
تزریق ۷۵ میلیون دوز واکسن در دو ماه و نیم؛

وزیر بهداشت: با انجام واکسیناسیون محدودیت ها را حذف می کنیم

افت  به  بازار  توجه  که  گذشته  هفته  نفت  قیمت 
شدید ذخایر نفت آمریکا جلب شد، با وجود پایین آمدن 
به  دیگری  هفتگی  رشد  گاز،  و  زغال سنگ  قیمتهای 

ثبت رساند.
بهای معامالت نفت برنت با ۹۲ سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش، 
در ۸۵ دالر و ۵۳ سنت در هر بشکه بسته شد. این شاخص روز پنج 
شنبه به ۸۶ دالر و ۱۰ سنت صعود کرده بود که باالترین قیمت سه 

سال اخیر بود و برای کل هفته یک درصد افزایش به ثبت رساند که 
هفتمین رشد هفتگی متوالی بود.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و 
۲۶ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و در ۸۳ دالر و ۷۶ سنت 
در هر بشکه بسته شد. این قرارداد برای کل هفته ۱.۷ درصد رشد 

کرد و برای نهمین هفته متوالی افزایش یافت.
صفحه ۳

نماینده مجلس: 

صنایع بزرگ کشور
 به مسئولیت اجتماعی خود عمل نمی کنند

ارز 4200 تومانی، مشارکت در فساد و بی کفایتی در نظارت!
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز 
4۲۰۰ تومانی به دست عده ای از مافیا و رانت 
خواران رسیده، گفت: با حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 
بالفاصله مشتی رانت خوار نسبت به واردات این 
کارت های اعتباری اقدام می کنند و از این طرح هم در این 

مرحله از اجرا به منافعشان می رسند.
درباره  جوانان،  دنیای  با  گفت وگو  در  افقه  مرتضی 
کاالهای  واردات  از  تومانی   4۲۰۰ ارز  حذف  پیامدهای 
اساسی اظهار داشت: بدون هیچ تردیدی حذف ارز 4۲۰۰ 
به طوریکه حتی  می کند  وارد  بازار  به  تومان شوک جدی 
طبقات متوسط هم دچار مشکالت معیشتی جدی می شوند 
اما متاسفانه گروهی از اقتصاد خوانده های طرفدار بازار آزاد 
نِق  مدام  تومانی   4۲۰۰ ارز  برای حذف  اول  روز  از همان 
البته خواسته آنها حذف هر گونه ارز کمتر از نرخ  می زدند 

بازار آزاد است.
صفحه ۲

معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری سمنان:

نامه های سامد در حوزه ماموریت توزیع برق 
در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگویی می شود

4
اختالف داخلی، چالشی که باید مدیریت شود!

صفحه 6

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1863- دوشنبه 3 آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
احمد بهرامي: 

مي خواستيم 
نماینده اي براي 
قشر کارگر باشيم

6ورزش
مدالم را به مادرم و 
آنهایی که آسمانی 

شدند، تقدیم می کنم

4ایران زمین

فیلم سینمایی دشت خاموش، به نویسندگی و کارگردانی احمد 
بهرامی از جمله آثار موفق سینمای ایران بوده که تاکنون در 
جشنواره های بین المللی متعدد حضور یافته و حتی تندیس شیر 
بهترین فیلم بخش افق ها از فستیوال ونیز سال ۲۰۲۰ نیز به 

این اثر اهدا شده است. 

پژمان پشتام با اشاره به اینکه در یک وزن باالتر موفق به 
کسب مدال برنز در مسابقات قهرمانی جهان شد، گفت: ۴ 
طال و یک رکوردشکنی برای کشتی فرنگی خیلی خوب بود. 
با صحبت های محمد بنا و کادرفنی توانستم از نظر بدنی و 
وزنی خودم را به حد مطلوبی برسانم که حاصل کارم برنز بود. 

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
36 شهر  بین  از  دزفول  راهیابی شهرستان  از  خوزستان 
ایران  کتاب  پایتخت  دوره  هفتمین  نهایی  نیمه  مرحله  به 

خبر داد.

دزفول به مرحله 
نيمه نهایی پایتخت 

کتاب ایران رسيد

تداوم افزایش قيمت نفت منعی برای دورکاری مادران دارای فرزند دبستانی 
وجود ندارد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با اشاره به درخواست های مکرر 
مادران شاغل دارای دانش آموز مقطع ابتدایی برای ادامه یافتن دورکاری، گفت: 
مصوبه سال ۸۹ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در خصوص دورکاری 
عام و شامل است و هیچ منعی برای استفاده از این قانون در خصوص دورکاری زنان دارای 

فرزند دبستانی یا دبیرستانی و حتی افرادی که فرزند ندارند، وجود ندارد.
صفحه ۲

اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
کاهش  سال  پایان  تا  تدریج  به  خودرو  قیمت 
خواهد یافت، گفت: قیمت های کنونی بازار خودرو 

غیرمنطقی است و باید کاهش یابد.
سیدرضا فاطمی امین روز شنبه گذشته و در آیین افتتاح 
خط تولید خودروی تارا اتوماتیک در جمع خبرنگاران افزود: 

وزارت  در  حضور  نخست  روز  از  که  اولویت هایی  از  یکی 
صنعت، معدن وتجارت دنبال کرده ام، رسیدگی به گلوگاه ها 
و شناسایی موانع صنعت خودرو بوده است.وی قول داد: سال 
آینده تولیدخودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به 
قرعه کشی نباشد و قرعه کشی محلی از اعراب نداشته باشد.
صفحه ۳

قيمت  خودرو باید تا پایان سال کاهش یابد!
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صفحه ۲

تنها  نه  کشور  در  کرونا  گسترش 
به صاحبان بسیاری از مشاغل لطمه زد 
و کسب و کارهای خدماتی را با وقفه 
روبرو کرد بلکه به بیکاری و از بین رفتن 
کسب و کار بیش  از ۹۰۰ هزار کارگر در 

کشور انجامید.
شیوع بیماری کرونا باعث بیکاری 
بخشی اعظمی از مشاغل در سراسر دنیا 
شد و کشور ما هم از آن مستثنا نبود، 
به نحوی که بسیاری از کسب وکارها 
دچار مشکل شدند و از آنجا که اقتصاد 
ایران عمدتا بر پایه بخش خدمات استوار 
است، مشاغل خدماتی بیشترین آسیب 
از کرونا را متحمل شدند و بیکاری  در 

این رشته شغلها بیشتر بود.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه 
کارگر می گوید: گسترش ویروس کرونا 
موجب از بین رفتن کسب و کار ۹۰۰ 

هزار کارگر در کشور شده است.
کارگر  تعداد  این  گوید:  می  وی 
بیکاری  بیمه  مزایای  از  مدت  این  در 
ایران  کارگر  خانه  و  اند  برخوردار شده 
مطالبات  کارگران  حقوق  راستای  در 

آنها را پیگیری می کند.
آنطور که صادقی گفته خانه کارگر 
کارگران  واکسیناسیون  درخصوص 
 ۸۰۰ روزانه  و  شتافته  دولت  کمک  به 
در  مختلف  صنوف  کارگران  از  نفر 
می شوند  واکسینه  تهران  کارگر  خانه  
و اکیپ هایی با استقرار در مترو و دیگر 
نقاط کار واکسیناسیون کارگران را دنبال 

می کنند.

ایران  در  اشتغال  وضعیت  آخرین 
است؛  بیکاران  رشد  به  رو  روند  بیانگر 
به نحوی که در تابستان امسال نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته و همچنین 
بهار سال جاری تعداد بیکاران افزایش 
داشته است چنانچه آخرین گزارشی که 
و  اشتغال  وضعیت  از  ایران  آمار  مرکز 
بیکاری در تابستان امسال منتشر کرده 
نشان می دهد که در بین جمعیت فعال 
بیش از ۲۳.4 میلیون نفر شاغل بوده اند 
که تعداد آنها در مقایسه با تابستان سال 
گذشته که حدود ۲۳.۵ میلیون نفر بود، 
۰.۶ درصد کاهش داشته و به عبارتی 
بیش از ۱۳۰ هزار نفر از تعداد شاغالن 

کم شده است.
وضعیت بیکاری در تابستان ۱4۰۰ 
نیز از این حکایت دارد که دو میلیون و 
4۹۶ هزار و ۸۶ بیکار در کشور بوده اند 
که این تعداد هم ۰.۱ درصد در مقایسه 

بیکاران  تعداد  که  پارسال  تابستان  با 
دو میلیون و 4۷۷ هزار و ۳۵۰ نفر بود 
افزایش دارد و نرخ بیکاری از  ۹.۵ درصد 
به ۹.۶ درصد رسیده است. اشتغال در 
تابستان امسال در حالی با کاهش همراه 
از  نفر  بین ۱۷۷ هزار  این  در  بوده که 
جمعیت زنان شاغل نیز کم شده است.

شیوع کرونا نه تنها موجب از بین 
رفتن بسیاری از مشاغل و توقف فعالیت 
صنوف خدماتی و بیکاری کارگران این 
بخشها شد بلکه در این بین کارگرانی 
هم که به این بیماری مبتال شدند بعضا 
از سوی کارفرمایان اخراج شدند و این 
امر به خانه نشین شدن آنها منجر شد.

حوزه  کارشناس  حیدری،  علی 
دوران  در  متاسفانه  گوید:  می  کار، 
کرونا، برخی از کارفرمایان با کارگرانی 
که کرونا گرفته بودند برخورد منصفانه 
رسیدگی  آنکه  جای  به  و  نداشتند  ای 

داشته  آنها  به وضعیت  بیشتری نسبت 
را  اند  شده  مبتال  که  کارگرانی  باشند، 
تعدیل  مقابل چشم دیگر همکاران  در 
کرده یا در محیط های کاری تنزل دادند 
در حالی که کارگران در این دوران در 
خطوط تولید مشغول کار بودند و فعالیت 

خود را متوقف نکردند.
وی بر لزوم حفظ اشتغال نیروهای 
تاکید کرده و می  کار در دوران کرونا 
معرض  در  کارگران  آنکه  برای  گوید: 
کار  محیط  در  تعدیل  و  شغلی  تهدید 
قرار نگیرند باید بسترهای ارتباطی آنها 
عین  در  و  شود  فراهم  کار  بازرسان  با 
می  مبتال  کرونا  به  که  کارگرانی  حال 
شوند مورد حمایت و مداوا قرار گیرند و 
از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند.

دو  به  نزدیک  گزارشها  اساس  به 
میلیون شغل در دوران کرونا دچار ریزش 
شدند که با پرداخت تسهیالت حمایتی 
شغل  هزار   ۱۰۰ و  میلیون  یک  حدود 
مجددا به چرخه کار بازگشتند و بیش  از 
۷۳۰ هزار نفر به طور اختصاصی مشمول 

دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند.
سال  دو  در  کرونا  شیوع  اگرچه 
گذشته موجب ریزش بخشی از نیروهای 
کار و وخروج آنها از چرخه بازار کار شده 
اما وزارت کار در مواجهه با کرونا و به 
بنگاه ها و صیانت  منظور حفظ اشتغال 
و  اصلی  رسته   ۱4 در  کار  نیروهای  از 
۸۵۸ زیر رسته شغلی، حمایت از کسب 
در  را  کرونا  از  دیده  آسیب  کارهای  و 

دستور کار قرار داد.

سرمقاله

ورود محموله های واکسن، و رفع محدودیت ها

هرمز هوشمندراد

سی امین محموله واکسن کرونا تهیه شده 
از سوی جمعیت هالل احمر حاوی ۶ میلیون ُدز 
واکسن، روز گذشته)یک شنبه؛ دوم آبان ماه( در 
فرودگاه امام خمینی )ره( به وزارت بهداشت 

تحویل داده شد.
با اعالم این خبرها از سوی هالل احمر 
و دیگر خبرهای خوب و خوشی که در آینده 
نزدیک به گوش میرسد امید آن می رود که 

واکسیناسیون به مرور در کل کشور انجام پذیرد.
همچنین رئیس جمعیت هالل احمر با اعالم اینکه ۷ محموله ۶ میلیون 
ُدزی واکسن سینوفارم از 4 مهرماه تاکنون وارد کشور شده و طبق تاکید 
از  ادامه دار بودن واردات واکسن کرونا  معاون اول رئیس جمهور مبنی بر 
سوی هالل احمر، این دستگاه با همکاری خوب وزارت بهداشت و وزارت 
امور خارجه، فرآیند وارداتش را ادامه داده و عدد محموله هایش را به ۳۰ 

رسانده، همچنان هم واردات واکسن سینوفارم را ادامه می دهد.
الزم به ذکر است که جمعیت هالل احمر در مجموع از اردیبهشت ماه 
تاکنون، ۹4 میلیون و ۳۹۰ هزار ُدز واکسن سینوفارم به کشور وارد کرده است.
بر همین اساس و بر اساس گفته مسئوالن امر امید است که برای 
رسیدن به جامعه ای آرام و به پایان رساندن همه گیری کرونا در دنیا نیازمند 
بخش  کردن  واکسینه  با  که  همانطور  هستیم،  عزیزمان  مردم  همراهمی 
به  افراد  سایر  و  سالمندان  کارمندان،  درمان،  کادر  نظیر  جامعه  از  زیادی 
شکل محسوسی میزان ابتال و مرگ ومیر کاهش یافته  بتوانیم با مشارکت 

سایر کسانی که هنوز واکسن نزده اند به شرایط مطلوب و ایده آل برسیم.
به  اشاره  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  دیگر  از سویی 
وضعیت فعلی کرونا و واکسیناسیون آن در کشور، درباره سایر اهداف نظام 
سالمت توضیحاتی ارائه کرد که واکسیناسیون در حجم باالیی انجام شد و 
ما با این که در یک وضعیت بحرانی بودیم اما امروز میزان مرگ و میرمان 
به ۱۲4 نفر رسید. البته باید برای موج ششم آماده باشیم. این موج در خیلی 
از کشورها آمده است اما نکته موثر برای ما انجام واکسیناسیون و رعایت 
پروتکل ها است . در این بین کادر درمان و مسئوالن پزشکی از مردمی که 
واکسن زدند را نیز به رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی دعوت میکنند. 
ما نزدیک ۲۰ هزار عضو هیأت علمی در دانشگاه ها داریم و دغدغه ما سالمت 
مردم است. امروز ۷۶ درصد مردم یک دوز و 4۰ درصد دو دوز واکسن زده اند 

و به سرعت در حال پیش روی است. 
انگاری بسیار  کاَرشناسان درمان معتقدند که در شرایط فعلی عادی 
خطرناک است، زیرا هنوز به هدف نهایی مواجهه با کرونا نرسیده ایم و تنها 
4۰ درصد افراد ۲ دز کامل واکسن را دریافت کرده اند بنابراین باید تا رسیدن 
به هدف اصلی، صبوری و مداومت بر شیوه نامه های بهداشتی را ادامه دهیم.

از سویی دیگر مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان 
می کنند که قصد داریم با انجام واکسیناسیون محدودیت ها را حذف کنیم. 
االن خروج و ورود از و به کشور باید حتمًا با واکسیناسیون کنترل و بررسی 
می شود و امروز تاکید ما بر کارت واکسیناسیون است. ویروس از خارج وارد 

کشور می شود و توریست و مسافر باید کارت واکسیناسیون داشته باشد.
اما و اگر هایی که همواره در این چند سال پیرامون کرونا در ذهن جامعه 
و مخصوصا کادر به وجود آمده، مبین آن است که این ویروس همچنان 
در جامعه باقی خواهد ماند و گذشته از واکسیناسیون عمومی، رعایت کردن 
پروتکل های بهداشتی همواره باید رعایت شده تا بتوان به مرور مسایل و 
مشکالت کرونایی که در جامعه و تبع آن در اقتصاد به وجود آورده است 

را به حداقل برسانیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر خبر داد؛

بیکار شدن بیش از 900 هزار کارگر بخاطر کرونا

عضو کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره احتمال وقوع 
مراجع  تعدد  از  انتقاد  و  آتی  روزهای  در  بیماری  پیک ششم 
درباره  حال  عین  در  کرونا،  مدیریت  پیرامون  تصمیم گیری 
کارشناسان  از سوی  که  پیشنهادی  مدارس گفت:  بازگشایی 
بازگشایی مدارس مطرح است، واکسینه بودن والدین  درباره 
است؛ یعنی بچه هایی برای حضور در مدرسه امن تشخیص 

داده شوند که والدینشان واکسن زده باشند.
دکتر محمد وجگانی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون کرونا 
هنوز به سطح مطلوب حدودا ۸۰ درصدی نرسیده است، درباره 
موجود  کلی  سیاست های  دلیل  به  گفت:  مدارس،  بازگشایی 
ناگریز از بازگشایی ها هستیم؛ بنابراین باید مدیریتی هوشمند 
شکل گیرد که برای هر مدرسه، منطقه و شهر مالحظات خاص 
درنظر گرفته شود و در عین حال وضعیت رنگ بندی منطقه نیز 
در تصمیم گیری ها مهم است. از این رو زمان بازگشایی، نحوه 

آن و... باید به مدیریت های خرد حوزه مربوطه واگذار شود.
وی با تاکید بر اینکه نمی توان با یک نسخه واحد کل 
کشور را اداره کرد، افزود: نمی توان در همه مناطق گفت مدارس 
اجبارا باز یا اجبارا بسته باشد. در مورد نحوه برگزاری کالس های 

حضوری باید فاصله گذاری ها رعایت شود و استفاده از ماسک 
باید اجباری باشد. بودن مواد شوینده کافی برای شست و شوی 
دست ها بسیار ضروری است؛ زیرا دستان آلوده می تواند بستر 
انتقال بیماری باشد. همچنین رصد افراد آلوده و کسانی که با 
آنها در تماس بودند از اهمیت باالیی برخوردار است؛ یعنی اگر 
خانواده ای به بیماری مبتال شدند از فرستادن بچه ها به مدرسه 
بیمار شد برای تدریس به  اگر هم معلمی  خودداری کرده و 

مدرسه نیاید.
سوی  از  که  پیشنهادی  داد:  ادامه  ایمونولوژیست  این 
واکسینه  است،  مطرح  مدارس  بازگشایی  درباره  کارشناسان 
بودن والدین است؛ یعنی بچه هایی برای حضور در مدرسه امن 

تشخیص داده شوند که والدینشان واکسن زده باشند.
وی درباره سامانه مدیریت هوشمند کرونا، بیان کرد: در 
این مورد در جلسه آخر کمیته علمی اساتید اطالعات خود را 
ارائه کردند و مقرر شد این طرح به شکل پایلوت در ۳ استان 
قزوین، آذربایجان غربی و کردستان اجرا شود؛ ولی چون ما 
تعدد مراجع تصمیم گیری داریم و گاهی هم هماهنگی های الزم 
صورت نمی گیرد، می بینیم قبل از اینکه نتیجه  یک اقدام کشوری 

تایید شود، در جایی دیگر تصمیماتی می گیرند و اقداماتی انجام 
می دهند که این ناهماهنگی در تصمیمات و اقدامات به عنوان 
بزرگترین آفت مدیریت کرونا در کشور است. تا زمانی که به 
مدیریت واحد نرسیم و تا زمانی که یک مرجع جامع تصمیم گیری 
برای همه امور نداشته باشیم، متاسفانه نه تنها بر مشکل فائق 
نمی شویم بلکه اقدامات متضاد و خنثی کننده از سوی مراجع 

مختلف اعمال می شود که مشکالتی به وجود می آورد.
عضو کمیته علمی کشوری کرونا، گفت: کنترل هوشمند، 
نکات و مالحظات خاصی دارد؛ ولی اینکه بخواهیم در شرایط 
فعلی ۱۰۰ درصد به آن سیستم وابسته باشیم شاید درست نباشد؛ 
اما در هر صورت یک گام رو به جلو است و باید به این مسیر وارد 
شویم تا نقاط ضعف و قوت طرح را ببینیم و آهسته آهسته به 
اصالح ایرادات احتمالی و ارتقای این سامانه هوشمند بپردازیم. 
هنوز نه پایلوتی از طرح صورت گرفته و نه نتیجه ای منتشر شده 
است که بتوان برای کشور بر آن مبنا تصمیم گرفت و احتماال 

تصمیمات فعلی بر مبنای موضوعات دیگری گرفته می شود.
وی درباره لغو دورکاری ها در استان تهران نیز تاکید کرد: 
در این مورد باید نکات مختلفی را کنار یکدیگر در نظر گرفت. 

بستر حمل و نقل عمومی از نظر بهداشتی ناامن است و مترو و 
اتوبوس محلی است که افراد را در معرض ابتال قرار می دهد. لغو 
دورکاری می توانست گام به گام و با سیاست متعادل تری صورت 
گیرد ولی به هرحال نحوه اعالم فعلی، مخاطرات و نگرانی جدی 
را به همراه دارد در این شرایط فقط میتوانیم بگوییم هرکس 

نکات حفاظت شخصی را رعایت کند تا بیمار نشود.
او با تاکید بر پرهیز از شتابزدگی در تصمیم گیری ها در 
مدیریت کرونا، اظهار کرد: افراد باید با وجدان باشند و اگر به 
بیماری مبتال شدند و یا حتی مشکوک به بیماری هستند به 
خاطر خداوند و بشریت در جامعه حضور پیدا نکنند تا سایرین 

را آلوده نکنند.
وجگانی درباره شرایط کرونا در روزهای آتی، تصریح کرد: 
پیش بینی ها حاکی از بروز پیک بعدی در هفته های آتی است. 
نکته مهمی که می تواند عاملی برای کنترل و بهبود شرایط 
باشد رعایت پروتکل های بهداشتی بویژه زدن ماسک است تا 
زمینه انتشار ویروس متوقف شود و امیدوار باشیم پیک ششم 
با شرایط ناگواری رخ ندهد. رعایت بهداشت فردی وابسته به 

وجدان و شعور اجتماعی افراد است.

عضو کمیته علمی کشوری کرونا مطرح کرد؛

تعدد مراجع تصمیم گیر؛ آفِت مدیریت کووید در کشور

تمدید مهلت پرداخت تسهیالت کمک ودیعه 
اجاره مسکن در موسسه اعتباری ملل

 به منظور رفاه حال مستأجرین محترم، مهلت پرداخت تسهیالت حمایتی تامین 
مخارج مستاجرین در موسسه اعتباری ملل تمدید شد.

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه حسب بخشنامه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت به مستاجرین را 
تمدید کرد.مستاجرین محترم برای بهره مندی از این تسهیالت می بایست از طریق 
سامانه طرح اقدام ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام به عمل آورده و پس 
از معرفی به شعب موسسه اعتباری ملل از این تسهیالت بهره مند شوند. گفتنی است 

مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیالت تا پایان آذرماه تمدید شده است.

ضرورت افزایش ۵0 درصدی نسبت مالیات به 
تولید ناخالص داخلی

به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی 
ایران )شادا(، دکتر سید احسان خاندوزی در نشستی که به منظور تکریم از خدمات دکتر 
امید علی پارسا رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی کشور و دکتر داوود منظور رئیس 
جدید این سازمان برگزارشد، با اشاره به اهمیت موضوع فرآیندهای مالیات ستانی در 
کشور اظهار داشت: باید تالش کنیم فرآیندهای مالیات ستانی ما هوشمندتر شود و از 
نظامات پرچالش سنتی تا حد ممکن فاصله بگیریم و بدانیم مثاًل در ماه های باقیمانده 

تا پایان سال و همچنین سال بعد چه گامهایی قرار است برداشته شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر هم در زمینه هوشمندسازی و هم عدالت 
مالیاتی از سطح مطلوب فاصله داریم مسئله بازگشت به سوابق پیشین را مهم دانست 
و افزود: بسیاری از مستندات مالیاتی سال های قبل یا توسط فعاالن اقتصادی ثبت 
نشده و یا در حال حاضر قابل اعتماد نیست که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به اهمیت توجه به مالیات عایدی بر سرمایه 
)CGT( و مالیات بر مجموع درآمد )PIT( اشاره و تاکید کرد : در این زمینه باید سریع 
عمل کرد، زیرا این برنامه ها جزو استراتژی های ارائه شده در دولت سیزدهم است.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: نمی توانیم، میل تاریخی به سوداگری در کشور 
را کنترل کنیم مگر از طریق مالیات عایدی بر سرمایه )CGT( . همچنین از طریق 
مالیات بر مجموع درآمد )PIT( می توان فرار مالیاتی و یا تمایل به معافیت ها را 

در اقتصاد کشور کنترل کرد.
مالیاتی  امور  سازمان  جدید  رئیس  منظور  داود  انتصاب  حکم  در  است  گفتنی 
شدن  عادالنه  و  سازی  هوشمند  شامل  سازمان  این  ای  برنامه  های  اولویت  کشور 
به عنوان دو رکن مالیات ستانی؛ گسترش فرهنگ مالیاتی و جلب اعتماد عمومی به 
نظام مالیاتی به منظور ارتقاء تمکین داوطلبانه مودیان و افزایش منابع درآمد دولت 
و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مقاوم سازی بودجه از سوی وزیر 

اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است.
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نیکزاد: دولت مردمی باید عدالت داشته باشد
اسالمی  شورای  مجلس  در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  مردم  نماینده 
گفت: دولت مردمی و دولت قوی باید عدالت داشته باشد و اگر چنین نباشد به 

درد نمی خورد.
رئیس جمهوری  با حضور  که  اردبیل  اداری  شورای  جلسه  در  نیکزاد  علی 
برگزار شد، افزود: باید بر اساس دستور رئیس جمهوری مبنای حرکتی وزرا این 

باشد که استان اردبیل را در همه بخش ها به شاخص متوسط کشوری برسانیم.
وی با اشاره به این که همه می دانیم رئیس جمهوری چه دولتی را تحویل 
گرفته، اظهارکرد: تورم ، وضعیت خزانه و تعهداتی که دولت قبلی ایجاد کرد چه 
بود و چه شد.وی گفت: زمانی در کشور ما انقالب شد ۷۵ درصد مردم در روستا 
این میزان به دلیل محرومیت روستاها و  زندگی می کردند، ولی در زمان فعلی 

افزایش مهاجرت به ۲۲ درصد رسیده است.
، وضعیت  آب کشاورزی   ، آب شرب  به  مربوط  کرد: مشکالت  بیان  وی 
معیشتی ، راه ها ، اینترنت و اجرای طرح هادی که خواسته روستاها است اگر در 
کنار اقتصاد روستاها حل نشود این درصد مهاجرت از روستاها به شهرها بیش از 
این افزایش خواهد یافت.وی افزود: سفر امروز رئیس جمهوری و هیات دولت به 

استان اردبیل بسیار مبارک است ، کار استاندار اردبیل را یک سال جلو انداخت.
او گفت: مصوبات دولت در سفرهای استانی در هیات رئیسه و یا در مجلس 
پیگیری می شود ، این سند مصوبات سفر اگر محقق شود همه مطالبات استاندار 

و  نمایندگان استان اردبیل محقق خواهد شد.

نماینده مجلس: 
صنایع بزرگ کشور به مسئولیت اجتماعی خود عمل نمی کنند

صندوق  در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  نماینده 
توسعه ملی و کمیسیون اصل ۹۰ گفت: شرکت ها و کارخانه های بزرگ صنعتی و 
معدنی و مجتمع های نفت گاز و پتروشیمی به تعهدها و مسئولیت های اجتماعی 

خود عمل نمی   کنند.
محمدرضا دشتی اردکانی در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: این مجموعه  ها 
همه زیرساخت  های کشور و آب، برق و گاز مصرفی خو را به قیمت بسیار ارزان از 
دولت می گیرند ولی محصول خود را دالری صادر و تعهدی نیز در برابر مسئولیت 

اجتماعی ندارند.
در سال  های گذشته حتی  و مجتمع  ها  کارخانه  ها  از  برخی  داد:  ادامه  وی 
به  را  آن  مقدار  چه  نیست  مشخص  که  داشتند  تومانی  میلیارد  هزار   ۲۰ درآمد 

مناطق میزبان دادند.
دشتی اردکانی اظهار داشت: امیدواریم در برنامه هفتم توسعه کشور سهمی 

از این درآمدها برای مناطق میزبان صنایع و رفع محرومیت آنها هزینه شود.
وی عنوان کرد: از رسانه ها نیز انتظار می رود مطالبه گری خود در این زمینه 

دنبال و در باره آن به یک سئوال از مسئوالن بسنده نکنند.
دشتی اردکانی اظهار داشت: در ارتباط با تشکیل شرکت های توسعه و عمران 
شهرستانی نیز باید همه استانداران و فرمانداران اهتمام الزم داشته باشند که مردم 
شهرستان های میزبان شرکت  های بزرگ عضو آنها شده و از مزایای آن بهره  مند 

شوند که امیدواریم با مطالبه  گری رسانه  ها در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
وی افزود: طرحی در مجلس در دستور بررسی است که سه درصد از سود 
خالص شرکت  های صنعتی برای توسعه و رفع محرومیت از مناطق میزبان استفاده 

شود که این طرح قبل از نهایی شدن به صحن مجلس می  رود.
دشتی اردکانی اظهار داشت: در ارتباط با قیمت گاز نیز که به طور مشخص 
مربوط به استان بوشهر است پیشنهادهایی مطرح است که صنایع پتروشیمی به 
ازای هر مترمکعب گاز دریافتی مبلغ مشخصی برای توسعه این استان ثبت کنند.

وی افزود: قیمت گازی که اکنون به پتروشیمی  ها داده می  شود بسیار پایین 
است و پیشنهادهایی مطرح است تا عددی بر آن اضافه و این مازاد قیمت صرف 
توسعه استان بوشهر است.اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
چهارشنبه شب با هدف سفر سه روزه و بازدید از پروژه های توسعه ای میدان گازی 
پارس جنوبی، بازدید از گلخانه های شهرستان دشتی، شرکت در شورای برنامه 
ریزی استان بوشهر، بازدید از بنادر و نیروگاه اتمی بوشهر وارد فرودگاه بین المللی 

خلیج فارس عسلویه شدند.

از  تعدادی  مجازات  تخفیف  یا  عفو  با  انقالب  رهبر  موافقت 
محکومان

مرتبت، محمد  باسعادت حضرت ختمی  میالد  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
مصطفی)صلی اهلل علیه وآله( و والدت حضرت امام جعفر صادق)علیه السالم(، رهبر 
معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات سه هزار و چهارصد و پنجاه 
و هشت تن از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح 
و تعزیرات حکومتی، موافقت کردند.حجت االسالم محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه 
به مناسبت میالد پیامبر اعظم)ص( و امام جعفر صادق)ع(، طی نامه ای به رهبر 
انقالب اسالمی، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و چهارصد و 
پنجاه و هشت تن از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی، واجِد 
شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از 

اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مورد موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی قرار گرفت.

برای دورکاری مادران دارای فرزند دبستانی وجود  منعی 
ندارد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با اشاره به درخواست های مکرر 
مادران شاغل دارای دانش آموز مقطع ابتدایی برای ادامه یافتن دورکاری، گفت: 
مصوبه سال ۸۹ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در خصوص دورکاری 
عام و شامل است و هیچ منعی برای استفاده از این قانون در خصوص دورکاری 
زنان دارای فرزند دبستانی یا دبیرستانی و حتی افرادی که فرزند ندارند، وجود ندارد.

انسیه خزعلی، با اشاره به مصوبه سال ۸۹ کمیسیون امور اجتماعی و دولت 
الکترونیک  در خصوص دورکاری، اظهار کرد: آن مصوبه عام است و شامل 
همه کسانی که تمایل به دورکاری دارند، می شود و اختصاص به زنان یا مادران 
ندارد حتی افرادی که فرزند ندارند هم می توانند از این بخشنامه استفاده کنند؛ 
البته فقط یک اشاره دارد که اگر متقاضی زیاد بود، اولویت با معلوالن، زنان باردار 
یا مادرانی است که فرزند زیر شش سال دارند ولی هیچ منعی برای استفاده از 

این قانون برای کسانی که فرزند دبستانی یا  دبیرستانی دارند هم وجود ندارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با اشاره به سخنان پیشین خود 
مبنی بر دورکاری زنان شاغل دارای فرزند مقطع ابتدایی اما  اختصاص این امر 
از سوی سازمان اداری و استخدامی به مادران دارای فرزند زیر ۶ سال، تصریح 
کرد: اینکه ما دورکاری زنان شاغل دارای فرزندان دبستانی و مهد کودکی را 
مطرح کردیم به دلیل مراجعه بسیار زیاد بانوان و نگرانی آنها به دلیل بسته بودن 
مهدکودک ها و دبستان ها  و آسیب هایی بود که بر اثر تنها گذاشتن فرزندان 

متوجه خانواده می شد.
خزعلی با بیان اینکه دورکاری این مادران  لزومی به مطرح شدن مجدد در 
دولت ندارد چراکه دو بار تا کنون مطرح شده است، تاکید کرد: ریاست جمهوری 
و معاون اول ایشان تاکید بر رعایت حال مادران و کودکان و امکان ادامه دورکاری 
داشته اند و البته راهکار استفاده سازمان اداری استخدامی هم از مصوبه سال ۸۹ 
بسیار خوب است و شامل حال تمام افراد از جمله مادران کودکان دبستانی می شود.

وی در پایان سخنان درباره چرایی عدم همکاری برخی مدیران ادارات برای 
دورکاری مادران شاغل، خاطر نشان کرد: طبیعتاً مدیران با توجه به شرایط کاری 
هر اداره یا سازمان مقدار حضور یا دورکاری را تعیین می کنند، همان وضعیتی 
که در زمان بخشنامه ایام کرونا و دورکاری سال گذشته بوده است و انتظار می رود 
مواردی که امکان دورکاری وجود دارد و لطمه ای به کیفیت کار وارد نمی شود 
همکاری الزم صورت پذیرد. این کار ضمن صرفه جویی در برخی هزینه ها 
مانند مصرف انرژی می تواند بازدهی کار را به دلیل آرامش مادران افزون کند.

تزریق ۷۵ میلیون دوز واکسن در دو ماه و نیم؛

وزیر بهداشت: با انجام واکسیناسیون محدودیت ها را حذف می کنیم
درمان  بهداشت،  وزیر 
اشاره  با  پزشکی  آموزش  و 
و  کرونا  فعلی  وضعیت  به 
واکسیناسیون آن در کشور، درباره سایر 
توضیحاتی  سالمت  نظام  خود  اهداف 

ارائه کرد.
دکتر بهرام عین اللهی گفت: کرونا 
با  و  است  پیچیده  بسیار  بیماری  یک 
باید  ویروس  تحول  و  تغییر  به  توجه 
کنیم.  رصد  را  وضعیت  و  باشیم  آماده 
خوشبختانه در کشور ما با واکسیناسیون 
باال در دو ماه اخیر توانستیم دفاع بدن 
ببریم.  باال  ویروس  برابر  در  را  مردم 
متاسفانه در مرداد ماه روزانه باالی ۷۰۰ 
نفر مرگ و حدود ۸۰۰۰ بستری در آی 
سی یو و حدود ۵۰ هزار مبتال داشتیم و 
بودند.  پر  بیمارستانی  تخت های  تمام 
میزان واکسیناسیون تا مرداد ماه حدود  
۵ میلیون ُدز بود. امروزه یکی از راه های 
واکسیناسیون  بیماری،  با  مقابله  مهم 
و  دارد  وجود  در محیط  ویروس  است. 

تزریق واکسن ضروری است.
وی ادامه داد: کرونا از کشوری به 
کشور دیگر می رود و در محیط وجود 
دارد که تنها راه مهم، افزایش دفاع بدن 
نمایندگان  به  ما در مجلس هم  است. 
ملت گفتیم که تالش می کنیم هرگونه 
که ممکن باشد با کرونا مقابله کنیم و 
قول دادیم تا دهه فجر، واکسیناسیون را 
کامل کنیم. کار شبانه روزی انجام شد و 
ریاست جمهوری و سایر همکاران، بانک 
مهمی  کار  و...  احمر  هالل   ، مرکزی 
واکسن  از  زیادی  و حجم  دادند  انجام 

وارد کشور شد.
به  دسترسی  عدم  علت  درباره  او 
واکسن در نیمه ابتدایی سال و دسترسی 
اظهار  از شهریور،  واکسن پس  به  باال 
کرد: از گذشته بی اطالع هستم ولی از 
وقتی مسئولیت به عهده گرفتم تالش 
البته در هفته اول  انجام شد.  همگانی 
قبول مسئولیت خیلی واکسن نداشتیم 
ولی پس از آن با تالش همگی به ویژه 
واکسن  از  زیادی  جمهور حجم  رئیس 
وارد شد. البته بحث انجام واکسیناسیون 
بود  قرار  اگر  دارد.  باالیی  اهمیت  نیز 
بهداشت  وزارت  خود  که  امکاناتی  با 
کار  دهیم  انجام  واکسیناسیون  داشت 
سخت بود. می دانید که امروز ما در حال 
رسیدن به مرز ۸۰ میلیون هستیم. یعنی 
در عرض دو ماه و نیم ۷۵ میلیون دوز 
واکسن تزریق شده است. اگر با شرایط 
حداقل  کنیم  کار  می خواستیم  معمول 
با کمک  یک سال طول می کشید ولی 
واکسن  باالی  حجم  مردم  از  گرفتن 
و...  مصلی ها  مساجد،  حسینیه ها،  در 
با کمک مردم واکسن تزریق شد و در 
برخی مراکز تنها یک یا دو رابط از سمت 
دهنده  نشان  این  و  داشتند  حضور  ما 
ارزش حضور مردم ما در صحنه است.

در  واکسیناسیون  کرد:  تاکید  او 
این که  با  ما  و  انجام شد  باالیی  حجم 
در یک وضعیت بحرانی بودیم اما امروز 
نفر   ۱۲4 به  میرمان  و  مرگ  میزان 
رسید. پیش از تصدی بر سمت وزارت، 

و  بودم  لبافی نژاد  بیمارستان  رئیس 
مرگ و میر مردم را از نزدیک می دیدم 
و این واقعا دلخراش است. خوشبختانه 
یافته  بستری کاهش  و  بیماران  میزان 
است. البته باید برای موج ششم آماده 
کشورها  از  خیلی  در  موج  این  باشیم. 
آمده است اما نکته موثر برای ما انجام 
واکسیناسیون و رعایت پروتکل ها است . 
از مردمی که واکسن زدند ممنون هستم. 
ما نزدیک ۲۰ هزار عضو هیأت علمی 
در دانشگاه ها داریم و دغدغه ما سالمت 
مردم است. امروز ۷۶ درصد مردم یک 
دوز و 4۰ درصد دو دوز واکسن زده اند 
و به سرعت در حال پیش روی است. 
نزده اند  واکسن  هنوز  که  هم  عزیزانی 
واکسیناسیون  در  کنند. من  اقدام  لطفا 
کودکان نوه ۱۲ ساله خود را برای تزریق 
واکسن بردم که نشان دهم همه مردم 

مانند نوه ام برایم عزیز هستند.
وی افزود: ویروس در دنیا در حجم 
زیادی در حال گردش است و می تواند 
تغییرات ژنتیکی هم داشته باشد و تنها 
کار ما ایمن کردن بدن خودمان است. 
راه ورود ویروس از طریق تنفس است 
و باید پروتکل ها را رعایت کنیم. طبق 
از  مهمی  تعداد  شده  انجام  بررسی 
بیمارانی که در چند ماه اخیر فوت کردند 
کسانی بودند که واکسن نزده بودند. قبل 
درمان حدود  کادر  در  واکسیناسیون  از 
شهید سالمت  ما  عزیزان  از  نفر   ۲۰4
شدند اما امسال که ویروس تهاجمی تر 
شد و بیماران هم بیشتر شده بودند ولی 
هم  دست  یک  انگشتان  اندازه  به  ما 
نداشتیم  درمان  کادر  از  شهید سالمت 
و این نشان دهنده تاثیر بسزای واکسن 
را هم  است  و تصمیم داریم دوز سوم 
البته  کنیم.  تزریق  کادر سالمت  برای 
مسن  که  کسانی  و  ریسک  پر  افراد 
بودند   مدت زمان زیادی از تزریق دوز 
دومشان گذشته است هم می توانند دوز 

سوم را دریافت کنند.
ابتدای  از  این که  به  اشاره  با  او 
با  مداوم  صورت  به  ما  کرونا  شروع 
محدودیت ها سر و کار داشتیم، تصریح 
کرد: قصد داریم با انجام واکسیناسیون 
االن  کنیم.  حذف  را  محدودیت ها 
خروج و ورود از و به کشور باید حتمًا با 
واکسیناسیون کنترل و بررسی می شود 
و امروز تاکید ما بر کارت واکسیناسیون 
کشور  وارد  خارج  از  ویروس  است. 
می شود و توریست و مسافر باید کارت 

واکسیناسیون داشته باشد.

او ادامه داد: در شرایط فعلی عادی 
زیرا  است،  خطرناک  بسیار  انگاری 
کرونا  با  مواجهه  نهایی  به هدف  هنوز 
نرسیده ایم و تنها 4۰ درصد افراد ۲ دز 
کامل واکسن را دریافت کرده اند بنابراین 
باید تا رسیدن به هدف اصلی، صبوری 
و مداومت بر شیوه نامه های بهداشتی را 

ادامه دهیم.
عین اللهی گفت: نظر ما در مورد 
بازگشایی مدارس این است که آموزش 
و پرورش تنها در صورت تزریق باالی 
به  واکسن  کامل  دز   ۲ درصد   ۷۰
دانش آموزان، می تواند تصمیمی برای 
این  باشد که  بازگشایی مدارس داشته 
آبان عملی خواهد شد.  اواخر  تا  هدف 
البته باید به این نکته توجه داشت که 
اثر  بر  کودکان  در  میر  و  مرگ  میزان 
ناقل  خطر  اما  است،  کم  بسیار  کرونا 
بودن کودکان و در نتیجه مبتال کردن 
خانواده هایشان را باید مد نظر داشت. 
بازگشایی مدارس باید با واکسیناسیون 

باشد.
او درباره مشکالت موجود در حوزه 
سالمت به ویژه موضوع کمبود نیرو، بیان 
کرد: هفته پیش حدود 4۰ هزار مجوز 
درمان صادر  کادر  و جذب  ورود  برای 
شد، اما همچنان با مسائلی مثل کمبود 
بودجه مواجه هستیم، در وضعیت کنونی 
هم در شرایطی به سر می بریم که به 
درمان  کادر  کشور  شرایط  بهبود  دلیل 
اما  دارند،  بیشتری  استراحت  امکان 
منکر کمبود نیروی کادر درمانی نیستیم. 
االن مراکز در آماده باش کامل هستند 
و به دانشگاه ها هم گفته ایم برای رفع 

مشکالت اقدام کنند.
وزارت  تشکیل  با  فزود:  ا وی 
پزشکی  نیروهای  افزایش  با  بهداشت 
بر  تمرکز  دلیل  به  و  شدیم  مواجه 
بعد  به   ۱۳۶4 از سال  آموزش  کیفیت 
کالس های درس از ۵۰۰ نفر به ۱۰۰ 
نفر کاهش پیدا کرد و تمرکز بر کیفیت 
گرفت. چون  قرار  توجه  مورد  تدریس 
پزشکی کار مهارتی و عملی زیادی دارد 
که بسیار مهم است. اکنون با رشدی 
پزشکی  نیروی  تربیت  در  منطقی 
مواجه هستیم. برنامه ای برای این کار 
بود  الزم  جا  هر  و  است  شده  نوشته 
کنیم. مشکل  زیادش  و  می توانیم کم 
تعداد  االن  نیست،  انسانی  نیروی  ما 
که  دارد  وجود  پرستار  نیروی  زیادی 
استخدام  امکان  مالی  مسائل  دلیل  به 
ندارد. مشکل فقط تربیت  آن ها وجود 

نیرو نیست بلکه مشکل آدم های بیکار 
هستند. بیکاری در تمام رشته ها یکی 
از مشکالت رایج کشور ما بوده و یکی 
از اصلی ترین دالیل آن مسائل مالی و 

کمبود بودجه است.
او ضمن مقدم دانستن امر بهداشت 
بر درمان، تاکید کرد: یکی از راه حل های 
اساسی مشکل مردم، در عرصه بهداشت 
شناسایی  درستی  به  بیماران  که  است 
موقع  به  اولیه  درمان های  و  شوند 
ارجاع،  نظام  گیرد.  آن ها صورت  برای 
پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک ۳ 
اصل مهم برای رفع مشکالت بیماران 
که  است  درمان  و  بهداشت  عرصه  در 
باید در کنار هم عملیاتی شوند. وقتی 
دغدغه  فقط  باید  می شود  بیمار  فرد 
درمان داشته باشد و نه دغدغه مخارج 
درمانی. ما این مسائل را در دستور کار 
خود داریم و امیدواریم همان طور که در 
مسئله واکسیناسیون موفق بودیم در این 
حوزه نیز موفق باشیم. در مورد پرونده 
در  مناسبی  زیرساخت  نیز  الکترونیک 

وزارت بهداشت ایجاد شده است.
وی یکی از کارهای خوبی که در 
وزارت بهداشت انجام شده را، مشخص 
تیتک  سامانه  در  دارو  شناسه  شدن 
دانست و تصریح کرد: ما نیز این مسیر 
را ادامه خواهیم داد، اما یکی از مشکالت 
مملکت ما، مصرف بی رویه دارو است. 
جهان  در  باید  که  نسخه ای  متوسط 
تجویز شود یک و نیم دارو است، اما در 
این عدد سه قلم دارو است؛  کشور ما 
متأسفانه مردم ما معتقدند بیماری فقط 
با دارو درمان می شود درحالی که این 
ما کمرنگ  بین مردم  در  باید  فرهنگ 
تجویز  توقع  خود  پزشکان  از  که  شود 
دارو نداشته باشند. دارو تیغ دو لبه است 
می تواند  سالمتی  ایجاد  بر  عالوه  و 

عوارض خطرناکی نیز داشته باشد.
در  د:  دا مه  دا ا بهداشت  وزیر 
غیردارویی  روش های  نوین  پزشکی 
در حال افزایش است. دومین تجارت 
در  این  است.  دارو  نفت،  از  بعد  دنیا 
حالی لست که روش هایی مثل سلول 
درمانی و ژن تراپی می توانند بدون نیاز 
برطرف  را  افراد  بیماری های  دارو،  به 
کنند. اما خیلی ها به دنبال دارو هستند. 
از طرفی افراد باید توجه داشته باشند 
کاهش  و  زندگی  اصالح سبک  با  که 
مصرف قند، نمک، شکر، غذای چرب، 
با توجه به رژیم  افزایش تحرک و...  
به  ابتال  از  می توانند  مناسب  غذایی 
پرهزینه ای  و  خطرناک  بیماری های 
خون  ر  فشا و  قی  چا بت،  یا د مثل 
مصرف  نتیجه  در  و  کنند  جلوگیری 
در  برسانند.  ممکن  حداقل  به  را  دارو 
بهداشت  وزارت  جامعه،  یک  سالمت 
سایر  باید  و  است  کار  وجه  یک  فقط 
و  بررسی  مورد  نیز  مداخله گر  عوامل 
اصالح قرار گیرند. به طور مثال روغن 
در  باید  مردم  غذایی  مواد  و  مصرفی 
ممکن مصرف شوند  حالت  سالم ترین 
به  مردم  کردن  آگاه  با  موارد  این  که 

عهده رسانه ها است.
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زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه علمی کاربردی برای بهمن ۱۴۰۰ دانشجو می پذیرد
کاربردی  علمی  آموزش  مراکز   ۱4۰۰ بهمن  برای  دانشجو  پذیرش 
تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت مستقل مورد موافقت 

قرار گرفت.
به گزارش دنیای جوانان از دانشگاه جامع علمی کاربردی، یکصد و 
پنجاهمین جلسه کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش 
عالی با حضور محمدحسین امید رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر 

اعضای این کمیته تخصصی برگزار شد.
در این جلسه مطابق دستور گزارش تطبیقی از پذیرش دوره های کاردانی 
و کارشناسی مهر ۱۳۹۹ و ۱4۰۰ شامل مقایسه جذب دانشجو در مهر ۱4۰۰ 
در چهار گروه آموزشی، وضعیت جذب دانشجو پذیرفته شده در مهر ۱4۰۰ 
به جمعیت استان و همچنین  وضعیت تعداد رشته محل های مصوب چهار 

حوزه در کشور ارائه شد.
بر اساس این گزارش، در مهر ۱۳۹۹ میزان پذیرش دانشجو در ۵۱۸۷ 
کد رشته محل تعداد ۱۰۶ هزار و ۱۵۹ نفر بوده و در مهرماه ۱4۰۰ در ۵۱۵4 

کد رشته محل میزان پذیرش دانشجو ۱۰۵ هزار و ۱۹۱ نفر بوده است.
در این جلسه پذیرش دانشجو برای بهمن ۱4۰۰ مراکز آموزش علمی 
موافقت  مورد  مستقل  پذیرش  به صورت  دانشگاه  نظارت  تحت  کاربردی 

قرار گرفت.
همچنین درخواست ۶ متقاضی جدید برای ایجاد مرکز آموزش علمی 

کاربردی طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی در ۲۸ آبان 
آزمون های میان دوره پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی 
در آبان ماه ۱4۰۰ برگزار می شود و دانشجویان متقاضی می توانند از ۵ آبان 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
مرکز سنجش آموزش پزشکی جزییات ثبت نام و برگزاری آزمون های 
ماه  آبان  در  دندانپزشکی  و  پزشکی  پایه  پیش کارورزی، علوم  میان دوره 

۱4۰۰ را اعالم کرد.
داوطلبان تحصیل کرده در داخل کشور برای ثبت نام از روز چهارشنبه 
۵ آبان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱4۰۰ فرصت دارند به 
دانشگاه محل تحصیل خود در حوزه مراکز برگزار کننده آزمون های جامع 
علوم پایه و پیش کارورزی مراجعه یا با معرفی دانشگاه به نزدیکترین دانشگاه 

برگزار کننده آزمون مراجعه کنند.
داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور که در مرکز خدمات آموزشی 
وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده اند، باید قبل از ثبت نام از طریق سایت 
مرکز سنجش آموزش پزشکی، آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی )قسمت 
پرداخت هزینه( هزینه شرکت در آزمون را به صورت اینترنتی پرداخت کنند.

این داوطلبان باید با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه، یک قطعه 
عکس و کارت ملی به دانشگاه های علوم پزشکی برگزار کننده آزمون های 
جامع علوم پایه و پیش کارورزی از روز چهارشنبه ۵ آبان تا پایان وقت اداری 
روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱4۰۰ مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون های 

مذکور اقدام کنند.
آزمون های میان دوره ییش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی 

۲۸ آبان ماه ۱4۰۰ برگزار می شود.
آزمون پیش کارورزی پزشکی و آزمون علوم پایه دندانپزشکی ساعت 
۸:۳۰ صبح روز جمعه ۲۸ آبان و آزمون علوم پایه پزشکی ساعت ۱4 بعد از 

ظهر روز جمعه ۲۸ آبان به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

کارشناس خرید ارز دیجیتال کالهبردار از آب درآمد
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت فردی که در پوشش خرید ارز دیجیتال 

اقدام به کالهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی درباره دستگیری این فرد گفت: مدتی قبل یکی 
از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعالم کرد که چندی پیش از طریق فضای مجازی 
بود،  کرده  مطرح  دیجیتال  ارزهای  خبره  کارشناس  و  متخصص  را  خود  که  فردی  با 
آشنا شده و این فرد مدعی شده که می تواند با خرید ارز دیجیتال طی مدتی کوتاه سود 

کالنی به مالباخته پرداخت کند.
میلیارد  سه  و  کرده  اعتماد  فرد  این  به  مدتی  از  پس  نیز  شاکی  داد:   ادامه  وی 
دیگر  واریز وجه  از  اما پس  است،  داده  قرار  فرد  این  اختیار  در  را  از سرمایه اش  ریال 
مورد  شده  متوجه  که  بوده  هنگام  این  در  و  نداده  شاکی  تماس های  به  پاسخی  هیچ 

کالهبرداری قرار گرفته است.  
گودرزی با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع با فوریت در دستور کار ماموران 
پلیس فتا قرار گرفت، گفت:  ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بهره گیری از 
مهندسی معکوس موفق به شناسایی متهم این پرونده شده و پس از اخذ مجوز از مقام 
قضایی این فرد را در مخفیگاهش در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران دستگیر و به 

مقر پلیس فتا منتقل کردند.  
رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد:  متهم پس از دستگیری تحت بازجویی 
پوشش  در  از شهروندان  یعنی کالهبرداری  به جرم خود  آن  در جریان  و  گرفت  قرار 

کارشناس خبره بازار رمز ارز اعتراف کرد.
وی با بیان اینکه متهم بیش از هشت میلیارد ریال به همین شیوه از شهروندان 
کالهبرداری کرده بود، گفت:  همچنین تا کنون و در جریان رسیدگی به این پرونده ۱4 
شاکی شناسایی شده اند و اقدامات برای شناسایی دیگر شکات و مالباختگان همچنان 

در دستور کار قرار درد.
به گفته گودرزی، برای متهم پرونده ای تشکیل شده و این فرد برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده است.

داوطلبان  از  کنکور  آموزشگاه  مدرس  و  ژنتیک  دکتر  کالهبرداری 
رشته پزشکی

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام باند کالهبرداری که با طراحی سایت 
جعلی دانشگاه، اقدام به کالهبرداری از متقاضیان قبولی در رشته پزشکی کرده بودند، 

خبر داد.  
سردار علیرضا لطفی در حاشیه دستگیری این افراد با حضور در جمع خبرنگاران 
گفت:  در تاریخ هشتم شهریورماه امسال مردی ۵۵ ساله به پایگاه هشتم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ مراجعه و اعالم کرد که دارای فرزندی کنکوری است و اوایل سال با مرد 
جوانی آشنا شده که مدعی شده می تواند برای پسرش کرسی تحصیل در رشته پزشکی 
قراردادی  متهم  و  مالباخته  میان  نیز  منظور  به همین  کند.  اخذ  را  دانشگاه سراسری  
منعقد شده و ۵4۰ میلیون تومان نیز به متهم پرداخت و بنا شده تا ۲۰۰ میلیون تومان 
دیگر نیز بعد از تایید قطعی قبولی در سایت دانشگاه پرداخت شود. به همین منظور نیز 

یک برگه چک ۲۰۰ میلیون تومان به تاریخ پس از اعالم نتایج به متهم داده شده است.  
وی با اشاره به اظهارات شاکی ادامه داد:  مدتی بعد نیز متهم با ارسال لینک سایت 
یکی از دانشگاه های به نام کشور در رشته پزشکی اعالم کرده که نام فرزند مالباخته 
جزو قبول شدگان رشته پزشکی است و ۲۰۰ میلیون تومان بعدی را نیز نقد کرده است. 
اما زمانی که این فرزند این فرد برای ثبت نام به دانشگاه مذکور رفته، متوجه شده که 

سایت جعلی بوده و اصال این فرد در دانشگاه پذیرفته نشده است.  
لطفی با بیان اینکه احتمال تکرار جرائم مشابه وجود داشت، گفت:  در همین راستا نیز 
رسیدگی به موضوع به فوریت در دستورکار ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته 
و در جریان اقدامات انجام شده، ۱۶ تن دیگر نیز که با همین شیوه مورد کالهبرداری 
قرار گرفته بودند، شناسایی شدند. از این تعداد ۹ نفر به پلیس فتا، شش نفر به پلیس 
آگاهی شکایت کرده و یک نفر نیز در شهرستانی دیگر شکایت خود را ثبت کرده بود.  
برای  ماموران  تحقیقات  ادامه  به  اشاره  با  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رییس 
دستگیری این افراد، گفـت: با تجمیع اظهارات شکات، ماموران به سرنخ هایی رسیده 
و سرانجام متوجه شدند که سه مرد تحصیل کرده که آشنایی با شرایط و روند ثبت نام 
در دانشگاه ها دارند، اقدام به ایجاد این باند کرده  و با جعل سایت دانشگاه های معروف 

و درج نام شکات به عنوان پذیرفته شده از آنان کالهبرداری کرده اند.  
وی با بیان اینکه در هماهنگی با مقام قضایی این افراد در عملیاتی پلیسی دستگیر 
دکترای  مدرک  دارای  دستگیرشدگان  از  یکی  گفت:   شدند،  منتقل  انتظامی  مقر  به  و 
ژنتیک، نفر دوم مدرس آموزشگاه کنکور و نفر سوم هکر حرفه ای سایت بود. این افراد 
گرچه در ابتدا به حاضر به پذیرش جرم خود نبودند، اما در ادامه با شواهد و ادله مواجه 

شده و به جرم خود اقرار کردند.  
لطفی ادامه داد:  سردسته این باند در اعترافات خود گفت که به همراه دو نفر از 
از  یکی  که  کنکوری  آموزشگاه  طریق  از  و  گرفت  کالهبرداری  به  تصمیم  دوستانش 
به  که  کردند  متمولی  دانشجویان  شناسایی  به  اقدام  می کرد،  کار  آن  در  باند  اعضای 

دنبال قبولی در رشته هایی مانند پزشکی بودند.
رئیس پلیس آگاهی تهران  بزرگ ادامه داد:  این افراد با پیشنهاد قبولی تضمینی در 
دانشگاهی معتبر و رشته دلخواه مالباختگان را فریب داده بودند، گفت:  اعضای این باند 
مبالغ متفاوتی را از شکات دریافت کرده بودند که رقم قطعی آن در حال ارزیابی است.
باند که یک  اعضای  از  دیگر  یکی  با همکاری  ادامه  در  متهمان  داد:   ادامه  وی 
هکر حرفه ای است اقدام به ایجاد سایت جعلی دانشگاه مورد نظر کرده و با انتشار نام 

داوطلب در سایت مذکور مبالغی را از خانواده اخذ کرده بودند.
لطفی در پایان گفت:  با اعتراف متهمان دستگیر شده، اظهارات شکات و شواهد 
سایر  شناسایی  برای  پلیسی  تحقیقات  و  شده  تشکیل  متهمان  برای  پرونده ای  موجود 
آگاهی  پلیس  هشتم  پایگاه  کارآگاهان  سوی  از  باند  اعضای  احتمالی  باختگان  مال 

پایتخت ادامه دارد.  

شرور سابقه دار زمین گیر شد 
رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان گفت: باهوشیاری پلیس استان شرور سابقه دار 

زمین گیر شد.
و چاقوکشی  مورد شرارت  با وقوع یک  اظهار کرد:  احمدیان  احمدرضا  سرهنگ 
استان  عمومی  امنیت  پلیس  کار  دستور  در  موضوع  بالفاصله  خرم آباد،  شهر  در سطح 

قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اخالل در نظم و امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت توسط 
فرد شرور، با هماهنگی قضائی و پس از اقدامات اطالعاتی و تخصصی ماموران طی 
عملیاتی غافلگیرانه متهم را در یکی از محله های شهر خرم آباد شناسایی و دستگیر کردند.
تحویل  دار  سابقه  شرور  اینکه  به  اشاره  با  لرستان  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
مراجع ذیصالح شد، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطالعاتی و حضور مقتدرانه اجازه 
نخواهد داد هنجارشکنان و مخالن نظم و امنیت عمومی آرامش مردم را برهم بزنند.
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جواد احمدی

از فروش ۲00 میلیارد تراشه  مبتنی بر آرم تا مشکالت 
پیش رو؛ جایگاه فعلی آرم و آینده  این شرکت

آرم اعالم کرد شرکای تجاری اکوسیستمش بیش از ۲۰۰ میلیارد تراشه 
مبتنی بر معماری های این شرکت به  بازار عرضه کرده اند. کسب این رکورد برای آرم 
چندان هم تعجب آور نیست؛ زیرا این شرکت بر بازار میکروکنترلرها و گوشی های 
هوشمند فرمانروایی می کند. باوجوداین، درحالی که آرم محبوب ترین معماری را 

برای تولید پردازنده ها در اختیار دارد، با مشکالت زیادی نیز مواجه است.
معماری فراگیر

به گزارش تامز هاردِور، بعید به نظر می رسد امروزه در کارهای روزمره تان 
و  کامپیوتر ها  به طور کلی  چراکه  نکنید؛  استفاده  آرم  مبتنی بر  دستگاه های  از 
به طور خاص معماری آرم همه جا حضور دارند. آرم یکی از معدود شرکت هایی 
است که فناوری های آن تقریبا در هر دستگاهی استفاده شده است. هسته های 
 Mali IP و   M کورتکس   ،R کورتکس   ،A کورتکس  معماری  مبتنی بر 
پردازنده های  در  که  می آیند  به شمار  شرکت  این  مهم  معماری های  ازجمله 
از  بیش  تولید  گرافیکی  پردازنده های  و  میکروکنترلرها  کنترلرها،  مرکزی، 
۱،۶۰۰ شرکت در سراسر جهان به کار گرفته می شود. چه از گوشی هوشمند 
استفاده کنید یا یک ماشین، احتمال اینکه تراشه مبتنی بر آرم در آن استفاده 

شده باشد، بسیار زیاد است.
فعالیت های آرم همچنان در حال شتاب  گرفتن است. عرضه ۵۰ میلیارد 
تراشه به وسیله شرکای تجاری آرم ۲۳ سال )از ۱۹۹۱ تا ۲۰۱4( به طول انجامید. 
سپس، شرکای این شرکت بین سال های ۲۰۱4 تا ۲۰۱۷ تعداد ۵۰ میلیارد تراشه 
دیگر به بازار عرضه کردند. حدود چهار و نیم سال زمان نیاز بود تا این شرکت ها 
۱۰۰ میلیارد تراشه دیگر به بازار عرضه کنند. آرم می گوید در هر ثانیه، حدود 

۹۰۰ تراشه بر   اساس معماری های این شرکت تولید می شود.
با دستیابی به رکورد فروش ۲۰۰ میلیارد تراشه مبتنی بر معماری های آرم، 
واضح است این شرکت چقدر سریع می تواند به رکورد ۵۰۰ میلیارد و ۱ تریلیون 
 ،HPC ،برسد. با  توجه  به روی  کار  آمدن فناوری های مهمی مثل هوش مصنوعی
محاسبات سنگین، رباتیک و اینترنت اشیاء، به نظر می رسد شرکای تجاری آرم 
تا ده سال آینده، یک تریلیون  تراشه مبتنی بر فناوری های این شرکت را به بازار 

عرضه خواهند کرد؛ البته در این مسیر مشکالتی هم وجود دارد.
 CPU آرم می داند چگونه رقابت کند. این شرکت موفق شد معماری های
Arc و MIPS را کنار بگذارد و با قدرت دربرابر فناوری ها و معماری های 
گرافیکی پاور وی آر رقابت کند. بااین حال، آرم برای رشد اقتصادی بیشتر، باید 
برنامه های برتر مثل کامپیوتر های شخصی و مراکز داده را نیز مدنظر قرار دهد. 
در همین حال، این شرکت باید از مواضعش در بازارهای سنتی تراشه های کوچک 
ارزان قیمتی که در  مثل کنترلر ها و میکروکنترلرها پشتیبانی کند؛ تراشه های 

همه جا استفاده و در تعداد بسیار زیاد فروخته می شوند.
کامپیوتر های شخصی و مراکز داده

معماری ۶4 بیتی Armv۸ ازنظر فنی می تواند در کامپیوتر ها و سرورهای 
۲۰۱۱ به بعد استفاده شود؛ اما تاکنون فقط تعداد معدودی از شرکت ها ازجمله اپل، 
کوالکام، امپر )Ampere و )AWS سیستم-روی-چیپ هایی معرفی کرده اند که 
در  مقایسه  با پردازنده های AMD و اینتل، عملکرد رضایت بخشی برای استفاده در 
کامپیوتر های شخصی و سرورها دارد. سال ۲۰۱۹، آرم هسته اصلی خود را با نام 
تجاری نئو ِورس ))Neoverse معرفی کرد. پردازنده های مبتنی بر این هسته ها، 
قدرت کافی را برای استفاده در کامپیوتر ها و مراکز داده دردسترس قرار می دهند.

مبتنی بر  تراشه های  از  استفاده  اپل  که  زمانی  از  نیست  تعجب  جای 
بازار  در  آرم  سهم  کرده،  آغاز  خود  مک های  تولید  در  را  آرم  معماری های 
کامپیوتر های شخصی افرایش یافته است. شرکت تحلیلگر استراتژی آنالیتیکس 
آرم در  مبتنی بر  ))SoC لپ تاپ های  معتقد است درآمد سیستم-روی-چیپ 
سال ۲۰۲۱ درمقایسه با سال ۲۰۲۰ سه برابر افزایش خواهد یافت و به ۹4۹ 

میلیون دالر خواهد رسید.
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یک کارشناس اقتصادی 
با بیان اینکه ارز 4۲۰۰ تومانی 
و  مافیا  از  عده ای  دست  به 
رانت خواران رسیده، گفت: با حذف ارز 
رانت  مشتی  بالفاصله  تومانی   4۲۰۰
خوار نسبت به واردات این کارت های 
طرح  این  از  و  می کنند  اقدام  اعتباری 
هم در این مرحله از اجرا به منافعشان 

می رسند.
مرتضی افقه در گفت وگو با دنیای 
ارز  حذف  پیامدهای  درباره  جوانان، 
4۲۰۰ تومانی از واردات کاالهای اساسی 
اظهار داشت: بدون هیچ تردیدی حذف 
بازار  به  تومان شوک جدی  ارز 4۲۰۰ 
طبقات  حتی  طوریکه  به  می کند  وارد 
معیشتی  مشکالت  دچار  هم  متوسط 
جدی می شوند اما متاسفانه گروهی از 
اقتصاد خوانده های طرفدار بازار آزاد از 
 4۲۰۰ ارز  حذف  برای  اول  روز  همان 
البته خواسته  نِق می زدند  تومانی مدام 
نرخ  از  کمتر  ارز  گونه  هر  حذف  آنها 

بازار آزاد است.
هم  آزاد  بازار  ارز  داد:  ادامه  وی 
و  بی کفایتی ها  و  بی تدبیری  دلیل  به 
چند سال گذشته به دلیل تحریم ها به 
رقم هایی رسیده که حتی طبقات متوسط 

را هم به زیر خط فقر کشانده است.
افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
مسئوالن  کفایتی  بی  و  بی تدبیری  با 
دست  به  تومانی   4۲۰۰ ارز  مدیران  و 
رانت خواران رسیده  و  مافیا  از  عده ای 
که  نیست  مردم  تقصیر  فساد،  این  اما 
با گران کردن آن قصد حذف رانت و 

مبارزه با فساد را دارند.
وی با بیان اینکه سوال این است 
نظارتی  دستگاه های  و  دولت  چرا  که 
نمی کنند  شناسایی  را  رانتخواران  این 
گفت:باید  ندارند؟،  دسترسی  آنها  به  و 
دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند نه 
اینکه با مجازات کردن مردم  با حذف ارز 
4۲۰۰ تومانی جلوی رانت گرفته شود.

افقه تاکید کرد: موضوع مشخص 

این است که طبقات متوسط که به این 
رانت دسترسی ندارند و صاحبان رانت 
قدرت  خودشان  یا  تومانی   4۲۰۰ ارز 
سیاسی  قدرت  به  یا  دارند  سیاسی 
افراد  این  طریق  از  و  دارند  دسترسی 
می توانند رانت جویی کنند وگرنه برای 
وام  یک  گرفتن  حتی  متوسط  طبقات 
ساده بسیار دشوار است و جرات تاخیر 
یک ماهه در بازپرداخت این تسهیالت 
را ندارند حال سوال این است که چطور 
نمی توانند چنین رانت خواری هایی را در 
توزیع  ارز 4۲۰۰ تومان شناسایی کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
که  را  فردی  شناسایی  امکان  چطور 
انبوهی از ارز ارزان با این میزان تفاوت 
قیمت دریافت کرده، ندارند و به دنبال 
تومانی   4۲۰۰ ارز  حذف  راحت  روش 
که حق مردم است،  می روند. معتقدم 
این روند یا مشارکت در فساد است یا 

بی عرضگی در نظارت.
طرح  پیشنهاد  به  اشاره  با  وی 
کارت  ارایه  که  ترجیحی  ارز  جایگزین 
بار  چند  داشت:  اظهار  است،  اعتباری 
با  را  نارکارآمدی  سیاست های  چنین 

توجیه اینکه افزایش قیمت ها ناشی از 
به دست  نهایت  در  ارزی  یارانه  حذف 
خود مردم و مخاطبان هدف برمی گردد 
مانند  رساندند.   اجرا  به  کشور  در 
محمود  که  یارانه ها  هدفمندی  طرح 
در  و  رساند  اجرا  به  را  آن  احمدی نژاد 
نهایت هم اساسا یارانه ها هدفمند نشدند. 
در روند اجرای این طرح هم شاهد آن 
بودیم که سهم طبقات با درآمد باال از 
یارانه ها بیشتر از دهک های کم درآمد 
بود. از سوی دیگر پس از دو سال موجی 
از افزایش قیمت ها رخ داد و اثر یارانه 
4۵ هزار ۵۰۰ تومانی کامال خنثی شد.

هم  شرایط  این  در  افزود:  افقه 
تومانی   4۲۰۰ ارز  جای  به  می گویند 
کارت اعتباری می دهند . اساسا به فرض 
اینکه کارت اعتباری فقط به دهک های 
بروکراسی  کند،  پیدا  اختصاص  درامد 
که  است  ای  گونه  به  کشور  در  حاکم 
معموال در چنین شرایطی قسمت اول که 
حذف ارز 4۲۰۰ تومانی است به راحتی 
افزایش قیمت ها  انجام می شود چراکه 
کار بسیار راحتی است اما قسمت دوم 
به مردم  باید  را  از آن  که پول حاصل 

برگردانند به دلیل ناکارآمدی ها یا به اجرا 
نمی رسد یا در صورت اجرا بعد از مدت 

کوتاهی مستهلک می شود.
درباره  اقتصادی  کارشناس  این 
دوم  بخش  اجرای  در  تاخیر  احتمال 
این پروژه که پس از حذف ارز 4۲۰۰ 
باید کارت اعتباری به مردم داده شود، 
گفت: دولت باید بداند که جرات تاخیر 
چراکه  ندارند  را  دوم  بخش  اجرای  در 
لبریز  معیشتی   مباحث  در  مردم  صبر 
شده و اگر نسبت به حذف یارانه ها اقدام 
کنند بدون اینکه پول حاصل از آن را به 
مردم برگردانند،تنش های سیاسی جدی 

در کشور رخ خواهد داد!
بالفاصله  البته  کرد:  تاکید  وی 
مشتی رانت خوار نسبت به واردات این 
کارت های اعتباری اقدام می کنند و از 
این طرح هم در این مرحله از اجرا به 
دانم  می  بعید  اما  رسند  می  منافعشان 
جامع  بانک  آمارها  و  دیتا  بخش  در 
اطالعاتی از گروه های مخاطب وهدف 
این  باز هم  بنابراین  باشد  وجود داشته 
یارانه به دست طبقات باالتر از متوسط 

می رسد.

بازدید رئیس هیات مدیره و هیات همراه از شعبه مسجد کبود تبریز
عبدالحسین پهلوان، رئیس هیات مدیره بیمه دانا و هیات همراه از شعبه مسجد 

کبود تبریز بازدید کردند.
از روابط عمومی بیمه دانا، ایرج عبدالهی رئیس   به گزارش درآمد نیوز به نقل 
شعبه مسجد کبود تبریز اعالم کرد: در این بازدید که روز ۲۶ مهر ماه جاری انجام شد، 
ضمن گفتگو با همکاران، مهمترین موانع و مشکالت کاری شعبه مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و بر تداوم همکاری و تعامل هر چه بیشتر شعب تبریز با حداکثر توان در 

جهت پیشبرد اهداف عالی شرکت تاکید شد.
در این بازدید آقایان فتح الهی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سرمایه انسانی و 

سماوی مدیر ساختمان، رئیس هیات مدیره را همراهی کردند.

رشد ۱۴۶ درصدی صادرات از گمرکات اردبیل
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی 
از  اینکه ارزش صادرات  بیان  این خبر و  با اعالم  ایران )شادا(، سید احسان خاندوزی 
گمرکات اردبیل بالغ بر ۱۹۰ میلیون دالر بوده است، تأکید کرد: درصورت برنامهریزی 

مناسب، این رقم می تواند به اعداد بسیار باالتری بالغ شود. 
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه به لحاظ رونق و وصولی مالیات هم بیش از ۱۰۰ 
درصد این اتفاق رخ داده است افزود : در بانک های تجاری و تخصصی دولتی استان 
اردبیل, خوشبختانه نسبت تسهیالت به سپرده ها نسبت خوبی است به نحوی که بیش 
از آن چیزی که مردم استان اردبیل در بانکهای دولتی و تخصصی و بطور مشخص، 
بانک های کشاورزی و صنعت و معدن، سپردهگذاری میکنند، تسهیالت می گیرند. این 
در حالی است که در مورد بانک های خصوصی شده و بانک هایی که از ابتدا خصوصی 

بوده اند، این نسبت، چیزی حدود 4۲ درصد است. 
وزیر اقتصاد تصریح کرد: گردش مالی بسیاری از طرحها و پروژههای استان اردبیل 

از طریق افزایش ماندگاری تسهیالت در خود استان باید انجام شود . 
دکتر خاندوزی در ادامه با یادآوری اینکه بنا بر گفته مسئوالن و فعاالن اقتصادی 
استان اردبیل، میزان تحرک سفارت ایران در کشور آذربایجان، تأثیر زیادی در رونق 
اقتصادی منطقه دارد و هرچه رفت و آمد و مراودات مسافری و کاالیی ما بیشتر شود 
منافع بیشتری عاید مرزنشینان می شود ، خواستار تحرک بیشتر سفارت ایران در این 

کشور همسایه شد. 
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نهایی سازی امور مربوط 
به ایجاد منطقه آزاد اردبیل، جزو مطالبات جدی مردم استان است، گفت: چون مصوبه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مصوبه مجلس شورای اسالمی در این خصوص، تفاوت 
هایی داشت؛ باید نقشه نهایی منطقه آزاد اردبیل به سرعت نهایی شود و اگر بتوان مسئله 
تعیین تکلیف نقشه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی اردبیل را ظرف یک ماه آینده به نتیجه 

رساند، خبر خوشی برای مردم استان خواهد بود. 
دکتر خاندوزی افزود : مسئله بعدی، رسیدگی به وضعیت نابسامان جاده ترانزیت 

بیله سوار است که در این خصوص باید اقدامات الزم به سرعت انجام شود .

»بیمه موبایل سامان« اغلب خطرهای رایج تلفن های همراه را پوشش 
می دهد.

مدیر بیمه های مهندسی شرکت بیمه سامان تاکید کرد که »بیمه موبایل سامان« 
اغلب خطرهای رایج تلفن های همراه را پوشش می دهد.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، محمدرضا 
آقاجانی با بیان این که »موبایل« این روزها دیگر تنها یک وسیله برای برقراری تماس 
تلفنی یا تصویری نیست، بلکه به جزئی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است، افزود: 
اداری و شخصی در موبایل ها ذخیره می شود که ممکن  از اطالعات مالی،  انبوهی 
است ارزش آنها برای یک فرد حیاتی باشد، اما همین وسیله بسیار ارزشمند، هر لحظه 

در معرض خطر است.
از  استفاده  اجتماعی،  های  شبکه  و  اینترنت  توسعه  با  که  این  به  اشاره  با  وی 
موبایل بسیار فراگیر شده است و کمتر کسی را می توان یافت که از این ابزار قدرتمند، 
از خطرات تهدید کننده  استفاده نکند، اظهار کرد: در چنین شرایطی، یکی  به شکلی 
دارندگان موبایل، از دست دادن آن به هر شکل ممکن است. سقوط از ارتفاع، افتادن در 
آب یا سوختن دستگاه به هر دلیل، می تواند موبایل هر فرد را در یک لحظه به وسیله 

ای ناکارآمد تبدیل کند.
مدیر بیمه های مهندسی شرکت بیمه سامان به افزایش نرخ ها در بازار و به تبع 
آن افزایش قیمت موبایل ها اشاره کرد و با بیان این که اکنون قیمت یک موبایل ساده 
هوشمند با نرخ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برابری می کند، ادامه داد: در 
چنین شرایطی، گرچه بازیابی اطالعات موجود در یک موبایل آسیب دیده می تواند کمی 
زمان بر باشد، اما ممکن است ابتدا مالک موبایل باید به فکر تعمیر آن و یا خرید یک 
دستگاه موبایل جدید باشد؛ کاری که می تواند در به یک چالش برای هر فرد تبدیل شود.

آقاجانی بهترین کار برای جبران چنین خسارتی را استفاده از یک پوشش بیمه 
ای دانست که در صورت وقوع حادثه، بتوان به آن تکیه کرد و از خدمات آن بهره برد 
و افزود: شرکت بیمه سامان با شناخت چنین تهدیدهایی در بازار موبایل کشور، » بیمه 
موبایل سامان « را ارائه کرده است تا خیال دارندگان این نوع دستگاه را از بابت جبران 

خسارت وارده راحت کند.
به گفته او، »شکستگی بر اثر ضربه« که یکی از شایعترین خسارت های پیش روی 
هر دستگاه موبایل است، جزو مهمترین پوشش های این بیمه نامه است. »آب خوردگی 
و نفوذ مایعات« نیز از پوشش هایی است که هر دارنده موبایل، به آن هم نیازمند است.

وی افزود: پوشش »نوسانات برق« به ویژه در روزهایی که با قطعی برق مواجه 
بودیم، بسیار مورد استقبال بیمه گذاران شرکت بیمه سامان قرار گرفته بود و از سوی 

دیگر پوشش »سرقت با شکست حرز« نیز در این بیمه نامه قابل ارائه است.
مدیر بیمه های مهندسی شرکت بیمه سامان ادامه داد: آبدیدگی، نم زدگی، نوسانات 
برق، القاء الکتریکی، ضربه خوردگی، شکست، آتش سوزی، انفجار، سیل و طوفان، همه 
خساراتی هستند که در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند، اما بیمه گذاران باید 
دقت کنند که »پوشش سرقت با شکست حرز« صرفا از اتومبیل، محل کـــار و منزل 

تحت پوشـــش است.
 ir.https://di.si۲4 در  توانید  می  را  نامه  بیمه  این  درباره  بیشتر  اطالعات 

مشاهده کنید.

بانک  اجتماعی  مسئولیت های  از  مدرسه سازی  فعالیت های  قطار 
پاسارگاد به نهبندان رسید

توابع استان خراسان جنوبی؛ قطار  از  نهبندان  افتتاح مدرسه در شهرستان  آیین 
فعالیت های مدرسه سازی از مسئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد به نهبندان رسید.

از  مدرسه سازی  حوزه  در  خود  فعالیت های  مجموعه  ادامه  در  پاسارگاد  بانک 
مسئولیت اجتماعی، این بار مدرسه ای را در روستای گلگزی از توابع شهرستان نهبندان 

استان خراسان جنوبی افتتاح کرد.
به گزارش درآمد نیوز و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، در روز شنبه مورخ 
قهرمان کشتی کشورمان،  پاسارگاد، رسول خادم  بانک  مدیران  با حضور  ۲4مهر۱4۰۰ 
پرویز پرستویی هنرمند گرامی و جمعی از مسئوالن محلی، مدرسه ای در روستای گلگزی 
افتتاح شد. با ساخت این مدرسه شرایط تحصیل برای فرزندان عزیزمان در این روستای 
راه های  بودن  به صعب العبور  باتوجه  و  مهیا گشت  اطراف  روستاهای  و  کمتربرخوردار 
دست رسی به این منطقه شرایط ادامه تحصیل برای دانش آموزان این منطقه تسهیل شد.

گفتنی است این مدرسه با حمایت مالی بانک پاسارگاد وهمراهی موسسه فرهنگی 
هنری خادمین علی ابن ابیطالب )ع( تقدیم فرزندان ایران عزیزمان شده و به نام بانوی 
قهرمان رشته تیراندازی کشورمان حاضر در المپیک ۲۰۲۱، سرکار خانم نجمه خدمتی 

نام گذاری شده است.

نماینده بیمه رازی در مشهد: 
به برند بیمه رازی وفادارم

بیمه  روابط عمومی شرکت  نماینده ها توسط مدیر  با  رویداد یکشنبه ها  پنجمین 
رازی با سه نماینده از شهر مشهد مقدس همزمان با اولین سفر استانی مدیرعامل این 

شرکت برگزار شد.
رویداد  پنجمین  رازی،  بیمه  بین الملل شرکت  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
یکشنبه ها با نماینده ها به میزبانی شهر مشهد مقدس و همزمان با اولین سفر استانی 

مدیرعامل شرکت توسط دکتر ناصرالدین اسل
در این دیدار وفایی با استقبال از دیدار مستقیم مدیر روابط عمومی شرکت بیمه 
رازی با نمایندگان گفت: همکاری با شرکت بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بخش 
خصوصی برای من لذت بخش است و با توجه به فعالیت شخصی خود برای این برند، 
همواره به شرکت بیمه رازی وفادار هستم. او با بیان اینکه باید تابلوهای تبلیغاتی نماینده ها 
در استان خراسان در فرآیند یکسان سازی قرار بگیرد، خواستار ارائه کمک هزینه تهیه 

و نصب تابلو جهت نمایندگان صاحب ملک شد.
همچنین روح افزا دیگر نماینده بیمه رازی در شهر مشهد مقدس با تقدیر از حضور 
مدیرعامل بیمه رازی در این شهر گفت : دیدار مستقیم مدیرعامل با نمایندگان بی نظیر 
بود و به نمایندگان جهت و انگیزه داد.او ادامه داد: اقدامات چند ماه اخیر روابط عمومی 

بیمه رازی در عملکرد شعب و نمایندگان تاثیرگذار بوده است.
و  دفاتر  انتها خواستار یکسان سازی  در  در شهر مشهد  رازی  بیمه  نماینده  این 

اعطای سهام به نمایندگان شد.
گفتنی است »یکشنبه ها با نماینده ها« برنامه جدید روابط عمومی بیمه رازی 
است که هر یکشنبه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی در دفاتر 

نماینده ها حاضر و از مشکالت و اقدامات آنها مطلع می شود.
امی فرد- مدیر روابط عمومی شرکت بیمه رازی در دیدار با آقایان وفایی، حسینی پور 

و روح افزا نمایندگان بیمه رازی در شهر مقدس مشهد برگزار شد.

پرجمعیت ترین  برابر   ۳ ایران،  بنزین  مصرف  سرانه 
کشور جهان

بنزین مصرف  لیتر  میلیون  روزانه ۸۵  نفری  میلیون  با جمعیتی ۸4  ایران 
می کند. این در حالی است که مصرف بنزین در چین با جمعیتی ۱.۵ میلیارد نفری 
روزانه 4۵۰ میلیون لیتر برآورد می شود که نشان می دهد سرانه مصرف بنزین در 

ایران سه برابر پر جمعیت ترین کشور جهان است.
مصرف انواع حامل های انرژی در ایران از میانگین جهانی بسیار باالتر است. 
این موضوع در کنار قیمت پایین حامل های انرژی باعث شده تا ایران باالترین 

پرداخت کننده یارانه انرژی در جهان باشد.
تا آنجا که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، حدود ۹۰ درصد از یارانه 

پنهانی که در کشور پرداخت شده در حوزه انرژی بوده است.
 بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی 

که در کشور پرداخت شده در حوزه انرژی بوده است.
ایران در مجموع سال گذشته حدود ۱.4 هزار هزار میلیارد تومان یارانه در 
بخش انرژی پرداخت کرده که ۷۰ درصد آن در حوزه گاز بوده است. بعد از آن نیز 
فرآورده های نفتی شامل سوخت مایع، ۲۸ درصد از یارانه پنهان بخش انرژی را 
بلعیده و تنها حدود ۲ درصد از یارانه انرژی در بخش آب و برق پرداخت شده است.

این اعداد نشان می دهد که معادل ۲۹ درصد از حجم نقدینگی کشور در سال 
گذشته سهم یارانه پرداختی به گاز بوده است. معادل ۱۱.۵ درصد از نقدینگی نیز 

برای یارانه فرآورده های نفتی صرف شده است.
بد مصرفی ایرانی ها در گاز باعث شده تا اگرچه دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز 
جهان و چهارمین کشو تولید کننده گاز دنیا هستیم اما با اولین وزش باد سرد پاییزی، 
دلهره تامین سوخت زمستانی مهمانمان باشد زیرا هنوز که هوا سرد نشده، مصرف 

گاز در کشور در بخش خانگی و تجاری، جهشی ۸۲ درصدی را نشان می دهد.
شرایط در مصرف فرآورده های نفتی نیز چندان بهتر نیست

سال گذشته در این بخش 4۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده،  این 
در حالی است که مجموع مصارف هدفمندی یارانه ها در سال ۹۹، تنها ۷۳ هزار 

میلیارد تومان بوده است.
این بدان معنا است که ۵.۵ برابر بیشتر از مصارف هدفمندی یارانه ها برای 

پرداخت یارانه فرآورده های نفتی صرف شده است.
آمار دیگری نیز حکایت از آن دارد که فرآورده های نفتی در سال گذشته 

۸4.۵ درصد از یارانه نقدی را به خود اختصاص داده اند.
افزایش سهم یارانه فرآورده های نفتی بیش از هر چیز به دلیل ثبات قیمت 

فرآورده ها در کشور و افزایش قیمت فوب خلیج فارس است.
تا آنجا که بر اساس آمار شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران، اگرچه قیمت بنزین صادراتی معادل ۱۱ هزار تومان در هر لیتر است، این 
سوخت در کشور با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان به صورت سهمیه ای و تنها ۳ هزار 

تومان به قیمت آزاد به فروش می رسد.
یعنی بنزینی که در کشور مصرف می شود اگر صادر شود درآمد بیشتری بین 
۸ هزار تومان تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در هر لیتر برای کشور به دنبال خواهد داشت.

با این حال بد مصرفی در این زمینه نیز دردسرساز شده تا زنگ خطری برای 
صادرات بنزین ایران باشد.

ایران با جمعیتی نزدیک به کشور ترکیه، در مقایسه با این کشور ۱۰ برابر 
بنزین بیشتری مصرف می کند.

حتی اگر میزان مصرف نسبت به جمعیت را نیز در نظر بگیریم، ایرانی ها سه 
برابر چین بنزین مصرف می کنند. چین با جمعیتی ۱.۵ میلیارد نفری روزانه 4۵۰ 
میلیون لیتر بنزین می سوزاند و ایران با جمعیتی ۸4 میلیون نفری، ۸۵ میلیون لیتر 

بنزین را در روز مصرف می کند.
این وضعیت باعث شده تا در صورت تداوم رشد مصرف بنزین در کشور، 

بازارهای صادراتی ایران در خطر باشد.

یک کارشناس اقتصادی بررسی کرد؛

ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشارکت در فساد و بی کفایتی در نظارت!
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زیر نظر: محمد امامی

تداوم افزایش قیمت نفت
قیمت نفت هفته گذشته که توجه بازار به افت شدید ذخایر نفت آمریکا 
جلب شد، با وجود پایین آمدن قیمتهای زغال سنگ و گاز، رشد هفتگی 

دیگری به ثبت رساند.
بهای معامالت نفت برنت با ۹۲ سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش، در ۸۵ 
دالر و ۵۳ سنت در هر بشکه بسته شد. این شاخص روز پنج شنبه به ۸۶ دالر 
و ۱۰ سنت صعود کرده بود که باالترین قیمت سه سال اخیر بود و برای کل 
هفته یک درصد افزایش به ثبت رساند که هفتمین رشد هفتگی متوالی بود.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۲۶ سنت 
معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و در ۸۳ دالر و ۷۶ سنت در هر بشکه بسته 
شد. این قرارداد برای کل هفته ۱.۷ درصد رشد کرد و برای نهمین هفته 

متوالی افزایش یافت.
قیمتها تحت تاثیر نگرانیها نسبت به کمبود زغال سنگ و گاز در چین، 
هند و اروپا که باعث شده است بعضی از شرکتهای نیرو به جای گاز، به 
استفاده از نفت کوره و دیزل روی بیاورند، پشتیبانی شده اند. با این حال 
اظهارات والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه که اعالم کرد گروه اوپک 
افزایش  از میزان اعالم شده  اندکی بیش  را  تولیدش  پالس ممکن است 

دهد، باعث ریزش قیمتها در روز پنج شنبه شده بود.
طبق پیش بینی اداره ملی اقیانوسی و جوی، هوای زمستانی در اکثر 
نقاط آمریکا پیش بینی می شود گرمتر از حد معمول باشد. عاملی که هفته 
گذشته از قیمت نفت آمریکا پشتیبانی کرد، ذخایر اندک در قطب کاشینگ 
اوکالهاما بود. گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت در 
کاشینگ اوکالهاما به ۳۱.۲ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده که پایینترین 

حد از اکتبر سال ۲۰۱۸ است.
تحلیلگران شرکت PVM در یادداشتی با اشاره به تقاضای امسال که 
باالترین رکورد برای این وقت از سال از سال ۲۰۰۷ است، نوشتند: به نظر 
می رسد تقاضا برای بنزین آمریکا با وجود باال بودن قیمتها، یک تابستان 

گرم را تجربه می کند.
عرضه  گفت:  فیوچرز  پرایس  گروه  در  ارشد  تحلیلگر  فالین،  فیلیپ 
موارد  گیری  اوج  احتمال  درباره  تنها  بازار  و  است  بسیار محدود  همچنان 

کووید در روسیه، چین و آلمان نگران است.
پس از این که آنگال مرکل، صدراعظم آلمان گفت: پاندمی هنوز تمام 
نشده است، قیمتها از اوجی که در اواسط معامالت داشتند، عقب نشینی کردند.

جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا هم اظهار کرد: نمی تواند یک 
موج دیگر کووید ۱۹ در زمستان امسال را منتفی کند.

شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شرکتهای انرژی 
آمریکایی هفته گذشته برای نخستین بار در هفت هفته اخیر شمار دکلهای 
حفاری نفت و گاز طبیعی را کاهش دادند. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز 
طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، با یک حلقه کاهش، به ۵4۲ 
حلقه رسید. با وجود کاهش هفتگی، شمار دکلهای حفاری همچنان ۲۵۵ 
حلقه معادل ۸۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته باالتر است. شمار 
دکلهای حفاری نفت با دو حلقه کاهش، به 4۳۳ حلقه رسید و شمار دکلهای 

حفاری گاز با یک حلقه افزایش، به ۹۹ حلقه رسید.
بر اساس گزارش رویترز، رشد حدود ۷۲ درصدی قیمتهای نفت در سال 
میالدی جاری بعضی از شرکتهای انرژی را تشویق کرده است میزان هزینه 
برای حفاری و تکمیل چاهها را افزایش دهند. طبق پیش بینی دولت آمریکا، 
تولید نفت این کشور در سال ۲۰۲۱ به ۱۱ میلیون بشکه در روز در مقایسه 
با ۱۱.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا می کند اما در سال 

۲۰۲۲ به ۱۱.۷ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
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زیر نظر: بهنام مومنی

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
باال بودن نرخ تورم، بزرگترین مشکل اقتصاد 

ایران است
در  سیاست گذاران  از  بسیاری  می گوید  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نائب 
ایران به جای حل مشکالت ریشه ای، دیواری کوتاه تر از صادرکنندگان برای 

فشار و تنبیه پیدا نکرده اند.
که  چالشی  خطرناک ترین  و  مهم ترین  کرد:  اظهار  ورزی  حسین سالح 
امروز اقتصاد ایران با آن رو به روست، باال بودن نرخ تورم و فشاری است که 
این نرخ بر روی زندگی مردم گذاشته است. در چنین بستری اما به جای آنکه 
ما به سراغ حل مشکل ریشه ای تورم برویم، به دنبال آن هستیم تا با استفاده 
از ارز چاره ای پیدا کنیم و در این بین فشار بر صادرکنندگان را افزایش داده ایم. 
در سال های گذشته هر بار که نوسانی در نرخ ارز به وجود آمده، مسئوالن به 

سراغ صادرکنندگان رفته و آنها را مقصر کرده اند.
وی با بیان اینکه سیاست های غلط و فشارهای خارجی خود را در کاهش 
سهم ایران از تجارت بین المللی نشان می دهد بیان کرد: بر اساس آمارهای 
رسمی، سهم ایران از کل تجارت جهانی در سال ۱۳۹۵، حدودا ۰.۳ درصد بوده 
اما این عدد در سال ۱۳۹۹، به ۰.۲ درصد کاهش یافته است، ما باید بررسی 

کنیم که چگونه ایران جایگاه خود را در این حوزه از دست داده است.
به گفته نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، میزان کل تجارت خارجی ایران در 
سال گذشته نیز نسبت به سال ۱۳۹۸، حدودا ۱۳ درصد کاهش یافته که جدای 
از کرونا، نمی توان نقش تحریم ها را نیز در نزولی شدن این آمار نادیده گرفت.

نیز  داخل  در  بین المللی،  مشکالت  کنار  در  اینکه  بیان  با  ورزی  سالح 
بسیاری از مشکالت در مسیر صادرکنندگان باقی مانده اند، توضیح داد: جدای 
در  که  ببینیم  باید  ما  اف،  تی  ای  اف  حوزه  در  محدودیت هایی  و  تحریم  از 
داخل چه کرده ایم. متاسفانه در حوزه تجارت، همچنان زیرساخت های ما در 
بخش های بازرگانی، لجستیک، حمل و نقل، بیمه و بسیاری از دیگر بخش ها 

با مشکل مواجه است.
وی که در یک برنامه تلوزیونی سخن می گفت، ادامه داد: به این مسائل 
ساختاری باید عدم اطمینان به آینده و اجرای سیاست های متناقض و مشکل 
آفرین برای تولید را نیز اضافه کنیم، تمام این مشکالت تاثیر خود را بر صادرات 
کشور می گذارند و ما شاهد آن بودیم که با وجود باال رفتن نرخ ارز در سال های 
اخیر، متاسفانه امکان استفاده از شرایط و افزایش آمار صادراتی کشور ممکن نشد.

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تدریج  به  خودرو  قیمت  اینکه  بیان  با 
یافت،  خواهد  کاهش  سال  پایان  تا 
خودرو  بازار  کنونی  قیمت های  گفت: 

غیرمنطقی است و باید کاهش یابد.
شنبه  روز  امین  فاطمی  سیدرضا 
تولید  خط  افتتاح  آیین  در  و  گذشته 
جمع  در  تیک  توما ا ا  ر تا خودروی 
اولویت هایی  از  افزود: یکی  خبرنگاران 
وزارت  در  حضور  نخست  روز  از  که 
کرده ام،  دنبال  وتجارت  معدن  صنعت، 
رسیدگی به گلوگاه ها و شناسایی موانع 

صنعت خودرو بوده است.
وی قول داد: سال آینده تولیدخودرو 
به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی 
به قرعه کشی نباشد و قرعه کشی محلی 

از اعراب نداشته باشد.
برنامه  د:  ادامه دا امین  فاطمی 
دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در این صنعت 
سمتی  به  تدریج  به  و  شده  طراحی 
یابد  قیمت هاکاهش  تا  رفت  خواهیم 
ملموس  سال  پایان  تا  مهم  این  و 

خواهد شد.
افزایش تولید خودرو به ۱.۶ میلیون 

دستگاه در سال ۱4۰۱
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
تا پایان سال دست کم ۱۰۰ هزار خودرو 
بیش از برنامه طراحی شده امسال تولید 
خواهد شد، همچنین تولید در سال آینده 
۱.۶ میلیون دستگاه خواهد شد و دیگر 

قرعه کشی نخواهیم داشت.
سوالی  به  پاسخ  در  امین  فاطمی 
خودرو  صادرات  امکان پذیری  درباره 
هم افزود: امسال امکان صادرات وجود 
داشت اما به دلیل نیاز داخل از خودرو 
داشته  داخل  به  نگاه  خواستیم  سازان 

خودرو  قطعات  می توانند  گرچه  باشند 
صادر کنند.

وی خاطرنشان کرد: از هم اکنون 
برنامه ریزی  خودرو  صادرات  برای 
شده و در همین زمینه سازمان توسعه 
تجارت جلساتی با خودروسازان برگزار 
کرده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: اکنون سایت گروه صنعتی ایران 
آذربایجان  جمهوری  کشور  در  خودرو 
فعال است و در چند کشور دیگر نیز در 
حال فعال کردن دیگر سایت ها هستیم 
و در ماه های آتی خبرهای خوبی در این 

زمینه خواهیم داشت.
فاطمی امین از فعال سازی یکی از 
این خطوط در آینده نزدیک خبر داد و 
گفت: آبان ماه به کشوری که دو خط 
خواهم  سفر  داریم،  فعال  خودروسازی 
صنعتگران  و  وزیر  نخست  با   و  کرد 
این کشور مالقات هایی خواهیم داشت 
سایپا  و  خودرو  ایران  تولید  خطوط  تا 

فعال شوند.
وی همچنین در خصوص واردات 
در  خودرو  واردات  تصریح کرد:  خودرو، 

مجموع می تواند برای این صنعت مفید 
دلیل  به  و  کنونی  مقطع  در  اما  باشد، 
اینکه تعادل ارزی کشور به هم می ریزد، 

مناسب نیست.
صنعت  اکنون  شد:  یادآور  وی 
و  است  مواجه  مشکالتی  با  خودرو 
کیفیت  خواسته ایم  صنعت  مدیران  از 
را  مشتریان  رضایت  همچنین  و  تولید 

افزایش دهند.
نادرست  بورس  در  خودرو  عرضه 

است
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
را  بورس  در  خودرو  عرضه  همچنین 
مفهومی نادرست برشمرد و یادآور شد: 
و  کامودیتی ها  برای  سازوکاری  بورس 
کاالهای پایه ای دارد و خودرو به هیچ 

عنوان در مصداق آن قرار نمی گیرد.
وزیر  بر  عالوه  مراسم  این  در 
وزارتخانه،  صنایع  امور  معاون  صنعت، 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
نمایندگان  برخی  اسالمی،  شورای 
و  یران خودرو  ا مدیرعامل  مجلس، 
اعضای انجمن های خودروسازان و قطعه 

سازان خودرو حضور داشتند.
پروژه خودروی پژو ۳۰۱ قرار بود 
با همکاری فرانسوی ها راهی جاده ها و 
ایران شود که تحریم های  خیابان های 
متخصصان  اما  شد،  آن  مانع  آمریکا 
ایرانی با استفاده از زیرساخت های فراهم 
شده توانستند پروژه جدید K۱۳۲ را کلید 
بزنند که محصول نهایی آن با نام تارا 

به تولید رسید.
فرانسوی ها  خروج  که  حالی  در 
پس  یران  ا خودروسازی  فضای  از 
علیه  آمریکا  تحریم های  دوم  دور  از 
بر  را  زیادی  هزینه های  کشورمان، 
صنعت خودروسازی و قطعه سازی ایران 
تحمیل کرده و سرمایه گذاری های زیاد 
انجام شده را بی نتیجه جلوه می داد، اما 
صنعتگران و مهندسان ایرانی با تالش 
خود توانستند در نهایت پروژه پژو ۳۰۱ 
را به تارا تبدیل کرده و آن را به نتیجه 
برسانند. خودرویی که در قالب تهاجمی 
و متهورانه آن، بلوغ طراحی خودروسازی 

ایران را نشان می دهد.
بخار  اسب   ۱۱۵ با  خودرو  این 
یورو۵،  آالیندگی  استاندارد  با  قدرت، 
سیستم  برقی،  فرمان  ز  ا ر  برخوردا
ایمن  بسیار  ترمز  الکترونیکی،  پایداری 
غیرمستقیم  تشخیص  سامانه  و   ESC
در  و  است   )TPMS ( الستیک  باد 
ایمنی  با  ورق های  از  آن  بدنه  ساخت 

باال استفاده شده است.
پاس  تارا،  ویژگی های  مهمترین 
تولید  ۸۵ گانه،  استانداردهای  کردن 
قطعات با حداکثر خودکفایی و کمترین 
ارزبری از ابتدای عرضه به بازار و رعایت 
فرآیندهای  در  محیطی  زیست  مسائل 

تولید قطعات آن است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت:

قیمت  خودرو باید تا پایان سال کاهش یابد!
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و  مل  مدیرعا نشست 
ایران خودرو  شرکت  معاونین 
و  ه  یر ت مد هیأ ئیس  ر با 
با  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
هدف برنامه ریزی برای انجام اقدامات 
بزرگ  صنعت  دو  این  میان  مشترک 

برگزار گردید. 
مدیرعامل  طیب نیا  محمدیاسر   ،
این  ابتدای  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
نشست اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره 
توسعه  حتی  و  داخل  تقاضای  تأمین 
صادرات را وظیفه خود دانسته و تالش 
انتظارات  شکل  بهترین  به  تا  می کند 
برآورده  را  پایین دستی  صنایع  و  بازار 
کند، به طوری که در حال حاضر بیش 
ایران خودرو  شرکت  نیاز  درصد   ۹۰ از 
شرکت  توسط  فوالدی  محصوالت  به 
فوالد مبارکه تأمین می شود و در عین 
جزو  کیفیت محصوالت،  ارتقای  حال، 
توسعه ای  استراتژی های  و  اولویت ها 
شرکت فوالد مبارکه می باشد که البته 
کیفی  استانداردهای  افزایش  علی رغم 
خودروسازی در سال های گذشته، ما نیز 
به عنوان تأمین کننده مواد اولیه صنعت 
تا  می دانیم  خود  وظیفه  خودروسازی، 
و  ببریم  باالتر  را  محصوالت  کیفیت 

و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  مهم  این 
به سرعت و قوت اجرایی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به برنامه وزیر 
ظرفیت  افزایش  برای  صمت  محترم 
فوالد  شرکت  کشور،  در  خودرو  تولید 
الزم  برنامه ریزی های  حال  در  مبارکه 
از  هم  و  کیفی  لحاظ  از  هم  تا  است 
تولید  افزایش  برنامه  در  کمی  لحاظ 
خودرو در کشور سهیم باشد و به خوبی 
نقش آفرینی کند، این در حالی است که 
در گذشته موانعی همچون اخذ مجوزها 
و فرایندهای اداری وجود داشت اما با 
صمت  وزارت  جدید  مجموعه  همت 
در  موانع  این  مبارکه،  فوالد  و شرکت 

حال برطرف شدن است تا برای اجرای 
پروژه های توسعه ای برنامه ریزی شده و 
به سرعت اجرایی و عملیاتی شوند و در 
سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
شاهد رونق و جهش تولید به ویژه در 
بخش صنعت کشور باشیم، در عین حال 
ما به تولیدات فوالد مبارکه و همچنین 
محصوالت ایران خودرو نگاه ملی داریم 
معظم  مقام  منویات  و  ملی  منافع  و 
رهبری همواره بر هر موضوع دیگری 

برای ما ارجحیت دارد.
فرشاد مقیمی، مدیرعامل شرکت 
ایران خودرو در این نشست با اشاره به 
دو  این  بین  همکاری  توسعه  اهمیت 

اظهار  ملی  و  صنعتی  بزرگ  شرکت 
تیم جدید  استقرار  با  امیدواریم  داشت: 
مبارکه،  فوالد  شرکت  در  مدیریتی 
برخی از مشکالت مرتفع شده و ادامه 
عنوان  به  ایران خودرو  با  همکاری ها 
فوالد  محصوالت  مشتری  اصلی ترین 
بیشتر  هم افزایی های  به  منجر  مبارکه 

باشیم.
این  بر  تأکید  با  همچنین  وی 
دو  مبارکه  فوالد  و  ایران خودرو  که 
محسوب  ملی  و  استراتژیک  شریک 
دهه    ۳ در  همواره  افزود:  می شوند، 
صرفًا  شرکت  دو  این  رابطه  گذشته 
که  درحالی  بوده،  فروشنده  و  خریدار 
اهمیت  و  تعامالت  حجم  به  توجه  با 
با  است  بهتر  کشور  صنعت  در  آن ها 
و  جامع  همکاری  یک  قرارداد  انعقاد 
بلندمدت  برای  بتوان  و  داشته  کامل 
بهره وری  با  توسعه ای  برنامه های 
ین  ا بر  عالوه  کرد؛  تدوین  باالتر 
در  ایران خودرو  شرکت  موضوعات، 
جهت داخلی سازی محصوالت صنعت 
را شناسایی  خودرو حوزه های مناسبی 
کرده که در صورت تمایل شرکت فوالد 
مشترک  صورت  به  می توانیم  مبارکه 
روی آن ها سرمایه گذاری داشته باشیم.

ایران خودرو و فوالد مبارکه دو بازوی استراتژیک
 برای توسعه اقتصادی کشور 

دزفول به مرحله نیمه نهایی پایتخت کتاب ایران رسید

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان از راهیابی 
شهرستان دزفول از بین ۳۶ شهر به مرحله نیمه نهایی هفتمین دوره پایتخت کتاب 

ایران خبر داد.
مرتضی جمشیدی با اعالم این خبر گفت: طرح شهرستان دزفول بر اساس 
و  نهادها  میان  همگرایی  ایجاد  و  مشارکت  از  بهره گیری  همچون  شاخص هایی 
سازمان های دولتی، استفاده از مشارکت همگرایانه صنایع محلی، توجه به طیف وسیعی 
از مخاطبان، متناسب با نیازهای محلی، ارزش های دینی و ملی، خالقیت، ابتکار و 

نوآوری مورد توجه مولفه های داوری قرار گرفت.
وی افزود: داوری آثار راه یافته به مرحله نیمه نهایی در آینده نزدیک برگزار خواهد 

شد و پس از آن پنج شهر به عنوان کاندیدهای نهایی معرفی می شوند.
یادآوری می شود: اهواز به عنوان اولین پایتخت کتاب ایران در سال ۹4 با ارئه 

طرح های نو و خالق انتخاب شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:
 اجرای۱۴۰۰واحد مسکن ملی در استان ایالم

 مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم از اجرایی شدن ۱4۰۰ واحد طرح اقدام 
ملی مسکن در قالب ۶۲ پروژه خبر داد، ۱۱۹۶ واحد نیز در حال مراحل صدور پروانه 

احداث است.
عبداهلل بهادری در جلسه شورای تأمین مسکن ایالم با بیان اینکه در استان ایالم 
۱۷۰۵۳ مورد ثبت نام برای مسکن ملی به ثبت رسیده است اظهارداشت: از این تعداد تا 
کنون ۳۸۳۱ مورد حائز شرایط اولیه و ۲۹۸۱ مورد نیز تایید نهایی شده است از این تعداد 
اشخاص تأیید شده نیز ۱۷۰۳ نفر اقدام به واریز سهم آورده باالی 4۰ میلیون تومانی 
نموده اند.وی افزود: تا کنون ۱۵۳۸۸۲ مترمربع) بیش از ۱۵هکتار( زمین جهت احداث 
مسکن طرح اقدام ملی سطح استان واگذار شده ومراحل احداث ۱4۰۰ واحدمسکونی 
توسط کارگزاریها طبق تفاهمنامه های مختلف ازجمله ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی) ره( ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و … اجرایی شده و۱۱۹۶ واحد نیز 

در حال مراحل صدور پروانه احداث است.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم میزان سهمیه مسکن مورد نیاز شهر های استان و 
وضعیت زمین موجود مورد نیاز در طی دو سال ۱4۰۰ و ۱4۰۱طبق قانون جهش تولید 
مسکن ۱4۰۶۲ واحد عنوان کرد که برای احداث این میزان واحد مسکونی تا کنون 
۵۰۸۷۹ متر مربع زمین در نظر گرفته شده که قابلیت احداث ۲۹۳۹ واحد مسکونی 
را دارد و برای تامین زمین ما بقی واحدهای در نظر گرفته شده۱۵۶44۰۹ متر مربع 
از طریق الحاق به محدوده شهرها در حال انجام می باشد که در صورت تحقق این 
میزان زمین قابلیت احداث ۲۰۳۵۷ واحد مسکونی طبق استانداردهای تعریف شده 
در آن وجود دارد.استاندار ایالم نیز در این جلسه گفت: مسکن یکی از ضروریات و 
نیازهای عموم مردم خصوصاً قشر جوان جامعه است لذا برای رفع این دغدغه می 

بایست از تمام ظرفیتهای موجود استفاده شود.
محمد نوذری اجرای قانون جهش تولید مسکن برای خانه دارشدن اقشار متوسط 
جامعه درشرایط کنونی را مهم دانست و افزود: در این قانون دولت مکلف به احداث 
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی شده است که سهم استان ایالم ساالنه حدود ۷ 
هزار واحد و در مجموع ۲۸ هزار واحد بوده و همه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای 
وظایف قانونی خود در این زمینه هستند چه راه و شهرسازی برای تأمین زمین و چه 
سایر ادارات و سازمانها برای احداث و تأمین زیرساختهای  الزم) آب، برق، گاز، خطوط 
تلفن و …( و شهرداریها برای خدمات شهری و تخفیفات قانونی صدور پروانه و … 
می بایست نهایت همکاری در این زمینه را داشته باشند و طوری برنامه ریزی  شود 
که درانتخاب محل و همه مراحل اجرایی طرح اقدام ملی بحث آمایش سرزمینی و 

پدافند غیر عامل در نظرگرفته شود.
www. سامانه  در  متقاضیان مسکن  نام  ثبت  امروز  از  است؛  ذکر  به  الزم 

saman.mrud.ir  آغاز شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد: 
اجرای۱۴۰۰واحد مسکن ملی در استان ایالم

از اجرایی شدن ۱4۰۰ واحد طرح     مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم 
اقدام ملی مسکن در قالب ۶۲ پروژه خبر داد، ۱۱۹۶ واحد نیز در حال مراحل صدور 

پروانه احداث است.
عبداهلل بهادری در جلسه شورای تأمین مسکن ایالم با بیان اینکه در استان ایالم 
۱۷۰۵۳ مورد ثبت نام برای مسکن ملی به ثبت رسیده است اظهارداشت: از این تعداد تا 
کنون ۳۸۳۱ مورد حائز شرایط اولیه و ۲۹۸۱ مورد نیز تایید نهایی شده است از این تعداد 
اشخاص تأیید شده نیز ۱۷۰۳ نفر اقدام به واریز سهم آورده باالی 4۰ میلیون تومانی 
نموده اند.وی افزود: تا کنون ۱۵۳۸۸۲ مترمربع) بیش از ۱۵هکتار( زمین جهت احداث 
مسکن طرح اقدام ملی سطح استان واگذار شده ومراحل احداث ۱4۰۰ واحدمسکونی 
توسط کارگزاریها طبق تفاهمنامه های مختلف ازجمله ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی) ره( ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و … اجرایی شده و۱۱۹۶ واحد نیز 

در حال مراحل صدور پروانه احداث است.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم میزان سهمیه مسکن مورد نیاز شهر های استان و 
وضعیت زمین موجود مورد نیاز در طی دو سال ۱4۰۰ و ۱4۰۱طبق قانون جهش تولید 
مسکن ۱4۰۶۲ واحد عنوان کرد که برای احداث این میزان واحد مسکونی تا کنون 
۵۰۸۷۹ متر مربع زمین در نظر گرفته شده که قابلیت احداث ۲۹۳۹ واحد مسکونی 
را دارد و برای تامین زمین ما بقی واحدهای در نظر گرفته شده۱۵۶44۰۹ متر مربع 
از طریق الحاق به محدوده شهرها در حال انجام می باشد که در صورت تحقق این 
میزان زمین قابلیت احداث ۲۰۳۵۷ واحد مسکونی طبق استانداردهای تعریف شده 
در آن وجود دارد.استاندار ایالم نیز در این جلسه گفت: مسکن یکی از ضروریات و 
نیازهای عموم مردم خصوصاً قشر جوان جامعه است لذا برای رفع این دغدغه می 

بایست از تمام ظرفیتهای موجود استفاده شود.
محمد نوذری اجرای قانون جهش تولید مسکن برای خانه دارشدن اقشار متوسط 
جامعه درشرایط کنونی را مهم دانست و افزود: در این قانون دولت مکلف به احداث 
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی شده است که سهم استان ایالم ساالنه حدود ۷ 
هزار واحد و در مجموع ۲۸ هزار واحد بوده و همه دستگاههای اجرایی مکلف به 
اجرای وظایف قانونی خود در این زمینه هستند چه راه و شهرسازی برای تأمین زمین 
و چه سایر ادارات و سازمانها برای احداث و تأمین زیرساختهای  الزم) آب، برق، گاز، 
خطوط تلفن و …( و شهرداریها برای خدمات شهری و تخفیفات قانونی صدور پروانه 
و … می بایست نهایت همکاری در این زمینه را داشته باشند و طوری برنامه ریزی  
شود که درانتخاب محل و همه مراحل اجرایی طرح اقدام ملی بحث آمایش سرزمینی 
و پدافند غیر عامل در نظرگرفته شود.الزم به ذکر است؛ از امروز ثبت نام متقاضیان 

مسکن در سامانه www.saman.mrud.ir  آغاز شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از7۰۰ بنای آموزشی موقوفه 
در استان اصفهان خبر داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان حجت االسالم محمدحسین 
بلک در نشستی  که با خبرنگاران  داشت با اشاره به اینکه مناطقی از سالیان 
گذشته دارای وقف نامه بوده اند که با توسعه شهرها در این موقوفات ساخت و 
سازهایی انجام شده، تصریح کرد: درخصوص این موقوفات در مراجع قضایی 
و حقوقی طرح پرونده شده که از مسئوالن استان درخواست داریم از جهت 
حقوقی تکلیف این مناطق را مشخص کنندحجت االسالم محمدحسین بلک 
، اظهار کرد: دریافت نذورات از ضریح متبرک برای انجام امور عمرانی در 
سال گذشته ۹۵ درصد کاهش داشته که به دلیل محدودیت حضور زائران 

در این اماکن متبرکه بود،.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه در دوران 
کرونا هیچ اجاره ای از موقوفه هتل عباسی دریافت نکردیم، افزود: بیش از 
یک سال و نیم اخیر هیچ درآمد و انتفاعی از هتل عباسی دریافت نکردیم 
و فشاری به موجر نیامده است. اماکن زیادی در اختیار بهره برداران داریم 

که اجاره آنها معوق شده است.
وی همچنین به وجود ۷۰۰ بنای آموزشی موقوفه در استان اصفهان 
اشاره و تأکید کرد: نگاه ما تعامل با آموزش و پرورش است تا بهره برداری 
آموزشی به سهولت انجام شود و مسائل حقوقی و قراردادی را در جلسات 

تعاملی دنبال  کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:
۱7 میلیارد برای بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی، تجاری 

و اداری استان هزینه شد
مدیرعامل شر کت گاز خراسان رضوی با اشاره به لزوم بکارگیری 
راهکارهای مدیریت مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلف گفت: در 
یک سال گذشته ۱۷ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت گاز برای 
اجرای طرح اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی، تجاری 

و اداری این استان هزینه شده است.
رایگان  سازی  بهینه  و  اصالح  ملی  طرح  گفت:  افتخاری  حسن   
 ۱۳۹۹ سال  ماه  آبان  از  اداری  و  تجاری  مسکونی،  واحدهای  موتورخانه 
آغاز شده و تاکنون ۱۶۳۵ مشترک در خراسان رضوی در این طرح ثبت 

نام کرده اند.
موتورخانه  واحد   ۱۰4۰ در  طرح  این  اجرای  اکنون  هم  افزود:  وی 
مشمول به اتمام رسیده یا در حال اجرا است. پیش بینی می کنیم این عدد 

تا پایان امسال به دو هزار واحد ارتقا یابد.
بهینه  و  اصالح  ملی  اجرای طرح  که  این مطلب  بیان  با  افتخاری 
مشترکین  برای  اداری  و  تجاری  مسکونی،  واحدهای  موتورخانه  سازی 
سایت  به  مراجعه  با  توانند  می  متقاضیان  افزود:  است  رایگان  مشمول 
بهینه  انتخاب گزینه طرح  و   nigc.ir نشانی  به  ایران  شرکت ملی گاز 
سازی موتورخانه ها نسبت به ثبت شماره اشتراک و دریافت خدمات این 

طرح اقدام کنند.
به گفته افتخاری، شرکت گاز به ازای میانگین هر مترمکعب مصرف 
تا سقف ۸۰۰۰ ریال برای بهینه سازی  دو سال قبل مشترکین مشمول 
موتورخانه واحدهای مسکونی، تجاری و اداری هزینه خواهد کرد که این 
هزینه شامل تنظیم مشعل، عایقکاری و نصب رسوب گیر مغناطیسی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: با اجرای این طرح حدود 
۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف گاز هر مشترک کاهش یافته که این مهم عالوه 
بر کاهش هزینه های اقتصادی خانوار، موجب پایداری جریان گازطبیعی 

کشور می شود.
این مقام مسئول با بیان این مطلب که اجرای این طرح در حال حاضر 
به صورت رایگان انجام می شود یادآور شد: بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 
۱۷ قانون هوای پاک، بهینه سازی، اخذ گواهینامه مطابق با استاندارد ۱۶۰۰۰ 
برای کلیه مشترکین دارای موتورخانه از سال ۱4۰۱ به بعد اجباری است 
و موتورخانه های فاقد گواهینامه مذکور که در طرح اصالح و بهینه سازی 
موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری مشارکت نکنند باید با صرف هزینه 

شخصی اقدام به بهینه سازی موتورخانه واحدهای خود کنند.
وی گفت: شهروندان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
موتورخانه  رایگان  بهینه سازی  و  اصالح  ملی  طرح  اجرای  نحوه  درباره 
الکترونیک و  تلفن ۱۵۹4 مرکز خدمات  با  واحد های مسکونی و تجاری 

ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان رضوی تماس بگیرند.
استان خراسان رضوی  در  گاز طبیعی  است؛ مصرف ساالنه  گفتنی 
حدود ۱4 میلیارد مترمکعب است که نیمی از این آمار در بخش خانگی و 

عمومی مصرف می شود.   

معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری سمنان:
نامه های سامد در حوزه ماموریت توزیع برق در کوتاه ترین زمان 

ممکن پاسخگویی می شود
 معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی سامد استانداری سمنان 
مسئولیت شرکت  و  ماموریت  حوزه  در  »سامد«  سامانه  نامه های  گفت: 

توزیع برق، در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی و پاسخگویی می شود.
 حسن انصاری فرد در خاتمه سومین برنامه ارتباط مردمی سرپرست 
شرکت توزیع برق استان سمنان در مرکز سامد بیان کرد: سامانه ۱۱۱ ، 
مرجعی برای ثبت و ضبط و رسیدگی به شکایات و درخواست های مردمی 
اطالع  متقاضی  به  و  اخذ  جوابیه  و  اعالم  دستگاه ها  به  موارد  که  است 

رسانی می شود.
وی با اشاره به این که برنامه مالقات مردمی مدیران دستگاه های 
افزود:  برنامه ریزی شده  اجرایی، در حال حاضر روز سه شنبه هر هفته 
شرکت توزیع برق استان در سه ماهه ی اول امسال ۱۱ برنامه و سه ماهه 

دوم، ۱4 برنامه مالقات عمومی را به انجام رسانده است.
 وی تصریح کرد: فرآیندی که از سوی مرکز ارتباطات مردمی نهاد 
به  مثبت  پاسخ  منظور  به  اجرایی  دستگاه های  برای  جمهوری  ریاست 
تقاضاها پیش بینی گردیده، ۸۱ درصد می باشد و رویکرد بر این است که 

به درخواست ها پاسخ مثبت داده شود.
 وی با بیان این که می باید سطح پاسخگویی ها را ارتقا دهیم یادآور 
شد: در ارتباط با پاسخگویی و ارتباط مردمی، هر سه ماه یک برنامه برای 
هر دستگاه ویژه سامانه سامد در نظر گرفته شده و شرکت توزیع برق استان 
در برنامه سه ماهه، نخست ۱۳ تماس و در برنامه سه ماهه دوم ۱۱ نفر 
تماس حاصل نموده و از مجموع ۲4 درخواست مطروحه، ۵۹ درصد پاسخ 

مثبت ارائه شده است.

پتروشیمی  شرکت  عامل  مدیر   
ایالم از مشارکت این شرکت در احداث 

جاده سالمت چوار شرکت خبر داد.
با  دیدار  در  نجفی سمنانی  حسن 
چوار  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
گفت: شرکت پتروشیمی ایالم در قالب 
مسئولیت های اجتماعی در احداث جاده 
سالمت شهر چوار مشارکت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شورای شهر و 
پتروشیمی در خدمت به مردم چوار یک 
افزود:  دارند  مشترک  فصل  و  وظیفه 
به مردم شریف و  در خدمت بی منت 
کوتاهی  ایالم  استان  و  چوار  بااصالت 
فروگذار  کوششی  هیچ  از  و  ننموده 

نخواهم بود.
پتروشیمی  شرکت  عامل  مدیر 
از محل  ایالم گفت: در سال جاری و 

،حد  اجتماعی  مسئولیت های  اعتبارات 
فاصل میدان اصلی شهر چوار تا پلیس 

راه جاده سالمت احداث می شود.
لهی،  فتح ا علی  ر  دیدا این  در 

از  تقدیر  با  چوار  شهر  شورای  رئیس 
پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل  زحمات 
نظر  از  شهر  این  داشت:  اظهار  ایالم 
وضعیت  در  شهری  زیرساخت های 

راستا  این  در  و  دارد  قرار  نامناسبی 
از  چوار  شهر  شورای  و  شهرداری 
انتطار مساعدت در  پتروشیمی  مجتمع 
دارد.در  اجتماعی  مسئولیت های  قالب 
این نشست مقرر گردید شهرداری چوار 
نسبت  به  طراحی  و برآورد هزینه میدان 
پتروشیمی منتهی به میدان جنب پمپ 

بنزین چوار اقدام نماید.
شورای  اعضای  دیدار  این  در 
س  مهند و  ر  ا چو شهر  می  سال ا
به  عامل   مدیر  ؛مشاور  مهماندوست 
اجرای  برای  خود  نظرات  نقطه  بیان 
با  و  پرداختند  پروژه  این  بهتر  چه  هر 
سرپرست  معراجی  عامل،  مدیر  دستور 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایالم 
مسئولیت پیگیری مصوبات این نشست 

را عهده دار شد.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایالم :

پتروشیمی ایالم در احداث جاده سالمت چوار شرکت میکند

به  سردار ضیغمی گفت: رسانه ها 
عنوان پرچمدار مطالبات مردم، رویکرد 
مقابله ای، صیانتی و بازدارندگی دشمن 
را در دستور کار قرار دهند و در جهت 
و  امیدآفرینی  وحدت،  کشور،  اعتالی 
و  اقدام  انقالب  دستاوردهای  معرفی 
و  تهدیدات دشمن شجاعانه  مقابل  در 

به موقع عمل کنند.
کارگاه  در  ضیغمی«  »سردار   
آموزشی سواد رسانه ای و عملیات روانی 
خوزستان  رسانه  بسیج  اعضای  ویژه 
اظهار کرد: امروز  با توجه به شرایطی 
فعاالن  و  رسانه  داریم  قرار  آن  در  که 
و  پرمخاطره ترین  پیکان  نوک  رسانه 

پرحجم ترین کارها در کشور هستند.
سپاه  رسانه ای  قرارگاه  فرمانده 
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  پاسداران 
اینکه اصحاب رسانه توانستند با اقدامات 
به موقع بسیاری از هجمه ها و فشارهای 
رسانه ای دشمن را خنثی و بی اثر کنند 
پیروزی  از  این 4۰ سال که  در  افزود: 
انقالب اسالمی می گذرد، با این تهاجم 
یک  حتما  دشمن  فشار  و  همه جانبه 
و  جامعه  بین  جدی  و  عمیق  شکاف 
حاکمیت به وجود می آمد که می توانست 
آثار زیان باری به همراه داشته باشد اما 
با اقدامات اصحاب رسانه این اقدامات 

بی اثر شده است.
وی با بیان اینکه رسانه ها حتما باید 
رویکرد مقابله ای، صیانتی و بازدارندگی 
دشمن را در دستور کار داشته باشند تا 
بتوانند با دشمن مقابله کنند ادامه داد: 
پانزده گانه ای  راهبردهای  آمریکایی ها 
بتوانند  تا  ایران طراحی کردند  علیه  را 
جامعه  ذهن  و  ادراک  فکر،  مدیریت 

ایرانی اعم از نخبگان، مسئوالن و آحاد 
و  بیاورند  در  خود  تصرف  به  را  جامعه 
هفته ای  متوسط  به طور  راستا  این  در 
در  را  اصلی  عملیات  محور   ۷۰ تا   ۵۰
کدام  هر  که  می دهند  قرار  کار  دستور 
در  و  تقسیم  فرعی  عملیات های  به 
مجموع ۳۰۰ تا ۳۵۰ عملیات در طول 
هفته طراحی می شود تا بتوانند فکر و 

ذهن جامعه را کنترل کنند.
اینکه  به  اشاره  با  ضیغمی  سردار 
با  توانستند  اندک  بضاعت  با  رسانه ها 
اقدامات دشمن مقابله و در مقابل حجم 
عمل  موفق  دشمن  عملیات های  انبوه 
حوزه  در  دشمنان  امروز  گفت:  کنند 
جنگ امنیتی، سیاسی و منطقه ای برای 
ناامن کردن محیط منطقه ما باالترین 
هرینه ها را اتجام دادند و بیشترین نیروها 
را فرستادند ولی ما به تنهایی در مقابل 
دشمن و این ناامنی ها امروز به ظرفیت 

قابل توجهی رسیده ایم.
وی ابراز کرد: در حوزه صیانت به 
عنوان یک رسانه  متعهد و دارای عرق 
ملی و میهنی وظیفه داریم از دستاورهای 
انقالب اسالمی که برای آن خون های 
بسیاری ریخته شده، حفاظت و صیانت 
کنیم؛ همه طراحی  دشمن بر این است 
که باور مردم را به این سمت ببرند که 
دچار  گذشته  سال   4۰ طول  در  شما 
در  که  هستید  دستاورد  خأل  و  بحران 
این راستا فعاالن رسانه باید از ظرفیت 
خود در جهت تبیین دستاورهای انقالب 

اسالمی استفاده کنند.
سپاه  رسانه ای  قرارگاه  فرمانده 
کرد:  اضافه  اسالمی  انقالب  پاسداران 
را  باور  این  است  تالش  در  دشمن 

به  احتیاج  شما  که  کند  القا  مردم  به 
انقالب  بیانیه گام دوم  نه  نجات دارید 
و کامال یک طرح ناشی از بی اعتمادی 
به ظرفیت ها و عدم به تصویر کشیدن 
دستاوردهای 4۰ ساله انقالب را طراحی 
کرده از این رو رسانه ها باید دستاورهای 

انقالب را تبیین و تحلیل کنند.
رسانه ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیشتر در حوزه سلبی فعالیت دارند تا در 
حوزه ایجابی عنوان کرد: حوزه ایجابی 
نیاز به ابتکار عمل دارد تا بتوانیم افکار 
عمومی را به آرامش سوق دهیم و تاب 

آوری جامعه را باال ببریم.
سردار ضیغمی با بیان اینکه رسالت 
از  نظر  صرف  که  است  این  رسانه ها 
سرمایه  سیاسی  جهت گیری  گونه  هر 
نظام و انقالب را به درستی به تصویر 
مقابل  در  باید  کرد:  تصریح  بکشند 
خدشه ناپذیر  نظام  اصلی  راهبردهای 
باشیم و در جهت اعتالی کشور، وحدت و 
امیدآفرینی و معرفی دسناوردهای انقالب 
که سرمایه های مردم هستند نباید کوتاه 
بیاییم و با عقالنیت و انصاف تصویر دقیق 

و درستی را به جامعه ارائه دهیم
وی تاکید کرد: در حوزه باردازندگی 
نیز اگر بتوانیم با استفاده از تکنیک های 
همه  برای  روانی  عملیات  و  رسانه ای 
کارها پیوست رسانه ای ذقیق و درستی 
عقب نشینی  دشمن  حتما  باشیم  داشته 
پدیده ها  مقابل  در  اگر  و  کرد  خواهد 
نکنیم  عمل  هوشمندانه  و  حرفه ای 
این  که  می شود  سوار  آنها  بر  دشمن 
صورت اگر ما با همه ظرفیت هم وارد 
آنها  با  به طور کامل  نمی توانیم  شویم 

مقابله کنیم.

سپاه  رسانه ای  قرارگاه  فرمانده 
بستر  بر  کرد: دشمن می خواهد  اذعان 
تکنیک های  از  استفاده  با  و  ریا  دروغ، 
غلط ادراک و ذهن مردم جامعه را کنترل 
کند که رسانه ها برای مقابله با آن باید 
با دیتاهای درست همین اقدام را انجام 
باید  دهند؛ ما در جنگ رسانه ای حتما 
فقه، اخالق و شرعیات را مورد نظر قرار 
اخالقی  مسائل  به  باید  حتما  و  دهیم 
روایت کننده  بتوانیم  و  داشته  توجه 

ابتدایی هر اتفاق و پدیده ای باشیم.
وی با اشاره به اینکه رسانه ها باید 
پرچم مطالبات مردم را در دست بگیرند 
و به عنوان علمدار و پل ارتباطی میان 
مردم باشند در غیر این صورت دشمنان 
این رسالت را بر عهده می گیرند خاطر 
شگردهای  و  تکنیک ها   کرد:  نشان 
در  روانی  عملیات  و  رسانه ای  جنگ 
قالب های مختلفی ارائه می شود و آنچه 
دشمن از آن استفاده می کند به پشتوانه 

یک اطالعات قوی است.
جنگ  کرد:  بیان  ضیغمی  سردار 
مخاطب  ذهن  می خواهد  نه ای  رسا
نوین  جنگ های  بگیرد،  اختیار  در  را 
نمی توانند نسبت به رسانه بی توجه باشند 
و بدون توجه به رسانه و همراه کردن 
افکار عمومی نمی توان وارد جنگ شد 
جنگ های ما امروز بر بست رسانه باید 
حرکت کند و تا رسانه همراه نباشد هیچ 

جنگی اتفاق نمی افتد.
باید  رسانه ها  شد:  آور  یاد  وی 
بصیرت و آگاهی و ایمان و اعتقاد خود 
را نسبت به جمهوری اسالمی باال ببرند 
و شجاعانه و به موقع در مقابل تهدیدات 

و هجمه های دشمن وارد عمل شوند

فرمانده قرارگاه رسانه ای سپاه پاسداران: 
صیانت از دستاوردهای انقالب و امیدآفرینی در جامعه از مهمترین رسالت های رسانه ها است

محور با بیان اینکه از ابتدای پیک 
پنجم کرونا ۱4 میلیارد تومان تجهیزات 
قرار  پزشکی  علوم  دانشگاه  اختیار  در 
تخت   ۱۰۰ گفت:  است؛  شده  داده 
بیمارستان برای درمان بیماران کرونایی 

اختصاص پیدا کرده است.
رضوی  رستان  بیما مدیرعامل 
بیمارستان  های  برنامه  و  اقدامات  
رضوی با بیان اینکه در این بیمارستان 
به همه مستضعفین خدمت رسانی می 
کنند  می  فکر  برخی  کرد:  بیان  شود؛ 
خصوصی  دلیل  به  رضوی  بیمارستان 
دارد  باالیی  درمانی  های  تعرفه  بودن 
قرارداد  شرکت  و  بیمه   ۶۰ با  ما  اما 
داریم و همه می توانند از مزایای بیمه 
و  استفاده  کنند  تکمیلی  و  پایه  های 
در  نیز  شهدا  های  خانواده  و  جانبازان 

این بیمارستان پذیرش می شوند.
کمک  به  اشاره  محوربا  محسن 

حدود هفت میلیارد تومانی به بیماران 
 ۶۰ و  هزار   : اظهارداشت  سال؛  در 
ساله  دو  رقابت  یک  در  بیمارستان 
بیمارستان رضوی  و  اند  کرده  شرکت 
درجه  و  دوم  جایگاه  ها  آن  میان  در 
یک  این  است.  کرده  کسب  را  عالی 
بین  درجه  و  است  المللی  بین  اعتبار 
المللی بیمارستان در سیستم های بین 

المللی ثبت می شود.
محور با بیان اینکه در دوره ها و 
ارزیابی های  قبلی اگر بیمارستانی از 
مجموع ۱۰۰ امتیاز،  ۸۲ امتیاز را کسب 
می کرد، دارای درجه عالی می شد اما در 
این دوره باید نمره ۹۰ به باال کسب می 
ارزیابی  این  در طی  اظهارداشت:  شد؛ 
هشت بیمارستان به عنوان بیمارستان 
به  ها  آن  همه  که  شدند  اعالم  عالی 
بیمارستان   ، رضوی  بیمارستان  جز 

های دولتی بودند.

رضوی  رستان  بیما مدیرعامل 
بیان کرد: اعتبار بخشی با ارزیابی ۱۹ 
محور شامل رهبری و مدیریت کیفیت، 
های  مراقبت  انسانی،  منابع  مدیریت 
حاد  های  مراقبت  بالینی،  و  عمومی 
و  جراحی  های  مراقبت  اورژانس،  و 
مدیریت  دارویی،  مدیریت  بیهوشی، 
تصویربرداری، خدمات سرپایی، تامین 
تسهیالت برای گیرنده خدمت و  احترام 
به گیرنده انجام می شود و بیمارستان 
رضوی در مجموع این پارامتر ها معدل 
۹4.۷۹ درصد را به دست آورده است.

عمل  تاق  ا یازده  ندازی  ا ه  را
دربیمارستان رضوی  

اینکه طی  بیان  با  محسن محور 
در  عمل  اتاق   ۱۱ گذشته  سال  دو 
شده  اندازی  راه  رضوی  بیمارستان 
این  اندازی  راه  برای  گفت:  است؛ 
و  یورو  میلیون   ۶.۵ عمل  اتاق   ۱۱

است.  شده  هزینه  تومان  میلیارد   ۲۰
پزشکی،   دندان  واحد  هشت  همچنین 
ظرفیت  با  ریم  دا لیز  دیا تخت   ۱۵
پذیرش هزار و ۲۰۰ بیمار،  راه اندازی 
بخش زایمان طبیعی با همراه، تجهیز 

آزمایشگاه ها، ۷ رادیو دارو و بازسازی 
بخش ها راه اندازی شده است.

رضوی  بیمارستان  عامل  مدیر 
مشهد در خصوص آموزش و پژوهش 
وزارت  کرد:  بیان  بیمارستان  این  در 

فوق  فلوهای  مجوز  ما  به  بهداشت  
به  منجر  که  است  داده  را  تخصصی 
ای  حرفه  آموزش  مرکز  یک  ایجاد 
در سال  که  است  پزشکی شده  علوم 
شهریور  تا  و  داشته  وبینار   ۲۸  ،  ۹۹

برگزار  المللی  بین  وبینار   ۱4  ،۱4۰۰
کرده است.

رضوی  رستان  بیما مدیرعامل 
با  پرسیژن  دستگاه  نصب  به  اشاره  با 
هزینه پنج و نیم میلیارد برای بیماری 
 ۵ تنها  کرد:  بیان  قلب؛  ضربان  های 
وجود  کشور  در  دستگاه  این  از  نمونه 
دارد؛ همچنین این بیمارستان در نظر 
دارد، با مجوز وزارت بهداشت دستگاه 
آنژیوگرافی قلبی جدیدی را به مبلغ ۱۵ 

میلیارد تومان خریداری نماید.
ت   ما ا قد ا ص  خصو ر  د ی  و
کرونا  ویروس  با  مقابله  در  بیمارستان 
تاکیدکرد: بیمارستان رضوی از ابتدای 
تومان  میلیارد   ۱4 کرونا  پنجم  پیک 
تجهیزات خریداری و در اختیار دانشگاه 
نیاز  االن  و  داد  قرار  پزشکی  علوم 
می کنیم؛  تجهیز  را  کرونایی  های 
نیز  را  بیمارستان  تخت  همچنین۱۰۰ 

در اختیار بیماران کرونایی قرار دادیم. 
کلینیک تزریق رمدسیور نیز راه اندازی 
و سه میلیارد تومان برای واکسیناسیون 
حاشیه شهر توسط  تولیت آستان قدس 
از  یکی   شد.محور   پرداخت  رضوی 
اقدامات مهم در دوران کرونا را ساخت 
سرم های ۱۰۰ سی سی عنوان کرد و 
بیان داشت : با سخت این سرم ها از 
که  سی  سی   ۵۰۰ های  سرم  اسراف 
می  استفاده  کرونایی  بیماران  برای 

شد، جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه ۸ طبقه پارکینگ 
در  متر  هزار   ۱۱ طبقه  هر  وسعت  با 
اظهارنمود: در دو  احداث است؛  دست 
سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ پزشک درجه 
مشهد را جذب کرده ایم، همچنین یکی 
از بخش های بیمارستان رضوی مرکز 
مرکز  به  آینده  در  که  است  ناباروری 

ناباروری شرق ایران تبدیل می شود.

مدیر عامل بیمارستان رضوی مشهد: 

 بیمارستان رضوی با تعداد 60 بیمه قرارداد دارد
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دنیای جوانان : در اولین روز از پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع 
معدنی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته که از شنبه ۱۷مهر آغاز شده است و تا ۲۰ 
مهرماه در کرمان برگزار می شود، استاندار کرمان در بازدید از غرفه شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر و شرکت های زیر مجموعه این شرکت را یکی از شرکت های 
صاحب نام جهانی خواند که انتظار می رود در قله صنعت فوالد کشور قرار گیرد.

به گزارش دنیای جوانان ، دکتر علی زینی وند استاندار کرمان در این بازدید 
با بیان اینکه گل گهر از مجموعه های موفق کشور است، گفت: طرح های توسعه 
این شرکت طرح های قابل قبولی است و کیفی سازی طرح های موجود، پیگیری 
به مناطق  بردن سرمایه  با  به توسعه متوازن  اکتشافات پهنه های جدید، کمک 
دیگر، از جمله رویکردهای موفق این شرکت بوده است.وی افزود: گل گهر در 

زمینه های اجتماعی و فرهنگی هم کارهای موفقی انجام داده و در نمایشگاه حاضر 
همه شرکت های بزرگ زیرمجموعه آن شرکت کرده اند.استاندار کرمان اظهار کرد: 
گل گهر از شرکت های صاحب نام جهانی است و توقع می رود با دانش روز پیش 
قرار گیرد.دکتر  قله  بدرخشد و در صنعت فوالد در  بیشتر  به سال  برود و سال 
زینی وند با بیان اینکه استان های شرکت کننده در این نمایشگاه از فضای نمایشگاه 
و موقعیت جغرافیایی آن راضی بوده اند، گفت: با وجود شرکت های بزرگ معدنی 
و صنعتی در کرمان این نمایشگاه حتما تاثیر زیادی در گسترش دانش بنیان ها 
و تبادل توانمندی ها به صورت کشوری و جهانی دارد چرا که نماینده بعضی از 
شرکت های خارجی نیز حضور دارند که می تواند به توسعه فناورانه در صنعت معدن 

و فوالد کشور کیفیت ببخشد.

استاندار کرمان در پنجمین نمایشگاه کیمیکس در کرمان:

گل گهر از مجموعه های موفق کشور است

دنیای جوانان : مجتمع فوالد خراسان با عرضه ۲۰۵ 
هزار و 4۸۰ تن میلگرد، بیشترین حجم فروش میلگرد را 
در رینگ صنعتی بازار بورس کاال در شش ماه اول سال 

جاری به خود اختصاص داد.
به گزارش دنیای جوانان ، مدیرعامل مجتمع فوالد 
در سایت  اعالم شده  داده های  اساس  بر  خراسان گفت: 
بورس کاالی ایران، تناژ محصوالت فروخته شده¬ی شرکت 
در بورس کاال در شش ماه نخست سال جاری بالغ بر ۱۵۳ 
هزار ۸۲4 تن بوده که ارزش آن بیش از ۲۰٫۷ هزار میلیارد 
ریال است و این مجتمع بزرگ صنعتی موفق به عرضه و 
فروش ۷۵درصد از محصوالت خود در بورس کاال شده است.
کسری غفوری افزود: رقابت برای خرید محصوالت 
عرضه شده فوالد خراسان در رینگ معامالتی بورس کاال 
در شش ماه نخست سال جاری باعث شد تا صف خرید 
محصوالت بیشتر و رکورد دار بیشترین فروش میلگرد در 

این رینگ صنعتی باشیم.
شایان ذکر است بر اساس اطالعات منتشر شده در 
سایت بورس کاالی ایران، در این مدت ۹۹هزار تن انواع 

شمش تولیدی شرکت فوالد خراسان در بورس کاال عرضه 
شده که ۶۱۵۰۰ تن از سبد شمش این شرکت به ارزش بیش 

از ۷٫۲هزار میلیارد ریال به فروش رسیده است.

خراسان  فوالد  فروش  کمیته  رئیس  سیداحمدلطفی 
بازاریابی  برای  خراسان  فوالد  استراتژی های  در خصوص 
کرد:  عنوان  داخلی  فروش  و  صادرات  حوزه  در  فروش  و 
استراتژی شرکت برای بازارهای صادراتی متاثر از موقعیت 
فوالد خراسان و نزدیکی به بازار آسیای میانه، توسعه و نفوذ 

به بازارهای منطقه ای می باشد.
بازاریابی و فروش فوالد خراسان  سرپرست معاونت 
خاطرنشان کرد: این شرکت در راستای شفاف سازی هرچه 
از  داخلی،  بازارهای  در  را  خود  محصوالت  فروش  بیشتر، 
طریق بورس کاال انجام می دهد و این شفاف ترین شیوه 

فروش است.
متقاضی  که  افرادی  همه  بختیاری  حسین  گفته  به 
خرید محصوالت فوالد خراسان هستند، می توانند از طریق 
بورس کاال به این محصوالت دست یابند و این شیوه عرضه 
به منزله اعتقاد به شفافیت معامالتی بنگاه اقتصادی است.

عرضه  شفافیت  و  فروش  امر  در  انحصار  عدم  وی 
فوالد  شرکت  کاالیی  معامالت  شاخص  دو  را  تقاضا  و 

خراسان برشمرد.

فوالد خراسان رکورد دار بيشترین فروش ميلگرد در بورس کاال

مدیر پروژه حمل پیوسته مواد معدنی گهر زمین:
افزایش ظرفیت استخراج پایدار سنگ آهن گهر زمین

دنیای جوانان : کاهش زمان سیکل کاری و افزایش راندمان، کاهش 
ترافیک و عدم نیاز به تراک های بزرگتر و در نتیجه کاهش هزینه های عملیاتی 
 In-Pit Crushing & Conveying سیستم  با  سرمایه ای  و 

IPCC(( محقق می شود.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی شرکت سنگ آهن 
معدنی  مواد  پیوسته  پروژه حمل  مدیر  پور؛  تقی  اکبر  گهرزمین، دکتر علی 
درباره این پروژه گفت: پروژه حمل پیوسته مواد معدنی)IPCC( یکی از 
بزرگترین طرح های توسعه ای شرکت گهرزمین است که در حال حاضر از 
جنبه های مختلف فنی، اقتصادی و اجرایی توسط جمعی از مشاوران ایرانی و 
بین المللی با تجربه در حال برنامه ریزی است. براساس توافقات انجام شده، 
گهرزمین درصدد است تا استخراج سنگ آهن را از مجموع بخش های شمالی 
و جنوبی ذخیره تا ۲۵ میلیون تن در سال افزایش دهد. در نتیجه، استخراج 
ساالنه کنونی که ۹۰ میلیون تن است و با کامیون و تراک های با ظرفیت 
مختلف و بیل مکانیکی انجام می شود، باید به بیش از ۲۰۰ میلیون تن برسد.

همچنین، نسبت باطله برداری این معدن عظیم از ۵:۱ کنونی به ۷:۱، 
عمق معدن از ۲۷۰ متر کنونی به ۶۳۰ متر، دهانه نهایی به ۳ در 4 کیلومتر، 
فاصله حمل باطله به بیش از ۱۰ کیلومتر و دامپ باطله به جاده سیرجان- شیراز 
خواهد رسید. وی افزود: استفاده از نوارهای نقاله با سرعت و ظرفیت باال که 
راندمان باالیی نیز دارند و خردایش باطله درون معدن راه حلی است که طی 
سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ برای تحقق استخراج روباز اقتصادی و پایدار کل 
ذخیره معدن گهرزمین طراحی و پیشنهاد شده  است. با این سیستم بهینه، 
تراک ها تنها درون معدن و با فاصله حمل کمتر از ۱ کیلومتر کار می کنند و 

وظیفه باردهی باطله به سیستم IPCC را بر عهده دارند.
تقی پور با اشاره به هزینه ها و مدت زمان اجرای این پروژه گفت: بر 
اساس طرح موجود، این پروژه طی 4 سال در سه فاز اصلی و با هزینه  برآوردی 
۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو اجرا خواهد شد. شایان ذکر است که سازندگان 
ایرانی با نظارت وندورهای بین المللی می توانند بخش مهمی از ماشین آالت 

و تجهیزات مورد نیاز این پروژه را بسازند.
مدیر پروژه حمل پیوسته در پایان با تاکید بر بهره وری انرژی و اثرات 
زیست محیطی این پروژه تصریح کرد: کامیون ها در هر سیکل رفت و برگشت، 
تنها 4۰ درصد انرژی را صرف حمل مواد می کنند، در حالیکه نوارهای نقاله 
از بیش از ۸۰ درصد انرژی برای جابجایی مواد استفاده می کنند. همچنین 
میزان مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای برای حمل هر تن سنگ به 
فاصله یک کیلومتر توسط نوارهای نقاله ۳ تا 4 برابر کمتر از کامیون ها است.

حضور فعال شرکت ماهان سیرجان در پنجمین نمایشگاه 
بین المللی معدن وصنایع معدنی کرمان

توسعه  شرکت   : جوانان  دنیای 
فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان 
در پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، 
صنایع معدنی، ماشین آالت و تجهیزات 
وابسته کرمان )kimix ۲۰۲۱ ( حضور 

فعال دارد.
به گزارش اقتصاد زمانه به نقل از 
گردشگری،  مالی  گروه  عمومی  روابط 
معدن،  بین المللی  نمایشگاه  پنجمین 
صنایع معدنی، ماشین آالت و تجهیزات 
وابسته کرمان از روز ۱۷ مهرماه جاری 

و  معدنی  شرکت های  حضور  با  کرمان  بین المللی  نمایشگاه های  محل  در 
صنعتی دایر شده است.

در جریان برگزاری این نمایشگاه، علی زینی وند استاندار کرمان در غرفه 
شرکت ماهان سیرجان بهره بردار معدن ۵ گل گهر حضور یافت و مهدی 
بهرامی مدیرعامل شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در 

خصوص عملکرد و دستاوردهای این شرکت توضیحاتی ارائه کرد.
شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان یکی از شرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ ماهان و بازوی اجرایی آن در بخش معدن است که در 
حال حاضر عملیات استخراج و فروش سنگ آهن از توده معدنی شماره ۵ 

گل گهر سیرجان را برعهده دارد.
نمایشگاه مذکور که در مساحتی بیش از ۷ هزار مترمربع با ۸۵ غرفه از 
شرکت های مختلف معدنی، صنایع و تجهیزات وابسته سراسر کشور برگزار 

شده، تا روز ۲۰ مهر ماه جاری ادامه دارد.
شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان از فعاالن صنعت 
و معدن و عالقه مندان دعوت کرد از غرفه این شرکت در پنجمین نمایشگاه 
بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته مستقر در 

سالن خواجوی کرمانی غرفه شماره ۲ دیدن کنند.

ایرانول رکورد زد . . .
بازار روانکارها در سیطره نفت ایرانول

دنیای جوانان : اخیرا آمار تولید و فروش شش ماهه ابتدایی سال ۱4۰۰ 
شرکت نفت ایرانول در کدال منتشر شد، آماری که حکایت از سهم ۳۹٫۳ 

درصدی این شرکت در تولید انواع روانکار در بازار کشور دارد.
به گزارش دنیای جوانان ، بر اساس گزارش منتشر شده، نفت ایرانول 
علی رغم اورهال ۲۸ روزه خطوط تولیدی موفق شد تا سهم بازار خود در بین 
سایر روانکاران کشور را به نسبت مشابه سال قبل ۳٫۳ درصد بهبود دهد و 

جایگاه خود را همچنان در صدر حفظ کند.
شرکت نفت ایرانول توانست تا در شهریور ماه عددی بالغ بر ۶۲ هزار 
نسبت  به  میزان  این  نماید  تولید  را  انواع محصوالت  مکعب  متر   ۵۶۸ و 
است.عملکرد  داشته  افزایش  درصد   ۱۹ گذشته  های  ماه  تولید  میانگین 
بوده  مترمکعب   ۸۶۰ و  هزار   ۶۲ بر  بالغ  عددی  نیز  ایرانول  نفت  فروش 
افزایش  درصد   ۲۱ گذشته  های  ماه  فروش  میانگین  نسبت  به  که  است 

فروش را نشان می دهد.
همچنین مبلغ ریالی فروش شرکت نفت ایرانول نسبت به مدت مشابه 

ماه های گذشته معادل 4۲ درصد رشد داشته است.
نفت ایرانول در شهریور ماه سال ۱4۰۰ موفق شد تا سهم 44 درصدی از 
بازار داخلی کشور را با فاصله معناداری از ۳ شرکت رقیب خود در اختیار بگیرد.

اطالعات  اساس  بر  اصلی  روانکار  شرکت   4 داخلی  فروش  مجموع 
مندرج در سامانه کدال عددی بالغ بر ۱۱۷ هزار و۸۰۸ مترمکعب انواع روغن 
و روانکار بوده است که شرکت نفت ایرانول با فروش داخلی ۵۲ هزار ۳۸۲ 
مترمکعبی توانست تا در پایان تابستان نیمی از سهم بازار داخلی کل کشور 

را به خود اختصاص دهد.

میز  پنجمین  با  همزمان  سایپا  خودروسازي  گروه  مدیرعامل 
تخصصي ساخت داخل صنعت خودرو:

تحقق ۱۰۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی با اجرای برنامه 
ساخت داخل

پنجمین  در  مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا گفت:   : دنیای جوانان 
میز تخصصي تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو قرار است ۱۸ قطعه 
ارزي  جویي  صرفه  دالر  میلیون   ۳۰ آن  تحقق  با  که  شود  داخلي سازي 

خواهیم داشت.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از سایپانیوز، سیدجواد سلیماني در حاشیه 
مراسم پنجمین میز تخصصي تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو، گفت: 
در حالي پنجمین میز تعمیق ساخت داخل شروع به کار کرد که در 4 میز 

گذشته گروه خودروسازي سایپا دستاوردهاي خوبي داشته است.
وي با بیان اینکه در 4 میز گذشته هدف گذاري براي کاهش ارزبري 
۲۰۰ میلیون دالر بود و تاکنون به میزان ۱۰۰ میلیون دالر صرفه جویي ارزي 
محقق شده، افزود: گروه خودروسازي سایپا توانست ۸۰ قطعه را داخلي سازي 
کند و این اتفاق بسیار مهمي است که با همت مهندسان کشور عملیاتي شد.
مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا تصریح کرد: در میز پنجم تعمیق 
ساخت داخل، قرار است ۱۸ قطعه دیگر با همکاري ۱۶ قطعه ساز، داخلي 
سازي شود که با عملیاتي شدن این امر، ۳۰ میلیون دالر دیگر صرفه جویي 

ارزي خواهیم داشت.
وي با بیان اینکه مدت زمان داخلي سازي ۱۸ قطعه بین یک تا دو 
سال خواهد بود، تصریح کرد: یکي از قطعات خاصي که قرار است قطعه 
سازان براي ساخت و تعمیق ساخت داخل آن اقدام کنند و همواره یکي از 
مهم ترین چالش هاي صنعت خودرو بوده ایربگ ACU است که با تحقق 
این امر مشکالت تولیدکنندگان خودرو کاهش قابل توجهي پیدا خواهد کرد.

سلیماني با بیان اینکه ایربگ ACU توسط یکي از شرکت هاي وابسته 
به صنایع دفاع تولید و تامین خواهد شد، گفت: افزایش تعمیق ساخت داخل به 
رشد تولید، کاهش هزینه و کاهش وابستگي به واردات کمک مي کند و ما از 
هر گونه همکاري با قطعه سازان با توجه به اهداف یاد شده استقبال مي کنیم.

وي در ادامه به تولید شش ماهه خودرو در گروه خودروسازی سایپا اشاره 
و خاطرنشان کرد: در نیمه اول سال جاري مجموعه سایپا ۲۱۲ هزار دستگاه 
خودرو تولید کرد که این عدد نشان دهنده رشد ۵ درصدي تولید نسبت به 
بیان  با  مدت مشابه سال گذشته است.مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا 
اینکه اگر محدودیتي در تولید موتور خودرو وجود نداشت، میزان تولید خودرو 
افزایش قابل توجهي پیدا مي کرد؛ افزود: بر اساس برنامه ریزي هاي صورت 
گرفته قرار است ظرف دو سال آینده حدود ۳۵۰ هزار دستگاه موتور جدید با 
تکنولوژي جدید تولید شود و در محصوالت آتي سایپا مورد استفاده قرار گیرد.

گفتني است براساس قرارداد امضا شده بین سایپا و قطعه سازان قرار 
است، ایربگ ACU با ساخت داخل ۳۰ درصد، صفحه نمایشگر چند منظوره 
MDF با ساخت داخل ۳۶ درصد، مجموعه مالتي مدیا و دوربین عقب با 
ساخت داخل ۶۰ درصد و پروژه دیگر مجموعه مالتي مدیا و دوربین عقب 

در دو فاز با ساخت داخل ۶۰ درصد انجام خواهد شد.
پنجمین میز تخصصي تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو، به ارزش 
۲۲ هزار میلیارد ریال و با هدف صرفه جویي ارزي بیش از ۵۶ میلیون یورو 
آغاز به کار کرد و بر این اساس در قرارداد منعقد شده بین خودروسازان و ۲۳ 

شرکت داخلي، قرار است ۳۳ قطعه-پروژه، داخلي سازي شود.

های  ایده  جشنواره  سومین  در  خراسان  فوالد  حضور 
ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی ) اینوماین(

دنیای جوانان : فوالد خراسان در سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین 
معدن و صنایع معدنی )اینوماین( حضور یافت.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از فوالد خرسان ، افتتاحیه این جشنواره 
با حضور مهندس جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو و جمعی از نمایندگان 
شرکت های معدنی و دانش   بنیان در محل دانشگاه تهران برگزارشد و این 

جشنواره از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه ۱4۰۰ در محل دانشگاه تهران دایر است.
فوالد خراسان در این جشنواره در کنار سایر شرکت های معدنی، صنعتی 
و دانش   بنیان، با برپایی غرفه به ارائه توانمندی ها و دستاورهای خود پرداخت.

اقتصاد  سهم  افزایش  بر  مشتمل  جشنواره  این  اهداف  است  گفتنی 
دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی، تهییج و ترغیب فناوران و نوآوری 
دانشگاه و صنعت به ایده پردازی، ارائه توانمندی شرکت های دانش بنیان و 
بهره مندی از ظرفیت آنها ،جستجو و تجمیع نیاز های فناورانه بخش معدن و 
صنایع معدن و ارائه راه های نوآورانه، ترغیب به نهادسازی در تامین منابع مالی 
ایده های معدن و صنایع معدنی ، بهره گیری از ظرفیت های حمایتی موجود 
در دستگاه های اجرایی مرتبط و همگرایی و همنشینی بازیگران چندسویه 

اقتصاد دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی می باشد.

خبر ...خبر

کوتاه از صنعت

دنیای جوانان : سود از جمله برترین 
شاخص های اندازه گیری فعالیتهای واحدهای 
صنعتی و معدنی است، به نحوی که بخش 
اشتغال  و  دنیا  اقتصادی  رشد  از  اعظمی 
وابسته  جهان  کشورهای  در  تعریف شده 
به این صنایع است. مواردی چون »سود« 
رمهم  بسیا یتم های  آ ز  ا »فروش«  و 
از  نوعی  به  و  هستند  مالی  درصورت های 
بهره  موفق،  کار  و  کسب  یک  مزیت های 

بردن از سودی آن است.
شرکت   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
صنایع معدنی فوالد سنگان بعنوان عضوی 
از گروه فوالد مبارکه، تولید کننده گندله و 
کنسانتره با ظرفیت سالیانه ۱۰ میلیون تن 
ایران و در اصطالح  نقطه  در شرقی ترین 
” عسلویه شرق کشور” است. تولید مستمر 
ساز  فوالد  بزرگتــرین  اولیه  مواد  پایدار  و 
خاورمیانه و نگاه راهبردی تعریف شده در 
از همه، معطوف  ، بیش  افق ۱4۰4 کشور 

به تامین پایدار مواد اولیه است.
بی شک بی ثباتی و عدم اطمینان بر 
پیش بینی  ظالمانه،  های  تحریم  بازارنفت، 
تا سال  نفت  تقاضای  کاهش ۵۰ درصدی 
تولیدات  از  ناشی  افزوده  ارزش  و   ۲۰۵۰
ویژه بخش صنعت و  نگاهی  لزوم  معدنی، 
را دوچندان  پیشران  بعنوان صنعتی  معدن، 

نموده است. ایران ، کشوری با بیش از ۷۰ 
قابل توجه، جزو  با ذخایر  نوع ماده معدنی 
کشورهای برتر دنیا به لحاظ ذخایر معدنی 
است که حدود ۷درصد از ذخایر معدنی دنیا را 
در خود جای داده است. اتمام برخی از ذخایر 
در حال استفاده معدنی، افزایش ظرفیت های 
پایدار  ، لزوم تامین  فوالدی در دست اجرا 
زنجیره تولید و … از جمله دالیلی است که 
بعنوان قلب  اهمیت شرکت فوالد سنگان، 
تپنده تولید در زنجیره تامین فوالد مبارکه 
آینده  با  که  کند. شرکتی  تر می  روشن  را 
نگری صحیح و با هدف تولید گندله سنگ 
با ذخیره قطعی ۱/۲  آهن در جوار معادنی 
میلیارد تن سنگ آهن تاسیس و حال با تولید 
بیش از ۲ میلیون تن در شش ماهه نخست 

مبارکه  فوالد  حیاتی  ازشریان های  جاری، 
در پشتیبانی از تولید در این شرکت است.

سال  ماه  شش  در  سنگان  فوالد 
گذشته بیش از ۱ میلیون و سیصد و هشتاد 
افزایش  با  حال  و  نموده  تولید  تن  هزار 
و  کنسانتره  تولید  درخطوط  وری  بهره 
قطعی  رغم  علی  توقفات  کاهش  گندله، 
شش  در  توانسته   ، برق  از  حاصل  های 
مدت  به  نسبت  جاری  سال  نخست  ماهه 
از  بیش  مرز  از  عبور  با  قبل،  سال  مشابه 
دو میلیون تن گندله، رشد ۳۸ درصد رشد 

تولید را ثبت نماید.
امرایی با اشاره به افرایـش سود ۲4۶ 
درصدی شش ماهه نخست سال جاری گفت: 
کسب رکوردهای موثر تولید گندله ، برنامه 

ریزی هوشمندانه در تولید کنسانتره ، پتانسیل 
باالی پرسنل جوان و متخصص و استفاده از 
ظرفیت های چندگانه شرکت فوالد مبارکه 
از عناصر مهم در تولید پایدار و البته کسب 
سود متناسب بوده است. وی اظهار کرد: ثبت 
باالترین رکورد تولید اسمی گندله با عبور از مرز 
۱۸ هزار تن در روز، نشان از ظرفیت سازی و 
و  تولید  در  این شرکت  العاده  فوق  پتانسیل 

پشتیبانی پایدار از صنعت دارد.
با  ماه  پایان شهریور  در  است،  گفنی 
تولید بیش از 4۶۵ هزارتن گندله، باالترین 
میزان رکورد ماهیانه تولید گندله از ابتدای 
تالش  و  همت  با  کنون  تا  برداری  بهره 
کارکان این شرکت به دست آمده و آمارهای 
اولین گندله ساز شرق کشور، نشان از رشد 
در  )تن(  گندله  فروش  مقدار  درصدی   ۳۳
به  نسبت  جاری  سال  نخست  ماهه  شش 
مدت مشابه سال قبل با عملکرد فروش بیش 

از ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تن دارد.
فوالد  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه  در  سنگان  فوالد  اقدامات  سنگان، 
جانبه  همه  و  پایدار،متوازن  توسعه  بر  دایر 
است و طرح های در دست اقدام و توسعه 
ای این شرکت بعنوان نگین انگشتری توسعه 
شرق کشور، نویدبخش آبادانی و توسعه ای 

همگون را در پی خواهد داشت.

مدیرعامل فوالد سنگان اعالم کرد:

در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰؛ رشد ۲۴۶ % سود در فوالد سنگان

گروه  مدیرعامل   : جوانان  دنیای 
اول  میز  از  گفت:  خودرو،  ایران  صنعتی 
برای  قطعه   ۱4۹ تاکنون،  یی  خودکفا
 ۸۷ امروز  تا  که  تعریف شده  داخلی سازی 
قطعه با کاهش ارزبری ساالنه ۶۹.4 میلیون 

یورو به تولید انبوه رسیده است.
نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
آیین  در  مقیمی،  فرشاد  یکوپرس،  ا ز  ا
خت  سا تعمیق  تخصصی  میز  پنجمین 
به  اشاره  با  خودرو،  صنعت  در  داخل 
در  زان  سا قطعه  قوی  ده  ا ر ا و  همت 
افزود:  خودکفایی،  های  پروژه  اجرای 
تعداد ۱۳ پروژه و ۱۸ قطعه در میز پنجم 
تعریف شده که ۱4 سازنده داخلی تامین 
کاهش  دارند.  عهده  بر  را  قطعات  این 
میزان ارزبری ساالنه این قطعات، ۳۷.4 

است. یورو  میلیون 
درصد   ۶۰ حدود  تاکنون  افزود:  وی 
شده  محقق  قطعات  سازی  داخلی  اهداف 
یک  میزهای  ارزبری  کاهش  است. هدف 
سازی  داخلی  برای  داخل،   ساخت  پنج  تا 
۱4۹ قطعه، ساالنه ۲۰4 میلیون یورو پیش 

بینی شده است.

ینده  آ اصلی  پیشران های  مقیمی، 
صنعت خودرو را کاهش آالیندگی، افزایش 
ایمنی، افزایش راحتی و افزایش زیبایی و 
و  برشمرد  خودرو  سازی  سبک  همچنین 
گفت: تحقق سبک سازی در گرو استفاده 
از ورق های سبک تر، تحقق ایمنی در گرو 
استفاده از ورق های مقاوم تر و در برخی 
قطعات  از  استفاده  نیازمند  ها،  بخش  از 

پلیمری و… است.
سازی  داخلی  به  باره  این  در  وی، 

ورق های محصول تارا اشاره کرد و گفت: 
بخش قابل توجهی از ورق های مورد نیاز 
خودروی تارا که جدیدترین محصول ایران 

خودرو است، داخلی سازی شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، 
صنعت  حاضر  حال  چالش های  از  یکی 
خودرو را، تامین قطعات الکترونیکی دانست 
و عنوان کرد: ضروری است در حوزه داخلی 
سازی مواد اولیه برق و  الکترونیک، فعالیت 
سازمان های  یا  و  نهاد  توسط  الزم  های 

مسوول با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با بیان این که تاکنون ۸۷ قطعه به 
تولید انبوه رسیده، گفت: ۵۳ قطعه تا پایان 

سال به تولید انبوه خواهد رسید.
مقیمی اظهار امیدواری کرد، با همت 
قطعه سازان، اهداف میزهای داخلی سازی 
هرچه بهتر و بیشتر محقق شود و صنعت 
دنیا،  اقتصاد  و  ادبیات  در  کشور  خودروی 

نقش سازنده و بزرگی را ایفا کند.
مراسم  این  انتهای  در  است  گفتنی 
که با حضور مهدی صادقی نیارکی، معاون 
صنایع وزارت صمت، محسن صالحی نیا، 
عامل  هیات  رییس  و  وزیر صمت  معاون 
ایران  سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
میان  قرارداد   ۱4 شد،  برگزار  )ایدرو( 
شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات 
به  سازان  قطعه  و  )ساپکو(  خودرو  ایران 
حوزه  در  قرارداد  چهار  که  رسید  امضا 
و  تجاری  خودروهای  قطعات  خودکفایی 
در  بود.  دیزلی  خودروهای  قطعات  تامین 
تاکنون  خودکفایی  پنج  تا  یک  میزهای 
بیش از ۶۹.4 میلیون یورو کاهش ارزبری 

محقق شده است.

مقیمی مطرح کرد:
کاهش ارزبری بیش از ۳۷ میلیون یورو برای داخلی سازی قطعات میز پنجم ایران خودرو

دنیای جوانان : مدیرعامل فوالد هرمزگان در کمیته 
رفع موانع تولید استان هرمزگان خواستار حمایت دولت از 

صنایع جهت تامین انرژی مورد نیاز شد.
معروفخانی  عطاهلل   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
مدیرعامل فوالد هرمزگان در کمیته رفع موانع تولید استان 
هرمزگان که با حضور مهدی دوستی استاندار، و بابک دین 
پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور و دبیر 
کشوربرگزار  غرب  و  پایدار شرق  امنیت  و  توسعه  شورای 
شد ، مشکالت ناشی ازقطعی برق در استان هرمزگان را 
از سایر استان ها دانست و گفت : خساراتی که به  بیش 
فوالد هرمزگان در سه ماه قطعی برق وارد شد قابل توجه 

و جبران آنها امروز خیلی سخت و مشکل است.
وی از صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر یاد 
کرد و خسارت به این صنعت را خسارت به صنایع پایین 

دستی زیادی دانست.
معروفخانی با ابراز نگرانی از زمزمه های کمبود گاز 
در زمستان از استاندار و معاون اقتصادی وزیر کشور خواست 
مخصوصا  صنایع  به  گازرسانی  قطع  از  جلوگیری  برای 

شرکتهای فوالدی تمهیدات الزم اندیشیده شود .
مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشاره به افزایش هزینه 
های برق و گاز ، حمل و نقل جاده ای و ریلی، و مهمتر 
از همه گندله که ماده اولیه این شرکت است ، زیان ناشی 

از کمبود انرژی را فشاری مضاعف بر تولید عنوان کرد و 
خواستار کمک دولت شد.

این صنعت در  زایی  اشتغال  به  اشراه  با  معروفخانی 
در  پیشرو  صنعت  عنوان  به  هرمزگان  فوالد  از   ، استان 
مسئولیت های اجتماعی هرمزگان یاد کرد و گفت همواره 
در حد توان خود به یاری استان شتافته و پای کار هستیم.
وی تامین رایگان اکسیژن بیمارستان های هرمزگان 
از ابتدای همه گیری کرونا را یک مسئولیت اجتماعی مهم 
فوالد هرمزگان دانست و گفت : با وجود قطعی برق ، اما 
کارخانه اکسیژن سازی فوالد به تولید ادامه داد تا بیمارستان 

های استان دغدغه کمبود اکسیژن نداشته باشند.

مدیرعامل فوالد هرمزگان در کمیته رفع موانع تولید استان هرمزگان

لزوم حمایت دولت از صنایع جهت تامین انرژی

دنیای جوانان : پنجمین نمایشگاه 
معدنی،  صنایع  معدن،  المللی  بین 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته کرمان 
استاندار  حضور  با   )  ۲۰۲۱  kimix(

کرمان عصر امروز آغاز بکار کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی 
بین  نمایشگاه  گهرزمین،  آهن  سنگ 
المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت 

و تجهیزات وابسته کرمان عصر امروز با 
حضور دکتر علی زینی وند استاندار کرمان 
و جمعی از مسئولین صنعت و معدن استان 
افتتاح شد.دکتر زینی وند استاندار کرمان 
در حاشیه بازدید از غرفه گهرزمین عنوان 
از  گهرزمین  آهن  سنگ  کرد:شرکت 
مجموعه های فعال و خوب صنعتی و 
معدنی کشور است و اقدامات شایسته آن 

قابل تقدیر می باشد.

شنبه ۱۷  امروز  از  نمایشگاه  این 
محل  در  مهرماه   ۲۰ لغایت  مهرماه 
نمایشگاه بین المللی کرمان به مدت 4 روز 
میزبان بازدید کنندگان است.شایان ذکر 
است غرفه شرکت سنگ آهن گهرزمین 
در این نمایشگاه ، همه روزه از ساعت 
۱۵ الی ۲۰:۳۰ در سالن باستانی پاریزی 
بازدیدکنندگان  پذیرای عالقه مندان و 

خواهد بود

در حاشیه بازدید از غرفه گهرزمین در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی کرمان صورت گرفت:

تقدیر استاندار کرمان از اقدامات شایسته گهرزمین
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لژیونر هندبال زنان:
مبلغ قرارداد در ترکیه چند برابر ایران است

یک لژیونر هندبال زنان گفت: لژیونر 
شدن یکی از اهدافی است که همه بازیکنان 
دنبال آن هستند اما این اتفاق برای ما که 

دیده نمی شویم کار بسیار سختی است.
الناز قاسمی درباره حضورش به عنوان 
لژیونر در سوپر لیگ ترکیه اظهار کرد: تیم 
آنادولو تیم خوب و جوانی است که 4 لژیونر 
ایرانی دارد. عالوه بر ما دو بازیکن از برزیل 
و یک بازیکن از روسیه و بقیه بازیکنان از 
ترکیه هستند. این تیم سال اولی است که 
در لیگ برتر و دسته یک ترکیه تیم داری 

می کند. خدا را شکر تا االن همه چیز خوب بوده است.
این لژیونر هندبال زنان در ادامه درباره سطح مسابقات سوپر لیگ ترکیه 
اظهار کرد: سطح مسابقات خیلی باالتر از لیگ ایران است. بازیکنان حاضر در 
ترکیه در مسابقات اروپایی دست به توپ هستند و سبک بازی آن ها با ایران و 

آسیا متفاوت است و قابل قیاس نیست.
او به راه سخت لژیونر شدن دختران ایران اشاره کرد و گفت: از لژیونر شدن 
حس خیلی خوبی دارم. در کشور ما هندبال آن طور که باید و شاید هیچ گاه دیده 
نشده است. لژیونر شدن در بخش زنان کار سختی است. ما در سطح آسیا بازی 
می کنیم که چند تیم خیلی خوب مثل کره، ژاپن و .. در آسیا هستند و هیچ وقت 

فرصت دیده شدن برای بازیکنان ایران وجود نداشت.
قاسمی گفت: لژیونر شدن یکی از اهدافی است که فکر می کنم اکثر بازیکنان 
دنبال آن هستند تا به سطح باالتری برسند و پول بهتری بگیرند. خدا را شکر 
این اتفاق برای ما افتاد. واقعا تالش و زحمت زیادی برای این منظور می طلبید 
که خدا را شکر ما چهار نفر توانستیم از پس آن برآییم. من اطمینان دارم که در 

سال های آتی لژیونرهای بیش تری خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این  سوال که مبلغ قراردادها در لیگ ترکیه چند برابر ایران 
است؟ گفت: مبلغ قرارداد در ترکیه خیلی بیشتر از لیگ ایران است نمی توانم بگویم 

چند برابر ولی خیلی خیلی بیش تر از ایران است.
قاسمی درباره تفاوت سطح لیگ ترکیه و ایران اظهار کرد: در تکنیک و 
تاکتیک خیلی تفاوت وجود دارد چون لیگ اروپایی است و سطح بازی آن ها با 
ایران خیلی متفاوت است. از طرف دیگر تمام باشگاه هایی که من اینجا می بینم 
واقعا شبیه یک باشگاه حرفه ای عمل می کنند. از نوع و پوشش لباس ها گرفته تا 
رفت و آمدها شبیه یک باشگاه بزرگ است که ما نمونه آن را فقط در فوتبال ایران 

می بینیم. در هندبال خیلی کم شاهد این شکل از تیم داری هستیم.
او افزود: از سوی دیگر چیزی که خیلی در لیگ ترکیه جالب است حضور 
هواداران است. طرفداران زیادی در هندبال ترکیه هستند و اشتیاق زیادی به این 

رشته وجود دارد. هندبال در ترکیه مهم است و برای مردم جذابیت دارد.
قاسمی در مورد حضورش در تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی 
اسپانیا اظهار کرد: لیگ ترکیه به نحوی برگزار می شود که سه هفته مسابقه و سه 
هفته تمرین مداوم است. هنوز که اردوهای تیم ملی را نگذاشته اند؛ امیدواریم که 
اردوها در سه هفته ای باشد که ما  مسابقه نداریم. قطعا حضور نداشتن ما در تیم 
ملی باعث مشکل خواهد شد چون چهار نفر در ترکیه مشغولیم. امیدوارم بتوانیم 

ما هم در اردوها شرکت کنیم و برای مسابقات جهانی آماده شویم.
ترکیه  در  اولین حضورش  در  تیمش  برد  درباره  زنان  لژیونر هندبال  این 
گفت: من، فاطمه و نوریه بالفاصله بعد از مسابقات قهرمانی آسیا در اردن به 
ترکیه آمدیم. تیم سه هفته مسابقه انجام داده بود و هر سه را باخته بود و ما به 
سه هفته تمرینی رسیدیم. ما سه هفته خیلی سخت داشتیم و تمرین کردیم. کل 
تیم تالش کردیم تا بتوانیم چهارمین مسابقه را ببریم. من در زمین از بازی لذت 
می بردم چون سبک بازی ها با ایران متفاوت است. خدا کمک کرد و ما خوب کار 

کردیم و بازی را بردیم.
وی گفت: واقعا آرزویم این است که هندبال زنان ایران واقعا دیده شود. بین 
رشته های توپی هندبال خیلی رشته سختی است و می بینم که دختران این رشته 
واقعا زحمت می کشند و تمرینات و بدنشازی سختی دارند. شرایط برای آن ها خیلی 
سخت است اما جایگاهی که اکنون هندبال در کشور دارد جایگاه واقعی آن نیست.
این ملی پوش هندبال در پایان گفت: دوست دارم به جایی برسیم که مردم 
برای دیدن هندبال مشتاق باشند. بیایند و از دیدن هندبال لذت ببرند. این هاست 
که به بازیکنان انگیزه می دهد تا رشد کنند. واقعا امیدوارم این اتفاق برای هندبال 
ایران رخ دهد. آرزوی قلبی من این است که تماشاچیان زیادی در سالن بازی مرا 
ببینند. این سبب می شود جایگاه واقعی هندبال مشخص شود، مبلغ قراردادها باال 

رود و بازیکن، داور، مربی و همه ارزشمند باشند.

دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان: 
مدالم را به مادرم و آنهایی که آسمانی شدند، تقدیم می کنم

دارنده مدال برنز جهان گفت که مشخص نیست بار دیگر به وزن ۷۷ کیلوگرم 
بازگردد یا خیر.

پژمان پشتام با اشاره به اینکه در یک وزن باالتر موفق به کسب مدال برنز در 
مسابقات قهرمانی جهان شد، گفت: 4 طال و یک رکوردشکنی برای کشتی فرنگی 
خیلی خوب بود. با صحبت های محمد بنا و کادرفنی توانستم از نظر بدنی و وزنی 
خودم را به حد مطلوبی برسانم که حاصل کارم برنز بود. شاید اگر زودتر این تصمیم 

را می گرفتیم مدال خوشرنگ تری به دست می آمد.
دارنده مدال برنز جهان در وزن ۸۲ کیلوگرم درباره اینکه سال سختی داشت و 
حتی این حرف مطرح بود که کشتی را کنار بگذارد، گفت: ۲ سال سخت داشتم، هم 
پدر و هم مادرم مریض شدند. مادرم را ۷-۸ ماه قبل از دست دادم و دلسرد شدم، اما 

خدا را شکر می کنم دوبنده تیم ملی را پوشیدم و به مدال جهان رسیدم.
پشتام درباره اینکه محمد بنا صحبت زیادی با او داشت، عنوان کرد: بنا مثل 
یک پدر دلسوز با من صحبت کرد و گفت »مادرت را در قلبت نگه دار، همیشه برای 
خودت مبارزه کردی، از حاال به بعد برای او بجنگ و برای اینکه دل او را شاد کنی.« 
این صحبت ها روی من تاثیر گذاشت و این مدال را به مادرم و آنهایی که آسمانی 

شدند، تقدیم کردم.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا قرار است دوباره به ۷۷ کیلوگرم 
برگردد؟ گفت: در ۷۷ کیلوگرم شرایط سخت تر از قبل است، چون در آن وزن هم 
خیلی وزن کم می کردم. فعال در ریکاوری هستیم، اردوها شروع شود هر تصمیمی 

کادر فنی بگیرد تابع آنها هستم.
دارنده مدال برنز جهان درباره اینکه در مبارزه با کشتی گیر اهل ترکیه بدنش 
خالی کرد، اظهار داشت: چند کشتی سنگین گرفتم، نماینده رژیم صهیونیستی در 
گروه من بود و استرس داشتم، شب هم دو سه ساعت بیشتر نخوابیدم. چسب هم به 
پایم زدم که به تیم ملی کمک کنم. بعد از ۳ کشتی سخت، بدنم در زمان کشتی با 

حریف ترکی خالی کرد.
پشتام در پاسخ به این  سوال که آیا به دنبال مدال خوش رنگ در مسابقات سال 
آینده است یا همین مدال برنز را برای خودش کافی می داند؟ تصریح کرد: اولین بار 
بود در این وزن کشتی گرفتم. با بدنسازی خوب و برنامه ریزی درست تالش می کنم 

اگر ملی پوش شدم در بازی های آسیایی و جهانی مدال خوش رنگی بگیرم.
گفت:  نیز  لیگ  در  حضور  درباره  بود،  طالیی  دایره  برنامه  میهمان  که  وی 
تصمیم داشتم اگر مدال گرفتم، در لیگ کشتی نگیرم اما دور برگشت در فینال باید 

ببینم چه می شود.
پشتام درباره عدم حمایت هیات کشتی باقرشهر از او گفت: درباره او صحبت 
نکنم، بهتر است. رئیس هیات اصال نمی دانست من به مسابقات اعزام شده ام، در حالی 

که اولین مدال این منطقه را من کسب کردم.

بارسلونا – رئال؛
الکالسیکو بدون زیدان

رئال مادرید با زین الدین زیدان در سال های اخیر عملکرد فوق العاده ای در 
استادیوم نوکمپ مقابل بارسلونا داشت و حاال خبری از زیزو نیست.

رئال مادرید برای رسیدن به صدر جدول باید امروز در دیداری دشوار و در 
استادیوم نوکمپ به مصاف بارسلونا برود. تیم رونالد کومان در چند روز اخیر عملکرد 
قابل قبولی داشته، اما بلوگرانا در این فصل در مجموع تیم چندان مقتدری نبوده 
و هواداران رئال مادرید امیدوار به کسب سه امتیاز در خانه حریف هستند. اما مرور 
ال کالسیکوی های اخیر در استادیوم نوکمپ موید آن است امیدواری رئال مادرید 

برای پیروزی در این دیدار چندان هم دور از ذهن نیست.
بارسلونا در شش تقابل آخر خود با رئال مادرید در نوکمپ تنها یک بار موفق 
به کسب پیروزی شده، دو بار نیز مغلوب شده و سه دیدار نیز با تساوی تمام شده 
است. آخرین بار در پاییز سال ۲۰۱۸ بود که بارسلونا موفق شد با نتیجه درخشان ۵-۱ 
رئال مادرید را در نوکمپ شکست دهد و همین نتیجه در نهایت منجر به برکناری 

خولن لوپتگی، سرمربی اسپانیایی حریف نیز شد.
اما نکته امیدوارکننده برای بارسلونا را باید قطع همکاری رئال مادرید با زین 
الدین زیدان دانست. زیزو در مقطع حضور در رختکن این باشگاه تیمش را شش 
بار در استادیوم نوکمپ هدایت کرد و رکورد تاریخی و منحصر به فرد سه تساوی و 
سه پیروزی را نیز کسب کرد. این سرمربی فرانسوی از این حیث بی رقیب بوده و 

بهترین شروع تاریخ روی نیمکت رئال مادرید در خانه بارسلونا را ثبت کرده است.
رئال مادرید فصل گذشته نیز با زیدان در دیدار رفت به برتری ۱-۳ دست 
یافته و حاال امیدوار به تکرار این نتیجه با کارلو آنچلوتی است. البته این سرمربی 
ایتالیایی در دوره اول حضور خود در رئال مادرید حتی یک بار هم در خانه بارسلونا 

موفق به کسب پیروزی نشد.

نویر به رکورد کان نزدیک شد
سنگربان بایرن مونیخ با ۱۰ پیروزی 
کان  اولیور  رکورد  به  بوندسلیگا  در  دیگر 

خواهد رسید.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از 
کیکر، اولیور کان دروازه بان افسانه ای بایرن 
مونیخ با ۳۱۰ پیروزی رکورددار پیروزی در 

تاریخ رقابت های بوندسلیگا است.
 ۱۰ تنها  کان  رکورد  با  نویر  مانوئل 

پیروزی دیگر فاصله دارد.
بایرن مونیخ در هفته نهم رقابت های 

بوندسلیگا با 4 گل هوفنهایم را در هم کوبید. نویر در این بازی در ترکیب اصلی بایرن 
به میدان رفت و توانست سیصدمین  پیروزی خود را رقم زند.

طبق اعالم شبکه آماری اوبتا نویر تا کنون 44۷ بازی در بوندسلیگا انجام داده 
است که در ۳۰۰ بازی آنها به پیروزی دست پیدا کرده است.

باتوجه به اینکه بایرن مونیخ با ناگلزمن هم قدرت اول فوتبال آلمان است نویر 
به راحتی می تواند این رکورد اولیور کان را هم بشکند.

بایرن با پیروزی که برابر هوفنهایم به دست آورد با ۲۲ امتیاز به صدرنشینی 
خود در بوندسلیگا ادامه داد.

صالح: دوست دارم تا آخرین روز فوتبالم اینجا بمانم!
مهاجم مصری لیورپول ابراز امیدواری 
کرد بتواند تا روز آخر فوتبالش در لیورپول 

بماند.
نقل  به  و  جوانان  دنیای  گزارش  به 
از سان، تمدید قرارداد زودهنگام با محمد 
صالح در لیست کارهای لیورپول قرار دارد. 
انجام شود.  در خانه  قبل  از  باید  مذاکرات 
بزرگی  فوق ستاره مصری دستمزد  ظاهراً 
خواسته است. این بازیکن ۲۹ ساله از آینده 

خود در “Sky Sports” صحبت کرد.
در  حاضر  حال  در  صالح  محمد 

بهترین فرم است. ستاره تهاجمی لیورپول هفت گل در لیگ برتر به ثمر رسانده 
است. یورگن کلوپ سرمربی سرخ ها به تازگی این بازیکن ۲۹ ساله را با ستاره های 
جهان مقایسه کرده است. سرمربی آلمانی دوست دارد صالح را در چند سال آینده 

در تیمش داشته باشد.  
 صالح به تازگی به اسکای اسپورتس گفت: اگر از من بپرسید، دوست دارم تا 
آخرین روز فوتبالم اینجا بمانم. اما نمی توانم چیز زیادی در مورد آن بگویم. این از 
دست من خارج است. در حال حاضر نمی توانم خودم را مقابل لیورپول قرار دهم. 
این باعث ناراحتی من خواهد شد. من نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم، اما این 

واقعا من را ناراحت می کند.
قرارداد این ستاره مصری تا تابستان ۲۰۲۳ ادامه دارد. روزنامه انگلیسی میرور 
اخیراً گزارش داده است که مشاور صالح قراردادی معادل تقریباً ۶۰۰ هزار یورو در 
هفته ارائه کرده است. رامی عباس یک هفته پیش برای گفت وگو در انگلیس بود. 

انتظار می رود در ماه های آینده توافقی صورت گیرد.  
ستاره مصری در تابستان ۲۰۱۷ پس از دو فصل حضور در رم به مرسی ساید 
رفت. او پیش از این مدت ها با چلسی قرارداد داشت اما هرگز با لندنی ها پیشرفت 
نکرد.  او ۲۱4 بازی برای تیم یورگن کلوپ انجام داد و ۱۳۷ گل به ثمر رساند و 

۵۱ پاس گل داد.  

پیروزی پورتو با هت تریک مهدی طارمی
برابر  پیروزی  به  را  پورتو  خود  با هت تریک  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مهاجم 

توندال رساند.
به گزارش دنیای جوانان، در هفته نهم رقابت های لیگ پرتغال، پورتو در زمین 
توندال به میدان رفت و با وجود دریافت گل اول توانست با ضربه مهدی طارمی در 
دهانه دروازه در دقیقه ۲۰، به بازی برگردد. در ادامه و در دقیقه ۲۸ مدافع میزبان به 
دلیل خطای واضع روی مهاجم ایران با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.
پورتو در همان نیمه  نخست توانست به گل دوم نیز برسد. این بار نیز طارمی 
روی توپ برگشتی هوشیار عمل کرد و توانست در دقیقه 4۳ دروازه حریف را باز  کند.

این پایان کار نبود و هت تریک مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در دقیقه ۷۹ 
کامل شد و او توانست گل سوم خود و تیمش را به ثمر برساند و چهره شاخص 

این میدان لقب بگیرد.

برایتون حریف سیتیزن ها نشد؛
 پیروزی شاگردان ِپپ با یک بازی بی نقص

تیم فوتبال منچسترسیتی در هفته نهم لیگ برتر فوتبال انگلیس موفق شد 
برایتون را در خانه شکست دهد.

دیدار تیم های فوتبال برایتون و منچسترسیتی از هفته نهم لیگ برتر فوتبال 
انگلیس شنبه شب از ساعت ۲۰ در ورزشگاه فالمر برگزار شد و در پایان سیتیزن ها 

موفق شدند حریف خود را با نتیجه چهار بر حریف خود را از پیش رو بردارند. 
شاگردان »پپ گواردیوال« از همان ابتدای بازی به همان سبک همیشگی 
خود توپ و میدان را در دست گرفتند و با تعداد دفعات باال در حمالت خود توانستند 
در نیمه اول کار برایتون را یکسره کنند. ایلکای گوندوغان در دقیقه ۱۳ و فیل فودن 

در دقایق ۲۸ و ۳۱ موفق شدند دروازه حریف خود را باز کنند. 
در نیمه دوم نیز تیم برایتون که در این فصل عملکرد فوق العاده ای داشته، 
توانست توسط مک آلیستر در دقیقه ۸۰ و از روی نقطه پنالتی دروازه منچسترسیتی 
را باز کند تا این دیدار سه بر یک شود. ریاض ماحرز نیز در دقیقه ۹4 توانست گل 
چهارم تیمش را وارد دروازه میزبان کند تا بازی با نتیجه چهار بر یک به پایان برسد.  

ماجرای اسکوچیچ و طارمی نشان 
که  است  بزرگ تر  اختالف  یک  دهنده 
یک  سوریه،  و  لبنان  با  دیدار  از  قبل 
به  ایران  ملی  تیم  برای  جدی  هشدار 
نتیجه ای  هر  کسب  که  می رود  شمار 
جز سه امتیاز مقابل این دو تیم، صدای 

منتقدان افراطی را در می آورد!
به گزارش دنیای جوانان، تیم ملی 
فوتبال ایران تا ۲۰ روز دیگر در انتخابی 
تیم های  مصاف  به  قطر  جهانی  جام 
شاگردان  می رود.  سوریه  و  لبنان  ملی 
میهمان  دیدار  دو  این  در  اسکوچیچ 
خواهند بود و به ترتیب به بیروت پایتخت 
اردن  پایتخت  امان  به  سپس  و  لبنان 
)سوریه به علت مسائل امنیتی در خارج 
از خانه میزبانی می کند( سفر خواهند کرد.

تیم ملی در حالی به استقبال این 
دو دیدار می رود که در حال حاضر ۱۰ 
گروهش  صدرنشین  و  بوده  امتیازی 
است اما برخی حواشی از جمله ماجرای 
این  روی  اسکوچیچ  و  اختالف طارمی 
اگر درست  است که  انداخته  تیم سایه 
مدیریت نشود شاید روند مثبت و رو به 

رشد تیم ملی را متوقف کند!
پیوسته  وقوع  به  که  اتفاقاتی  با 
خطر  زنگ  حاال  از  که  گفت  می توان 
صدا  به  سوریه  و  لبنان  با  دیدار  برای 
درآمده و می توان پیش بینی کرد که هر 
گونه از دست دادن امتیاز در مقابل دو 
تیم لبنان یا سوریه، می تواند چه تبعات 
که  باشد  داشته  تیمی  برای  سنگینی 
رختکن یک دست و همدلی ندارد و بعد 
از هر بازی، همه به دنبال مقصران و یا 

عوامل پیروزی هستند.
تیم  در  شرایطی  در  اتفاق  این 
یک  طبق  که  کرده  ظهور  اسکوچیچ 
قاعده، موفقیت یا شکست هر گروهی 
تالش  حاصل  ورزشی  تیم های  ز  ا
نمی تواند  خاصی  فرد  و  است  گروهی 
به  را  یا شکست ها  کند  مصادره  را  آن 
در  ملی  تیم  ولی  بنویسد  دیگران  نام 
مهلک  ویروس  این  دچار  حاضر  حال 

شده است.
با این اتفاق، بازار شایعات هم داغ تر 
کسی  هر  ملتهب،  فضای  این  و  شده 
می تواند  که  می کند  پرتاب  را  سنگ 
جام  مسیر  در  ملی  تیم  اندوخته های 
جهانی را به باد بدهد. وقتی فدراسیون 
فوتبال توانی برای مدیریت این اتفاقات 
گم  در  سر  کالف  این  مطمئنا  ندارد، 
می شود  کشیده  سویی  و  هر سمت  به 
نه  هم  اتفاقات  این  قربانی  مهم ترین 
افراد بلکه تیم ملی فوتبال  بازیکنان و 
خواهد که به خوبی مسیر جام جهانی را 
شروع کرده اما در ادامه باید با تیم هایی 

بازی کند که در گذشته هم برای ایران 
خطر  هم  بار  این  و  شده اند  دردسرساز 

تکرار این اتفاقات وجود دارد!
و  بازیکنان  شخصی  تقابل های 

مربیان در تیم ملی
می توان گفت که اختالف طارمی و 
اسکوچیچ نقطه آغاز اختالف نیست بلکه 
این اتفاق ادامه حرف  و حدیث هایی است 
تیم ملی شنیده  پیرامون  از گذشته  که 
پیدا کرد که  ادامه  به حدی  و  می شود 
حاال بازیکن رو در روی مربی خود قرار 

گرفته است.
از  فراتر  کنونی  مشکل  مطمئنا 
»ضعف  درباره  اسکوچیچ  اظهارنظر 
پاسخ  و  ایرانی«  بازیکنان  تاکتیکی 
ملی  تیم  سرمربی  به  طارمی  توییتری 
جای  در  مشکل  »جست وجوی  درباره 
دیگری« است. مسائل زیادی طی یک 
سال و نیم گذشته روی هم انباشته شده 
بازیکن و سرمربی یک صدا  امروز  که 
نیستند و هر کس ساز خودش را می زند.
اگر این چالش مدیریت نشود، این 
ماجرا نقطه پایان اختالفات نخواهد بود 
و به زودی یارکشی ها در تیم ملی هم به 
وقوع خواهد پیوست؛ جایی که مهدی 
طارمی - که اگر چه اقدام قابل دفاعی 
نداشته و در اروپا هیچ گاه چنین اجازه ای 
عمومی  اظهارنظر  برای  بازیکنان  به 
درباره سرمربی داده نمی شود- خودش 
را تنهاتر از همیشه در تقابل با سرمربی 
اظهارنظر  با  که   - می بیند  ملی  تیم 
را  زیر خاکستر  آتش  »نسنجیده« خود 
را  الزم  حمایت  و  است-   زده  به هم 
از هم تیمی ها و دوستان صمیمی خود 

نداشته است.
هم زمان با این ماجرا، گزارش های 
اختالفات  دیگر  از  هم  نقیضی  و  ضد 
تیم  رختکن  در  عجیب  برخوردهای  و 
ملی منتشر شده که حاکی از نبود اتحاد 
و  است  ملی  تیم  در  الزم  همدلی  و 
می توان سوء مدیریت فدراسیون فوتبال، 
کادر مدیریتی و فنی را نقطه آغاز این 

برخوردها دانست.
حاال در محافل خصوصی صحبت 
دارد  وجود  ملی  تیم  ستاره  تنبیه  از 
چنین  خواهان  فوتبال  فدراسیون  اما 
برخوردی نیست؛ اتفاقی که باید ماه ها 
قبل تر توسط کادر مدیریتی تیم ملی به 
مرحله  برای  شاید  و  می پیوست  وقوع 
نهایی انتخابی جام جهانی و نیاز مبرم 
تیم ملی به برخی بازیکنان دیر شده باشد.
برای  خورشیدی  انتخاب  تبعات 

سرپرستی تیم ملی
وقتی صحبت از سوء مدیریت در 
تیم ملی می شود، مستقیما باید به مجتبی 

برای  وقتی  که  شود  اشاره  خورشیدی 
همراهی تیم ملی انتخاب شد، انتخابش 
با انتقادهای زیادی همراه بود اما آن موقع 
فدراسیون فوتبال این صحبت ها را قبول 
نکرد و حاال شاهد خارج شدن عنان کار 

در رختکن پرستاره تیم ملی است.
و  فدراسیون  ارشد  مدیران  وقتی 
توصیه های  خادم  عزیزی  شهاب الدین 
مطبوعات، کارشناسان و هواداران فوتبال 
را نادیده گرفتند، فکرش را هم نمی کردند 
که حضور یک مدیر باسابقه ملی باال و با 
دیسیپلین چقدر در ایجاد نظم و کمک به 
مربی تیم ملی برای پیش بردن اهدافش 

در چنین فضایی موثر خواهد بود.
این  خادم  عزیزی  نتیجه،  در 
توصیه ها را نادیده گرفت تا خورشیدی 
تیم  موفقیت  در  را  تاثیر  کمرنگ ترین 
منفعل ترین  شاید  و  باشد  داشته  ملی 
گذشته  ادوار  در  ملی  تیم  ادوار  مدیر 
بوده، هیچ قدرتی برای مدیریت اوضاع 
و به خصوص دور کردن تیم ملی از این 

حواشی نداشته باشد.
در واقع به خاطر همین آشفته بازار 
بود که فدراسیون فوتبال دست به دامن 
حضور موقتی کریم باقری در تمرینات 
و بازی های تیم ملی شد تا شاید او بر 
اوضاع مسلط شود ولی کریم به حدی 
درگیر مسائل مربوط به پرسپولیس است 
بازیکنان  با  وقت  تمام  صورت  به  که 
تیم ملی ارتباطی نداشته باشد و نتواند 
و  حل  را  کادرفنی  و  آنان  دغدغه های 

فصل کند.
اظهارات عجیب اسکوچیچ

دراگان اسکوچیچ در گذشته تعریف 
و تمیجدهای زیادی از ستاره هایش کرده 
با  را  بهتری  ارتباط  طریق  همین  از  تا 
آن ها ایجاد کند اما گاها با اظهارات خود 
را نقش  شگفتی ساز می شود و خودش 

اول موفقیت ها نشان می دهد.
مطمئنا سرمربی تیم ملی همراه با 
بازیکنان ایران نقش قابل توجهی در این 
موفقیت ها داشته اما او گاهی فراموش 
در  را  جمالت  برخی  نباید  که  می کند 
زمینه ساز  و  بیاورد  زبان  به  مطبوعات 

رنجش خاطر همکارانش شود.
در همین چند وقت اخیر او چندین 
و  تعریف  خود  خارجی  دستیاران  از  بار 
تمجید کرده که تا چه حد به او در رسیدن 
به این موفقیت ها کمک می کنند اما هیچ 
گاه هیچ نامی از وحید هاشمیان یا کریم 
دوشادوش  هم  آن ها  که  نبرده  باقری 
را  خود  انرژی  و  وقت  تمام  سایرین، 
برای تیم ملی گذاشته اند؛ و یا اسکوچیچ 
گاهی عنوان کرده که »قبل از او تیم 
ملی وضعیت مناسبی نداشت«. هر چند 

این صحبت شاید پر بیراه نباشد اما گفتن 
این جمالت در مطبوعات در شرایطی که 
بازیکنان هم به اندازه او برای موفقیت 
ایجاد  باعث  کرده اند،  تالش  ملی  تیم 

دلخوری شده است.
شخصی  تمیجدهای  و  تعریف 
سرمربی تیم ملی از چند بازیکن خاص 
مانند آزمون یا طارمی در مصاحبه های 
مختلف، در حالی که این تیم تاکنون از 
حدود ۳۰ بازیکن در ۱۰ بازی اخیر بهره 
سایر  برای  تفاهم هایی  سوء  با  برده، 
آن ها  آیا  که  می شود  ایجاد  بازیکنان 
نقشی در این موفقیت ها ندارند؟ آیا تیم 

ملی فقط طارمی و آزمون است؟
به این مسائل باید به فرصت ندادن 
بازی های  در  هم  بازیکنان  برخی  به 
بازی   ۱۰ در  که  کرد  اشاره  گذشته 
گذشته با هر عملکردی، هرگز نتوانستند 
بازیکن  یک  عنوان  به  را  جایگاهی 
تعویضی از ابتدای نیمه دوم داشته باشند 
و همواره به عنوان بازیکن برای کشتن 

وقت به میدان رفته اند!
با  دیدار  از  قبل  تاریخی  بزنگاه 

سوریه و لبنان
حال با علنی شدن اختالف طارمی 
و اسکوچیچ که تاییدی بر ماه ها گمانه زنی 
مبنی بر وجود یک اختالف ریشه ای در 
رختکن تیم ملی بود، باید دید سرمربی 
تا  مهره خواهد شد  به  ملی دست  تیم 
قبل از بازی با لبنان و سوریه استراتژی 

خود را اجرا کند؟
اقدامی  هر  کنونی  وضعیت  در  او 
انجام دهد ممکن است با انتقادهایی از 
سوی کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال 
ملی همراه شود اما قطعا تمام تمرکزش 

روی دو دیدار با لبنان و سوریه است.
در دنیای ورزش، شکست - حتی 
مقابل ضعیف ترین تیم های دنیا - هم 
تیم  اما  است  تقابلی  هر  از  جزوی 
اسکوچیچ که در روزهای کسب پیروزی 
هم با انتقادهایی مواجه می شد، اکنون 
در آستانه یک بزنگاه تاریخی است. وقتی 
تیم ملی با توقف جلوی کره جنوبی به 
عنوان یکی از قدرت های آسیا تا این حد 
مورد انتقاد قرار می گیرد، باید مراقب گربه 
سیاه های خود )لبنان و سوریه( باشد؛ دو 
تیمی که در گذشته نشان داده اند چطور 

می توانند از ایران امتیاز بگیرند.
مستعد  و  متشنج  اوضاع  این  در 
بروز حواشی که فدراسیون فوتبال نقش 
اول را در آن ایفا می کند، اسکوچیچ باید 
هم زمان با مباحث فنی، استراتژی خوبی 
را برای موفقیت در مسیر جام جهانی و 
ادامه حضور روی نیمکت این تیم ملی 

انتخاب کند.

زنگ خطر برای تیم ملی فوتبال ایران؛

اختالف داخلی، چالشی که باید مدیریت شود!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

 حفاظت از منابع آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است  

نوبت دوم
آگهی مزایده عمومی 

شماره ۱۰۰۰۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۵ 
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 

)۱۰۰۰۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۵( به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت ۱4۰۰/۰۷/۲۷ساعت ۰۹:۰۰

مهلت دریافت اسناد مزایده تا ۱4۰۰/۰۸/۰۸ساعت ۱۲:۰۰
تاریخ بازدید ۱4۰۰/۰۸/۰۱ تا ۱4۰۰/۰۸/۱۳ از ساعت ۰۹:۰۰الی۱۲:۰۰ 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ۱4۰۰/۰۸/۱۸ساعت ۱۲:۰۰
زمان بازگشایی ۱4۰۰/۰۸/۱۹ساعت ۱۰:۰۰می باشد. 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
۱ــ برگزاری و کلیه مراحل فرآیند مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد .

۲. تضمین شرکت در مزایده مبلغ ۶4۳.4۰۰.۰۰۰ )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. 

۱. اصل  ضمانتنامه و یا فیش واریزی پس از اسکن ، بارگذاری و امضاء الکترونیکی اسناد در سامانه بایستی در پاکات الف حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰مورخ ۱4۰۰/۰۸/۱۸تحویل 
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 : ۱4۵ ۳۸۳۷4- ۰۸۳                                                         

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه 
م الف/۱۵4۶
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سازمان جهاد دانشگاهی از برگزاری 
هشت   « کتابخوانی  مجازی  مسابقه 
تسخیر«   « کتاب  محوریت  با  بهشت« 

در دانشگاه های سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط 
کتاب  تهران،  دانشگاهی  جهاد  عمومی 
ایرانی  یک  روایت  نخستین«  »تسخیر 
آمریکا  سفارت  اشغال  شاهد  که  است 
در تهران بوده است. »تسخیر« داستان 
خاطرات، ماجراها و وقایع ناگفته تسخیر 
النه جاسوسی در تهران در قالبی ساده 
و روان است که برای نخستین بار پرده 
رسانه های  غیرواقعی  و  سوء  تبلیغات  از 
غربی علیه انقالب اسالمی ایران برداشته 

و اهداف دانشجویان مسلمان پیرو خط امام)ره( از این اقدام را در 
تصویری واقع بینانه شامل نقاط قوت و ضعف آن تبیین می کند.

این  در  شرکت  عالقه مند  دانشجویان  گزارش،  این  برپایه 
آزمون می توانند با مراجعه به سایت باشگاه کتابخوانی دانشجویان 

برای   BookRc.ir نشانی  به  ایران 
ثبت نام در این مجموعه مسابقات اقدام 
کنند. ثبت نام در سایت باشگاه کتابخوانی 
این  در  شرکت  برای  ایران  دانشجویان 

مسابقه الزامی است.
بقه  مسا ز  ا ه  ر دو ین  ا زمون  آ
موضوع  با  بهشت«  »هشت  کتابخوانی 
کتاب »تسخیر« روز جمعه ۲۸ آبان ماه 
۱4۰۰ از ساعت ۹ تا ۲4 به صورت مجازی 

برگزار می شود.
دوره  این  برگزیده  دانشجویان  به 
اهدا  ریالی  میلیون  از مسابقات جوایز ۲ 

می شود.
https:// آدرس صفحه اینستاگرام
  ۸pcq۹۷bys۰lu=instagram.com/fjutehran?igshid
و شناسه عضویت در کانال تلگرامی مسابقات کتابخوانی هشت بهشت   

@FJUTBookRC است.
نسخه الکترونیکی کتاب تسخیر در پلتفرم فیدیبو موجود است.

مسابقه مجازی کتابخوانی با محوریت کتاب تسخیر برگزار می شود

معجــزه حضــرت محمد 
ــوده اســت و  ــاب ب )ص(، کت
خواندن و دانســتن، ســفارش 
همیشــگی آخریــن پیامبــر اســت. 
کتاب هــا، بهتریــن راویــان، رســول 

ــتند. ــرم )ص( هس اک

بــه گــزارش روز یکشــنبه خبرنگار 
فرهنگــی ایرنــا، پیامبــری کــه معجــزه 
رسالتشــان، کتــاب بــوده اســت در 
ــر روش  ــر از ه ــا، بهت ــاب ه ــاب کت ق
دیگــری شــناخته مــی شــوند. پیامبری 
ــه  ــی ب ــطه وح ــه واس ــد، ب ــه خداون ک
ایشــان خوانــدن و نوشــتن آموخــت و 
نــام قدســی خــود را مکتــوب معرفــی 
ــرم  ــول اک ــرت رس ــالد حض ــرد. می ک
ــای  ــه از زوای ــی اســت ک )ص(، فرصت
دیگــر، مولــود مســعود ســرزمین حجاز 

را بشناســیم. 

دشــمنان، از آخریــن پیامبــر )ص( 
روایــت مــی کننــد

یهودیــان در همــه تاریــخ اســالم، 
ــن دشــمنان حضــرت رســول  بزرگتری
اکــرم )ص( بــوده انــد و همــه تــالش 
خــود را بــرای مقابلــه بــا آخریــن پیامبر 
بــه کار گرفتنــد امــا آنــان که بایــد این 
کار را بــه انجــام مــی رســاندند، روایتی 
ــم حســن بیگــی در  ــه ابراهی ــد ک دارن
ــی، آن را  ــتان تاریخ ــک داس ــب ی قال

بازگــو کــرده اســت.  
 کتــاب محمــد )ص(، دربــاره 
جاسوســی یهــودی اســت کــه از طرف 
شــورای عالــی یهــود مامــور مــی شــود 
ــر )ص(،  ــه پیامب ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
ــان را  ــا عقایدش ــته و ی ــان را کش ایش
بــه چالش بکشــد. فصل هــای مختلف 
ایــن کتــاب در حقیقــت گــزارش هایی 
اســت کــه ایــن جاســوس برای ســران 
شــورا مــی فرســتد. ایــن گــزارش ها از 
تاثیرپذیــری پیامبــر )ص( بــر اطرافیان، 
دشــمنان و رونــد شــکل گیری اســالم 

حکایــت دارد.
ــاس  ــر اس ــی ب ــاب رمان ــن کت ای
ــه  ــت ک ــالم اس ــر اس ــی پیامب زندگ
ــات داســتانی، از اســناد  ــا وجــود ادبی ب
معتبــر تاریخــی بــرای نــگارش بهــره 
گرفتــه اســت؛ جاســوس یهــودی کــه 
از ســرزمین شــام در ســال ۱۳ هجــری 

بــا مأموریــت نابــودی پیامبــر و دینــش 
ــی  ــد از مدت ــد و بع ــی آی ــه م ــه مک ب
تحقیــق در مکــه بــه مدینــه مــی رود 
ــد  ــه دروغ ادعــای اســالم مــی کن و ب
ــات رســول اهلل  ــان زمــان حی ــا پای و ت
)ص( در مدینــه مــی مانــد و در طــول 
ایــن ده ســال بــا رهبــر یهودیــان بیــت 
المقــدس مکاتبــه دارد و یافتــه هایــش 
را بــرای او گــزارش مــی کنــد، در 
ــه ســرزمین خــودش  ــی ب ــت وقت نهای
بــاز مــی گــردد، بــا مســاله ای مواجــه 

مــی شــود کــه اعجــاب آور اســت. 
نوشــته  )ص(،  محمــد  کتــاب 
ابراهیــم حســن بیگــی اســت کــه 
برگزیــده جشــنواره و جوایــز مهم کتاب 
در ایــران و خارج از کشــور بوده اســت، 
ــل،  ــاب فص ــال، کت ــاب س ــزه کت جای
کتــاب دفــاع مقدس، جشــنواره شــهید 
غنــی پــور، جشــنواره کانــون پــرورش 

رسول اکرم )ص( در قاب کتاب ها

روایت زندگی زیر ترکش های جنگ در »منظومه ای از پدیده های 
حیاتی«

 »آنتونی مارا« در رمان »منظومه ای از پدیده های حیاتی« حین روایت داستان 
مردمان عادی در یک سرزمین جنگ زده، نشان می دهد که چطور جوانه های زندگی بر 

ویرانه های جنگ می روید.
صبح فردای شبی که ِفدها خانه حوا را سوزاندند و پدرش را بردند، حوا از خواب 
شقایق های دریایی بیدار شد. همان موقع که لباس می پوشید، احمد که تمام شب را نخوابیده 
بود، از اتاق خواب بیرون آمد، به تماشای آسمان ایستاد که در آن سوی پنجره روشن می شد؛ 
تا به حال نشده بود که احمد با دیدن آفتاب سحرگاه احساس کند دیرش شده. وقتی دختر از 
اتاق خواب بیرون زد، از دختر هشت ساله سابق بزرگتر می نمود؛ احمد چمدان دختر را گرفت 
و دختر به دنبالش از در بیرون رفت. احمد دختر را تا وسط خیابان برده بود که سربلند کرد 

و به چیزی که زمانی خانه دختر بود نگاه کرد. )ص. ۱۹(
آنچه خواندید سرآغازی بود بر ماجراهای منظومه ای از پدیده های حیاتی به قلم 
آنتونی مارا، داستانی درباره قدرت متعالی عشق در دوران جنگ، درباره فقدان و پیوندهای 

غیرمنتظره ای که ما را به هم وصل می کنند.
مارا ۳۷ سال پیش در شهر واشنگتن متولد شد، مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی گرفت و مدرک کارشناسی ارشد هنرهای زیبای خود را از کارگاه نویسندگان 
آیووا. وی در سال ۲۰۱۳ با انتشار رمان منظومه ای از پدیده های حیاتی پا به عرصه نویسندگی 
گذاشت و بازخوردهای خوبی گرفت. رمان منظومه ای از پدیده های حیاتی جایزه جان لئونارد 
حلقه منتقدان کتاب آمریکا، جایزه بزرگ کتاب برگزیده خوانندگان مجله »ال« در فرانسه را 
در کارنامه خود دارد و اولین کتابی است که موفق شد جایزه ادبی آتن را در یونان دریافت 
کند. این کتاب که آن زمان اثری از یک رمان اولی بود همچنین به فهرست نامزدهای اولیه 

جایزه کتاب ملی آمریکا نیز راه یافت.
ماجراهای منظومه ای از پدیده های حیاتی در چچن جنگ زده اتفاق می افتد، سرزمینی 
غرق در خشونت، ترس و مین های انفجاری. این رمان داستانی است درباره جنگ، قاچاق 
انسان و دیگر وحشی گری ها و خشونت هایی که در جریان جنگ اتفاق می افتد. ماجراهای 
این رمان از یک روستای کوچک در چچن آغاز می شود؛ حوای هشت ساله از داخل جنگل 
نظاره می کند که سربازان روس چطور شبانه پدرش را با خود بردند و خانه اش را به آتش 
کشیدند. وقتی همسایه آنها که احمد نام دارد، حوا را همراه یک چمدان در جنگل پیدا می کند 
تصمیمی می گیرد که زندگی آنها را برای همیشه تغییر خواهد داد. وی به یک بیمارستان 
متروکه پناه می برد که در آن تنها یک جراح به اسم سونیا باقی مانده که زخمی ها را مداوا 
می کند. آمدن احمد و حوا به بیمارستان برای سونیای خسته و تحت فشار خبر خوبی نیست 
چون اصال تمایلی به پذیرفتن خطر و مسئولیت اضافی ندارد. اما در عرض ۵ روز با پیدا 
شدن ارتباطاتی که گذشته این سه شخصیت را به هم پیوند می زند، دنیای این جراح زیرورو 

شده و آینده برای شخصیت های اصلی داستان رقم می خورد.
تاریخ درگیری ها در چچن طوالنی و گیج کننده است اما آنتونی مارا در رمان خود 
حقایق و آمار را دور زده و خواننده را مستقیم به دل زندگی مردم عادی می برد که در تالشند 
در بین آوار مرگ و خشونت، به وجود خود معنا ببخشند. نویسنده ضمن یادآوری فضای 
جهان جنگ زده ای که در آن زندگی می کنیم، امید را در بقای تعداد محدودی از افراد و 
قدرت احیاکننده زندگی می یابد. سونیا در تاریک ترین لحظات، زندگی خود را »چرخشی 
ناموزون به دور ستاره ای تاریک« می بیند »شب پره ای که دور حبابی خاموش می چر]خد[ و 
به دنبال نوری می]گردد[ که زمانی در حباب بود« )ص.444(. این در حالی است که زندگی 
به تعبیر کتابی که سونیا و خواهرش، ناتاشا، هر دو در نقطه ای از زمان مطالعه کرده بودند؛ 
یعنی »منظومه ای از پدیده های حیاتی- سامانه بدن، تحریک پذیری، حرکت، رشد، تولیدمثل 

]و[ سازگاری«)ص.۲۳۳(.
آنتونی مارا در جایی گفته بود: در همان سنین پایین یاد گرفتم ما )انسان ها( از طریق 
داستان ها یکدیگر را درک می کنیم، گذشته را حفظ می کنیم و از هرج و مرج زندگیمان 

معنا می سازیم.
این دقیقا همان کاری است که وی در رمان منظومه ای از پدیده های حیاتی کرد. خود 

در جایی درباره فلسفه رمان خود می گوید:
گزارش هایی که من از مردم عادی چچن در موقعیت های استثنایی خواندم، از آن نوع 
گزارش هایی بود که احساس کردم باید به کمک ادبیات داستانی حیات دوباره پیدا کنند )4۶۱(.

 آنتونی مارا )متولد ۱۹۸4(
این رمان که در زمان خود به فهرست پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز راه 

یافت، از هرج و مرج زندگی در چچن جنگ زده معنا می آفریند. 
رمان منظومه ای از پدیده های حیاتی از لحاظ سبک نگارش بین گذشته و حال جابه جا 
می شود، نویسنده در این باره می گوید: جنگ شهرها و ساختمان ها و خانواده ها را متالشی 
می کند، اما زمان و شیوه ساخت داستان ها را نیز در هم می ریزد. روایت این داستان به صورت 
مستقیم و خطی در برابر آن شیوه تکراری و پوچی که شخصیت ها روایت آشفته شان را 
سر هم می کنند کم می آورد. تمام شخصیت ها در منظومه ای از پدیده های حیاتی می 
کوشند زندگی های تکه تکه شده شان را کنار هم بگذارند. و من میخواستم همین شیوه را 
در ساختار رمان تجسم ببخشم. همچنان که هر شخصیت می کوشد تا آنچه را از دست رفته 
نجات دهد، رمان نیز داستان های فردی آنها را به کلیتی مشترک وصله می زند. )ص. 4۶۳(
ران چارلز، منتقد کتاب، در روزنامه واشنگتن پست می نویسد: )منظومه ای از پدیده های 
حیاتی( نوری است در آسمان که باعث می شود به باال نگاه کنید و به معجزه ایمان بیاورید. این 
رمان با نثری تازه و موزون داستان عمیقی را روایت می کند که به همان اندازه که ترسناک 
است، لطیف هم هست. داستانی درباره  زندگی هایی ناامید در سرزمینی متروک که به هم 
نزدیک می شوند و اهمیت پیدا می کنند. سالها بود با یک زمان به این اندازه منقلب نشده بودم.
این رمان با ترجمه فرزانه قوجلو و محمدرضا جعفری در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه توسط 

نشر نو چاپ و روانه بازار کتاب شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

شب فرهنگی پاکستان 
با طعم غذا، موسیقی و ادبیات

 شب فرهنگی پاکستان با معرفی غذاهای سنتی، موسیقی قوالی و خواندن اشعار 
برخی شاعران بزرگ این کشور، در تهران برگزار شد.

 رحیم حیات قریشی، سفیر پاکستان در ایران، در آغاز این مراسم گفت: ملت 
پاکستان برای جشن هفتاد و پنجمین سالگرد استقالل خود در ماه اوت آینده )مرداد 
۱4۰۱( آماده می شود و برنامه حاضر، بخشی از مجموعه برنامه هایی است که سفارت 

پاکستان برای این منظور تدارک دیده است.
قریشی از حاضران دعوت کرد که ضمن آشنایی با غذا و موسیقی پاکستانی، 
تابلوهای خوشنویسی از شعرهای عالمه محمد اقبال، معروف به اقبال الهوری را نیز 

بازدید کنند.
سفیر پاکستان با اشاره به اجرای قوالی در این برنامه که همزمان با میالد پیامبر 
اکرم )ص( برگزار شد، اظهار داشت: قوالی، در اصل، ستایش پروردگار و عشق به 
خداوند از طریق موسیقی و  شعر است که با ستودن حضرت محمد )ص( و امام علی 
)ع( از طریق استعاره های عرفانی همراهی می شود. وی قوالی را سنتی ۷۰۰ ساله در 
جنوب آسیا نامید و گفت: ترویج اسالم در غرب و جنوب آسیا عمدتا از طریق سنت های 

صوفیانه و عرفانی صورت پذیرفته است.
قریشی در پایان سخنانش، از شرکت کنندگان خواست که به احترام جان باختگان 

فلسطین و کشمیر، یک دقیقه سکوت کنند.
اسالم بر بال زبان فارسی به پاکستان وارد شد

غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز که به عنوان 
مهمان ویژه در این همایش سخنرانی می کرد، گفت: جشن شب فرهنگی پاکستان 
برای ما ایرانیان هم یک جشن به حساب می آید؛ زیرا فرهنگ ایران و پاکستان، به 

یکدیگر بسیار نزدیک است.
وی ضمن تبریک »هفته وحدت که آغاز آن با والدت پیامبر به روایت اهل سنت 
و پایان آن با همین مناسبت به روایت شیعیان همزمان است«، گفت: فرهنگ اسالمی 
مردم پاکستان به فرهنگ اسالمی مردم ایران بسیار نزدیک است و من گاهی انتقال 
اسالم به پاکستان از طریق ایران را اینگونه تصویر می کنم که اسالم، سوار بر اسب عربی 
به ایران آمد و با اسب پارسی به پاکستان رفت. عرفانی که در پاکستان و به ویژه جلوۀ 
آن را در قوالی مالحظه می کنید، نتیجه عبور اسالم از ایران بر بال زبان فارسی است.

حداد عادل، زبان اردو را »دختر دردانه زبان فارسی« نامید و گفت: اردو، آهنگ 
زبان فارسی را دارد و شاید ۶۰ درصد از واژگانش فارسی باشد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: بهترین نماد نزدیکی دو فرهنگ 
ایرانی و پاکستانی، عالمه اقبال الهوری است. اقبال حدود ۱۰ هزار بیت شعر به فارسی 
گفته که این تعداد، دو برابر شعرهایی است که به زبان های پنجابی و اردو سروده است.

وی درباره تاثیر متقابل ادبیات ایران و اقبال، گفت: اقبال قویا تحت تاثیر شاعران 
و عارفان بزرگ فارسی، به ویژه موالنا بود. می توان گفت اقبال روح اندیشه خود را از 
موالنا و حافظ گرفته است؛ همان گونه که موالنا و حافظ روح اندیشه خویش را از قرآن 
گرفته اند. اما اقبال نیز به نوبه خود بر جامعه ایران تاثیر گذاشته و الهام بخش اندیشمندان 
معاصر ما بوده است.وی غذا و موسیقی را دو بخش از عناصر هویت هر ملت دانست 
و این اتفاق که در مراسم شب فرهنگی پاکستان، مهمانان به ضیافت غذا و موسیقی 

این کشور می نشینند را از نظر فرهنگی، ارزشمند خواند.
حداد عادل در ارتباط با اهمیت موسیقی ملل گفت: شما به همان اندازه که از 

شنیدن موسیقی یک ملت لذت می برید، از نظر فرهنگی به آن ملت نزدیک هستید.
شب فرهنگی پاکستان، شامگاه شنبه با حضور جمعی از شخصیت های فرهنگی 
ایران و سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی، در موسسه فرهنگی اکو و به میزبانی 

سفارت پاکستان برگزار شد.

آگهی
 تجدید مزایده عمومی

)نوبت اول(
شهرداری مالرد درنظردارد به استناد مواد۵، ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها امالک ذیل الذکررا ازطریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره واگذارنماید،لذا ازکلیه متقاضیان و واجدین شرایط 

دعوت میشود با درنظرگرفتن ورعایت شرایط اعالمی وپس ازانتشارآگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مالرد واحد امورقراردادها مراجعه نمایند.
۱-واریزسپرده به میزان حداقل ۵درصد قیمت پایه کارشناسی بصورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی بشرح مندرج دراسناد مزایده 

۲-برندگان اول و دوم و سوم ومزایده هرگاه حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
حساب  به  ۵۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  واریزی  فیش  واصل  معتبرازشرکت  نامه  ملی،معرفی  کارت  ارائه  ازتاریخ۱4۰۰/۸/۱لغایت۱4۰۰/۸/۱۲وبا  توانند  می  شرایط  واجد  متقاضیان  ۳-کلیه 
شماره۱۰۰۷۹۰۸۲۹44۳بانک شهربنام شهرداری مالرد جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطالعات بیشترازساعت۹لغایت ۱۲/۳۰به امورقراردادهای شهرداری مالرد مراجعه وپس ازانتشارآگهی نوبت دوم 

ازتاریخ۱4۰۰/۸/۱لغایت ۱4۰۰/۸/۱۲پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه شهرداری مالرد نمایند.
4-هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

۵-سایراطالعات وجزئیات دراسناد مزایده درج گردیده است.
۶-شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختاراست.

۷-پیشنهادات واصله درتاریخ۱4۰۰/۸/۱۲راس ساعت۱4/۳۰درکمیسیون باز و خوانده میشود.

نشانیقیمت پایه اجاره بها درهرماهعنوان موضوع مزایدهردیف
مالرد سازمان سیما منظروفضای سبز۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالشهربازی کودک پارک حافظ1
مالرد خ شهید مرشدی مقابل دانشگاه آزاد۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالکافی شاپ2
مارلیک ضلع جنوبی پارک پرنیان۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالدکه پارک پرنیان3

محمدبهمنی- شهردارمالرد
تاریخ انتشارنوبت اول:۱4۰۰/۷/۲4
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱4۰۰/۸/۱

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 ۱۵ 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 
اداره  دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل 
ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
مانع مراجعه  مالکیت  مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند  سند 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت: اول ۱4۰۰/۷/۱۸           تاریخ نوبت دوم : ۱4۰۰/۸/۳

بخش ۳: 
ششدانگ یک ساختمان به نام مهناز زندی قوچم قرزند نبی شماره شناسنامه 
4۰۰ صادره دهگالن کد ملی ۵۵۸۹۰۱۵۶4۲ تحت پالک ۱۰۵۸ فرعی از 4۲4 
فرعی از ۲۷4۹ اصلی بخش ۳ سنندج به مساحت ۲۳/۶۲ متر مربع خریداری شده 

از سند آسیه حاجی میرزائی به آدرس سنندج روستای باباریز 
رئیس ثبت بهنام قباد    م الف ۱۹۷۵

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

۱۹/۱۲/۱۳۹۹هیات  ۱۳۹۹۶۰۳۲4۰۰۲۰۰۲۰۱4مورخه  شماره  رای  برابر 
قد  فا نهای  وساختما راضی  ا وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  قا موضوع  اول 
متعلق  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  برازجان  مستقردرواحدثبتی  سندرسمی 
۳۹۶وشماره  شناسنامه  شماره  به  منفردفرزندقلی  عمادی  محمدعلی  اقای  به 
به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ازبوشهردرششدانگ  ۳۵۰۰۶4۸۵۰۹صادره  ملی 
سه  دربخش  واقع  ۷۰۸۲اصلی  ازپالک  قسمتی  ۳۹/۶۲۰۶۰مترمربع  مساحت 
ازاقای  خریداری شده  روستای هفت جوش  اراضی  برازجان  ملک  ثبت  حوزه 
عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  گردیده  واگذار  ایشان  منفردبه  محمدعمادی 
مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزاگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ اولین انتشار 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف 
تقدیم  قضایی  مرجع  خودرابه  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یکماه  مدت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق  نمایندبدیهی است درصورت 
متضرربه  مراجعه  مانع  صادرخواهدشدصدورسندمالکیت  سندمالکیت  مقررات 

مراجع ذیصالح قانونی )دادگاه(نیست 
حمیدرضا باقرپور

سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان دشتستان ازطرف امیرهوشنگ 

کرم پور
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰۷/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۸/۰۳

م الف 44۹

ثبت   ۱۱ بخش  اصلی   -۲۳ از  فرعی   ۲۶۳ پالک  افراز  به  دعوت  آگهی 
محمود آباد 

مشاعی پالک ۲۶۳  مالکین  از  کرسیکال  قوامی  علی  آقای  اینکه  به  نظر 
فرعی از ۲۳- اصلی بخش ۱۱ ثبت محمود آباد واقع در قریه بیشه کال تقاضای 
افراز حصه و سهمی مالکیتی ملک خویش را از کل ششدانگ پالک مذکور از 
این اداره نموده و از اعالم آدرس و محل سکونت دیگر مالکین مشاعی اظهار بی 
اطالعی و عجز نموده است لذا به استناد ماده ۱۸- آیین نامه اجرای مفاد اسناد 

رسمی الزم االجرا به دیگر مالکین مشاعی پالک مزبور به نامهای: 
۱- امیر علی مرآت ۲- سید مصطفی فیاضی ۳- امیر حسین زارع بی عیب 
4- جواد تلیکانی ۵- فاطمه مهری ۶- قهرمان چاکنن فیروزجائی اخطار و ابالغ 
تاریخ  افرازی که راس ساعت ۱۰ روز یکشنبه  انجام عملیات  می گردد جهت 
۱4۰۰/۰۸/۲۳ توسط نماینده و نقشه بردار این اداره صورت می گیرد در محل 
وقوع ملک حضور بهم رسانید بدیهی است عدم حضور مانع از اجرای عملیات 

افرازی نخواهد بود.شناسه آگهی :۱۲۱۱۲۶۰ 
مرتضی خواجوی

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان محمود آباد 

" آگهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

برابر راي شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۱44۷ مورخه ۱4۰۰/۰۵/۰۹ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي علیرضا خوشدل پیربازاری فرزند امیر به شماره شناسنامه ۵۰۸۳  صادره از 
تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه ومحوطه مشتمل بریکباب مغازه 
به مساحت ۳۸۳,۶۸  مترمربع در پالک شماره ۲۲۷۸ فرعي از۲۲ اصلي مفروز 
ومجزی شده از پالک ۱۳۶ فرعی از ۲۲ اصلی واقع در خواچکین خریداري از 
مالک رسمي آقای میرزا محمود جواد صفت محرز گردیده است. .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضائي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
انتشار  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ 

نوبت اول :۱4۰۰/۰۵/۲۵ ونوبت دوم۱4۰۰/۰۶/۰۸
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک

ــاب  ــان، کت ــودکان و نوجوان فکــری ک

ــالمی،  ــوری اس ــال جمه ــی س جهان
کتــاب ســال تقریــب مذاهــب، جایــزه 
هنــری غدیــر و نیــز  کتــاب برگزیــده 
ســال ۲۰۰۰ از ســوی کتابخانــه ملــی 

ــان اســت. ــخ آلم مونی
ایــن اثــر در ۲۸۷ صفحــه توســط 
ــان  ــه بره ــی مدرس ــه فرهنگ موسس
)انتشــارات مدرســه( منتشــر شــده 

ــت. اس

معــراج پیامبــر )ص(، الهــام بخش 
هنرمندان

رویدادهــای زندگــی پیامبر )ص(، 
بــرای هنرمنــدان همیشــه الهــام بخش 
بــوده اســت امــا یکــی از مهــم تریــن 
ــه  ــت ک ــراج اس ــا، مع ــن رویداده ای
خیــال انگیزتریــن روایتــی اســت کــه 
بهــره  آن  از  گوناگــون  هنرمنــدان 

ــد. ــه ان گرفت
ــخه  ــگاری نس ــراج ن ــاب مع کت
هــای خطــی تــا نقاشــی هــای مردمی، 
ــه بررســی تصویرســازی از حضــرت  ب
ــف  ــای مختل ــد )ص( در دوره ه محم
ــران از کهــن تریــن  تاریــخ نقاشــی ای
روزگار تــا خیالــی نــگاری عصــر قاجار، 
مــی پــردازد. در ایــن اثــر، رونــد چنــد 
ــد  ــرت محم ــگاری حض ــاله پیکرن س
)ص( و حدیــث معــراج ایشــان بــا 
اســتناد بــه اخبــار و نوشــته هــای منابع 
تاریخــی در خــالل دیــوان های شــعر، 
متــون دینــی و تاریخــی کتــاب هــای 
خطــی و مصــور تــا گرایشــات مختلــف 
هنرهــای مردمــی، مــورد بحــث و 

مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
ــات،  ــر و ادبی ــان هن ــاط می ارتب
رابطــه متقابــل دیــن و دولــت، افــکار 
و اندیشــه هــای صوفیانــه، کالم قــرآن 
و تعالیــم اســالمی در توضیــح فرآینــد 
شــکل گیــری تصاویــر حاضــر، در یک 

ــبک  ــوب س ــی در چهارچ روال تاریخ
ــژه دارد و  ــت وی ــن اهمی ــنتی و آیی س

ــزوم یکدیگــر اســت... الزم و مل
ــری از  ــه متن هــای تصوی ــر پای ب
ــه  ــی ب ــای خّط ــی و دیوان ه ــار ادب آث
ــی  ــای تاریخ ــده در دوره ه ــای مان ج
و فرهنگــی هنــر ایــران، در متــون 
منثــور عصــر ایلخانــان، نخســتین 
ــات زندگــی  ــه روای ــوط ب ــر مرب تصاوی
پیامبــر)ص( و معجــزه معــراج ایشــان 
ــان،  اشــاره شــده اســت. دوران تیموری
صفویــان و قاجــار بخــش هــای دیگــر 
ــاب هســتند کــه  ــن کت تاریخــی در ای
ــده های  ــگاری را از س ــراج ن ــار مع آث
۸ تــا ۱4 هجــری قمــری بررســی 

ــرده اســت. ک
نســخه های  نــگاری  معــراج 
ــا  ــی، ب ــی های مردم ــا نقاش ــی ت خط
نگاهــی بــه پیکرنــگاری حضــرت 
محمــد )ص(، در ۲۸۷ صفحــه بــه 
کوشــش هلنــا شــین دشــتگل نوشــته 
ــی و  ــارات علم ــط انتش ــده و توس ش
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــی ب فرهنگ

کودکان و خاتم پیامبران )ص(
پیامبــر،   بــا  کتــاب  ۳۶۵ روز 
ــرای  ــی پرماج ــت از زندگ ۳۶۵ حکای
حضــرت محمــد)ص( را در خــود دارد، 
حکایــت هایــی کــه هــر یــک روزنــه 
آموزنــده ی  و  زیبــا  زندگــی  از  ای 
پیامبــر بــرای مخاطــب مــی گشــاید. 
ــی  ــخ زندگ ــا تاری ــه واره ه ــن قص ای
ــه  ــی نام ــالم)ص( و زندگ ــر اس پیامب
دقیــق، صحیــح و کاملــی اســت کــه 
ــته  ــه نوش ــاده و کودکان ــی س ــا زبان ب

شــده اســت.
 ایــن کتــاب تصویــر نســبتا جامع 
و کاملــی اســت از جنبــه هــای مختلف 
زندگــی آن حضــرت کــه شــرح دوران 
کودکــی، نوجوانــی و خانوادگی و دوران 
رســالت و نحــوه ی زندگــی اجتماعــی 
ایشــان مثــل برخــورد بــا اقــوام، 
ــنایان،  ــتان و آش ــا، دوس ــایه ه همس
ــا  ــده ه ــت پرن ــا و در نهای ــه ه غریب
را شــامل مــی شــود.  و حیوانــات 
ــرای  ــه، ب ــن مجموع ــرِی ای تصویرگ
ــده  ــه ش ــب ارائ ــم و مطال درک مفاهی
هماهنگــی بســیار زیبایــی میــان متــن 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــر ایج و تصوی

پیامبــر،  بــا  روز   ۳۶۵ کتــاب  
نوشــته حســین فتاحــی اســت کــه بــا 
تصویرگــری منصــوره محمــدی، ویــژه 
کودکان ۱۰ ســال و بیشــتر اســت. این 
ــاب در ۷۶۰ صفحــه، توســط نشــر  کت

قدیانــی منتشــر شــده اســت.
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ار چپ به راست: ابراهیم  گلستان، پرویز جاهد
اختصاصی دنیای جوانان

حاصل ز رفت و آمِد
لیل و نهار نیست

عماد خراسانی

ما عاشقیم و خوش تر از این کار، کار نیست
یعنی به کارهای دگر اعتبار نیست

سنجیده ایم ما، به جز از موی و روی یار
حاصل ز رفت و آمِد لیل و نهار نیست

دیشب لبش چو غنچه تبسم به من نمود
اما چه سود زآن که به یک گل بهار نیست

خندید صبح بر من و بر انتظار من
زین بیشتر ز خوی توام انتظار نیست

فرهاد یاد باد که چون داستان او
شیرین حکایتی ز کسی یادگار نیست

ناصح مکن حدیث که:» صبر اختیار کن«
ما را به عشق یار ز خویش اختیار نیست

بر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار
فکری به حال خویش کن این روزگار نیست
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 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
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نمایش ایرانیان روي صجنه مي رود

نویسندگی  به  ایرانیان،  نمایش 
نی  کارگردا  ، )اشیل( آیسخولوس 
کوروش بهادری و تهیه کنندگی نشاط 
شماره  سالن  در  امروز  از  پورفراهانی 
یک خانه نمایش مهرگان روی صحنه 
می رود. مجتبی  ترکمان، سارا  دغاغله، 

درسا بی آزار، علی مربی، علیرضا آژیده، علی 
 فالح، مانی  محمدی، عطیه  کاشفی، طناز  بیطرفان، شادی موسوی، نیما 
نظری  صبا  زارع،  ژینا  وحید  فیروزی  نژاد،  منش،  عمرانی  آریو  قاسمی، 
اصلی، فاطمه آقاپور، نیوشا هاشم خانی، نسترن شفیعی، محمدرضا حسینی، 
امیرکامرانی، نیکان کاظمی، امیرمحمد امینی، راحله حیدری، آرام آهنچی، 
باران محمدی، آرمین حسن زاده، امیرحسین گودرزی و حمیدرضا محمدی 
در این اثر به ایفای نقش می پردازند. در خالصه داستان این نمایش آمده: 

پادشاه یونان خواب شکست از خشایار شاه را در جنگی می بیند...

نیوشا ضیعمي در یک سریال تلویزیوني!

سومین  ر  د ضیغمی،  نیوشا 
تجربه نقش آفرینی خود در تلویزیون 
به  بی نشان،  سریال  دوربین  جلوی 
کارگردانی راما قویدل رفت. با گذشت 
تصویربرداری  از  درصد   ۲۰ از  بیش 

مرتضی  تهیه کنندگی  به  بی نشان،  سریال 
این  به  ضیغمی  نیوشا  حاال  رزاق کریمی، 
پروژه پیوسته است. این بازیگر که در نقاط عطف داستان نقش موثری 
دارد، قرار است فردي باشد که به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود 
و همسرش است. سریال بی نشان، سومین پروژه تلویزیونی ضیغمی است 
که با سریال در چشم باد، اولین تجربه بازیگری خود را در تلویزیون رقم 
زد و پس از آن در سریال راستش را بگو، ایفای نقش کرد. مجید واشقانی، 
نیلوفر پارسا، پرویز فالحی پور، سعید زارعی و هلن نقی لو دیگر بازیگران 

این سریال هستند.

اصغر فرهادي نماینده ایران در اسکار

صغر  ا خته  سا ن،  قهرما فیلم 
در  ایران  سینمای  نماینده  فرهادی 
مراسم اسکار شد. هیات معرفی نماینده 
سینمای ایران به مراسم اسکار، در پی 
جلساتی، فیلم قهرمان، به کارگردانی 

اصغر فرهادی را به عنوان نماینده سینمای 
ایران برای معرفی به آکادمی اسکار ۲۰۲۲ 

انتخاب کردند. 
به گفته رائد فریدزاده، دبیر و سخنگوی هیات معرفی فیلم ایرانی به 
اسکار، با بازخوانی مقررات به بازبینی و بررسی تخصصی فیلم ها پرداختند و 
پس از رأی گیری و تجمیع نظرات، از میان ۳ فیلم دشت خاموش، بندربند 
و قهرمان، فیلم قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی به عنوان گزینه نهایی 
انتخاب شد و با امضای اعضای این هیات، به عنوان نماینده سینمای 

ایران به مراسم اسکار سال ۲۰۲۲ معرفی خواهد شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

اعترافات تهیه کننده سریال زخم کاري

 ، ن تخت کشیا ضا  ر محمد
در  کاری،  زخم  سریال  تهیه کننده 
نشستی با ساترا بیان کرد که نمایش 
و  بود  اشتباه  سریال  این  در  سیگار 
سریال  می پذیریم.  را  انتقاد  این  ما 
زخم کاري که به نوعي پربیننده ترین 

اخیر  ماه هاي  در  خانگي  شبکه  سریال 
بوده، همواره با انتقاد نمایش بیش از اندازه سیگارکشیدن مواجه بود 
و حاال بعد از مدتي که از پایان این سریال سپري شده، روز گذشته 
در جلسه اي که بین برخي از تهیه کنندگان و مدیران ساترا انجام شد، 
نمایش  مي گوید  و  شده  همراه  انتقادها  با  نیز  سریال  این  تهیه کننده 
است!  بوده  اشتباه  سریال  این  اصلي  بازیگران  سیگارکشیدن  دادن 
با حواشي فراواني نیز همراه بود و  الزم به ذکر است که این جلسه 

انتقادات زیادي به ساترا شد.

ما
سين

 

دشت خاموش، روشن تر از همیشه

احمد بهرامي: مي خواستیم نماینده اي براي قشر کارگر باشیم
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فیلم سینمایی دشت خاموش، به 
نویسندگی و کارگردانی احمد بهرامی 
ایران  سینمای  موفق  آثار  جمله  از 
جشنواره های  در  تاکنون  که  بوده 
و  یافته  حضور  متعدد  بین المللی 
حتی تندیس شیر بهترین فیلم بخش 
افق ها از فستیوال ونیز سال ۲۰۲۰ 
نیز به این اثر اهدا شده است. دشت 
خاموش، فیلمی است که به شرایط 
دشوار کاری و روابط پیچیده انسانی 
محیط  یک  در  که  خانواده  چند 
کارگری زندگی می کنند، می پردازد 
و از ۲۲ شهریورماه اکران خود را در 
آغاز  تجربه  و  هنر  سینمایی  گروه 
کرده است. علی باقری، فرخ نعمتی، 
مجید  الوند،  تورج  نساج،  مهدیه 
راضیه  عالقه بندان،  ناصر  فرهنگ، 
ایرانی، نرگس امینی، محسن یگانه، 
مهتاب خوش منش، شقایق آقازاده، 
اهورا بهرامی، پارسا و ارشا سبحانی، 
برسام بهرامی، مینا سرقره از جمله 
بازیگرانی هستند که در این اثر به 

ایفای نقش پرداختند.
فیلم  کارگردان  بهرامی  احمد 

دشت خاموش، درباره شرایط سینما 
و اکران فیلم خود در زمان کنونی به 
دنیاي جوانان گفت: به هر حال در 
همین شرایط شاهدیم که آدم ها در 
بخش های مختلف با کرونا کنار آمده 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  و 
اکنون  زند.  می پردا خود  کار  به 
همچون  کسب وکارها  از  بسیاری 
کردند  آغاز  را  خود  فعالیت  کافه ها 
و سریال ها و فیلم های بسیاری نیز 
به  هستند.  تصویربرداری  حال  در 
رعایت  با  نیز  سینماها  ترتیب  این 
و  زدن  ماسک  همچون  مسائلی 
سالن ها  در  نشستن  میان  در  یکی 
می توانند به کار خود ادامه دهند و 
پذیرای مخاطبان باشند. به هر جهت 
سینما بخشی از سرگرمی و زندگی 
مردم بوده است. ما هم می دانیم که 
اکران فیلم در زمان کنونی مانند ۲ 
سال قبل نمی شود اما امیدواریم که 
مردم در این شرایط به سینماها بیایند 

و فیلم را ببینند.
این کارگردان همچنین درباره 
موضوع  به  ختن  ا پرد چگونگی 

داستان  خالصه  در  که  کارگران 
است،  شده  اشاره  آن  به  اثر  این 
بیان کرد: ما فیلمسازهایی که فیلم 
قصه های  می کنیم،  کار  داستانی 
پدرم  می کنیم.  روایت  را  خودمان 
کارگر یک شرکت صنعتی بود و من 
در ۳۰-4۰ سال گذشته از نزدیک با 
مسائل و مشکالت این آدم ها آشنا 
بودم. بعدها هم که قصد داشتم این 
فیلم را بسازم به خیلی از محیط های 
کارگری رفتم و شرایط آنها را دیدم. 
این  در  نیز  ما  اخبار  این،  بر  عالوه 
در  آنهاست.  مسائل  از  پر  روزها 
واقع در این 4۰ سال اخیر به دلیل 
ما خودمان می دانیم  مشکالتی که 
به خاطر تحریم ها و مسائل دیگری 
که در این کشور هست، مشکالت 
بنابراین  کارگرها بیشتر شده است. 
زندگی  از  که  برداشتی  به  باتوجه 
کارگرها داشتم، سعی کردم گوشه ای 
از این مسائل را به نمایش بگذارم. اما 
مسئله من فقط خبررسانی یک فیلم 
مستند که بگویم کارگرها در وضعیت 
بدی هستند نبوده است. به هر جهت 

یک قصه ای شکل گرفته و به بهانه 
از  فراتر  مسائلی  کارگرها  زندگی 
مسئله معیشتی در این فیلم مطرح 
ازلی  می شود. در فیلم خواسته های 
و ابدی انسان از محیط پیرامونش،  
از کارفرما، از مناسبات با همکاران 
دیگر بیان می شود و قصه ای برای 

آن شکل داده شده است.
به  باتوجه  همچنین  بهرامی 
در  خاموش  دشت  فیلم  موفقیت 
این  به  پاسخ  در  ونیز،  جشنواره 
فیلم  دیده شدن  که الزمه  پرسش 
چیست،  جهانی  جشنواره های  در 
اول  دارد.  وجود  فاکتور  چند  گفت: 
اینکه فیلم باید استانداردهای پخش 
جهانی را داشته باشد که در ۲ حوزه 
خالصه می شود. یک اینکه فیلم شما 
از لحاظ فنی فیلمی قابل قبول برای 
جشنواره های  پرده های  در  پخش 
این  باشد که خب در  بزرگ سینما 
زمینه ما پا به پای دنیا پیش می رویم 
و بهترین دوربین ها و شاید وسایل 
فیلمسازی را داریم. بنابراین از لحاظ 
کیفی چیزی عقب تر از دنیا نیستیم. 

از نظر محتوایی نیز باید اتفاق هایی 
می شود.  بخش  چند  باز  که  بیفتد 
کار  تصویرکردن  چگونگی  بحث 
مدیر  فیلمبرداری،   مدیر  به  که 
پشت  عوامل  دیگر  و  صدابرداری 
 ، می کند ا  پید ط  تبا ر ا بین  ر و د
خوشبختانه  و  است  مهمی  مسئله 
متخصص ترین و هنرمندترین آدم ها 
مسلط  و  حرفه ای  کارشان  در  که 
هستند ما در ایران داریم. بحث بعدی 
در قضیه محتوایی، بحث فیلمنامه و 
کارگردانی است. همچنین در بحث 
هر  به  موضوع  و  سوژه  انتخاب 
به مخاطب  نگاه شما  جهت، وقتی 
باشد،  خودتان  زیست بوم  از  فراتر 
تفاوتی نمی کند که شما اهل ژاپنی،  
ایران یا هرجای دیگر باشید، وقتی 
بسازید  را  موضوع  یک  می خواهید 
باید به این فکر کنید که آیا دغدغه 
دغدغه  فیلم،  این  در  شده  مطرح 
حداکثری از بین این ۲۰۰ کشور دنیا 
هست یا نه؟ و بعد به سراغ نوشتن 
آن بروید.  پرداختن به مسئله کار، 
کارگر، کارفرما و مسائل مربوط به 

هستند  موضوعاتی  جمله  از  آن ها، 
و  درگیرند  آن  با  دنیا  در  همه  که 
اینطور نیست که بگوییم فقط ایران 
یا یک کشور دیگر با چنین مسائلی 
مواجه است. در واقع چون پیشرفت 
در زندگی امروزی ما با کار و کارگر 
این  خود  به  خود  می شود،  حاصل 

موضوع، مسئله ای جهانی است. 
و  ن  ا جو ن  ا د گر ر کا ین  ا
وقتی  گفت:  پایان  در  خوش ذوق 
در  کارگر  یک  درباره  فیلمی  شما 
ایران می سازید مانند این است که 
فیلمی درباره یک کارگر در آمریکا 
ساختید. البته مشکالت در همه جا 
کارگر  که  مشکلی  و  نیستند  یکی 
تهرانی  غیر  کارگر  با  دارد  تهرانی 
متفاوت است. حتما کارگری که در 
آمریکا و ژاپن کار می کند،  مسائل و 
مشکالتش به گونه دیگری است اما 
من سعی کردم مسائل را کمی فراتر 
ابدی  و  ازلی  دغدغه های  و  ببینم 
کارگرهای همه جا را در نظر بگیرم. 
به همین دلیل فیلم جهانی تر و در 

جشنواره ها دیده شده است

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

ــن  ــب ای ــازی مرک ــریال ب س
روزهــا در سراســر جهــان بــه یــک 
ســریال محبــوب تبدیــل شــده 
و عنــوان پربننده تریــن ســریال 
نتفلیکــس را یــدک مي کشــد. ایــن 
ــینمایي  ــم س ــس از فیل ــریال پ س
یونــگ  کارگردانــي  بــه  انــگل 
جون هــو کــه برنــده اســکار بهترین 
فیلــم نیــز شــد، بــه تازه تریــن 
نماینــده هیجان انگیــز مــوج جدیــد 
ســینماي کــره در سراســر جهــان 
تبدیــل شــده اســت. بــازی مرکــب 
از زمان انتشــارش در ۱۷ ســپتامبر، 
در لیســت پلتفرم هــای اســتریم 
در  جملــه  از  جهــان،  سراســر 
آمریــکا بــه عنــوان اولیــن ســریال 
ــت.  ــته اس ــی داش درام، حکمفرمان
هوانــگ دون هیــوک در تازه تریــن 
ــاخت  ــه در س ــد ک مصاحبه اش گوی
ایــن تریلــر هیجان انگیــز از همــان 
ابتــدا بــازار جهانی را در نظر داشــته 
اســت. بنابرایــن موفقیــت جهانــی 
ــرای او  ــس ب ــریال نتفلیک ــن س ای

ــت! ــب آور نیس تعج
کــه  دون هیــوک  هوانــگ 
ســریال  نویســندگی  همچنیــن 
می گویــد  دارد  عهــده  بــه  را 
آثــاری کــه کره ای تــر هســتند 
بیش تــر جهانــی  هســتند و اضافــه 
)یــا  بی تــی اس  کــه  می کنــد 
بنگتــن بویــز یــک گــروه موســیقی 
ــارک  ــای )پ ــره ای(، س ــرانه ک پس
آهنــگ  خواننــده  ســانگ  چــه 
معــروف گانگنــام اســتایل( و بونگ 
ــوع  ــن موض ــر ای ــو، قبل ت جون ه
را ثابــت کرده انــد. او همچنیــن 
کــودکان  بازی هــای  می گویــد: 
ــه  ــه در مجموع ــره ک ــی ک قدیم
مــن اســتفاده شــده اســت، ســاده و 
قدیمــی هســتند. امــا این پتانســیل 
ــد در  ــا می توانن ــه آنه ــدم ک را دی

ــان  ــرای مخاطب ــان ب ــر جه سراس
ــند. ــذاب باش ج

دلهــره آور  مجموعــه   ایــن 
قــرار  بقــا  ژانــر  زیــر  در  کــه 
نفــر   4۵۶ پیرامــون  می گیــرد 
ــول  ــون بی پ ــه گیه اســت، از جمل
مرحله هــای  کــه  بی مایــه،  و 
را  بازی هــای کــودکان  مرگبــار 
ــه  ــابقه  ای ک ــد. مس ــرا می کنن اج
آخریــن بازمانــده  آن 4۵.۶ بیلیــون 
اقبــال  ایــن  می شــود.  برنــده 
ــازی  باعــث محبوبیــت گســترده  ب
ــای  مرکــب شــده اســت. از میم ه
فــروش  تــا  اجتماعــی  رســانه  
ــد  ــریال، مانن ــات س ــن متعلق آنالی
بســته های دالگونــا، ظرف هــای 
ناهــار مــدل کــره ای و لباس هــای 
بازیکنــان را می تــوان اشــاره کــرد. 
هوانــگ دون هیــوک کــه پیــش از 
ــده، و درام  ــاکت ش ــم س ــن فیل ای
کارگردانــی  را  قلعــه،  تاریخــی 
کــرده اســت، در واکنــش بــه اقبال 
گســترده  فیلــم می گویــد ایــن 
ماننــد ســوار شــدن در یــک تــرن 
هوایــی اســت. او می گویــد: مــن و 
عوامــل تولیــد دربــاره  ایــن موضوع 
کــه مجموعــه  مــا باعــث محبوبیت 
شــوخی  اســت  شــده  دالگونــا 
می کردیــم، مشــابه اتفاقــی کــه بــا 
پادشــاهی نتفلیکــس بــرای بــازي 
ــنتی  ــک کاله س ــت، ی ــاج و تخ ت
ــا  ــن واقع ــا م ــره ای، رخ داد. ام ک
ــاق  ــن اتف ــه ای مبهــوت هســتم ک
واقعــا رخ داده اســت. البتــه انتظــار 
چنیــن واکنــش زیــادی را در ایــن 
ــه نظــرم  ــاه نداشــتم، ب مــدت کوت
ــای  ــا و پی رنگ ه ــادگی بازی ه س
فرعــی شــخصیت ها بــه مخاطبــان 
ــن اجــازه را داده اســت  ــی ای جهان

ــوند. ــراه ش ــریال هم ــا س ــه ب ک
او همچنیــن یــادآوری می کند 
کــه ایــن دو عنصــر باعــث شــده اند 
ــای  ــب از نمونه ه ــازی مرک ــه ب ک

ژانــری مشــابه قبلــی، ماننــد نبــرد 
ــنگی  ــای گرس ــلطنتی و بازی ه س
متفاوت باشــد. هوانــگ دون هیوک 
ــامل  ــب ش ــازی مرک ــد: ب می گوی
امــا  می شــود،  بقــا  بازی هــای 
در حقیقــت دربــاره  آدم هاســت. 
ــی طــول نمی کشــد  ــن خیل بنابرای
ــد  ــان از هرکجــا قواع ــه مخاطب ک
بازی هــا را بفهمنــد. بنابرایــن آنهــا 
فضــای بیشــتری در اختیــار دارنــد 
شــخصیت هایی  احساســات  تــا 
ــد  ــام می دهن ــا را انج ــه بازی ه ک
را دنبــال کننــد. ســایر مجموعه هــا 
مشــابه  ژانــری  فیلم هــای  یــا 
یــک قهرمــان کــه بــه معماهــای 
دشــواری بــرای زنــده ماندن پاســخ 
ــا  ــد. ام ــب می کنن می دهــد را تعقی
ــا  ــتان بازنده ه ــریال داس ــن س ای
وجــود  برنــده ای  هیــچ  اســت. 
نــدارد و همچنیــن هیــچ نابغــه ای، 

بلکــه یــک شــخصیت اســت کــه 
بــه کمــک دیگــران هــر مرحلــه را 

ــرد. ــو می ب ــه جل ب
ســریال  ایــن  کارگــردان 
کــه  می کنــد  اشــاره  جــذاب 
اولیــن بــار طــرح ســریال در ســال 
ــک  ــده و ی ــش آم ــه ذهن ۲۰۰۸ ب
ــت.  ــته اس ــد آن را نوش ــال بع س
امــا توضیــح می دهــد کــه بــه 
عجیب وغریــب  مفهــوم  دلیــل 
ســریال بیشــتر از یــک دهــه طول 
ــه   ــه وارد مرحل ــت ک ــیده اس کش
ــن  ــگ در همی ــود. هوان ــد بش تولی
رابطــه می گویــد: امــا پــس از 
ــی  ــان به جای ــال جه ــدود ۱۲ س ح
تبدیــل شــده کــه در آن از چنیــن 
یــب  عجیب وغر ن های  ســتا ا د
اســتقبال  بقــا  خشــونت آمیِز  و 
می شــود. مــردم دربــاره نحــوه  
ارتبــاط ســریال بــا دنیــای واقعــی 

ــفانه،  ــد. متاس ــر کردن ــار نظ اظه
ــر کــرده  ــن مســیر تغیی ــا در ای دنی
اســت. بازی هــای ایــن مجموعــه، 
ــه  ــرکت کنندگان آن دیوان ــه ش ک
ــردم  ــای م ــا تمایل ه ــوند، ب می  ش
بــرای بــه دســت آوردن پــول 
طریــق  از  هنگفــت  ثــروت  و 
ــز ارز، امــالک  ــد رم ــی مانن راه های
و مســتغالت و ســهام، همســو 
از  بســیاری  بنابرایــن  هســتند. 
مــردم توانســته اند بــا ایــن ســریال 

ــوند. ــراه ش هم
هوانــگ دون هیــوک علی رغم 
ــب،  ــازی مرک ــم ب ــت عظی موفقی
فــاش کــرد کــه تولیــد این ســریال 
بــرای او یــک قمــار بــوده اســت و 
مي گویــد: طراحــی و تولید داســتان 
ــه   ــک ده ــد ی ــا مانن ــریال دقیق س
قبــل همچنــان یــک ماجراجویــی 
ــد  ــه ح ــتم ک ــن می دانس ــود. م ب

میانــه ای وجــود نــدارد. یــا بــا یــک 
ــت  ــک شکس ــا ی ــا ب ــاهکار ی ش
عجیــب روبــرو بودیــم. ایده  پشــت 
ایــن کار بســیار تجربــی بــود. 
ــان از خــودم  بنابرایــن مــن همچن
می پرســم کــه آیــا مخاطبــان ایــن 
ــرای  ــه شــخصیت ها ب موضــوع ک
ــودکان جــان  انجــام بازی هــای ک
بــه خطــر می اندازنــد  را  خــود 
باورپذیــر  و  متقاعد کننــده  ا  ر

می داننــد.
هوانــگ دون هیــوک توضیــح 
می دهــد کــه تمــام ایــن فراینــد، از 
نــگارش فیلمنامــه تــا فیلمبــرداری، 
بــرای او اســترس زیــادی بــه 
همــراه داشــته اســت. او می گویــد: 
ــرداری،  ــل از فیلمب ــب قب ــر ش ه
بــرای  راه هایــی  بــه  همیشــه 
ــا و اصــالح  ــر شــدن صحنه ه بهت
ــزان  ــردم. می ــه فکــر می ک فیلمنام

استرســی کــه در آن قــرار داشــتم 
صددرصــد بــود و ایــن موضــوع به 
مــن ضربــه  ســختی وارد کــرد. من 
ــوان  ــه عن ــر کاری را ب همیشــه ه
ــم،  ــش در نظــر می گرفت یــک چال
ــن ســریال ریســک بســیار  ــا ای ام
ــه   ــن هم ــت، بنابرای ــری داش باالت
تــالش خــود را بــه کار گرفتــم 
ــه  ــی ب ــه خوب ــم آن را ب ــا بتوان ت

ــانم. ــرانجام برس س
ــوک  ــگ دون هی ــالش هوان ت
ــوم  ــردن مفه ــر ک ــرای باورپذی ب
تــا  کــرد  وادار  را  او  ســریال، 
ــه  ــریال را ب ــل س ــای داخ بازی ه
ــه  ــد. او اضاف ــاب کن ــت انتخ دق
می کنــد: مــن ۱۰ ســال پیــش 
بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه 
از چــه بازی هایــی در داســتان 
اســتفاده کنــم. بــرای شــروع، 
بــازی چراغ قرمــز، چــراغ ســبز 
ــوکه کننده  ــرگ ش ــا م ــه ب ــود ک ب
ــی  ــر بزرگ ــادی تاثی ــای زی آدم ه

رد. می گــذا
او در توضیــح چرایــی انتخــاب 
بــازی مرکــب بــه عنــوان آخریــن 
بــا  آن  ســازگاری  بــه  مرحلــه 
اشــاره  کنایــه  و طنــز ســریال 
می کنــد: مــن فکــر می کــردم 
ــا  ــان ب ــد جنگجوی ــان مانن بازیکن
اســتفاده از اشــکال و در قالــب 
ایــن  یــک حلقــه، می جنگنــد. 
ــودکان و  ــازی ک ــز ب ــی، طن طراح
ــان را  ــتیصال بازیکن ــن اس همچنی
بــه خوبــی نشــان می دهــد. ایجــاد 
ــتانی و  ــان عناصــر داس ــادل می تع
ــه  ــب توج ــرای جل ــه ب واقع گرایان
ــخت ترین  ــترده، س ــان گس مخاطب
بخــش ســاخت ســریال بــوده 

ــت. اس
هوانــگ دون هیــوک در همین 
یــک  می کنــد:  اشــاره  رابطــه 
چنیــن موقعیتــی هرگــز در زندگــی 
ــد. بنابرایــن  واقعــی اتفــاق نمی افت

غیرواقعــی اســت و احتمــاال فقــط 
بــرای کســانی کــه ایــن ژانــر 
خــاص را دوســت دارنــد می توانــد 
جــذاب باشــد. در نتیجــه مــن 
کامــال  تعادلــی  بــودم  مجبــور 
یکنواخــت میــان عناصــر خیالــی و 

ــم. ــدا کن ــی پی واقع
پرســیده  او  از  هنگامی کــه 
شــد کــه آیــا طرفــداران بایــد 
منتظــر فصــل دوم ســریال باشــند، 
توضیــح داد کــه تعــدادی ایــده در 
ــا خاطرنشــان کــرد  ذهــن دارد. ام
ــی ای  ــر قطع ــچ نظ ــوز هی ــه هن ک
دربــاره  ســاخت یــک دنبالــه نــدارد. 
هوانــگ می گویــد: از آنجایــی کــه 
ســریال را بــه تنهایــی نویســندگی 
نظــر  از  کــردم،  کارگردانــی  و 
ــادی  ــرژی زی روحــی و جســمی ان
از مــن بــرد. بنابرایــن نگــران 
هســتم کــه اگــر بخواهیــم فصــل 
ــادر هســتم  ــا ق دوم را بســازیم، آی
انجــام  همــه  کارهــا را خــودم 
ــه مــردم می گویــم  بدهــم؟ مــن ب
ــل  ــم فص ــه نمی توانی ــه چگون ک
ــا از  ــازیم. ام ــه بس دوم را بالفاصل
آنجــا کــه افــراد بســیاری عاشــق 
ســریال هســتند، بــه نظــر می رســد 
نمی توانــم بگویــم کــه ایــن کار را 

انجــام نمی دهــم.
هوانــگ دون هیــوک در پایــان 
بــه  اشــاره  بــا  صحبت هایــش 
ــوان  ــه عن موفقیت هــای ســریال ب
ــن در  ــک نفری ــت و ی ــک موهب ی
ایــن  می گیــرد:  نتیجــه  پایــان 
ســریالی اســت کــه عمــر حرفــه ای 
مــن بــا آن شــناخته می شــود، امــا 
ــت  ــبی اس ــال برچس ــن ح در عی
ــرد.  ــد ک ــال خواه ــرا دنب ــه م ک
ــه  ــر کاری ک ــد، ه ــه بع ــن ب از ای
انجــام می دهــم بــا بــازی مرکــب 
مقایســه می شــود کــه بــرای مــن 
ــه  ــم مای ــئولیت دارد و ه ــم مس ه

افتخــار اســت.

همراه با سازنده بازي مرکب...

هوانگ دون هیوک: در بازي مرکب هیچ برنده اي وجود ندارد!


