیدکنندگان  لبنیات،  تولید 

پرداخت شده است.
بخش  مکانیزاسیون  توسعه  تسهیالت  فقره  هزار   11 پرداخت  از  وی، 
متقاضیان  تمامی  تسهیالت  گفت:  و  داد  خبر  مرکزی  استان  در  کشاورزی 
معرفی شده به بانک کشاورزی استان در این حوزه تاکنون پرداخت شده  است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تسهیالت 
۲۰ واحد بزرگ و متوسط تولیدی نیمه نخست امسال از سوی بانک کشاورزی 
این استان پرداخت و تسهیالت مورد نیاز ۳۰ واحد تولیدی دیگر استان به مبلغ 

5۰۰ میلیارد ریال تا پایان امسال تامین می شود.
برای  کامل  آمادگی  از  مرکزی  استان  کشاورزی  بانک  گفت:  رضایی 
سال  بذر  و  سم  کود،  خرید  برای  کشاورزان  نیاز  مورد  تسهیالت  پرداخت 
زراعی جاری برخوردار بوده و این تسهیالت در کمتر از یک هفته در اختیار 
متقاضیان قرار می گیرد.وی از جذب 6 هزار و 5۰۰ میلیارد ریال منابع جدید 
از سوی بانک کشاورزی استان مرکزی در سال جاری خبرداد و گفت: یک 
هزار و 6۰۰ میلیارد ریال منابع مالی ساالنه به واحدهای تولیدی، کشاورزی 
و روستایی استان مرکزی  پرداخت شده و اکنون 1۰ هزار میلیارد ریال منابع 

مازاد در این بانک وجود دارد.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان مرکزی پرداختی های بانک کشاورزی 
استان مرکزی از ابتدای فعالیت این بانک تاکنون  را ۳۰ هزار میلیارد ریال 
عنوان کرد و افزود: مانده منابع بانک کشاورزی استان هم اینک بالغ بر ۴۰ 

هزار و 6۰۰ میلیارد ریال است.

رییس دانشگاه ایالم:
الزامی  دانشجویی  برای خوابگاه  واکسیناسیون  کارت  ارائه 

است
رییس دانشگاه ایالم گفت: داشتن کارت واکسیناسیون کرونا برای ارائه 

خوابگاه به دانشجویان الزامی است.
محمد علی اکبری در نشست ستاد استانی کرونا اظهار داشت: بازگشایی 
دانشگاه از 15 مهر به صورت تدریجی آغاز شده و دانشجویان مقاطع دکترا به 

دلیل تعداد کم هفته آینده حضور می یابند.
وی افزود: همچنین بر حسب شرایط تصمیم گیری می شود و به صورت 
تدریجی و با ارزیابی هر مرحله حضور دانشجویان سایر مقاطع در دانشگاه 

در دستور کار است.
رییس دانشگاه ایالم تاکید کرد: قرار نیست آموزش مجازی حذف شود 
بلکه تداوم آموزش مجازی برای دروس نظری انجام می شود اما برای دروس 

عملی دانشجویان باید در دانشگاه حضور یابند.
علی اکبری با تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی ایالم به خاطر همراهی در 
تزریق واکسن اساتید یادآور شد: همه دانشجویان برای برخورداری از خوابگاه 

و خدمات دانشگاه الزام به ارائه کارت واکسیناسیون هستند.
وی اضافه کرد: کلیه کارمندان دانشگاه نیز برای حضور در محل کار 

ملزم به ارائه کارت واکسیناسیون هستند.
رییس دانشگه ایالم ابراز امیدواری کرد با رعایت پروتکل ها و تزریق 

واکسیناسیون تداوم آموزش در مراکز آموزش عالی به روال عادی بازگردد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی:
طرح جهش تولید در دیم زارهای ایالم آغاز می شود

  رییس سازمان جهاد کشاورزی ایالم از آغاز طرح جهش تولید در دیم 
زارهای استان خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( در سطح ۴۰ هزار هکتار اجرا می شود.
محمدعلی اقدسی در جمع اصحاب رسانه استان اظهار داشت: طرح 
جهش تولید در دیم رازها سال گذشته در هشت استان کشور اجرا شد که 
به دلیل نتیجه مثبت، امسال نیز هفت استان از جمله ایالم به دامنه اجرای 

این طرح اضافه شدند.
وی افزود: طرح جهش تولید در دیم زارهای استان ایالم نیز در سطح 
پنج محصول دیمی شامل گندم و جو، نخود، عدس و دانه ای روغنی اجرا 

می شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی ایالم ادامه داد: در طرح جهش تولید 
در دیم زارهای استان از کشاورزان مجری بطور ویژه بخش های مختلف 
ارزان  بانکی  افراد متقاضی اجرای این طرح مشمول تسهیالت  حمایت و 
قیمت، تخفیف هزینه بیمه محصوالت، تامین تسهیالت مورد نیاز برای خرید 

ماشین آالت کاشت و برداشت می شوند.
به صورت قرض  افراد مجری طرح  به  تاکید کرد: همچنین  اقدسی 
الحسنه تا سقف یک میلیارد ریال وام، تامین نهاده های مورد نیاز ) کود و 

بذر( و ارائه خدمات اموزشی ارائه می شود.
رییس سازمان جهادکشاورزی ایالم یادآور شد: ۴۰ نفر از کارشناسان 
پهنه در این طرح به عنوان ناظر مسوولیت اجرا و نظارت بر توصیه های 

فنی را بر عهده دارند.
درصد   ۲5 میزان  طرح  این  اجرای  صورت  در  کرد:  بینی  پیش  وی 
عملکرد مزارع دیم با بکارگیری اصول صحیح به زراعی افزایش خواهد یافت.

لحاظ  به  استان  این  گفت:  ایالم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
برای  استان های مستعد  از  یکی  و هوای  تنوع خاص آب  از  برخورداری 

فعالیت های حوزه کشاورزی در کشور محسوب می شود.
وی به فعال بودن محصوالت زراعی و دامی در استان اشاره کرد و 
افزود: تولیدات کشاورزی ایالم هم اکنون سه برابر مصرف استان است و 

مازاد این محصوالت به سایر استان های کشور صادر می شود. 
به  منطقه  در  ایالم ظرفیت های خاصی  استان  داشت:  بیان  اقدسی 

واسطه مرز بین المللی مهران در بخش صادرات را دارا است.
رییس سازمان جهادکشاورری هدف از انعکاس فعالیت ها و عملکرد 
فعالیت های بخش کشاورزی استان را معرفی ظرفیت های ذکر کرد و گفت: 
این استان در بحث محصوالت زراعی و باغی با تولید سالیانه یک میلیون تن 
انواع محصول درجایگاه مناسبی قرار دارد که با افتتاح طرح های کشاورزی 

در دست اجرا این میزان افزایش خواهد یافت.

۹1 درصد معلمان و 75 درصد دانش اموزان استان واکسینه 
شدند

برای  آموزان  دانش  بیشتر  تحرک  و  پویایی  با هدف  گفت:  سلطانی 
جلوگیری از اضافه وزن طرح »تحولی ارتقا سواد حرکتی دانش آموزان« 
اجرایی می شود و دانش آموزان از طریق شبکه شاد میتوانند از این طرح 

بهره مند شوند.
 طی دو سال گذشته و با همه گیری کرونا که آموزش دانش آموزان 
به صورت غیرحضوری برگزار شد، آسیب هایی به دانش آموزان و حوزه 
آنان وارد شد که می توان به آسیب های روحی و روانی، معنوی و تربیتی، 
اجتماعی، تحصیلی و یادگیری و بخشی که با حوزه تربیت بدنی و سالمت 

مرتبط است مانند آسیب جسمانی و حرکتی اشاره کرد.
با  پرورش خراسان رضوی  و  آموزش  بدنی و سالمت  تربیت  معاون 
بیان اینکه کم تحرکی، اضافه وزن و حوزه یادگیری حرکتی به واسطه عدم 
حضور دانش آموزان در مدرسه و سایر فضاهای ورزشی از جمله آسیب های 
جسمانی و حرکتی به دانش آموزان بوده است؛ گفت« قبل از شیوع کرونا 
دانش آموزان عالوه در مدرسه از فضاهای بیرونی آموزش و پرورش، پارک 
ها، شهرداری ها، آستان قدس رضوی استفاده می کردند که بیماری کرونا 

به نوعی هم را تحت تاثیر قرار داد.
۲1درصددانش آموزان با افزایش وزن مواجه بودند

اظهارکرد:  گذشته  درسال  کوچ  طرح  اجرای  به  اشاره  با  سلطانی  
درخراسان قبل از کرونا ۲1 درصد دانش آموزان با افزایش وزن مواجه بودند 
اما با شروع طرح بر اساس آمار حدود ۲۷ درصد دانش آموزان استان اضافه 
وزن داشتند، با اجرای طرح، در اردیبهشت 1۴۰۰ ، ۳ درصد از افزایش وزن 
به نوعی جبران شد لذا استان ما نسبت به دیگر استان ها از میانگین کشوری 

وضعیت بهتری در حوزه اضافه وزن و کاهش وزن داشته است.
وی بیان کرد: سال گذشته همه تالش های حوزه تربیت بدنی نسبت 
به این موضوع معطوف بود و برنامه هایی از جمله برنامه های حرکتی و 
مشاوره های تغذیه ای توسط معلمان تربیت بدنی و مراقبان سالمت ارائه شد

دانش  حرکتی  سواد  ارتقا  تحولی  طرح  اجرای  به  اشاره  با  سلطانی 
آموزان، گفت: ارتقا سواد حرکتی باید در دوران کودکی اتفاق بیفتد، وقتی 
سواد حرکتی دانش آموز و کودک اضافه شد در کیفیت فعالیت بدنی و زندگی 

خود اثرگذار خواهد بود. 
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 
طرح ارتقا سواد حرکتی موجب افزایش فعالیت حرکتی با اعتماد به نفسی 
که کودک در حرکات و فعالیت جسمانی دارد می شود و موچب انگیزه بیشتر 
می شود  لذا کودکانی که سواد حرکتی باال دارند احتمال مشارکت آنها در 

فعالیت های حرکتی و جسمانی در بزرگسالی بیشتر است.
وی با بیان اینکه این طرح به عنوان طرح ویژه آموزش و پرورش در 
کشور و استان است؛اظهارداشت: ابتدا سنجش سواد حرکتی دانش آموزان 
در هفته تربیت بندی شروع و ثبت در سامانه می شود، کارنامه ای از سطح 
سواد دانش آموزان به دست می آید و بر اساس کارنامه مداخالت معلمان 
تربیت بدنی شروع می شود و در پایان سال تحصیلی ارزیابی مجدد می شود.

سلطانی برتری این طرح را نسبت به طرح کوچ را آماده بودن تمام 
پرورتکل های تکمیلی، تست ها و آزمون هایی که باید در این حوزه گرفته 

شود و بارگذاری آن در شبکه شاد و دسترسی اولیا به این طرح دانست. 
سلطانی هدف از این طرح را افزایش سرانه فعالیت بدنی دانش آموزان 
عنوان کرد و گفت: برای افزایش این سرانه، باید نیروی انسانی ماهر، فضای 
ورزشی، تحهیزات ورزشی و برنامه های متنوع فراهم شود که خوشبختانه 
در استان خراسان  زیرساخت ها به جز در حوزه کمبود نیروی تربیت بدنی 

فراهم است.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان 
کرد: سرانه فضای سرپوشیده ورزشی امسال به 1۸ صدم مترمرربع به اضای 
هر دانش آموزان و فضای روباز ۲1 صدم مترمربع به ازای هر دانش آموز 
ارتقا پیدا کرده است که در مجموع ۴۰ صدم متر مربع برای هر دانش آموز 
فضای ورزشی روباز و سرپوشیده داریم که استاندارد آن برای هر فرد یک 

متر مربع می باشد.
وی اشاره کرد: در حوزه تجهیزات ورزشی فعالیت های خوبی انجام 
شده است به گونه ای که کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی حدود ۸۸ 
هزار قلم کاالی ورزشی در هفته تربیت بدنی به مدارس شهرستان های 

استان ارسال می کند.
این  ریالی  ارزش  تومان  میلیون  میلیارد و ۷۰۰  اینکه ۸  بیان  با  وی 
کاالها است؛ گفت: امسال با این کاروان نیمی از مدارس را تحت پوشش 
قرار خواهیم داد و 5۰ مدارس استان سهمی از این کاروان خواهند داشت.

و کانون  برنامه  آموزشی، کالس های فوق  بیان کرد: محتوای  وی 
های ورزشی و دو طرح مطرح شده و انجام فعالیت های ورزشی درفضای 
دراین  ما  دیگر  ازبرنامه های  بهداشت   وزارت  ابالغ  روبازمدارسدرصورت 

سال خواهدبود 
معاون تربیت بدنی وسالمت آموزش وپرورش خراسان رضوی بیان 
کرد: سال گذشته مسابقات ورزشی دانش آموزان در دهه فجر برگزار شد که 
در مسابقات کشوری مقام اول مسابقات طناب زنی متوسطه دوم را دانش 
آموزان سبزوار و مقام دوم در رشته فوتسال و طناب زنی دوره اول متوسطه 
استان کسب کردند، همچنین در مسابقات شطرنج متوسطه اول نیز مقام 

دوم در تابستان کسب کردند. 

با هدف شتاب بخشی در عملیات 
حفاری  دستگاه   ۴5 گاز  و  نفت  تولید 
سال  نخست  نیمه  در  خشکی  سنگین 
جاری در نقاط نفتخیز کشور جابجا شد.

امید  خبری  پایگاه  گزارش  به 
جنوب ، به نقل از روابط عمومی شرکت 
ملی حفاری ایران محمد رضا نیل ساز 
در  شرکت  ترابری  کل  اداره  رئیس 
توضیح بیشتر در این باره گفت: جابجایی 
دکل های حفاری با استفاده از ناوگان 
ترابری سنگین شرکت و شرکت های 

پیمانکاری حمل و نقل محقق شد.
وی با اشاره به اینکه جابجایی هر 
افزون  کارگیری  به  با  دستگاه حفاری 

بر 1۲۰ خودرو کشنده سنگین و فوق 
سنگین انجام می شود، افزود: حمل و 
نقل دکل های حفاری و متعلقات آن 

هزار   5 قالب  در  گفته  پیش  مدت  در 
نیل  پذیرفت.  ۷1۹ محموله صورت  و 
زمینه  این  در  شده  طی  مسافت  ساز 

و  عنوان  کیلومتر   ۲5 و  هزار   ۷ را 
ها  دکل  جابجایی  عملیات  اظهارکرد: 
در شش ماه اول سال توسط تیم های 
همکاری  با  ترابری  تخصصی  و  فنی 
پلیس راهور در محورها  و جاده های 
دسترسی استان های خوزستان، فارس، 
اردبیل ، گرگان و سیستان و بلوچستان 

انجام شد.
شرکت  ترابری  کل  اداره  رئیس 
ابتدای  از  گفت:  ایران  حفاری  ملی 
فروردین تا پایان شهریورماه  ۴ هزار و 
۷۴۲  محموله سایر کاالها و مواد نیز به 
موقعیت عملیاتی استقرار دستگاه های 

حفاری ارسال گردید.

با هدف شتاب بخشی در عملیات تولید

۴۵ دستگاه حفاری در نیمه نخست سال در نقاط نفتخیز کشور جابجا شد

پزشکی  علوم  ه  نشگا دا رئیس 
از اهدای تجهیزات و ملزومات  اردبیل 
به  کرونا  بیماری  با  مرتبط  پزشکی 
ارزش ۳میلیارد و ششصد میلیون ریال 
الحسنه  قرض  بانک  مجموعه  توسط 
اردبیل  بیمارستان های  به  ایران   مهر 
خبرداد و گفت: این ملزومات در قالب 
دانشگاه  تحویل  سلیمانی  شهید  طرح 

علوم پزشکی اردبیل شد.
دانشگاه  رئیس  زاده  حبیب  دکتر 
علوم پزشکی اردبیل در گفتگو باسبالن 
ملزومات  و  اهدای  تجهیزات  از    ، ما 
کووید1۹   بیماری  با  مرتبط  پزشکی 
الحسنه  قرض  بانک  مجموعه  توسط  
اردبیل  بیمارستان های  به  ایران   مهر 
خبرداد و گفت: این ملزومات در قالب 
دانشگاه  تحویل  سلیمانی  شهید  طرح 

علوم پزشکی اردبیل گردید.
وی گفت: بانک قرض الحسنه مهر 
ایران  در مسائل اجتماعی و بهداشتی 
قدمهای  خدمات،  سایر  کنار  در  هم 

مهمی برداشته و یاری گر کادر درمان 
و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان 
بوده و دین خود را به مردم استان اردبیل 

ادا کرده است.
حبیب زاده در پایان سخنان خود 
اهدایی  ملزومات  جزئیات  تشریح  به 
حدود  مجموع  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
1۳۲ قلم تجهیزات پزشکی شامل 11 
 ۳ تعداد  پرتابل،  ساز  اکسیژن  دستگاه 
سنج  تب  دستگاه   ۴۹ اورژانس،  ترالی 
لیزری، 56 دستگاه پالس اکسی متر و 
1۳ دستگاه بارکدخوان جمعا به ارزش 
میلیون  چهل  و  و ششصد  میلیارد  سه 
بیمارستانی  و  درمانی  مراکز  بین  ریال 

توزیع می شود.
بازدید میدانی از حوزه بهره برداری 
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
با حضور تیم نظارت عالی شرکت توانیر
با حضور تیم نظارت عالی شرکت 
و  تاسیسات  از  میدانی  بازدید  توانیر، 
شبکه های حوزه بهره برداری شرکت 

توزیع نیروی برق استان اردبیل، انجام 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  شدبه 
 1۷ اردبیل؛  استان  برق  نیروی  توزیع 
راستای  در  جاری،  سال  مهرماه   1۸ و 
ایمنی  و  برداری  بهره  بر حوزه  نظارت 
خصوص  در  اندیشی  هم  و  بررسی  و 
شرکت  بهبود  قابل  راهکارهای  ارائه 
میدانی  بازدید  اردبیل،  استان  توزیع 
توانیر  عالی شرکت  نظارت  تیم  توسط 
خودسیانی،  مجید  و  صادقیان  ارسطو 
از واحدهای شرکت توزیع نیروی برق 

استان اردبیل صورت گرفت..
تیم  حضور  با  که  ای  جلسه  در 
نظارت عالی شرکت توانیر و مدیرعامل 
شرکت و معاون و مدیران بهره برداری 
نیروی  توزیع  شرکت  دیسپاچینگ  و 
شد،معاون  برگزار  اردبیل  استان  برق 
شرکت  دیسپاچینگ  و  برداری  بهره 
گزارشی از وضعیت شبکه توزیع استان 

اردبیل را ارائه داد.
گزارش  این  در  عبدالهیان  ناصر 

آمار تاسیسات شبکه توزیع  به مقایسه 
نیروی برق استان اردبیل با کل کشور، 
هوشمندسازی حوزه بهره برداری استان، 
تعداد مشترکان ، مصرف انرژی و پیک 

بار اشاره کرد.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
جلسه  این  در  نیز  اردبیل  استان  برق 
و  اساسی  رکن  را  برداری  بهره  حوزه 
اصلی شرکت توزیع دانسته و   بر لزوم 
فناوری های  از  استفاده  و   کار علمی 

نوین در این حوزه تاکید کرد.
به  ه  ر شا ا با  یمی  قد حسین 
و  عملیاتی  خودروهای  در  فرسودگی 
تیم  از  شرکت  سنگین  آالت  ماشین 
در  تا  خواست  توانیر  شرکت  نظارتی 
تامین تجهیزات شبکه استان مساعدت 

بیشتری کنند.
در ادامه تیم نظارتی شرکت توانیر 
تابعه  واحدهای  و  زمینی  از چند پست 
اردبیل  استان  نیروی  توزیع  شرکت 

بازدید کردند.

اهدای تجهیزات۳ میلیارد ریالی قرض الحسنه مهر ایران به بیمارستان های اردبیل

نخستین همایش بین المللی تکریم 
خیرین مدرسه ساز خارج از کشور با حضور 
جمعی از خیرین مدرسه ساز، سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
و ارتباط تصویری با تعدادی از خیرین 
سالن  در  کشور،  از  خارج  مدرسه ساز 
همایش های بین المللی دانشگاه شهید 

بهشتی برگزار شد.
به گزارش  روابط عمومی اداره کل 
نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان 
خیرین  از  تجلیل  همایش   ، مرکزی 
با  همزمان  کشور  از  خارج  ساز  مدرسه 
مرکزی   استان  در  در   کشور  سراسر 
با حضور  و  کنفرانس  ویدیو  به صورت 
مدارس  نوسازی  ادارات  کل  مدیران 
مکرزی،  استان  پرورش  و  آموزش  و 
معاون توسعه مشارکت های مردمی و 
نماینگان محترم مجمع خیرین مدرسه 
ساز استان مرکزی در سالن اجتماعات 
این اداره کل و همزمان با تهران برگزار 
وزارت  سرپرست  کاظمی  شد.علیرضا 
برگزاری  جریان  در  پرورش  و  آموزش 
تکریم  المللی  بین  همایش  نخستین 
از  کشور   از  خارج  مدرسه ساز  خیرین 

مدرسه ساز  خیران  از  نفر  سه  سردیس 
خیرین  از  موفقیان  کرد.جواد  رونمایی 
بزرگ مدرسه ساز در خارج از کشور که 
۲6 مدرسه با همت و مشارکت وی در 
نقاط مختلف کشور ساخته شده است به 
طور ویژه مورد تجلیل قرار گرفت و از 

تندیس وی رونمایی شد.
بستر  در  اکنون  هم  که  موفقیان 

خیر  کار  در  خود  تمرکز  است  بیماری 
مدرسه سازی را بر ساخت مدارس کودکان 
با نیازهای ویژه و هنرستان های فنی و 
حرفه ای معطوف کرد و حدود چهار هزار 
به  مشغول  مدارس  این  در  آموز  دانش 
کل  مدیر  محمدی  هستند.  تحصیل 
خاطر  مرکزی  استان  مدارس  نوسازی 
نشان کرد :گذشت از مال خود و ساخت 

مدارس درجهت رضای خدا بسی لذت 
بخش است که این مهم فقط از انسانهای 
بزرگ بر می آید، خیرین بهترین سفرای 
توسعه فرهنگ نیکوکاری و مشارکت در 
مدرسه سازی هستند و وجود این عزیزان 
در استان نعمتی بزرگ است که مجموعه 
آموزش و پرورش استان از آن بهره مند 

شده است

همزمان با سراسر کشور؛

همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز خارج از کشور در در استان مرکزی برگزار شد

به نقل از روابط عمومی اداره کل 
فرماندهی  اصفهان،  استان  بهزیستی 
این  در  اصفهان  استان  انتظامی  نیروی 
دیدار، ضمن اشاره بر لزوم همکاری بین 
کاری  مشترک  حوزه های  در  سازمانی 
نیروی انتظامی و بهزیستی گفت: نیروی 
انتظامی برای افزایش همدلی، همکاری 
و هم افزایی با بهزیستی به خصوص در 
حوزه معاونت اجتماعی و مبارزه با مواد 

مخدر آمادگی کامل دارد.
سردار محمدرضا میرحیدری افزود: 
در استانی با وسعت اصفهان، مطالبه گری 
زمینه  در  سازمان ها  متقابل  همکاری  و 
ماده 16 برای رسیدگی و اسکان معتادان 
خیابانی حائز اهمیت بسیار است و یا در 
امر کودکان خیابانی و کودکان کار باید 

توجه داشت که عدم رسیدگی به این قشر 
و نادیده گرفتن لزوم همکاری آنها می تواند 
منجر به افزایش تعداد کودکان کار و رواج 
کار در چهارراه ها شود که مسلما آسیب های 

بسیاری را بدنبال خواهد داشت.
مدیرکل  نشست  این  ادامه  در 
بهزیستی استان اصفهان بیان کرد: یکی از 
مشکالت اساسی بهزیستی در رسیدگی به 
آسیب ها و مسائل اجتماعی و خانوادگی، بی 
توجهی دستگاه ها و سازمان های دولتی به 
قانون و جزیره ای عمل کردن دستگاه های 

مسئول رسیدگی به آن آسیب است.
مدیرکل بهزیستی استان افزود: در 
ارتباط با مراکز ماده 16 نیز این همکاری 
شود.  دیده  وضوح  به  باید  بخشی  بین 
چنانچه 5 دستگاه می توانند در این حوزه 

اقدام به ایجاد مرکز نمایند اما متأسفانه 
در  بهزیستی  نفره   1۲۰ مرکز  جز  به 
اصفهان و مرکز ایجاد شده توسط سپاه 
در مبارکه دیگر دستگاه ها همکاری الزم 

را  نداشته اند.
در  بخشی  بین  همکاری  به  نصر 
رابطه با فرهنگ سازی و ترویج ارزش های 
مرتبط با خانواده و روابط سالم اجتماعی 
تعدد  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره 
شبکه های معاند در ترویج روابط ناسالم و 
تخریب ارزش های اجتماعی و خانوادگی، 
عدم همکاری سازمان هایی چون صدا و 
آسیب های  می توانند  بهزیستی  با  سیما 
اجتماعی و خانوادگی بسیاری را به همراه 

داشته باشد.
پایان نشست نیز رئیس پلیس  در 

به  اشاره  ضمن  اصفهان  استان  راهور 
اهمیت رسیدگی به نیازهای افراد دارای 
معلولیت، ابراز امیدواری کرد: امید است 
بتوانیم با همکاری شهردار اصفهان و کادر 
جدید شهرداری بخصوص معاون حمل و 
نقل، در امر رسیدگی به مسائل و مشکالت 
معلولین عزیز به ویژه در امر مناسب سازی، 

اقدامات الزم را انجام دهیم.
سرهنگ محمدرضا محمدی ادامه 
داد: وظایف بسیاری در این راستا برای 
سازمان ها، نهادها و ادارات دولتی تعریف 
شده است که متأسفانه بسیاری از آنها تا 
به حال نادیده گرفته شده اند که مسلما با 
تالش ما و دیگر سازمان های متولی و  با 
مطالبه گری جدی، رسیدگی به امور افراد 

دارای معلولیت محقق خواهد شد.

در دیدار مدیر کل بهزیستی و فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان؛

 بر تعامل، افزایش همدلی و هم افزایی دوجانبه تاکید شد
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ي:  نگها شا ن  ما ز سا ظر  نا ي  عضا ا  *
بالروس- مغولستان و افغانستان

شانگهاي:  سازمان  گفتگوي  شرکاي   *
ارمنستان- آذربایجان- کامبوج- نپال- ترکیه- 

سریالنکا
* اهداف مهم سازمان شانگهای

 1- همکاري هاي امنیتی و نظامی مشترک
اقتصادي  و مشارکت  فعالیت ها  توسعه   -۲

اعضا
۳- تقویت اعتماد و حسن هم جواري و رفع 

اختالفات مرزي اعضا
با  عضو  کشورهاي  در  ثبات  تقویت   -۴

تنگاتنگ همکاري هاي 
و  منطقه  امنیت  و  ثبات  و  حفظ صلح   -5
غیرعضو  کشورهاي  نظامی  پایگاهی  تعطیلی 

خصوصًا )آمریکا در خاک اعضا(
6- پرداخت تسهیالت و سرمایه گذاري در 

کشورهاي عضو
۷- مقابله با تروریسم، قاچاق انسان، مواد 

مخدر و جرائم سازمان یافته
۸- تشکیل اتحاد ترانزیتی و جاده اي جهت 

مبادالت کاال.
با  اعضاء  میان  مشترک  بازار  ایجاد   -۹

استفاده از پول هاي تبادالت خارج از دالر.
1۰- تقویت مذاکرات فرهنگی جهت مقابله 

فرهنگ و تهاجم فرهنگی غرب
اهمیت شانگهای در یک نگاه:

۳5درصد  ( کیلومترمربع  میلیون   ۳۷  -
خشکی هاي زمین(

- 1/۳ درصد کشورهاي نفتی دنیا
- سه هزار میلیارد دالر ارزش بازار صادراتی

- ۷تریلیارد دالر تبادل تجاري
- بیشترین تولید و مصرف انرژي

- بزرگترین سازمان منطقه اي با ۴۲ درصد 
جمعیت جهان

ایجاد   – ناتو  برابر  در  قدرت  موازنه   -
ناتوي شرقی

- ۲5 درصد تولید ناخالص ملی جهان
- ۴ قدرت اتمی دنیا و حضور ۲ عضو دائم 

شوراي امنیت )روسیه و چین(
 ۴ ایران  صادرات  بازار  از  کنونی  سهم   -

درصد
با عضویت  ایران  اقتصادی  فرصت های   *

در سازمان شانگهای
الف- افزایش صادرات به کشورهاي عضو با 
توجه به اشتراکات فرهنگی، سیاسی و اقتصادي

و  نزیت  ترا صنعت  ز  ا یی  درآمدزا ب– 
و  زمینی  مشترک  مرزهاي  )وجود  حمل ونقل 

دریایی با کشورهاي عضو(
ج- جذب سرمایه گذار خارجی و ارزآوري با 
وجود قدرت هاي تجاري بزرگ دنیا در سازمان 

مانند روسیه و چین
در  اعضاء  چانه زنی  قدرت  افزایش  د- 
دائم  عضو  دو  وجود  با  بین المللی  سازمان هاي 

شوراي امنیت سازمان ملل متحد
منیتی،  ا منافع  بر  عالوه  شانگهاي  ه- 
ویژه  منافع  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادي، 
)به ویژه  ایران  اسالمی  جمهوري  براي  سیاسی 
افزایش قدرت چانه زنی در مذاکرات با طرف هاي 
غربی جهت کسب امتیاز فراوانی را ایجاد می کند(

فشارهاي  و  نگرانی  دالیل  از  یکی  و- 
آمریکا به اعضای شانگهاي، تالش جهت عدم 
دائم  عضویت  پذیرش  به  اعضا  همه  موافقت 
ایران در سازمان به دلیل محقق شدن سیاست 

خنثی سازي تحریم ها از ناحیه ایران بود.

از  شانگهای  همکاری های  سازمان  سهم 
تجارت جهانی

کاالیی  رت  تجا کل   ۲۰۰1 سال  در 
کشورهاي عضو سازمان شانگهای معادل 5۲۸ 
میلیون دالر بود که در سال ۲۰1۷ بیش از 5۳۲ 
میلیون   ۷6۷ از  بیش  و  صادرات  دالر  میلیون 
دالر واردات از جهان داشته است که به ترتیب 
از کل  سهمی 6.1۷ درصدي و ۳.15 درصدي 
صادرات و واردات جهان برآورد می شود. از نظر 
صادرات  ارزش  مجموع  درون گروهی،  تجارت 
درون گروهی کشورهاي عضو سازمان همکاري 
شانگهاي در سال ۲۰1۷، در حدود ۳۲۹ میلیارد 
دالر بوده است. در این رابطه، کشور چین با 5۲ 
درصد باالترین و تاجیکستان با سهم 1۸ درصد 

داده اند.  اختصاص  خود  به  را  سهم  پایین ترین 
درون گروهی  واردات  ارزش  مجموع  همچنین 
نیز در  مزبور  کشورهاي عضو سازمان در سال 
حدود ۹6۴ میلیون دالر بوده است. لذا کشورهاي 
چین و تاجیکستان به ترتیب باالترین )۴6 درصد( 
و پایین ترین )۰/۴6( درصد سهم را از این نظر 
داشته اند. الزم به ذکر است، در سال مزبور ایران 
از لحاظ صادرات و واردات درون گروهی سازمان 
به ترتیب با سهمی در حدود 5 درصد و ۴.۳ درصد 
در رتبه چهارم و هفتم قرار داشته است. در این 
میان بیشترین میزان صادرات ایران به شانگهاي 
چین،  کشورهاي  به  ترتیب  به  مزبور  سال  در 
افغانستان، هند و پاکستان )حدود ۹5 درصد از 
کل صادرات ایران به سازمان( و بیشترین واردات 
ایران از کشورهاي چین، هند، روسیه )حدود ۹6 
درصد از کل واردات ایران از سازمان( بوده است. 
ایران با 11 عضو اصلی و ناظر پیمان شانگهاي 

قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  چین،  شامل 
پاکستان،  مغولستان،  ازبکستان،  تاجیکستان، 
تجارت  داراي  بالروس،  و  افغانستان  هند، 
فرامرزي است که در این میان بیشترین حجم 
ارزش  1۳۹۹به  سال  در  چین  با  ایران  تجارت 
15 میلیارد و 51۸ میلیون و هشت هزار و ۴۹۲ 
دالر است. در حقیقت چین و روسیه قدرت هاي 
و  شانگهاي  همکاري  سازمان  در  تعیین کننده 
ایران  با  فرامرزي  تجارت  شرکاي  اصلی ترین 
مناسبی  چشم انداز  بنابراین  می شوند،  محسوب 
از روابط تجاري میان ایران و کشورهاي عضو 

پیمان شانگهاي می توان تصور کرد.

سازمان  اعضای  با  روابط  تقویت  لزوم 
شانگهای

قانونی  تشریفات  و  سازوکار  منظر  از   *
زمان  سا در  یران  ا . ا ج. عضویت  حقوقی  و 
 ۷۷ اصل  مطابق  که  شانگهاي  همکاري هاي 
 ، نامه ها مقاوله   ، )عهدنامه ها اساسی  قانون 
به  باید  بین المللی  موافقت نامه هاي  و  قراردادها 
اعمال  برسد.(  تصویب مجلس شوراي اسالمی 
جمهوري  عضویت  وضعیت  تبدیل  می شود، 

اسالمی ایران از عضویت ناظر به دائم به دلیل 
ماهیت سازمان مذکور و عدم الزام و تعهد براي 
تصویب  و  قانونی  تشریفات  به  نیاز  ج.ا.ایران 
مطابق  چراکه  نبوده  اسالمی  شوراي  مجلس 
سازمان هاي  در  ایران  دولت  عضویت  »قانون 
شوراي  1۳65مجلس  سال  مصوب  بین المللی 
اسالمی«، صرفًا عهدنامه ها و موافقت نامه هایی 
باید  ا.ایران دارند  براي ج.  الزام آور  که تعهدات 
موافقت نامه  )مانند  برسند.  مجلس  تصویب  به 
اسالمی  جمهوري  تجاري  آزاد  منطقه  ایجاد 
از تاریخ  لذا  اوراسیا(  اقتصادي  اتحادیه  با  ایران 
همکاري هاي  سازمان  دائم  عضویت  پذیرش 
را  خود  فعالیت هاي  می تواند  ایران  شانگهاي، 
آغاز  سازمان  این  دائم  و  اصلی  عضو  به عنوان 
موافقت نامه اي  بخواهد  ایران  چنانچه  نماید. 
دوجانبه و یا چندجانبه در زمینه اقتصادي، پولی 
مالی، گمرکی و... با هر یک از اعضاي سازمان 

موافقت نامه  باید  برساند  امضا  به  شانگهاي 
اسالمی  شوراي  مجلس  تصویب  به  را  مذکور 
برساند. در این مرحله از عضویت آنچه ضروري 
ایران تحت  است ایجاد یک نهاد تخصصی در 
همین عنوان است که داراي ساختار مشخص، 
)دبیرخانه دائمی( و یک چارت  مکان مشخص 
به طور  که  متخصص  نیروهاي  ز  ا سازمانی 
و  جمهوري  ریاست  نهاد  زیرمجموعه  مستقل 
خارجه  امور  وزارت  زیرمجموعه  ادارات  از  یا 
باشد و در هر یک از سازمان ها و دستگاه هاي 
اجرایی کشور به خصوص دستگاه هاي اقتصادي 
فرد مشخصی مسئولیت پیگیري امورات سازمان 
همکاري هاي شانگهاي را برعهده بگیرد. اگر این 
واحد در تمامی سازمان هاي تأثیرگذار اقتصادي 
ایران شکل گیرد قطعًا با وجود متخصصین امر 
می توان نهایت بهره برداري را از عضویت دائم 
ایران در سازمان شانگهاي برد و از این فرصت 
ویژه براي بی اثر نمودن تحریم ها استفاده نمود.

* با توجه به آمار موجود که در باال اشاره 
شد، می توان گفت که تجارت ایران با کشورهاي 
حد  در  شانگهاي  همکاري هاي  پیمان  عضو 
متوسط به پایین قرار دارد و باید با تقویت تعامل 

با کشورهاي عضو این سازمان منطقه اي، ضمن 
ظرفیت هاي  امنیتی،  و  سیاسی  نیازهاي  تأمین 
بالقوه تجارت ایران با کشورهاي عضو را بیش 

از پیش فعال ساخت.
* تنها عضویت در این پیمان براي جهش 
نیست  کافی  کشور  اقتصادي  دیپلماسی  روابط 
اقتصادي  بزرگ  فرصت هاي  ایجاد  براي  و 
عضو  کشورهاي  از  یک  هر  با  که  است  الزم 
انعقاد  که  کنیم  برقرار  قوي  دوجانبه  روابط  نیز 
کاهش  ترجیحی،  تجارت  مه هاي  فقت نا موا
منطقی نرخ هاي تعرفه اي به ویژه از سوي ایران 
و همگرایی در نرخ هاي تعرفه کاالیی، شناخت 
دقیق بازارهاي هدف به منظور گسترش صادرات 
خارجی  سرمایه گذاري  موانع  رفع  غیرنفتی، 
کشورهاي عضو شانگهاي در صنایع باالدستی 
ایران و پیگیري اجراي تفاهم نامه همکاري هاي 
۲5 ساله ایران و چین از طریق ایجاد پروژه هاي 

زجمله  ا ند  ا می تو نگهاي  شا نی  ما ز درون سا
ابزارهاي آن باشد.

* منافع مشترک ایران با هر یک از اعضای 
سازمان همکاری شانگهای

روسیه؛ تجارت پایدار در سایه منافع مشترک 
سیاسی

*روسیه از مؤسسین سازمان شانگهاي.
* این کشور با جمعیت تقریبی 1۴۴ میلیون 
اروپا است و  از کشورهاي پرجمعیت  نفر، یکی 
یکی از کشورهایی است که در زمینه صادرات 
کاال از ایران مقصد بسیار خوبی براي بازرگانان 
ایرانی بوده و از اهمیت خاصی نیز برخوردار است.

باعث  کشور  این  هوایی  و  آب  شرایط   *
بسیاري  کشت  و  تولید  امکان  تا  است  شده 
این  باشد،  نداشته  را  کشاورزي  محصوالت  از 
ایران  صادرات  براي  مثبت  امتیاز  یک  موضوع 

به حساب می آید.
از  یکی  به عنوان  روسیه  حاضر  حال  در   *
بزرگترین شرکاي تجاري ایران شناخته می شود 
و ساالنه مقادیر قابل توجهی از انواع محصوالت 

به این کشور صادر می شود.

* مجاورت ایران و روسیه از یک طرف و 
محدودیت هاي تجاري این کشور با اروپا از طرف 
کاالي  صادرات  براي  بی نظیري  فرصت  دیگر 

ایرانی به روسیه را فراهم آورده است
برای  بزرگ  مصرفی  بازار  ازبکستان؛   *

کشورهای جهان
کشورها  تأثیرگذارترین  از  ازبکستان   *
همکاري هاي  سازمان  در  نها  آ مهمترین  و 
شانگهاي است و یکی از اهداف صادراتی ایران 

به حساب می آید.
و  ر  تجا دالیل  اصلی ترین  ز  ا یکی   *
کشور،  این  به  صادرات  براي  ایرانی  بازرگانان 
ارتباط فرهنگی و جغرافیایی این دو کشور است

قزاقستان؛ پیشرو در آزادی اقتصادی
بزرگ  اقتصادهاي  از  یکی  قزاقستان،   *

آسیاي مرکزي را در اختیار دارد.
* براساس آمار سال ۲۰۲۰، بانک جهانی، 
 ۲۰ بین  در  قزاقستان  اقتصادي  آزادي  شاخص 
کشور پیشرو در حوزه توسعه آزادي اقتصادي در 

جهان قرار گرفته است.
* اقتصاد این کشور مبتنی بر صادرات مواد 

خام )نفت، مواد معدنی و غالت( است.
* سهم مواد خام در تولید ناخالص داخلی، 
کشور  این  دولتی  درآمدهاي  و  خارجی  تجارت 

بسیار باالست.
* بستر مناسب براي ایران جهت صادرات 

محصوالت مورد نیاز آن کشور.
بازي هاي  در  بیشتري  سهم  و  نقش   *

سیاسی و اقتصادي منطقه بازي کند.
و  خلی  ا د لص  خا نا لید  تو بیشترین   *
تازه  جمهوری هاي  میان  در  را  سرانه  درآمد 
استقالل یافته دارد و نیز از اعضاي مهم سازمان 

شانگهای است.
پایه گذار  کشورهاي  از  یکی  قزاقستان   *

اتحادیه اقتصادي اوراسیا نیز هست.
ز  زمینه سا فرهنگی  بت  قرا قرقیزستان؛ 

صادرات کاال
* شباهت هاي فرهنگی و اجتماعی ایران با 
قرقیزستان می تواند پتانسیل خوبی براي صادرات 

به قرقیزستان باشد.
کشورهاي  معدود  ازجمله  قرقیزستان   *
هیچ  که  می شود  محسوب  خشکی  در  محصور 

راه ارتباطی با آب هاي آزاد ندارد.
* به دلیل تنوع آب و هوایی و اقلیمی یکی 
از بهترین قطب هاي تولید محصوالت کشاورزي 

و همچنین دامپروري است.
ز  ا دیگر  یکی  مختلف  معادن  *وجود 
این  کوهستانی  مناطق  جغرافیاي  ویژگی هاي 

کشور است.
و  فرهنگی  قتصادي،  ا ویژگی هاي   *
اجتماعی قرقیزستان باعث شده تا پتانسیل این 
محصوالت  و  اقالم  برخی  صادرات  براي  بازار 

ایرانی بسیار باال باشد.
رکوردشکنی ایران در بازار تاجیکستان

ارتباطات و تشابهات فرهنگی،  * به دلیل 
اجتماعی، و سیاسی زیاد بین ایران و تاجیکستان 
روابط تجاري بین این دو کشور ازجمله صادرات 
پررنگ  و  قوي  بسیار  درگذشته  تاجیکستان،  به 

بود.
* تا سال ۲۰15 ایران دومین سرمایه گذار 

خارجی در این کشور به شمار می رفت.
شامل  کشور  این  صادراتی  محصوالت   *
پنبه و منسوجات، انرژي برق، آلومینیوم، میوه و 

روغن گیاهی است.
* صادرات تاجیکستان به ایران نیز می تواند 

همین موارد را دربرگیرد.
تاجیکستان،  پایتخت  به عنوان  دوشنبه،   *

یک منبع مهم براي تجارت این کشور است.
* تاجیکستان با عضویت در سازمان جهانی 
پول،  لمللی  بین ا صندوق   ،)WTO ( تجارت 
سازمان ملل متحد، یونسکو، اکو، جامعه شوراي 
مشترک المنافع، سازمان همکاري هاي شانگهاي 
و بانک توسعه آسیا، توانسته جایگاه خود را در 

سطح جهانی تثبیت کند.

دالری  میلیارد   6۰ بازار  از  ایران  سهم 
پاکستان

بین الملل،  تجارت  مرکز  اعالم  طبق   *
پاکستان ساالنه حدود 6۰ میلیارد دالر واردات 
از کشورهاي جهان دارد که سهم ایران از بازار 

این همسایه شرقی، کمتر از یک درصد است.
* برنج مهمترین کاالي صادراتی پاکستان 
مواد  از  حاصل  روغن  خام،  نفت  و  جهان  به 
معدنی و قیري بیشترین حجم واردات پاکستان 

را تشکیل می دهد.
* ایران در تأمین بسیاري از نیازمندي هاي 
پاکستان مانند گاز مایع )ال پی جی(، فرآورده هاي 
نفتی و پتروشیمی، لبنیات، خشکبار، لوازم خانگی، 
و  سیمان  ساختمانی،  لوازم  بهداشتی،  لوازم 

بسیاري دیگر از کاالها قابلیت دارد.
پاکستان  براي  وارداتی  نیازهاي  تأمین   *
دیگر  از  اقتصادي تر  بسیار  ایران  طریق  از 

کشورهاست.
* براساس آخرین آمار تجارت خارجی حجم 
مبادالت تجاري ایران و پاکستان در سال 1۳۹۹ 

کمی بیش از ۷۰۰ میلیون دالر بوده است.
پاکستان  به  ایران  صادرات  بیشترین   *
انرژي و شامل صادرات برق  همواره در بخش 

و گاز بوده است.
سرمایه گذاری هند در بندر چابهار

براي  هدف  کشورهاي  دیگر  از  هند   *
صادرات کاالها و محصوالت ایرانی است.

* از نظر میزان جمعیت و قومیت هاي بسیار 
در  که  است  کشوري  دومین  چین  از  بعد  زیاد، 

تجارت نقش مهمی را ایفا می کند.
کاهش  صادرات،  امر  در  گرفتن  سهل   *
هزینه معامالت تجاري، کاهش عوارض و حقوق 

گمرکی کاالهاي صادراتی
بین المللی  رقابتی  محیط  ایجاد  خدمات،  و 
در داخل و فراهم کردن محیط صادراتی و نیز 
ارتقاي بخش کشاورزي از اصول نظام تجارت 

کشور هند است.
در  کشاورزي  بخش  مهم  تولیدات  از   *
هند، برنج، گندم، دانه هاي روغنی، پنبه، کنف، 
چاي، سیبزمینی، محصوالت لبنی و غیره و در 
بخش صنعت منسوجات، محصوالت شیمیایی، 
فرآورده هاي غذایی، فوالد، سیمان، مواد معدنی 

و ماشین آالت و سخت افزار است.
و  نفت خام  این کشور  وارداتی  * کاالهاي 
نفتی، طال و جواهرآالت، زغال سنگ،  مشتقات 
گازهاي نفتی است. با توجه به شرایط موجود، امکان 
افزایش صادرات به هند از سوي ایران وجود دارد

* با سرمایه گذاري که کشور هند در چابهار 
انجام داده، در ترانزیت کاالهاي ایران می تواند 

باشد. تأثیرگذار 

تجارت ایران و چین
آمار و گزارش گمرک  تازه ترین  براساس   *
و  )صادرات  چین  و  ایران  تجارت  مجموع  ایران 
واردات( هر دو کشور در سال 1۳۹۹ حدود 1۴5 
میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیارد دالر 
بوده که از این میزان 11۲ میلیون و ۲۹۳ هزار تن 
را کاالهاي صادراتی به ارزش ۳۴ میلیارد و 5۲6 
میلیون دالر تشکیل داده است و در مقابل حدود ۳۹ 
میلیارد دالر نیز ارزش کاالهاي وارداتی از چین به 
ایران بوده است. در مجموع تجارت خارجی ایران با 
چین کشور به حدود 1۹ میلیارد دالر )تبادل کاالي 
غیرنفتی( می رسد که سهم حدود 1۳ درصدي از کل 

تجارت خارجی ایران را شامل می شود.

سازمان همکاری های شانگهای
 و فرصت های اقتصادی
 برای ایران

مقدمه:
بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروي و استقالل جمهوری هاي این کشور در راستاي مقابله بانفوذ 
غرب به رهبري ایاالت متحده آمریکا در جمهوری هاي تازه استقالل یافته و همچنین محدود نمودن دامنه 
گسترده پیمان آتالنتیک شمالی و خنثی کردن طرح نفوذ بلوک غرب در کشورهاي آسیاي میانه، پیمانی به 
نام شانگهاي در سال ۱996میالدي با ابتکار رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان 
پایه گذاري شد و اندکی بعد )سال 200۱( با عضویت ازبکستان، این پیمان به سازمان شانگهاي تغییر 
نام داد. مقر این سازمان در پکن و دبیرخانه دائمی سازمان سال 200۴ با هدف مقابله با تروریسم، در 
تاشکند تأسیس شد و بعد از آن در سال 20۱7 کشورهاي هند و پاکستان به عضویت دائم این سازمان 
درآمدند. در بیست و یکمین اجالس این سازمان که در تاریخ ۱6-۱7 سپتامبر 202۱ )2۵-26 شهریور 
۱۴00( در تاجیکستان برگزار شد، اعضاي سازمان به عضویت دائم جمهوري اسالمی ایران به عنوان 
نهمین عضو رأي مثبت دادند. این سازمان میان دولتی دارای جمعیتی بیش از سه میلیارد نفر بوده و براي 

همکاري هاي چندجانبه امنیتی، اقتصادي و فرهنگی تشکیل شده است.



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1859- سه شنبه 27 مهر 61400 ورزش دنیای 

احتمال لغو اعزام ملی پوشان رویینگ به قهرمانی آسیا

سرمربی تیم ملی قایقرانی رویینگ گفت: پس از بررسی وضعیت رکوردی قایقرانان 
در مورد اعزام تیم به قهرمانی آسیا تصمیم می گیریم. 

افشین فرزام درباره تکلیف حضور تیم ملی قایقرانی رویینگ ایران در مسابقات 
قهرمانی آسیا به خبرنگار دنیای جوانان گفت: مسابقات که برگزار می شود. البته قرار بود 
یک هفته قرنطینه برای شرکت کنندگان بگذارند که لغو شد و همچنین عنوان شده بود 
که اگر تعداد تیم های شرکت کننده کمتر از شش تیم باشد، مسابقات لغو می شود. از آنجا 
که آخرین مهلت برای اعالم آمادگی 15 اکتبر بود بنابراین اگر تعداد تیم ها به حد نصاب 
نرسیده بود تا االن اعالم می کردند. ما هم اردوهای تیم ملی را آغاز کردیم اما نکته ای 
که وجود دارد باید شرایط ورزشکاران را بسنجیم و ببینیم در این یک ماه که فرصت 
داریم وضعیت رکوردی آنها به چه صورت است. با توجه به اینکه تمرینات ورزشکاران 
هم خوب نبوده بنابراین حتماً باید بررسی در مورد وضعیت رکوردی آنها در قایق های 
مختلف داشته باشیم. ما در سال ۲۰1۹ که نتایج خوبی در قهرمانی آسیا گرفتیم حدود 

هفت ماه تمرین داشتیم اما االن  یک ماه  برای آماده شدن فرصت داریم.
فرزام در پاسخ به این پرسش که یعنی احتمال دارد تیم ایران در مسابقات قهرمانی 
آسیا شرکت نکند، تاکید کرد: پس از بررسی وضعیت رکوردی قایقرانان تصمیم می گیریم 
که فقط در قایق هایی که شرایط بهتر است نفر اعزام کنیم یا تیم اصاًل شرکت نکند. فکر 

می کنم تا دو هفته دیگر تکلیف این مسئله مشخص می شود.
سرمربی تیم ملی رویینگ در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا بالفاصله 
پس از پایان المپیک اردوها برای قهرمانی آسیا تشکیل نشد؟ تصریح کرد: به این دلیل که 
تکلیف برگزاری مسابقات مشخص نبود و یک ماه پیش بود که اعالم شد قطعا مسابقات 
قهرمانی آسیا برگزار می شود. از طرفی قرار بود که مسابقات قهرمانی کشور برگزار شود 
تا نفرات بر اساس نتایج قهرمانی کشور برای تیم ملی انتخاب شوند و تالش شد قهرمانی 
کشور خیلی زود برگزار شود اما یکی دو هیات اعالم کردند که آمادگی شرکت در مسابقه 

را ندارند از این رو زمان برگزاری قهرمانی کشور هم به تعویق افتاد. 
فرزام در مورد این که قایقهای جدید رویینگ به دستشان رسیده است یا خیر گفت: 
هنوز به دستمان نرسیده است و همانند قبل از قایق های قدیمی استفاده می کنیم. چون 
تعداد این قایق ها هم کم است مجبوریم ورزشکاران را شیفت بندی کنیم تا همه بتوانند 

از قایق ها استفاده کنند. 

ترکیب جهانی بانوان کاراته ایران مشخص شد
ترکیب تیم ملی کاراته بانوان ایران برای حضور در رقابت های جهانی امارات 

مشخص شد.
به گزارش دنیای جوانان؛ مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی کاراته بانوان در دو 
روز برگزار شد تا در نهایت نفرات ملی پوش برای مسابقات جهانی امارات مشخص شوند.

این مسابقات در اوزان 5۰-، 55-، 61-، 6۸- و 6۸+ برگزار شد تا برترین کاراته کا 
هر وزن در بخش بانوان جهت اعزام به مسابقات جهانی کاراته مشخص شود.

در وزن منفی 5۰ کیلوگرم: سارا بهمنیار، معصومه محسنیان، سحر شیروانی و فاطمه 
قاسمی به رقابت پرداختند و در نهایت، بهمنیار نماینده این وزن در مسابقات جهانی شد.

در وزن منفی 55 کیلوگرم: طراوت خاکسار، آویشن باقری و فاطمه سعادتی حضور 
داشتند که خاکسار موفق مسافر جهانی شد.

در وزن منفی 61 کیلوگرم: رزیتا علیپور، ملیکا احدی و مهدیس دوستی روی تاتامی 
رفتند و علیپور با کسب بهترین نتایج، جواز حضور در جهانی را کسب کرد.

در وزن منفی 6۸ کیلوگرم: مبینا حیدری و زهرا یاوری طی سه دور مسابقه با یکدیگر 
رقابت کردند و حیدری توانست نماینده این وزن در مسابقات جهانی شود.

در وزن مثبت 6۸ کیلوگرم: لیال برجعلی و فاطمه زهرا گلبندی حضور داشتند و در 
پایان، برجعلی بلیت اعزام به امارات را رزرو کرد.مسابقات جهانی کاراته در سال ۲۰۲1 

طی روز های ۲5 الی ۳۰ آبان به میزبانی دبی امارات برگزار می شود.

بنزما: رویای بردن توپ طال را دارم
مهاجم فرانسوی باشگاه رئال مادرید 
معتقد است که وی برای فتح توپ طالی 
جهان برای نخستین بار، فاصله اندکی دارد.
مسی«،  »لیونل  کنار  در  بنزما  کریم 
نو  »کریستیا ندوفسکی«،  ا لو برت  و »ر
رونالدو« و »ژورژینیو« یکی از محتمل ترین 
جاری  سال  طالی  توپ  فتح  گزینه های 

محسوب می شود.
پالس  کانال  با  گفت وگو  در  بنزما 
فرانسه اظهار داشت: البته که رویای بردن 
یعنی  من  اسطوره های  دارم.  را  طال  توپ 

رونالدو و »زیزو« به رئال مادرید آمدند، من هم آمدم؛  آنها توپ طال را برده اند و 
این ها چیزهای کوچکی است که به آن فکر می کنم.

وی افزود: توپ طال یکی از بیشمار آرزوهای دوران کودکی من است. در 
حال حاضر، اینجا رسیده ام و با آن فاصله زیادی ندارم.

»لوکا مودریچ« ستاره کروات رئال تنها بازیکنی است که توانست به شکستن 
انحصار دوگانه مسی و رونالدو در فتح توپ طال موفق شود.  وی در سال ۲۰1۸ 
پس از کمک به تیم ملی کرواسی برای رسیدن به فینال جام جهانی، توپ طال را 
به خانه برد.  درصورتی که بنزما در سال جاری توپ طال را از آن خود کند، بعد از 
»زین الدین زیدان« سرمربی سابق خود در رئال، به نخستین بازیکن فرانسوی فاتح 
این جایزه معتبر بدل خواهد شد؛ زیدان در سال 1۹۹۸ موفق به کسب این جایزه شد.

این دهمین باری است که بنزما برای این جایزه نامزد شده و نزدیک ترین 
فاصله ای که با آن داشته، به سال ۲۰1۴ مربوط می شود؛ جایی که وی پس از 

رای گیری در جایگاه شانزدهم قرار گرفت.
ستاره رئال به تازگی در فینال لیگ ملت های اروپا گلزنی و به فرانسه کمک 
کرد تا اسپانیا را شکست داده و در ورزشگاه سن سیرو میالن در ایتالیا، جام قهرمانی 
را باالی سر ببرد.مراسم توپ طال سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار 
نشد و جایزه نیز به کسی تعلق نگرفت؛ نشریه فرانس فوتبال که بانی برگزاری این 
مراسم است، به تازگی فهرست ۳۰ نامزد این جایزه معتبر را هشتم اکتبر ۲۰۲1 

)16 مهرماه 1۴۰۰( اعالم کرد.
تئاتر  سالن  در  آذرماه 1۴۰۰(  نوامبر)هشتم   ۲۹ نیز  برندگان  اعالم  مراسم 
»تئاتر دو شاتله« پاریس برگزار خواهد شد.  امسال در شصت وپنجمین دوره از 
مراسم توپ طال، جوایز در دو بخش زنان مردان، جایزه یاشین )بهترین دروازه بان( 
و همچنین جایزه کوپا )بهترین بازیکن زیر ۲1 سال( به برندگان اهدا خواهد شد.  
در حال حاضر »لیونل مسی«  6 و »کریستیانو رونالدو« پنج بار توپ طال 

را به خانه  برده اند.

پیولی: بازی با پورتو یک فینال است
سرمربی میالن دو بازی پیش رو برابر پورتو را فینال گونه توصیف کرد.

امشب میالن در زمین پورتو یک بازی حیاتی را پیش رو دارد. در دو هفته 
گذشته لیگ قهرمانان میالن هر دو بازی خود را باخته و پورتو هم یک امتیازی 
است. اگر میالن موفق به پیروزی نشود، شانسش برای صعود به یک هشتم نهایی 

بسیار کاهش خواهد یافت.
استفانو پیولی سرمربی میالن در نشست خبری این بازی گفت:» بله، بازی 
خیلی مهم و مثل یک فینال است ولی فکر نمی کنم این تک بازی چندان تعیین 
کننده باشد. در عوض دو بازی رفت و برگشت متوالی برابر پورتو می تواند در 
تعیین سرنوشت گروه تاثیرگذار باشد. در ۲۰ روز هفت بازی پیش رو داریم و فعال 

با همه انرژی با بازی با پورتو فکر می کنیم.«
پیولی در مورد پورتو گفت:» پورتو را خوب آنالیز کرده ایم. تیمی منسجم و 
با تجربه هستند و عادت به حضور در لیگ قهرمانان دارند. مطمئنم بازی سختی 
خواهد شد ولی باید به سبک بازی خودمان وفادار باشیم و مهیای ۹5 دقیقه بازی 

دشوار هستیم.«
میالن این هفته در سری آ بازی ۰-۲ باخته خانگی برابر ورونا را با برتری 
۳-۲ عوض کرد. پیولی معتقد است تیم باید این بلوغ را در اروپا هم نشان دهد:» 
در دو بازی گذشته شایسته باخت نبودیم و تنها جزئیاتی اندک تعیین کننده شدند. 
باید در باالترین سطح بازی کنیم و ایمان داشته باشیم که قادر به پیروزی بر 

هر حریفی هستیم.

استفاده  قانون  تغییر  با 
لیگ  در  خارجی  بازیکن  از 
ی  برا ر  کا  ، سیا آ نان  قهرما
گذشته  از  تر  مشکل  ایران  نمایندگان 

خواهد شد.
به گزارش دنیا جوانان، در روزهایی 
که فوتبال ایران درگیر بند و تبصره های 
برای  فوتبال  فدراسیون  جدید  قانون 
و  الهالل  است،  خارجی  بازیکن  خرید 
المللی  بین  ستاره های  بر  تکیه  با  النصر 
خود توانستند به مرحله نیمه نهایی لیگ 
جالل الدین  کنند.  صعود  آسیا  قهرمانان 
برای  حمداهلل  عبدالرزاق  و  ماشاریپوف 
الهالل  برای  گومیس  بافتیمبی  و  النصر 
نیمه  گل های  اکثریت  تا  کردند  گلزنی 
نهایی با ضربه بازیکنان خارجی ثبت شود.
النصر و الهالل در مرحله قبلی نیز با 
اتکا بر همین ستاره ها توانستند دو نماینده 
دیگر ایران، استقالل و تراکتور را هم کنار 
بزنند و حاال نیمه نهایی تمام سعودی را 
برگزار خواهند کرد.دربی ریاض در حالی 
امیدوار  ایران  برگزار می شود که فوتبال 
بود پرسپولیس در بهترین دوره فنی اش 
بتواند طلسم قهرمانی آسیا را بشکند اما 
از ۲۰1۷ تا ۲۰۲1، قرمزها به هر دلیلی 
ناکام ماندند و حاال تصویب یک قانون در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا می تواند دوری 
ایران از جام آسیایی را بیشتر و موفقیت 

نمایندگان ایران را دشوارتر کند.
آسیایی  تیمهای  حاضر  حال  در 
خارجی  بازیکن   ۳ از  می توانند   ACL در 
غیرآسیایی و یک بازیکن آسیایی استفاده 
کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر دارد 
تا این قانون را به سود تیم های متمول قاره 
-که شاید در اکثریت هم باشند- تغییر بدهد.
ای اف سی سه سناریوی متفاوت را 
برای تغییر قانون پیش روی خود قرار داده 
است: 1. قراردادن تمام بازیکنان خارجی در 
لیست آسیایی و معرفی ۳+1 بازیکن برای 
هر بازی، ۲. قراردادن پنج خارجی در لیست 
آسیایی و معرفی ۳+1 بازیکن در هر بازی 

و ۳. استفاده بدون محدودیت از بازیکنان 
خارجی. حتی برخی این سناریو را هم مطرح 
کرده اند که مجوز حضور ۷ بازیکن خارجی 
در لیگ قهرمانان آسیا صادر شود. تصویب 
پیروزی  امکان  این گزینه ها،  از  هر کدام 
و  گذشته  از  سخت تر  را  ایرانی  تیم های 
احتمال قهرمانی نمایندگان ایران را کمتر 

از قبل می کند؛ چرا؟
در  ایران  نماینده  موفق ترین   *
از  هرگز  پرسپولیس،  قهرمانان،  لیگ 
چهار سهمیه خارجی خود استفاده نکرده 
است. آنها امسال فقط بوژیدار رادوشویچ 
را داشتند و فصل گذشته هم بشار رسن 
سایر  می کرد.  بازی  تیم  این  ترکیب  در 
مشابهی  وضعیت  هم  ایران  نمایندگان 
به  داخلی  بازیکنان  حضور  با  و  دارند 
استقبال حریفان قدرتمند می روند. این در 
حالی است که به وضوح حضور بازیکنان 
خارجی سطح کیفی تیمها را باال می برد.

موفق  ایرانی  تیمهای  اگر  حتی   *
از  استفاده  برای  کنونی  سهمیه  از  شوند 
بازیکن بین المللی استفاده کنند، کیفیت 
مهره های حاضر در تیمهای ایرانی قابل 
قطری،  ژاپنی،  چینی،  تیم های  با  قیاس 
عربستانی، اماراتی و... نیست. به طور مثال 

بافتیمبی گومیس در ۳6 سالگی برچسب 
یک و نیم میلیون یورویی را روی خود دارد 
یا آندرسون تالیشکا با ارزش 1۰ میلیون 

یورویی راهی النصر شده است.
* افزایش سهمیه خارجی حتی اگر 
تعداد بازیکن مورد استفاده روی ۳+1 باقی 
مربیان  و  آنالیزورها  برای  را  کار  بماند، 
تیم های ایرانی سخت تر می کند. چرا که 
به طور مثال پرسپولیس حاال می دانست 
کاریو و ویه تو مورد استفاده قرار نخواهند 
گرفت و تمام تمرکزش را روی گومیس، 
همه  اگر  اما  بود.  گذاشته  مارگا  و  پریرا 
خارجی ها در لیست قرار بگیرند، این تمرکز 
وجود نخواهد داشت و سرمربیان حریف 
باتوجه به آمادگی بازیکنانشان و نوع بازی 

آنها مهره چینی خواهند کرد.
* فوتبال ایران در سالهای اخیر با 
داخلی  انسانی  نیروی  ارتقای  از  استفاده 
بزند.  رقم  را  بهتری  شرایط  بود  توانسته 
نظیر  باکیفیتی  مربیان  از  استفاده  یعنی 
کی روش و برانکو و پرورش یک تیم ارزان 
قیمت داخلی زیر نظر آنها که معادله را در 
برابر حریفان گران قیمت عوض می کردند؛ 
اما آیا با حضور تعداد خارجی بیشتر، این 
تغییر معادله عملی خواهد بود؟ یعنی اگر 

السد در کنار ژاوی و گابی یک هافبک 
طراز اول دیگر داشته باشد و در خط حمله 
یک بونجاح دیگر و در خط دروازه کاری 
و  آماده  پرسپولیسی  دوباره  آیا  مطمئن، 
سرحال می تواند این تیم را مغلوب کند؟

* نکته مهم این است که تیم های 
قطری و عربستانی در لیگ داخلی خود 
می توانند از تعداد خارجی بیشتری استفاده 
کنند اما در لیگ قهرمانان مجبورند چند 
بازیکن خود را کنار بگذارند. همین موضوع 
سبب ایجاد نوعی ناهماهنگی در ترکیب 
این تیمها می شود که به سود نمایندگان 
قانون  تغییر  این  با  حاال  اما  است.  ایران 

چنین مشکلی هم وجود نخواهد داشت.
آسیا  فوتبال  گفت  باید  نهایت  در 
می شود؛  مرتبط  اقتصاد  به  بیشتر  هرچه 
مطلوب  قرارداد  بتواند  کشور  یک  اینکه 
و  کند  تامین  را  تلویزیونی  پخش  حق 
بازیکنان  و  را جلب کند  بهتری  اسپانسر 
استادیوم های  با  و  بخرد  را  باکیفیت تری 
بهتر )و البته خیلی موارد مهمتر( میزبانی 
بیشتری  شانس  طبیعتًا  کند،  تصاحب  را 

برای موفقیت خواهد داشت.
گرفتن  که  بیاید  پیش  سوال  شاید 
اسپانسر چگونه  و  تلویزیونی  پخش  حق 
است  بدیهی  می گذارد.  اثر  موفقیت  بر 
اختیار  در  را  رایت  وی  تی  که  کشوری 
برای  هم  بیشتری  شانس  باشد،  داشته 
برای  که  اتفاقی  مشابه  دارد؛  میزبانی 
عربستان رخ داد و باتوجه به کنترل کرونا و 
ورود آزاد تماشاگران، آنها توانستند دو برد 
مهم کسب کنند. حاال با افزایش سهمیه 

خارجی، این شانس بیشتر هم می  شود.
منزله  به  اسپانسرها  ورود  همچنین 
مالی  مشکالت  از  بزرگی  بخش  پایان 
ایران  فوتبال  اگر  عبارتی  به  بود.  خواهد 
به  را  بیشتر(  )بسیار  بیشتری  پول  نتواند 
خصوص از خارج کشور وارد چرخه اش 
کند، آینده اش تاریکتر از وضعیت موجود 
خواهد بود - این ساده ترین پیش بینی از 

وضعیت فوتبال در آسیاست.

پیامدهای قوانین غلط، نبود پول و نداشتن امکانات؛
آینده تاریک برای فوتبال ایران!

استفاده از بازیکن خارجی در لیگ قهرمانان آسیا در شرف تغییر؛

پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
اعالم کرد به زودی درباره علت ناکامی 
تیمش در لیگ قهرمانان آسیا به صورت 
مفصل با هواداران سخن خواهد گفت.

 یحیی گل محمدی با انتشار متنی 
نسبت به حواشی شکست تیمش برابر 
الهالل عربستان در یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا واکنش نشان داد. 

او در این متن آورده است:
بار دیگر از هواداران عزیز و همه 
پرسپولیسی ها عذرخواهی کرده و تأکید 
بنده  می کنم مسئولیت باخت بر عهده 
است. این ناکامی علل مختلف و متعدد 
داشت که شرح آن مفصل است. فقط 
این  در  تیم  بازیکنان  کنم  اشاره  باید 

معادالت  و  کرده  تاریخ سازی  سال ها 
فوتبالی را با همت و تالش خود بر هم 
زدند،  در این هفته ها سخت تالش کردند 

و االن به شدت ناراحت اند.
به زودی مفصل با هوادارن عزیز 
و اصحاب رسانه سخن گفته و پاسخگو 

خواهیم بود. تالش می کنیم از ناکامی 
درس گرفته و به شرطی موفق می شویم 
از تهدید فرصت بسازیم. می دانم در این 
قهرمانی  هت تریک  دبل  برای  فوتبال 
است  قبل  از  سخت تر  بسیار  کارمان 
اما برای جبران و شادی دل هواداران 
دوباره دست روی زانوهای خود گذاشته 
و با توکل به خداوند و حمایت هواداران 
خواهیم  بلند  مضاعف،  تالش  و  عزیز 
دانستم  وظیفه  عذرخواهی  ضمن  شد. 
و  کارشناسان  و  عزیز  هواداران  از 
رسانه هایی که تاکنون حمایت کرده اند 
و  زیبایی ها  این  کنیم.  تشکر  و  تقدیر 
دعا  می سپاریم.  خاطر  به  را  معرفت 
کنید شرمنده تان نشویم. ما می جنگیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند مالکیت

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند مالکیت 
اشخاصی که درخواست سند مالکیت مفروزی امالک مورد تقاضای خود را نموده 
اند و تقاضای آنها منتهی به صدور رای در هیئت حل اختالف گردیده، اسامی 
و مشخصات آنان به شرح زیر در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی جهت اطالع عموم آگهی میشود و چنانچه در مدت دو ماه از 
تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود صدور سند مالکیت موکول به ارائه 
حکم دادگاه خواهد بود در غیر این صورت چنانچه اعتراضی به این اداره واصل 
نگردد و یا معترض در مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اسناد مالکیت امالک مورد آگهی برابر مقررات بنام متقاضیان 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. 
1 - ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۷۹۷ فرعی از 1۳ 
اصلی بخش ۸ قریه کانی چرمگ به نام سحر شادی  به مساحت 11۴۷6/۴۸ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق علیمراد شفیعی
۲- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۷۹6 فرعی از 1۳ اصلی 
بخش ۸ قریه کانی چرمگ به نام سحر شادی  به مساحت ۷۴۸۰ متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق علیمراد شفیعی
۳- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۴۴ فرعی از 6۲ اصلی 
بخش ۸ قریه علی آباد به نام عبداله ساالرآبادی  به مساحت ۳1۸۲ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق علی دولتیاری
۴- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۰۰ فرعی از 1 اصلی 
بخش ۷ قریه کوانه به نام ابراهیم کمانگر  به مساحت 1۰56۳/۲۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق محمدحسن روحانی و صالح و اسماعیل کمانگر
5- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۰۲ فرعی از 1 اصلی 
بخش ۷ قریه کوانه به نام خسرو کمانگر  به مساحت ۲۴۲5 متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق محمدحسن روحانی و صالح و اسماعیل کمانگر
6- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۰1 فرعی از 1 اصلی 
بخش ۷ قریه کوانه به نام خسرو کمانگر  به مساحت ۷۲۳۴/۲۰ متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق محمدحسن روحانی و صالح و اسماعیل کمانگر
۷- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۳۰ فرعی از 5 اصلی 
بخش ۸ قریه کره گل به نام حسن محمدی  به مساحت ۲۲۷۷ متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق حسن محمدی
۸- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۲۹ فرعی از 5 اصلی 
بخش ۸ قریه کره گل به نام حسن محمدی  به مساحت ۹۷6۷ متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق حسن محمدی
۹- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۳۳ فرعی از 5 اصلی 
بخش ۸ قریه کره گل به نام حسن محمدی  به مساحت ۲111 متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق حسن محمدی
1۰- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۳1 فرعی از 5 اصلی 
بخش ۸ قریه کره گل به نام حسن محمدی  به مساحت ۳۲۷۴/۸۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق حسن محمدی
11- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۳۲ فرعی از 5 اصلی 
بخش ۸ قریه کره گل به نام حسن محمدی  به مساحت 66۹۹ متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق حسن محمدی
1۲- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۹۷ فرعی از 1 اصلی 
بخش ۷ قریه کوانه به نام کیهان کمانگر  به مساحت ۴1۴۳/1۴ متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق اسماعیل و صالح کمانگر و محمدصالح روحانی
1۳- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۹۹ فرعی از 1 اصلی 
بخش ۷ قریه کوانه به نام کیهان کمانگر  به مساحت 1۳۴51/۹۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق اسماعیل و صالح کمانگر و محمدصالح روحانی
1۴- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۹۸ فرعی 
از 1 اصلی بخش ۷ قریه کوانه به نام کیهان کمانگر  به مساحت ۲۹۳۲ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق اسماعیل و صالح کمانگر و محمدصالح روحانی
15- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۲1۸ فرعی از ۲۸ 
اصلی بخش ۸ قریه بزوش به نام احمد قربانی  به مساحت 1۰۳۳1/۲5 متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق رحیم قربانی
16- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۲۲۰ فرعی از ۲۸ 
اصلی بخش ۸ قریه بزوش به نام منیژه قربانی  به مساحت ۴۳۲1 متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق احمد قربانی
1۷- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۲۲1 فرعی از ۲۸ 
اصلی بخش ۸ قریه بزوش به نام صالح امانی  به مساحت 1۰۰۰۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق احمد قربانی
1۸- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 5۷ فرعی از ۴۲ اصلی 
بخش ۸ قریه طیانه به نام مولود کویک  به مساحت ۳۳۷۲1 متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق مجید تمامی
1۹- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 5۸ فرعی از ۴۲ اصلی 
بخش ۸ قریه طیانه به نام مولود کویک  به مساحت 6۴۳1/۴5 متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق مجید تمامی
۲۰- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۰۳ فرعی از 1 اصلی 
بخش ۷ قریه کوانه به نام علی اکبر کمانگر  به مساحت ۲1۰۰ متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق محمود کمانگر
۲1- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۰5 فرعی از 1 اصلی 
بخش ۷ قریه کوانه به نام هاشم کمانگر  به مساحت 5۰1۸/5۳ متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق محمود کمانگر
۲۲- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۰6 فرعی از 1 اصلی 
بخش ۷ قریه کوانه به نام هاشم کمانگر  به مساحت ۲56۸/۲5 متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق محمود کمانگر
۲۳- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۲۰ فرعی از 1۹ 
اصلی بخش ۹ قریه مجید آباد به نام محمد زارعی  به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق محمدمراد زارعی
۲۴- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۲1 فرعی از 1۹ 
اصلی بخش ۹ قریه مجید آباد به نام محمد زارعی  به مساحت 5۸5۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق محمدمراد زارعی
۲5- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۲15 فرعی از ۲۸ 
اصلی بخش ۸ قریه بزوش به نام های حسن قربانی و مهدی قربانی هر کدام 
به نسبت سه دانگ از ششدانگ  به مساحت 1۲۰۰۰ متر مربع مورد خریداری 

از محل نسق احمد قربانی
۲6- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۸۴6 فرعی از 16 
اصلی بخش ۸ قریه شاهینی به نام محمد علی رستمی  به مساحت ۷۹۲۹/6۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق احمد رستمی
زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  از  نیم  و  دانگ  چهار  به  نسبت   -۲۷
مزروعی  پالک 1۸۹ فرعی از 5۸ اصلی بخش ۹ قریه امیر آباد به نام احمد 
ساعدموچشی  به مساحت ۳۲161/۸۹ متر مربع مورد خریداری از محل نسق 

حسین اردالن و عبداله ایوبی

۲۸- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۲۲۷ فرعی از 61 
اصلی بخش ۸ قریه چقابراله به نام غالمحسین رفیعی کیا  به مساحت 1۲1۰۳ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق محمدمراد قیسوندی
۲۹- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۲1۹ فرعی از ۲۸ 
اصلی بخش ۸ قریه بزوش به نام فرج قربانی  به مساحت 5۹۲۰ متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق ابوالمحمد قربانی
۳۰- ششدانگ عرصه  و اعیان یک قطعه باغ و زمین مزروعی  پالک ۲۰۳ 
فرعی از ۹ اصلی بخش ۸ قریه تخت زنگی به نام محمود محمدی به مساحت 

6۲51 متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبدالکریم ابراهیمی
۳1- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۷6 فرعی از ۴۷ 
اصلی بخش ۹ قریه کیله گالن به نام منصور کاظمی  به مساحت ۲۲۳۹/۲5 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
۳۲- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 1۷۷ فرعی از ۴۷ 
اصلی بخش ۹ قریه کیله گالن به نام منصور کاظمی  به مساحت ۷۲66/۳۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
۳۳- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 1۸1 فرعی از ۴۷ 
اصلی بخش ۹ قریه کیله گالن به نام منصور کاظمی  به مساحت 1۲1۷۰ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
۳۴- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 1۸۰ فرعی از ۴۷ 
اصلی بخش ۹ قریه کیله گالن به نام منصور کاظمی  به مساحت ۲۰۲۰۸/۳۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
۳5- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 1۷۸ فرعی از ۴۷ 
اصلی بخش ۹ قریه کیله گالن به نام منصور کاظمی  به مساحت 16۳6۸/۷۴ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
۳6- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 1۷۹ فرعی از ۴۷ 
اصلی بخش ۹ قریه کیله گالن به نام منصور کاظمی  به مساحت ۴۹۹۰/۸5 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
۳۷- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۷۹5 فرعی از 1۳ 
اصلی بخش ۸ قریه کانی چرمگ به نام سحر شادی  به مساحت ۲۷۴۸5/۰۷ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق علیمراد شفیعی
۳۸- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۲1۷ فرعی از ۲۸ 
اصلی بخش ۸ قریه بزوش به نام فتح اله کمانگر  به مساحت 166۷۴ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق رحمان قربانی
۳۹- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۲16 فرعی از ۲۸ 
اصلی بخش ۸ قریه بزوش به نام فتح اله کمانگر  به مساحت ۲۳۷6۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق محمد نوری
۴۰- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۲۲۲ فرعی از ۲۸ 
اصلی بخش ۸ قریه بزوش به نام های حبیب اله قربانی و احمد قربانی هر کدام 
به نسبت سه دانگ از ششدانگ  به مساحت ۷6۲۸ متر مربع مورد خریداری از 

محل نسق امین قربانی
۴1- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۳11 فرعی از ۳۹ 
اصلی بخش ۸ قریه آهنگران به نام احمد رضایی  به مساحت ۸۸۲۴/65 متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق مولود فاتحی
۴۲- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۳1۰ فرعی از ۳۹ 
اصلی بخش ۸ قریه آهنگران به نام احمد رضایی  به مساحت ۸5۸6/۴۰ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق غریب محمدی
۴۳- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۳۰۹ فرعی از ۳۹ 
اصلی بخش ۸ قریه آهنگران به نام احمد رضایی  به مساحت ۷1۰۴/5۰ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق حسین فاتحی
۴۴- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۳1۲ فرعی از ۳۹ 
اصلی بخش ۸ قریه آهنگران به نام احمد رضایی  به مساحت 1۲15۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق مولود فاتحی
۴5- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۲۴۳ فرعی از 5۰ 
اصلی بخش ۸ قریه ورمهنگ به نام محمدامین امینی  به مساحت 1۹۸۸۳/۲6 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق کاکاء علی شیروانی
۴6- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۸۸ فرعی از 1۸ 
اصلی بخش ۹ قریه عباس آباد به نام رستم بهرامی کمانگر  به مساحت ۲۸۰۰/۸۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق شیخ بایزید موالنایی
۴۷- جهار دانگ و نیم از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 
1۹۰ فرعی از 5۸ اصلی بخش ۹ قریه امیرآباد  به نام نامدار ایوبی امیرآباد به 
مساحت 1۹۴1۲/۸5 متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبدالحمید عطایی

از 1  ۴۸- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک ۸۷ فرعی 
اصلی بخش ۸ قریه ماویان به نام مختار وفایی  به مساحت 65۲۷ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق احمد واضحی
از  فرعی   ۲۳۳ پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  ۴۹- ششدانگ 
5۲ اصلی بخش ۸ قریه بالن به نام های یاسر قلعه و مرتضی قلعه به نسبت 
چهاردانگ و دو دانگ از ششدانگ به مساحت 1۹51/6۰ متر مربع مورد خریداری 

از محل نسق محمود صادقی
از  فرعی   ۲۳1 پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  5۰- ششدانگ 
5۲ اصلی بخش ۸ قریه بالن به نام های یاسر قلعه و مرتضی قلعه به نسبت 
چهاردانگ و دو دانگ از ششدانگ به مساحت ۸66۹/6 متر مربع مورد خریداری 

از محل نسق محمود صادقی
از  فرعی   ۲۳۰ پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  51- ششدانگ 
5۲ اصلی بخش ۸ قریه بالن به نام های یاسر قلعه و مرتضی قلعه به نسبت 
چهاردانگ و دو دانگ از ششدانگ به مساحت 5۷۲۲/۹۰ متر مربع مورد خریداری 

از محل نسق محمود صادقی
از  فرعی   ۲۳۲ پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  5۲- ششدانگ 
5۲ اصلی بخش ۸ قریه بالن به نام های یاسر قلعه و مرتضی قلعه به نسبت 
چهاردانگ و دو دانگ از ششدانگ به مساحت 56۲5/۸ متر مربع مورد خریداری 

از محل نسق محمود صادقی
5۳- ششدانگ عرصه و اعیان پالک 1۸۸6 فرعی از ۴5 فرعی از51 اصلی 
بخش ۸ به نام  آقای ابوبکر آریایی به مساحت 1۰۰/۷۲ متر مربع مورد خریداری 

از امامعلی فتحی مع الواسطه
 5۳ از  فرعی  از ۷6  فرعی  اعیان پالک ۷6۷۰  و  5۴- ششدانگ عرصه 
اصلی بخش ۸ به نام های آمنه محمدی و رامین قبادی به نسبت دودانگ ونیم 
و سه دانگ و نیم به مساحت 1۳6/۷۰ متر مربع مورد خریداری از احمد خان 

وکیل مع الواسطه
55- ششدانگ عرصه و اعیان پالک ۷6۸۸ فرعی از ۷6 فرعی از 5۳ اصلی 
بخش ۸ به نام های آقای والی مسعودی  به مساحت ۸۰/۲1 متر مربع مورد 

خریداری از احمد خان وکیل مع الواسطه

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/۰۷/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/۰۷/1۲

علی محمد براتی – رئیس ثبت کامیاران
م الف / ۷۸

گل محمدی:  برای شادی دل هواداران دوباره می جنگیم
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فهرست نهایی اولین مرحله داوری سومین دوره جایزه ادبی لیلی، 
ویژه ادبیات عامه پسند مشخص شد.

به گزارش دنیای جوانان از دبیرخانه جایزه ادبی لیلی، فهرست 
بالگرهای  کتاب فروشان،  مشارکت  با  لیلی  جایزه  دوره  سومین  آثار 
کتاب، فعاالن حوزه کتاب خوانی و با تمرکز بر آثار منتشر شده در سال 

1۳۹۹ تهیه شد. 
در نهایت آثاری که باالترین پیشنهاد را در بین فهرست داشتند 
به عالوه رمان هایی که با فراخوان به دبیرخانه ارسال شده بودند برای 

داوری نهایی در اختیار پنج داور مرحله اول قرار گرفت. 
فهرستی که در ادامه می آید »فهرست نهایی« داوران در مرحله 
اول است و آثاری را شامل می شود که باالترین رأی را آورده اند. فهرست 
نهایی بعداز تجمیع امتیازات پنج داور مرحله اول و در رقابتی نزدیک 

مشخص شده است.
 این فهرست در اختیار داوران مرحله نهایی قرار می گیرد تا در نهایت 
یک اثر در بخش نوقلم و یک اثر در بخش حرفه ای به عنوان برگزیدگان 
این دوره جایزه انتخاب شوند. همچنین یک اثر در بخش انتخاب مخاطبان 

و با آرای آنها برگزیده خواهد شد. 
 در مرحله نیمه نهایی با اعالم انصراف یکی از نویسندگان از ادامه 

رقابت، تجمیع امتیازات با یازده اثر دیگر ادامه یافت.  
فهرست نهایی شامل 6 اثر در بخش حرفه ای و دو اثر در بخش 

نوقلم به شرح زیر است.
فهرست نهایی بخش حرفه ای به ترتیب حروف الفبا

با ماهی ها غرق می شوم، شادی منعم، نشر علی
 به تنهایی های من دست نزن، متین غیاثمند، نشر شقایق

 تردستی، الناز محمدی، نشر برکه خورشید
 توطئه های خانوادگی، بهاره حسنی، نشر سخن

عطر خیال، لیال نوروزی، نشر علی 
نت های چوب، بیتا نگهبان، نشر برکه خورشید

فهرست نهایی بخش نوقلم به ترتیب حروف الفبا
زن این روزهای زندگی ام، فرزانه گل پرور، نشر شادان

کالف، ف. صفایی فرد، نشر شقایق
جایزه لیلی از سال 1۳۹۸ به همت انجمن نویسندگان عامه پسند 
با هدف تمرکز بر روی رمان های عاشقانه تاسیس شده تا از میان انبوه 

رمان های فار  سی این حوزه بهترین ها را انتخاب کند.
 دبیری این جایزه را تکین حمزه لو، نویسنده و منتقد ادبی بر 

عهده دارد.

برگزیدگان مرحله نهایی جایزه ادبی لیلی، معرفی شدند

صنعتی   ، ی شگر د گر
پرجاذبه و درآمدزاست و یک 
می تواند  گردشگری  محور 
دهها فرصت تازه برای رونق اقتصادی 

یا تحرک فرهنگی ایجاد کند.
که  کنونی  برهه  در  گردشگری 
می تواند  است  همراه  متنوع  انواعی  با 
قطب هایی را شکل دهد و در دل خود 
فرهنگسازی  و  اشتغالزایی  امکان  دهها 
گردشگری  در  مثال  برای  کند؛  ایجاد 
جلوه های  نمایش  بر  عالوه  روستایی، 
دستی،  یع  صنا ن،  ا می تو طبیعی، 
آیین های  یا  و  کشاورزی  محصوالت 
همچنین  نشست.  تماشا  به  را  خاص 
بر  تاکید  با   مذهبی  گردشگری  در 
از فضای معنوی و معرفتی  بهره گیری 
می توان  متبرکه  بقاع  و  مقدس  اماکن 
به ترویج آموزه های دینی پرداخت، یا در 
گونه های  می توان  سالمت  گردشگری 
محور  سالمت  های  جاذبه  از  جدیدی 

را معرفی کرد.
ادبی«  و  فرهنگی  »گردشگری 
فرهنگی  های  جلوه  فاخرترین  از  یکی 
محسوب می شود که در پرتو آن می توان 
دهها رویداد و رخداد فرهنگی و هنری 

را رقم زد.
از  کم نظیری  مجموعه های  وجود 
کتابخانه های  مفاخر،  خانه های  جمله 
شخصی و به ویژه آرامگاه های شاخص 
همچون قطعه هنرمندان و فرهیختگان 
مجموعه  تهران،  زهرای  بهشت   در 
تخت  مذهبی  و  تاریخی  فرهنگی، 
و  تبریز  مقبره الشعرای  اصفهان،  فوالد 
حافظیه  و  باغ آرامگاه هایی چون طوس 
همواره یکی از فضاهای خاطره انگیزی 
است که عالوه بر جذابیت های بصری 

و معماری آن برای گردشگران، می تواند 
محمل و مرکزی برای برپایی رویدادهای 
علمی - ترویجی یا تبلیغی - آموزشی و 
فرهنگی - هنری  برای اهل فن قلمداد 
و  شاعر  سپهری«  سهراب  شود.»مزار 
حرم  جوار  در  کاشانی  بلندآوازه  نقاش 
مطهر حضرت سلطان علی بن امام محمد 
باقر )ع( در مشهد اردهال کاشان یکی از 
مزارهای مورد توجه دوستداران سهراب 
سپهری است که طی سال محل آمد و 

شد شاعران و ادب دوستان است.
نماد  و  مزار سهراب سازه  آنکه  با 
معماری ندارد اما هیچگاه جذابیت مزار او 
از دید عالقمندانش کم رنگ نشده است؛ 
تنها سنگ مزار ساده او که یکی دوبار هم 
»چینی نازک تنهایی سهراب را شکسته« 
مانع از جذابیت حضور عالقمندانش نبوده 
و در عین حال همواره این مطالبه و انتظار 
نوشته  سنگ  از  پس  که  داشته  وجود 
یادگار استاد رضا مافی هنرمند و دوست 

سهراب، سنگ مزاری فاخر برای او تعبیه 
و نصب شود.

این مهم پس از کش و قوس های 
انجامید  مبارک  سرانجامی  به  فراوان 
حال  عین  در  فاخر  مزاری  سنگ  و 
کاظمی  سیدسعید  استاد  خط  به  ساده 
کاشان  پیشکسوت  خوشنویسان  ز  ا
آماده سازی و با چند روز تاخیر در سالروز 
مزارش  در  و  رونمایی  سهراب  والدت 

نصب شد.
اهالی  خوب  استقبال  و  آیین  این 
فرهنگ و ادب و همراهی خانواده سهراب 
»گردشگری  مدیریت  که  داد  نشان 
پیوست های  می تواند  ادبی«  فرهنگی، 
تازه ای برای حوزه گردشگری تعریف کند.

و  کاشانی  محتشم  مقبره  وجود  
مرقی،  افضل  بابا  بقعه  کاشانی،  فیض 
پنجه  زیارت   کاشان،  شیخان  مزار 
دشت  مزار  و  موسی  بن  حبیب  و  شاه 
راوندی در کاشان  افروز و سیدابوالرضا 

پراکنده ای   جغرافیای  اگرچه  فرهنگی 
دارد اما چنانچه هوشمندانه باز طراحی 
شوند هریک کانونی پر جنب و جوش 
از رویدادهایی خواهند بود که تاثیرهای 
عمیقی در گسترش  گردشگری فرهنگی 

و ادبی شهر و کشور  خواهد گذاشت.
متاسفانه  که  است  حالی  در  این 
تعدادی از مزارهای مفاخر معاریف ادبی یا 
وضعیت عمرانی مناسبی ندارند و یا حتی 

اثری از آنها باقی نمانده است.
این  چندگانه  کارکردهای  افزایش 
فضاها  از جمله طراحی موزه، کتابخانه و 
گنجینه و تاالر اجتماعات و نمایشگاه ها 
در جوار برخی مزارهایی که از موقعیت 
سبب  برخوردارند  مناسبی  جغرافیایی 
صیانت از اصالت ها، ارزش ها و هویت های 
یک  یا  جامعه  یک  شده  فراموش  گاه 

فرهنگ خواهد بود.
امید آنکه با تدبیر نخبگان و خبرگان 
»گردشگری  رونق  کاشان،  فرهنگی 
فرهنگی وادبی« از طریق  بازپیرایی و 
بازطراحی  و  موجود  فضاهای  بازآرایی 
هر  و  یابد  فزونی  رفته  یاد  از  فضاهای 
بقعه و مزار بزرگان و شخصیت ها، پایگاه 
و  دانش  گسترش  برای  ی   مرکز  و 

فرزانگی باشد.
سنگ قبر و تابلوی یادمان سهراب 
سپهری شاعر، نویسنده و نقاش بلندآوازه 
کاشانی ۲۲ مهر ماه پس از ۴۰ سال برای 
دومین بار با مجوز خانواده اش با همکاری 
گروهی از هنرمندان بین المللی طی آیینی 
در صحن امامزاده سلطان علی بن محمد 

باقر)ع( مشهد اردهال رونمایی شد.

میثم نمکی- رییس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی کاشان

به بهانه تعویض سنگ قبر سهراب سپهری؛

گردشگری فرهنگی و ادبی رونق یابد

»تدبیر ماندگارِ« انتشارات سازمان اسناد ملی روانه بازار شد
 کتاب »تدبیر ماندگار مصاحبه تاریخ 
شفاهی با دکتر حسین خطیبی« با موضوع 
مصاحبه تاریخ شفاهی با »حسین خطیبی« 
تدوین  مصاحبه،  صالحی  پیمانه  و توسط 
اسناد  سازمان  انتشارات  و  شده  و پژوهش 
منتشر  را  کتاب  این  ایران  ملی  کتابخانه 

کرده است.
روابط  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
با کتاب تدبیر ماندگار مصاحبه تاریخ شفاهی 
پیداست  نامش  از  چنانکه  خطیبی،  حسین 
خطیبی  حسین  با  شفاهی  تاریخ  مصاحبه 
اسناد  سازمان  انتشارات  توسط  که  است 
پژوهش  معاونت  ایران-  ملی  کتابخانه  و و 

منابع دیجیتال- در پنج فصل و سه پیوست تنظیم و روانه بازار شده است.
در فصل اول خانواده و تحصیالت حسین خطیبی مطرح شده است؛ 
در این فصل مشخصات فردی و خانوادگی، تحصیالت ابتدایی، متوسطه 
عالی  دانشسرای  کتابخانه  در  اعتصامی  پروین  با  آشنایی  و  دانشگاهی  و 

شرح شده است.
در فصل دوم کتاب تدبیر ماندگار به کتابخانه دانشکده حقوق و لغت نامه 
پرداخته شده است. در این فصل بخشی از تاریخچه کتابخانه دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران، فرهنگستان ایران، موسسه وعظ و خطابه، روزنامه رسمی، 
چاپ لغت نامه دهخدا و اطالعاتی از ملک الشعرای بهار منتشر شده است.

پیشینه صلیب سرخ و تشکیالت شیر و خورشید سرخ در فصل سوم 
مطرح شده است، در این بخش اطالعاتی در زمینه همکاری ایران با نهادهای 
بین المللی و نحوه شکل گیری، تاسیس، مدیریت و تامین هزینه های مالی 
دفاتر صلیب سرخ و  هالل احمر و همچنین جمعیت شیروخورشید در ایران 
آمده است. فصل چهارم این کتاب، بیمارستان ها و مراکز مربوطه را مورد 
بحث قرار داده است. توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی به  ویژه 
بیمارستانی،  کشتی  پرستاری،  مدرسه  تأسیس  تخصصی،  بیمارستان های 
کمک رسانی در جنگ اعراب و اسرائیل از مباحث غنی و جذاب این فصل 
است.در فصل پنج کتاب موضوع سازمان خدمات اجتماعی و مجلس شورای 
ملی، فعالیت های سیاسی و حزبی، الیحه کاپیتوالسیون از سایر مباحث متنوع 

و جذاب این فصل است. 
همچنین در پیوست  اول اطالعات کتابشناختی آثار مصاحبه شونده در 
دو بخش کتاب ها و مقاله ها تنظیم شده است. در پیوست دوم تصاویر اسناد 
و مدارک و در پیوست سوم تعدادی عکس، از کودکی تا آخرین لحظات عمر 
مصاحبه شونده منتشر شده است. کتاب تدبیر ماندگار مصاحبه تاریخ شفاهی با 
حسین خطیبی مصاحبه با بهره مندی از روش پژوهشِی تاریخ شفاهی است.

پیمانه صالحی مولف این کتاب در بخشی از مقدمه این اثر چنین آورده 
است: پس از پیروزی انقالب اسالمی، سازمان ها، موسسات و افراد بسیاری 
به گردآوری و تدوین تاریخ معاصر ایران به روش های مختلف پژوهشی اقدام 
کردند. عده ای با مراجعه به اسناد و کتاب ها، به تاریخ نگاری پرداختند و 
گروهی نیز به مقوله تاریخ شفاهی توجه نشان دادند و مصاحبه با شخصیت 
های منشا اثر در دوران معاصر را دستور کار خود قرار دادند. در این میان، 
سازمان اسناد ملی ایران)سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(، با تاسیس 
اداره آرشیو شفاهی در سال 1۳۷1 این فعالیت را آغاز کرد. طی سال های 
اخیر مصاحبه های متعددی با شخصیت های علمی، سیاسی، فرهنگی و 
هنری معاصر صورت گرفته است که مصاحبه با ادیبان، نویسندگان، شاعران 

و استادان دانشگاه از آن جمله است.
تدبیر ماندگار مصاحبه تاریخ شفاهی با حسین خطیبی در۲۷6 صفحه 
چاپ و روانه بازار نشر شده است. عالقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند 

به فروشگاه مجازی سازمان  مراجعه کنند.
دکتر حسین خطیبی نوری )۳1 تیر 1۲۹5 در تهران تا ۳1 شهریور 

1۳۸۰ در تهران( ادیب، شخصیت سیاسی و نویسنده معاصر ایرانی بود.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

نمایش تضاد زندگی شهری و روستایی در »آب در غربال«
در  »آب  رمان  در  مارکاندایا«  »کاماال   
زندگی  میان  تضاد  جادویی  قلمی  با  غربال« 
شهری و روستایی را به تصویر می کشد و نشان 
می دهد انقالب صنعتی با از بین بردن مرز میان 
این دو فضا چگونه تراژدی را به روستانشینان 

تحمیل کرد.
انسان در شهر از گذشت چیزی نمی فهمید 
مگر هنگام آشفتگی که با نگاه به ساعت از آن 
کشتزارهای  در  که  ما  درباره  اما  می شد  آگاه 
طوری  به  گرچه  می کردیم،  زندگی  سبزوآرام 
مخاطره آمیز به شهر نزدیک بودیم، هنوز طبیعت 
پیام بی صدای خود را نثار می کرد و گذشت هر 

روز و هر هفته و هر ماه نشانه صریح و خطا ناپذیرش را برجا می گذاشت. )ص. 1۴۷(
این تصویری است که کاماال مارکاندایا، نویسنده سرشناس هندی، در رمان 
آب در غربال از تضاد میان فضای شهر و روستا ارائه می دهد. مرزی که با گذشت 
زمان رنگ باخته و معادالت را به هم می ریزد. داستان این رمان که در سال 1۹5۴ 
منتشر شد، در روزگاری می گذرد که توسعه شهری در هند در اوج بود و ماجرا با 

ازدواج سنتی روکمانی 1۲ ساله با مردی به نام ناتان آغاز می شود.
این زوج زندگی خود را با کار روی زمین می گذرانند تا این که تاسیس یک 
دباغ خانه در روستای مجاور بر جریان آرام این زندگی سایه می اندازد. با رونق گرفتن 
کار این کارخانه، روکمانی و ناتان در سیر کردن شکم فرزندان و پرداخت کرایه زمینی 
که حیاتشان به آن کره خورده، با مشکل روبه رو می شوند. گرچه شرایط روزبه روز برای 
این خانواده سخت تر می شود آنها به امید آینده ای بهتر چشم روی همه سختی ها از 

سیل گرفته تا خشکسالی و حتی مرگ می بندند.
روایت آب در غربال درباره زنی است که سعی می کند در دوران سراسر تغییر 
و تحول هند خوشبختی را پیدا کند. این کتاب پرفروش داستان خوشی و تراژدی را 

از دید اول شخص روایت می کند. 
نگاهی به اشارات سیاسی، اجتماعی و مذهبی در رمان 

کاماال مارکاندایا در سال 1۹۲۴ در میسور واقع در جنوب هند متولد شد. وی 
در دانشگاه مدرس هند در رشته تاریخ تحصیل کرد، در فاصله سالهای 1۹۴۰ تا 
1۹۴۷ به شغل روزنامه نگاری مشغول شد و چند داستان کوتاه در روزنامه های هند 
منتشر کرد. این نویسنده هندی در سال 1۹۴۸ با یک مرد انگلیسی ازدواج و به این 
کشور مهاجرت کرد.مارکاندایا در سال 1۹5۴ با آب در غربال پا به عرصه نویسندگی 
گذاشت و کارش با تحسین فراوان مواجه شد. با بررسی پیش زمینه مذهبی، سیاسی 
و اجتماعی جایی که او در آن زندگی و کار می کرد، می توان فضای این اثر موفق 
را بهتر درک کرد. مارکاندایا که در هند به عنوان یک هندو-برهمایی بزرگ شد، 
در رمان خود به یکی از سواالت بنیادی در آیین هندو می پردازد؛ این که انسان 
بودن به چه معناست. برای یک فرد هندو دارما )dharma( روشی اخالقی برای 
زندگی است که از جمله مشخصه های آن می توان به تعلق خاطر به حقیقت، تمرین 
بخشایندگی، خلوص درونی و بیرونی، کنترل خشم، دوری از طمع و کاهش وابستگی 
به لذات دنیوی اشاره کرد. هندوها معتقدند رنج کشیدن راهی برای به خلوص رسیدن 

است. رمان آب در غربال مارکاندایا تجسمی از این باورهاست.
در جایی از این رمان می خوانیم: بیم شریک دائمی یک روستایی است. گرسنگی 
همیشه در دسترس است تا اگر فرصت یابد آغوش بگشاید. نومیدی آماده است تا 
به محض اینکه خطایی از او سر زند او را فراگیرد. بیم؛ بیم از آینده ی تاریک؛ بیم 

از لبه تیز گرسنگی؛ بیم از سیاهی مرگ. )ص. 1۰1-۲(
اما تمام این مشکالت و رنج ها در پایان چون باران بر تن شخصیت اصلی 

داستان باریده و او را از ناخالصی ها می شوید.

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت اول : 1۴۰۰/۷/۲۷        تاریخ نوبت دوم : 1۴۰۰/۸/1۲

بخش ۳: 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای برهان جاللی فرزند احمد 
پالک  تحت   ۳۲56۲۳۳۰66 ملی  کد  کرمانشاه  صادره   55۷ شناسنامه  شماره 
مربع  متر  به مساحت ۷۳۳1/۸6  اصلی بخش ۳ سنندج  از ۲۷۲۳  فرعی   15۷
به آدرس سنندج روستای چنو  ابوالمحمد زارع صاحب  از نسق  خریداری شده 

نرسیده به پلیس راه 
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج     

آگهی مزایده 
نوبت مزایده اول:

زمان برگزاری مزایده : 1۴۰۰/۰۸/۲۲ 
مال مزایده : ۸ خط تلفن همراه محل برگزاری مزایده: سالن اجرای احکام 

شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان ایالم وفق مواد 11۸و 1۳۷ 
قانون اجرای احکام در نظر دارد بمنظور وصول طلب آقای شهریار داروگری و 
نیم عشر دولتی در پرونده کالسه فوق اموال توقیف شده مشروحه ذیل متعلق 
به اقای عبدالقباد احمدی را به قیمت تمام خطوط پایه ۲15/۰۰۰/۰۰۰ ریال از 
طریق مزایده حضوری به فروش برساند متقاضیان میتوانند درخواست کتبی خود 
را تا پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به اجرای احکام شورای حل و اختالف 
بلوار شهید  ابتدای   – – میدان فاتحان میمک  ایالم واقع در ایالم  شهرستان 
صدوقی – کوچه شهید راسخی – ساختمان شورای حل اختالف تحویل  و در 
جلسه روز شنبه مورخ 1۴۰۰/۰۸/۲۲ و در ساعت 1۰ صبح که در واحد اجرای 
احکام شورای حل اختالف ایالم تشکیل میگردد حضور بهم رسانند . مزایده از 
قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
شد و 1۰ % مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی باید ظرف 
حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری تودیع گردد و اال مبلغ 
دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان خرید می توانند جهت کسب 
اطالع بیشتر و در صورت تمایل 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه 
تا نسبت به بازدید آنان از ملک توقیف شده اقدام گردد.  اموال توقیف شده و 

ارزش بهاء آنها به شرح ذیل است. 
۰۹1۲۷۴6۹1۲۳ قیمت ۴5/۰۰۰/۰۰۰  -1
۰۹1۲۴5۳۰1۰۸ قیمت ۸۰/۰۰۰/۰۰۰  -۲
۰۹1۲۴6۳۴۳۳۷ قیمت 6۷/۰۰۰/۰۰۰  -۳
۰۹16۴۲1۸۸۴۲ قیمت۳/۰۰۰/۰۰۰   -۴

۰۹1۸۰۸6۹۳۹۰ قیمت 5/۰۰۰/۰۰۰   -5
۰۹1۸۲۴۰۳۳۷۰  قیمت 5/۰۰۰/۰۰۰  -6
۰۹1۸۸۴۲۳۹۰1 قیمت 5/۰۰۰/۰۰۰  -۷
۰۹1۸۴61۴۳۰6 قیمت 5/۰۰۰/۰۰۰   -۸

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول اجرای احکام حل اختالف شهرستان 
ایالم – محمد امین ایمانی مقدم 

مفقودی
سندکمپانی سواری کیا سراتو ۲۰۰۰ به رنگ مشکی متالیک مدل 1۳۹۷ به 
شماره انتظامی ۴۸۲ ص ۲۲-ایران۴6 به شماره موتور G۴KDHH5۹۰5۸۸ به 
شماره شاسی NAS6۲1۲۰۰J1۰۴۷51۴ متعلق به اقای امیر طاهر سهرابی فر 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
مدل  یکس  ا تی  جی  ری  ا سو لکیت  ما مه  سنا شنا و  نی  سندکمپا
به  ۴۷-ایران۴6  ل   6۲۴ پالک  شماره  به  یشمی  سبز  رنگ  به    1۳۷۹
متعلق   S1۴1۲۲۷۹65۹۹۰5 شاسی  شماره  به   1۸۷۲۸۸ موتور  شماره 
اعتبار  وازدرجه  مفقود  موسی  فرزند  کشی  پور  عیسی  حکیمه  خانم  به 

باشد. می  ساقط 

مفقودی
 TK5۳۳A سند تیغه کامیون نیمه یدک کانتینر بر سیستم ماموت تیپ
  NACTKT۳56G1۰۳۷۰16   مدل 1۳۹5به رنگ قرمز شماره حک شاسی
شماره پالک شاسی ۳۷۰16 پالک 51 – ۳1۷ ع 5۷ مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . 
مریوان

مفقودی
به   1۳۹5 مدل  اسکانیا  کشنده  کامیون  سبز  برگ  و  مالکیت  سند 
شماره   NACG۴X۲۰۰G۳۸۸۷۳۳۲ شاسی  شماره  روغنی  سفید  رنگ 
شناسه  ۷1 ع   611  –  51 پالک    DC1۳1۰۷L۰1۸۲۷5۹5۰ موتور 
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  گردیده  مفقود   IRRD۹51K۳KU۸۸۷۳۳۲

. باشد 
مریوان

آگهی دعوت  مجمع عمومی عادی به طور   
فوق العاده

شرکت تبادالت الکترونیک غرب
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 5۰۰5 و شناسه ملی 1۰61۰۰۸65۲5
از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود  بدینوسیله 
تا در جلسه مجمع عمومی  عادی فوق العاده که در ساعت 
11 روز یکشنبه مورخ۹/۸/1۴۰۰  در آدرس  شهر سنندج،  
میدان آزادي ، کوچه )ارشاد1( ، خیابان فلسطین ، پالک 
۴۰۹ ،  طبقه اول کد پستی 6616۷166۳1 تشکیل خواهد 

شد   حضور بهمراه رسانند. 
دستور جلسه: ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره 
2انتخاب بازرسین ۳انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

هیئت مدیره

آگهی دعوت  مجمع عمومی 
 فوق العاده

شرکت تبادالت الکترونیک غرب
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 5۰۰5 و شناسه ملی 1۰61۰۰۸65۲5
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 1۰ روز 
یکشنبه مورخ ۹/۸/1۴۰۰  در آدرس  شهر سنندج،  میدان 
 ۴۰۹ پالک   ، فلسطین  خیابان   ، )ارشاد1(  کوچه   ، آزادي 
،  طبقه اول کد پستی 6616۷166۳1 تشکیل خواهد شد   

حضور بهمراه رسانند. 
مدیران  تعداد  اصالح   -۱ جلسه:  دستور 

)کاهش /افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره(

حفاظت از منابع آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است  

نوبت اول
آگهی مزایده عمومی

 شماره ۱00000۱2۳200000۵ 
فروش کلیه اقالم مازاد کارگاه عمرانی گاوشان متعلق به مزایده گزار واقع در روستای خوشینان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد کلیه اقالم 
مازاد کارگاه عمرانی گاوشان متعلق به مزایده گزار واقع در روستای خوشینان واقع در شهرستان کرمانشاه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) 

setadiran.ir (و با شماره مزایده )1۰۰۰۰۰1۲۳۲۰۰۰۰۰5( به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت 1۴۰۰/۰۷/۲۷ساعت ۰۹:۰۰

مهلت دریافت اسناد مزایده تا 1۴۰۰/۰۸/۰۸ساعت 1۲:۰۰
تاریخ بازدید 1۴۰۰/۰۸/۰1 تا 1۴۰۰/۰۸/1۳ از ساعت ۰۹:۰۰الی1۲:۰۰ 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1۴۰۰/۰۸/1۸ساعت 1۲:۰۰
زمان بازگشایی 1۴۰۰/۰۸/1۹ساعت 1۰:۰۰می باشد. 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1ــ برگزاری و کلیه مراحل فرآیند مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد .

۲. تضمین شرکت در مزایده مبلغ 6۴۳.۴۰۰.۰۰۰ )ششصد و چهل و سه میلیون و چهارصد هزار( ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به 
حساب اعالم شده در سامانه میسر می باشد. 

1. اصل  ضمانتنامه و یا فیش واریزی پس از اسکن ، بارگذاری و امضاء الکترونیکی اسناد در سامانه بایستی در پاکات الف حداکثر تا ساعت 1۲:۰۰مورخ 
1۴۰۰/۰۸/1۸تحویل امور قراردادها گردد. 

الزم به ذکر است مدارک خواسته شده در شرایط مزایده می بایست همراه با پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری گردد. 
شماره تماس : 1۴5 ۳۸۳۷۴- ۰۸۳                                                         

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه 
م الف/15۴6

زل
ل ع

ص
ف

تازه ترین احمدرضااحمدی و  مسعود  کیمیایی
اختصاصی دنیای جوانان

ای ماِه مهرباِن
شـب بی سـتاره ها

ناصر احمدی

ای چشم های تو شب شـاِد ستاره ها
ای ماِه منتشر شده روی مناره ها 

درمان  نخواستم ِز تو، من درد خواستم
ای درِد تو، قشنگ ترین راه چاره ها

ای عشِق بی بدیل ، غِم شاِد بی  رقیب
ای خط کشیده بر ِدگران و دوباره ها!

ای »آِن« بی اشاره در شعر شاعران!
 ای رمِز ناگزیِر همه استعاره ها!

نام ترا به ناخن و با خون نوشته اند
از قرن های پیش، روی سنگواره ها...

از هرطرف شب  است وسیاهی، درآ دگر،
ای ماِه مهرباِن شـب بی سـتاره ها! 

تقدیر نا نوشته بی اجتناب من!
تعبیِر فـال ها و همـه استخاره ها 



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

سه شنبه  27  مهر ۱۴00  قیمت ۱000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1859

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 27۵، طبقه پنجم، واحد ۱7

 تلفن: 66۵6280۱-669۱7۳۱2 -669۱۵268      
فکس:66۱26۱۳9

فرنوش صمدي و داوري جشنواره اسپانیا

فرنوش صمدی، فیلمساز جوان 
در  که  کشور  سینماي  شاخص  و 
را  شایسته اي  آثار  اخیر  سال هاي 
کارگرداني کرده، داور بخش فیلم های 
اول و دوم در شصت و ششمین دوره 
شد.  اسپانیا  وایادولید  فیلم  جشنواره 

پائوال،  رومینا  کنار  در  جوان  فیلمساز  این 
کارگردان آرژانتینی و خوزه لوئیس مونتسینوس، کارگردان اسپانیایی به 
عنوان داوران بخش میتینگ پوینت )فیلم های اول و دوم کارگردان ها( 

در شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم وایادولید اسپانیا انتخاب شد.
 صمدی که سال گذشته با اولین فیلم بلند خود، خط فرضی، موفق 
به کسب جایزه بهترین فیلم بخش میتینگ پوینت این رویداد شده بود، 
پیش از این نیز دوبار برای فیلم های کوتاه سکوت و نگاه، جایزه آن را 

به دست آورده بود.

اکران جنایت بي دقت در سینماهاي کشور

شورای  دبیر  شایسته،  مرتضی 
شورای  جلسه  درباره  نمایش  صنفی 
ا  ر شو ین  ا گذشته  ز  و ر صنفی 
سالن  محل  در  امروز  گفت:جلسه 
شد  برگزار  آزادی  سینما  کنفرانس 

و در آن با درخواست اکران فیلم های مغز 
استخوان به کارگردانی حمیدرضا قربانی و 
رمانتیسم عماد و طوبا به کارگردانی کاوه صباغ زاده از 1۲ آبان و فیلم 
جنایت بی دقت، به کارگردانی شهرام مکری از هفته اول آذرماه موافقت 
شد. جنایت بي دقت یکي از آثار شاخص سینماي کشور به شمار مي رود 
توانسته جوایز  و  داشته  بین المللي متعددي حضور  که در جشنواره هاي 
متعددي را کسب کند. شهرام مکري کارگردان جوان این فیلم مي تواند 
بار دیگر با استقبال مخاطبان از فیلمش نشان دهد تا چه اندازه عالوه 

نگاهي دقیق به سینما دارد.

زنده یاد علي انصاریان در جشنواره سوئیس

به  اتفاق،  از  بعد  سینمایی  فیلم 
نویسندگی و کارگردانی پوریا حیدری 
اوره در نخستین اکران جهانی خود در 
بخش مسابقه سی و چهارمین جشنواره 
عوامل  می شود.  اکران  سوئیس  فیلم 

فیلم سینمایی بعد از اتفاق که پیش از این 
موفق به دریافت جایزه یونیسف از جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان اصفهان شده بود به تهیه کنندگي شهاب حسیني 
انصاریان  بار در جشنواره سوئیس حاضر خواهند شد. زنده یاد علي  این 
یکي از بازیگران این فیلم مي باشد و روح اهلل جعفری، رضا کیانیان، جواد 
نیما  ناجی،،  رضا  افشاری،  بهرام  عباسی،  گالره  پسیانی،  ستاره  عزتی، 
امیررضا رنجبران، زهره اعتضادالسطنه،  شعبان نژاد، یسنا میرطهماسب، 
مهدی حسینی، مهروا آروین، علیرضا مردانلو، مرتضی جعفری و زنده یاد 

صدیقه کیانفر دیگر بازیگران این فیلم هستند.

ما
سین

ما
سین ما
سین

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

امین جیایي و همکاري با سیاوش اسعدي

غریزه، چهارمین ساخته سیاوش 
اسعدی است که فروردین امسال در 
شهرستان منجیل کلید خورد و پس 
راه  پایان  به  فیلمبرداری  ماه   ۴ از 
رسید. این فیلم یکی از پر هزینه ترین 
بخش  فیلم های  پرلوکیشن ترین  و 

خصوصی سینمای ایران است. از نکات قابل 
توجه این فیلم، ساخت بخش عمده ای از دکور های فیلم بوده که در نقاط 
مختلفی ساخته شده اند. امین حیایی در دومین همکاري خود با اسعدي 
در این فیلم در کنار پانته آ پناهی ها، ژاله صامتی، فرهاد شریفی، افشین 
پرداخته  ایفاي نقش  به  ژاوه وند  پورعابدینی، الدن  پردیس  سنگ چاپ، 
خورشیدی   ۴۰ دهه  اواخر  در  که  است  عاشقانه  قصه ای  غریزه،  است. 
روایت می شود. این فیلم در صورت مهیا بودن شرایط در جشنواره فیلم 

فجر رونمایی می شود.
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که  جذابي  برنامه هاي  از  یکي 
تلویزیون  از  اخیر  سال  یکي دو  در 
که  بوده  زوجي نو  برنامه  شده،  پخش 
درواقع شمایلي مسابقه اي دارد ولي به 
شکل  کمتر  شاید  جذابیت هایش  دلیل 
مسابقه اي آن به چشم بیاید و مخاطب 
بیشتر به دنبال جذابیت هاي مختلف آن 
است. باربد بابایي که اجراي این مسابقه 
از ضبط سري جدید  برعهده داشته  را 
آن خبر داده و زمان پخش فصل جدید 
این مسابقه را به دلیل ساختار جدیدی 
که این برنامه از آن بهره خواهد برد در 
عید  زیاد،  احتمال  به  و  حالت  بهترین 

نوروز عنوان کرده است.
باربد بابایی در گفتگویي پیرامون 
ادامه ساخت برنامه زوجی نو، گفت: به 
لحاظ اجرا برای سری جدید زوجی نو، 
اعالم آمادگی کردم و بزودی با فراهم 
جهت  مناسب،  زمان  و  شرایط  شدن 
اقدام  مسابقه  این  جدید  سری  ضبط 
خواهیم کرد. باتوجه به اینکه در سری 
جدید زوجی نو، عالوه بر تغییر کلی در 
دستخوش  نیز  آیتم ها  ساختار  دکور، 
تغییرات اساسی قرار خواهند گرفت به 
گونه ای که شاید به جز آیتم لب خوانی 
شاهد  مخاطب  نو،  زوجی  مسابقه  در 
جایگزینی  و  پیشین  آیتم های  حذف 
باشد،  جذاب تری  و  متنوع  بخش های 
به  ماه   ۳ یا   ۲ تولید حدود  پیش  قطعا 

طول خواهد انجامید.
پیرامون زمان پخش  بابایی  باربد 
سری جدید برنامه زوجی نو بیان کرد: 
زمان پخش فصل جدید مسابقه زوجی 
نو به دلیل ساختار جدیدی که این برنامه 
از آن بهره خواهد برد در بهترین حالت 
نوروز  عید  شب  به  زیاد  احتمال  به  و 
خواهد رسید. درواقع شاید بنوان اینطور 
از  این مسابقه مي تواند یکي  گفت که 

برنامه هاي جذاب عید نوروز باشد.

وی پیرامون دیگر فعالیت های خود 
در عرصه تصویر ابراز کرد: هم اکنون 
تلویزیونی  سریال  در  بازی  مشغول 
علیرضا  کارگردانی  به  خودخواسته، 
آخر  روز های  که  هستم  بذرافشان 
فیلمبرداری را پشت سر می گذارد. این 
روز های  در  پخش  برای  که  مجموعه 
آماده  سیما  اول  شبکه  از  پاییز  پایانی 
زمان  گذر  از  کمدی  روایتی  می شود 
در دهه ۲۰ تا دهه ۹۰ است و درآن در 

قالب نقش شخصیتی جالب و جذاب به 
به  امیدوارم  که  نقش می پردازم  ایفای 

دل مخاطب بنشیند.
باربد بابایی که با بازی در سریال 
روز های به یاد ماندنی و فیلم سینمایی 
دنیای  در  حضور  اسب ها،  بی خوابی 
بازیگری را تجربه کرده پیرامون دیگر 
داشت:  اظهار  خود  هنری  فعالیت های 
فیلم  در  بازی  دلیل  به  روز ها  این 
سینمایی نمور، به کارگردانی داوود بیدل 

در بندر انزلی هستم و این فیلم که سعی 
دارد برای حضور در چهلمین جشنواره 
پایانی  روز های  شود  آماده  فجر  فیلم 
فیلمبرداری را پشت سر می گذارد، من 
در این فیلم که در ژانر ملودرام اجتماعی 
ساخته می شود در کنار بازیگرانی چون 
محمدرضا علیمردانی، نسیم ادبی، سمیرا 
محمدرضا  شاه ولیان،  پریسا  حسن پور، 
عباسی و سیدبنیامین شهیدزاده به ایفای 

نقش می پردازم.
وی که اجرای برنامه شب کوک، 
در  داشته،  برعهده  نسیم  شبکه  در  را 
ادامه صحبت هاي خود گفت: اگر ضبط 
تا  بیافتد  تعویق  به  نو،  زوجی  مسابقه 
و  ساخته  را  دیگری  برنامه   عید  شب 

اجرا خواهم کرد.
تلویزیون  بازیگر  و  مجری  این 
پیرامون مولفه هایی که می تواند موفقیت 
برنامه ها  اجرای  در  را  مجری  یک 
من  نظر  به  کرد:  تاکید  کند  تضمین 
مهمترین عاملی که می تواند یک اجرا را 
در حین موفقیت به دل بیننده نیز بنشاند 
صداقت با مخاطب و بیننده است یعنی 
با  برنامه  اگر یک مجری برای اجرای 
خود  مخاطب  با  صادقانه  سبکی  هر 
مواجه شود و اجرایی بر مبنای صداقت 
به  می تواند  قطعا  دهد  ارائه  راستی  و 
آن  تبع  به  و  اجرا  در  ماندگار  موفقیتی 
در بین مخاطبان دست یابد و به نوعی 

می توان مقوله صداقت را رمز موفقیت 
در اجرا عنوان کرد.

در  کار  اینکه  بیان  با  بابایی  باربد 
دوست  را  خانگی  نمایش  شبکه های 
فعالیت  به  عالقمند  بیشتر  اما  دارد، 
به  داشت:  اظهار  است  تلویزیون  در 
نظرم امروز مهمترین معضل در عرصه 
تولید آثار نمایشی در سینما و تلویزیون 
و  کمبود  که  چرا  است  بودجه  بحث 
شتاب  ایجاد  باعث  بودجه  محدودیت 
که  می شود  آثار  تولید  روند  در  زدگی 
مخربی  تاثیر  خود  نوبه  به  مورد  این 
و  داشت  خواهد  کار  کیفیت  میزان  در 
همچنین عدم تزریق سرمایه کافی در 
تولیدات  برمحتوای  حتی  آثار،  ساخت 
نیز اثر گذاشته وآن ها را به ورطه تکرار 
سبب  کمبود ها  این  که  چرا  می کشاند 
نگارش  از  نویسان  فیلمنامه  می شود 
قصه هایی که به لحاظ جلوه های بصری، 
داستان های پرکشش و تعدد بازیگران 
و.. بهره می برد خودداری کنند و به تبع 
آن فیلمنامه هایی باسطح کیفی پایین و 

ساختار های محدود قلم بزنند.
مطرح  ننده  خوا و  مجری  این 
جدید  مدیریت  درباره  کشور  موسیقي 
دوران  در  امیدوارم  گفت:  صداوسیما 
مدیریت جدید رسانه ملی به معضالت 
ه  نگا ن  ا ز مه سا نا بر دغدغه های  و 
بستری  و  گیرد  صورت  جدی تری 

برای گفتگو، طرح نظر و ارائه چالش ها 
به  فیلمسازان  و  برنامه سازان  برای 
به  مطلوب  و  کیفیت  با  ثار  آ جهت 
همچنین  شود  ایجاد  عملی  صورت 
فضایی در راستای حمایت همه جانبه 
از پیشکسوتان و بزرگتر های عرصه هنر 

در نظر گرفته شود.
یش  صحبت ها یان  پا ر  د وی 
کرونا  عمومی  واکسیناسیون  پیرامون 
واکسن  دوز  دو  هر  من  کرد:  بیان 

این  امیدوارم  و  کردم  تزریق  را  کرونا 
واکسیناسیون عمومی که سرعت گرفته 
ادامه یابد چرا که اتفاق مثبتی محسوب 
می شود همچنین امیدوارم روند تزریق 
و  شود  کامل  زودی  به  واکسیناسیون 
این مرحله سخت عبور کنیم،  از  همه 
دارد  امکان  که  جایی  تا  نیز  مردم 
کنند  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
ساحل  به  بحرانی  وضعیت  این  از  تا 

آرامش برسیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

اوج  بـا  اخیـر و  در سـال هاي 
نمایـش  شـبکه  تولیـدات  گرفتـن 
چهره هـاي  از  بسـیاري  خانگـي، 
مطـرح سـینما و تلویزیـون راهـي 
شـبکه خانگي شـدند و سریال هایي 
مختلف در ژانرهاي متنوع سـاختند 
ولـي همـواره ژانر کـودک، مهجور 
سـرانجام  اینکـه  تـا  بـود  مانـده 
در شـبکه  اولیـن سـریال کـودک 
روزهـا  یـن  ا و  تولیـد  خانگـي 
سـریال  اسـت.  پخـش  حـال  در 
مشـترک  کارگردانـي  بـه  نارگیـل 
حمـزه  و  عامریـان  سـیدابراهیم 
صالحـی کـه ایـن روزها هـواداران 
اسـت.  کـرده  پیـدا  هـم  زیـادي 
مهـدی فقیـه، بهنـوش بختیـاری، 
محرابـی،  آشـا  قلی خانـی،  شـبنم 
سـام نوری، سـیروس همتی، سـارا 
بهـراد  رفیعـی،  حسـین  منجـزی، 
تـورج  روسـتاپور،  سـارا  خـرازی، 
نصـر، احمـد ایراندوسـت و مهدیـار 
سـریال  ایـن  بازیگـران  محمـدی 
هسـتند و محمدرضـا علیمردانـی، 
هومـن حاجـی عبداللهـی و مجیـد 
آقاکریمـی نیـز به عنوان صداپیشـه 
۳ عروسـک اصلـي داسـتان در این 
سـریال حضـور دارنـد. امـا نقـش 
پزشـک دربار را در سـریال نارگیل، 
شـهرزاد کمالـزاده ایفـا می کنـد که 
ماجراهایی را در طول داسـتان رقم 
می زنـد. او یکـی از بازیگـران مهم 
نخسـتین سـریال ویـژه کـودک و 
نوجـوان فیلیمـو اسـت. بـه بهانـه 
او  بـا  سـریال  ایـن  در  حضـورش 
گفتگویـي داشـتیم کـه از نظرتـان 

مي گـذرد...

نارگیـل  سـریال  در  -بـازی 
ویـژه  سـریال  یـک  به عنـوان 

کـودکان و نوجوانان چـه جایگاهی 
دارد؟ شـما  کارنامـه  در 

*بعد از شیوع کرونا، مخصوصا 
برای کـودکان و نوجوانـان، فضای 
سـرگرمی و بـازی از دسـت رفـت 
و همزمـان بـه جـز یکـی دو اثـر، 
در  سرگرم شـدن  بـرای  فضایـی 
اختیار نداشـتند. خـأ کار کودک در 
این ایام به شـدت احسـاس می شد. 
بـا خیلـی از بچه هـا کـه صحبـت 
را  برنامه هـا  از  خیلـی  می کـردم، 
بارهـا و بارهـا دیـده بودنـد و کار 
همیـن  بـرای  نداشـتند.  جدیـدی 
پخـش سـریال نارگیـل مثـل یک 
هدیـه در ایـن دوران بـرای بچه ها 
بـود. بـرای خـودم هـم تـا پیـش 
از ایـن همیشـه اولویتـم بـازی در 
درام هـای اجتماعـی بـود و چنـدان 
کاری در حـوزه کـودک نداشـتم اما 
دوسـت داشـتم ایـن حـوزه را هـم 
تجربـه کنم. بـازی در این سـریال 

کار سـختی بود اما در کنار دوستان 
و همکارانـم ایـن تجربه در مجموع 
تجربـه بسـیار خوبـی برایـم بـود و 
امیـدوارم در خروجـی هم مخاطبان 
کودک و بزرگسـال آن را ببینند و از 

آن لـذت ببرنـد.

-دربـاره نقـش خودتـان هـم 
چقـدر  می دهیـد،  توضیـح  کمـی 
سـرزمین  در  داسـتان  پیشـبرد  در 
افسـانه ای سـه مـاه نقـش داریـد؟

قبـول  بـرای  کـه  *اولویتـی 
ایـن نقـش و بازی در سـریال ویژه 
کـودک و نوجوانان داشـتم، خدمت 
بـه ایـن گـروه سـنی بـود. نسـل 
جدیـد ما همیـن بچه ها و مخاطبان 
امـروز  از  کـه  هسـتند  آثـار  ایـن 
شـاید بتوانیـم تأثیـری بـر فرآینـد 
بـزرگ شـدن آن ها داشـته باشـیم. 
نقـش مـن در سـریال نارگیل، یک 
نقش خاکسـتری اسـت کـه ترجیح 

می دهـم درباره جزییـات آن چندان 
صحبت نکنم. این کاراکتر پزشـک 
دربـار اسـت کـه همزمـان بـا جلـو 
رفتن داسـتان اتفاقاتـی برای او رخ 
می دهـد کـه مخاطبان بایـد ببینند 
و دنبـال کننـد. جمعیت کـودکان و 
نوجوانـان ما بسـیار زیاد اسـت و به 
نظـرم خـأ کارهای مناسـب آن ها 
در پلتفرم هـا کامـال محسـوس بود. 
چـرا کـه اکثـر کارهایـی کـه ایـن 
روزهـا عرضـه می شـوند، درام های 
تلـخ  ته مایه هـای  بـا  اجتماعـی 
هسـتند و بـه همیـن دلیـل جـای 
فانتـزی  محصـوالت  دسـت  ایـن 
و ویـژه کـودک و نوجـوان در ایـن 

فضـا خالـی بود

کودکانـه،  داسـتان  از  -فـارغ 
فضـای نارگیل یـک فضای فانتزی 
در  حضـور  کارنامه تـان  در  اسـت. 
چنیـن فضایی را هـم تجربه نکرده 
بودیـد. دربـاره این وجـه تجربه تان 

؟ یید بگو
*من تا امـروز چنین تجربه ای 
را نداشـتم و بـه همیـن دلیـل هـم 
حضـور در نارگیـل برایـم تجربه ای 
متفاوت و شـیرین بـود. به خصوص 
کـه متن این سـریال بـه قلم حمزه 
خوبـی  نـگارش  بسـیار  صالحـی 
هـم  همکارانـم  همـه  و  داشـت 
نقش های شـان  روی  به درسـتی 
فکـر  در مجمـوع  بودنـد.  نشسـته 
کار  شـاهد  خروجـی  در  می کنـم 

خوبـی خواهیـم بـود.

مدت هاسـت  خیـال  -عنصـر 
مـا  تلویزیـون  و  سـینما  در  کـه 
انـدازه  از  بیـش  و  کمرنـگ شـده 
درگیـر واقع گرایـی شـده ایم. از این 
منظـر فکـر می کنید نارگیـل چقدر 
کـودکان  توجـه  مـورد  می توانـد 

قـرار بگیـرد؟

*کال دنیـای بچه هـا، دنیـای 
چنـد  هـر  فانتزی هاسـت،  و  رویـا 
کـودکان امـروز نسـبت به مسـائل 
باهوش تـر  خیلـی  پیرامون شـان 
در  توقع شـان  سـطح  و  شـده اند 
اسـت.  رفتـه  باالتـر  چیـز  همـه 
همـه چیز ریشـه در دوران کودکی 
دارد. حتـی پـرورش قـوه خیـال و 
خالقیت هـا هـم ریشـه در همیـن 
دوران دارد. از ایـن منظـر مواجهه 
بـا دنیـای فانتزی و خیالـی نارگیل 
بچه هـا  بـرای  خیلـی  نـد  می توا

باشـد. جذاب 

-دربـاره تجربه بـازی در کنار 
عروسـک ها بگوییـد کـه به نوعـی 

سـریال  ایـن  شـاخص  ویژگـی 
می شـوند؟ محسـوب 

*مـن عاشـق هر ۳ عروسـک 
کـه  لنگـه،  به خصـوص  شـده ام. 
بسـیار دوست داشتنی است. زحمات 
افـرادی که پشـت این عروسـک ها 
هسـتند شـاید کمتـر دیـده شـود. 
ماننـد عروسـک گردانی کـه جـان 
دوباره می بخشـند و صداپیشه هایی 
کـه بسـیار بسـیار بی نظیر هسـتند 
و  علیمردانـی  محمدرضـا  ماننـد 
هومـن حاجی عبدالهـی. ایـن گروه 
جذابیـت  در  بسـزایی  نقـش  هـم 
فضـای داسـتانی نارگیـل دارنـد و 
فکـر می کنـم ایـن سـه عروسـک 
هـم در میـان مخاطبـان کـودک و 

نوجـوان بـه محبوبیت برسـند و در 
میـان مـردم جـا بـاز کنند.

معـدود  از  یکـی  -نارگیـل، 
سـریال های کـودک و نوجـوان در 
شـبکه نمایـش خانگـی اسـت. این 
ویتریـن جدیـد کـه اتفاقـا پرقدرت 
هـم ظاهـر شـده، به نظرتـان چقدر 
ظرفیت بـرای عرضه سـریال هایی 

از ایـن دسـت دارد؟
*جمعیت کـودکان و نوجوانان 
مـا بسـیار زیـاد اسـت و بـه نظـرم 
خـال چنیـن کارهایـی در پلتفرم هـا 
کامـال محسـوس بود. اتفاقـا خیلی 
کار  ایـن  وقتـی  شـدم  خوشـحال 
تولیـد شـد چـرا کـه اکثـر کارهایی 

کـه ایـن روزهـا در پلتفرم ها عرضه 
می شـوند، درام هـای اجتماعـی بـا 
بـه  و  هسـتند  تلـخ  ته مایه هـای 
دسـت  ایـن  جـای  دلیـل  همیـن 
محصـوالت در این فضـا خالی بود. 
بـه همیـن دلیـل هـم نقش آفرینی 
تـا  را پذیرفتـم  ایـن مجموعـه  در 
کوچک تریـن  از  یکـی  به عنـوان 
اعضـای مجموعـه سـهمی در رفع 
ایـن خـأ داشـته باشـم. بایـد یک 
بروبچه هـای  بـه  هـم  خداقـوت 
کار  ایـن  از  کـه  بگوییـم  فیلیمـو 
هـم  آینـده  در  و  کردنـد  حمایـت 
حمایـت می کننـد. امیـدوارم مـردم 
رضایـت  مـا  کار  از خروجـی  هـم 

داشـته باشـند.

همراه با اولین سریال ویژه کودکان...

شهرزاد کمالزاده: جمعیت کودک ما زیاد ولي تولیدات هنري براي آنها بسیار اندک است!


