
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

هزینه های زندگی کارگران باید منصفانه دیده شود

فناوری  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  رئیس 
خواهد  حضوری  صددرصد  دانشگاه  کرد:  بیان  مجلس 
جلو  که  رویه  این  با  نیز  مدارس  می کنم  فکر  اما  شد، 

می رویم تا ۹۰ درصد حضوری شود.
“علیرضا منادی سفیدان« رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس درباره آموزش حضوری در مدارس به دنیای جوانان 
گفت: با توجه به اینکه نزدیک دو سال است مدارس غیرحضوری 

از  مهمی  بخش  دیده ایم.  آسیب  کیفیت  از حیث  به شدت  هستند 
خانواده ها متقاضی این هستند که مدارس حضوری شود. وی ادامه داد: 
البته ستاد مقابله با کرونا مصالح بهداشت عمومی جامعه را در نظر دارد 
و یک چراغ سبزی نشان دادند که مدارس به صورت ترکیبی شروع 
شود زیرا تاکنون ۷۰ میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است 
و به صورت متوسط روزانه یک و نیم میلیون دوز نیز تزریق می شود.
صفحه 2

نماینده مردم خلخال:

نمایندگان نمی توانند نسبت به وضعیت 
معیشت معلمان بی تفاوت باشند

هشدار یک پژوهشگر جمعیت
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور 
تمام شاخص های  در حال حاضر  اینکه  بیان  با 
جمعیتی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته اند، 
از  حمایت  سیزدهم  دولت  است  امید  گفت: 
به مصوبه  مجلس  را در دستور کار قرار دهد و  فرزندآوری 
شورای اسالمی درباره طرح جوانی جمعیت توجه ویژه کند؛ 
چرا که در صورت غفلت، در هشت سال آینده پنجره  طالیی 
از  کاری  دیگر  و  می دهیم  دست  از  را  کشور  در  جمعیت 

دست مان بر نمی آید.
پژوهشگر  قاسمی  صالح  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
جمعیت، با بیان اینکه جمعیت موضوعی راهبردی و زمینه ای 
است که تمام ساختارهای کشور )اقتصاد و اجتماع تا سیاست( 
را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: جمعیت باید به عنوان مسئله ای 
راهبردی در کشور مورد توجه قرار بگیرد. شاخص های اجتماعی 

و اقتصادی کشور همیشه از تغییرات جمعیت متاثر می شوند.
صفحه 2

مدیر کیفیت فراگیر شرکت :

تولید محصوالت با کیفیت مورد نیاز بازار
 از اولویت های ذوب آهن اصفهان است

4
نقش اساسی خانواده در بهتر شدن سبک زندگی نوجوانان

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1864- سه شنبه 4  آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محسن علی اکبری: 
رئیس جمهور باید 

در جریان مشكالت 
سینما باشد

6ورزش
شاگردانم برای کسب 

مدال انگیزه باالیی 
دارند

هنگ 7فر

اين روزها اتفاقي كه با مديريت جديد سازمان سينمايي رخ 
داده، باعث شده تا حواشي مختلفي بين اهالي هنر ايجاد شود. 
تشكيل شوراي عالي سينما از سوي محمد خزاعي، رئيس جديد 
سازمان سينمايي، باعث شده تا عده اي حس ياركشي هاي جديد 

و باندبازي هاي تازه اي در سازمان سينمايي داشته باشند.

رقابت های بوكس قهرمانی جهان ۲۰۲۱ صربستان، از صبح 
روز گذشته )دوشنبه( ۳ آبان ۱۴۰۰ آغاز شد كه تيم ملی 
ايران نيز در اين دوره از رقابت ها با ۱۰ بوكسور شركت كرده 
است. البته بوكسورهای ايران از روز دوم اين مسابقات به 

مصاف رقيبان خود خواهند رفت.

ما در حال حاضر در يک دوران فترت به سر می بريم. من در 
دوره ای از زندگی ام ادبيات انگليسی خوانده ام، در آن دوران 
ما استادی داشتيم كه به درستی می گفت شما تا زمانی كه 
هنوز 5 هزار صفحه برای خودتان ترجمه نكرده ايد، حق نداريد 
چيزی را منتشر كنيد! اما اكنون با معضلی روبه رو هستيم كه 

هر فرد يک مقدار زبان انگليسی می داند..

ترجمه های 
پروژه محور ، مثل 

امور دیگر خوب و 
بد دارند

دانشگاه صددرصد حضوری خواهد شد مراحل ثبت نام متقاضیان مسکن ملی 
اعالم شد

مراحل ثبت نام در سامانه ثمن )سامانه طرح جهش تولید مسکن 
و یا نهضت ملی مسکن( تشریح شد.

به گزارش دنیای جوانان، معاونت مسکن و ساختمان به برخی از 
سواالت احتمالی متقاضیان جهت ثبت نام در سامانه ثمن )سامانه قانون جهش 

تولید مسکن و یا نهضت ملی مسکن( پاسخ می دهد.
صفحه 3

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید 
بر اینکه هرگونه جریمه برای مشترکان پرمصرف گاز 
اعمال  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  طبق  طبیعی 
می شود، اعالم کرد که شرکت ملی گاز به دنبال تغییر تعرفه  برای 
با  جوالیی  محمدرضا  جوانان،  دنیای  خبرنگار  گزارش  آنهاست.به 
اشاره به آغاز موج دوم سرما از ابتدای پاییز امسال، اظهار کرد: این 
موج سرما به احتمال زیاد ماندگار است و دمای هوا در همین حد 

می ماند و حتی پایین تر هم می آید.  با توجه به بحث ناترازی بخش 
انرژی )که در گاز، برق و دیگر فرآورده ها وجود دارد( باید سه کار 
انجام دهیم. یکی بحث توسعه منابع تولیدی است که امسال آخرین 
به آن است  پاالیشگاه مربوط  سکوی گازی که سکوی فاز ۱۴ و 
زمستان آماده می شود و توسعه پارس جنوبی تکمیل خواهد شد و 

دیگر در پارس جنوبی توسعه ای نداریم.  
صفحه 3

تعرفه مشترکان پر مصرف افزایش می یابد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 مناقصات

 
کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی 

آدرس: ارومیه – خیابان والفجر 2 – نرسیده به پل میثم – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی 
تضمین برآورد اولیه شماره مناقصه نام پروژه ردیف 

2۰2۴/6۴6/8۰۰/۹83۱/232/3۴۰/۰۴۹-ر-۰۰بهسازی و آسفالت راه روستایی عوزلوجه گیاهدوزان خرجو شهرستان مهاباد ۱

بهسازی و آسفالت راه روستایی شهرکند – زاوه کوه – سه راهی ابراهیم حصار ) از زاوه کوه 2
کیلومتر ۴5+۱۰۰ الی ۴۹+۱۰۰ سه راهی ابراهیم حصار( شهرستان بوکان 

2533/26۷/6۰۱/32۷۱/663/38۰/۰66-ر-۰۰

362۹/6۰2/588/8۴۰۱/۴8۰/۱2۹/۴۴2-ر-۰۰لکه گیری و روکش آسفالت محور میاندوآب – ملکان از کیلومتر ۰۰+۰ الی ۰۰+2/5 کیلومتر 3

۱۴۷/۷۹۰/68۱/3۱۴38۹/53۴/۰66-ر-۰۰تکمیل بهسازی پل نوی – زارازی )فاز اول( ۴

۱۰8۹/۱۹8/۰۴۹/۰۱3۴/۴5۹/۹۰2/۴5۱-ر-۰۰بهسازی و آسفالت راه روستایی آغالن – احمدبریو شهرستان سردشت 5

۱565/۴۷3/۷53/3۴33/2۷3/68۷/66۷-ر-۰۰بهسازی و آسفالت راه روستای کندره – سرین چاوه و جران – امین آباد شهرستان پیرانشهر 6
- پیمانکاران دارای رتبه حداقل 5 رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه می توانند در این مناقصه شرکت نمایند. 

۱- تحویل )فروش( اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۰5 تا تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۱2 می باشد. 
 )www.setadiran.ir فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس(

2- مهلت ارسال پاسخ فراخوان تا ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰8/25 
3- تاریخ بازگشایی پیشنهادها از طریق سامانه ستاد روز چهارشنبه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰8/26

شناسه آگهی : ۱2۱2۴۷۴

2000093498000346
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای 9840018 مناقصه شماره 1400/007 شماره مناقصه و تقاضا 
خرید فیلتر

موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

645.0000.000 ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 

۱23۴۰2/ت5۰65۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

12.900.000.000ریال مبلغ برآوردي مناقصه

5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه 
ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق 
سامانه ستاد ارسال می گردد. آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- فاز های 15 و 
16- ساختمان امور کاال-اداره خرید پاالیشگاه ششم آدرس مناقصه گزار

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله ای

نوبت اول
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

WWW.SETADIRAN. :بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
IR انجام می پذیرد و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد 

و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۴۴-36-۰۷۷3۱3۱8335 تماس 

حاصل فرمایند. 
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

شناسه آگهی :۱2۱۰556

                 آگهی
          تجدید مناقصه

        شماره 1400/12
شرکت مخابرات ایران )منطقه چهار محال و بختیاری( در نظر دارد “ 
طرح فیبرنوری مسیر مرکز گل سفید به سایت رحیم آباد و سه راهی 
گل سفید به سایت برنجگان” مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عام 

یک مرحله ای واگذار نماید. 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 

آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه نمایند. 
مهلت تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۱2 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰8/22

 WWW.cbb.tci.ir و WWW.TCI.IR :آدرس سایت
شرکت مخابرات ایران )منطقه چهار محال و بختیاری( 

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور 
با تاکید بر اینکه مطالبات بانکی به هیچ 
واحدهای  تعطیلی  موجب  نباید  وجه 
بر  مستمر  نظارت  خواستار  تولیدی شود، 
روند وصول مطالبات بانک ها از واحدهای 
تولیدی و معرفی و رسیدگی به آن دسته 
از تولیدی هایی شد که به دلیل مطالبات 

بانکی فعالیت آنها متوقف شده است.
وزارت  از  دنیای جوانان  به گزارش 
احسان  »سید  دارایی  و  اقتصادی  امور 
وزیر  به  خطاب  نامه ای  در  خاندوزی« 
به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بر  مبنی  انقالب،  معظم  رهبر  دستورات 
لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع 
زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و 
پیرو دستور رییس جمهوری در سفر اخیر 
به استان »اردبیل« مبنی بر اینکه »هیچ 
بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی 
را تعطیل یا نیمه تعطیل کند«، ضمن تأکید 
بر الزام شبکه بانکی به »وصول مطالبات 
بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید 
تولیدی«  واحدهای  کارگران  اشتغال  و 
واحدهای  از  دسته  آن  اعالم  خواستار 
تولیدی به وزارت اقتصاد شد که مطالبات 
بانکی منجر به تعطیلی آنها شده است.  

خاندوزی افزود: ستاد تسهیل و رفع 
آخرین  بر  مستمر  نظارت  با  تولید  موانع 

در  تولیدی،  واحدهای  فعالیت   وضعیت 
وصول  که  مواردی  با  مواجهه  صورت 
مطالبات بانک ها منجر به تعطیلی احتمالی 
بر  فعال شده است، عالوه  تولیدی  واحد 
مواد  در  مندرج  قانونی  تکالیف  به  عمل 
6۱ و 62 الحاقی به قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و 
آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر 
معاونت  به  است  نشده  نتیجه  به حصول 
دولتی  شرکت های  و  بیمه  بانکی،  امور 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران گزارش شود تا پیگیری های 

الزم صورت پذیرد.
ین  ا در  همچنین  د  قتصا ا یر  وز
امور  معاون  به  ابالغی  طی  خصوص 
خود  دولتی  شرکت های  و  بیمه  بانکی، 
بر روند وصول مطالبات  تا  داد  مأموریت 

بانک ها نظارت مستمر انجام شود.  
همچنین، خواهان آن شد که بانک ها 
که  صورتی  در  تا  کنند  تالش  ابتدا  در 
صالحیت  رای  دا تولیدی،  واحدهای 
و  بوده  فعالیت  ادامه  و  اداره  برای  کافی 
از مشکالت  ناشی  بدهی  پرداخت  توقف 
اقتصادی، تأمین مواد اولیه و موارد مشابه 
است، به جای تملک واحد تولیدی، اعم 
از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی 
نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر 

وزیر اقتصاد: بر وصول مطابات بانک ها از واحد های تولیدی نظارت می شود
شیوه های وصول مطالبات )غیر از تملک 

واحد تولیدی( اقدام کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
در صورتی که تضامین و متعهدین متعدد 
داشته  وجود  تولیدی  واحد  »دین«  برای 
از  ابتدا  در  هستند  مکلف  بانک ها  باشد، 
سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی 
به روند تولید وارد نمی کند طلب خود را 

به  تولیدی  واحدهای  اگر  کنند.  استیفاء 
دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت 
نداشته یا مالک فعلی، صالحیت یا توان 
تنها  بانک ها  باشد،  نداشته  فعالیت  ادامه 
تملک  به  نسبت  می توانند  صورتی  در 
به  امر  این  که  کنند  اقدام  تولیدی  واحد 
و  تولید  تعطیلی خط  به  هیچ وجه منجر 

بیکاری کارگران نشود.

صفحه 3
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نماینده مردم خلخال:
نمایندگان نمی توانند نسبت به وضعیت معیشت معلمان بی تفاوت 

باشند
از  را یکی  بندی  رتبه  اقتصادی مجلس شورای اسالمی،  عضو کمیسیون 
مطالبات جدی فرهنگیان عنوان کرد و گفت: نمایندگان با ارزش و احترامی که 
برای علم، دانش و فرهنگیان قائل هستند نمی توانند نسبت به وضعیت معیشت 

معلمان بی تفاوت باشند.
»سید غنی نظری خانقاه« با اشاره به الیحه رتبه بندی معلمان، گفت:رتبه 
بندی یکی از مطالبات جدی فرهنگیان است نمایندگان با ارزش و احترامی که 
برای علم، دانش و فرهنگیان قائل هستند نمی توانند نسبت به وضعیت معیشت 

معلمان بی تفاوت باشند.
کیفیت  معلمان  معیشتی  مشکالت  حل  با  افزود:  خلخال  مردم  نماینده 
آموزش در کشور باال می رود و نگاه به شغل شریف معلمی تغییر می کند قطعا 
افراد زیادی از نخبگان  کشور عالقمند به حوزه تدریس می شوند. در گذشته به 
دلیل وضعیت اقتصادی این قشر از جامعه رغبت برای کار در بقیه دستگاه های 

اجرایی کشور بیشتر بود.
نظری خانقاه گفت:بقیه افراد شاغل در دستگاه های اجرایی کشور عالوه بر 
دریافت حقوق پایه، حق ماموریت، پاداش و بن کاال دریافت می کنند، اما کارکنان 

آموزش و پرورش از این مزایا تا حدودی محروم هستند.
وی، وضعیت کارکنان حوزه بهداشت در کشور را مطلوب دانست و گفت: 
مشکل بخش سالمت کشور تا حدودی حل شده در بخش فرهنگ هم باید با 
تصویب الیحه رتبه بندی معلمان مشکالت آنها حل شود، البته ارزش معنوی،  

پاداش معلمان است زیرا معلمی شغل نیست هنر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به جایگاه معلمان در  بحث 
رتبه بندی افزود: تفاوت هایی از نظر حقوق و مزایا میان افرادی که دارای مدرک 
کارشناسی ارشد و سابقه طوالنی تدریس با افرادی که به تازگی فارغ التحصیل 
شده و به امر مقدس تعلیم مشغول است وجود دارد و این قانون جدید به نوعی 

آموزش را  مهندسی می کند.
نظری خانقاه افزود: در الیحه رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش باید به 

جایگاهی برسد که بتواند نهادهای دیگر را تغذیه کند.
تصویب الیحه  گفت:با  اسالمی  شورای  مجلس  در  خلخال  مردم  نماینده 
رتبه بندی معلمان انگیزه ای برای فرهنگیان ایجاد می شود و با ارزش گذاری و 
رتبه دهی فعالیت معلمان در حوزه آموزش  بیشتر می شود. این فضای رقابتی سالم 
ارزیابی  با نحوه تدریس، نوشتن مقاله، اختراع و نوآوری  در طول دوره آموزش 
می شود و معلمان با ارتقای رتبه امتیاز، جایگاه اجتماعی کسب می کنند. »معلم 
استاد« جایگاه باالیی است که شاید در یک شهرستان ۱۰ نفر بتوانند به چنین 

جایگاهی دست پیدا کنند.
از  باید  بندی  رتبه  الیحه  بررسی  روند  در  کرد:  تاکید  خانقاه  نظری 
افراد مشمول این الیحه  نباید همه   حرکت های پوپولیستی خودداری کنیم و 
شوند رتبه بندی باید شامل کسانی شود که پست سازمانی معلمی دارند و به 

عنوان معلم استخدام شده اند.
وی افزود: اگر من به عنوان نماینده مدیر کل آموزش و پرورش شوم نباید 

از امتیاز رتبه بندی استفاده کنم این اجحاف در حق معلمان است.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: بهبود کیفیت 
آموزش در کشور زمانی اتفاق می افتد که معلم به دنبال شغل دومی نباشد و بعد از 
اتمام تدرس به دنبال تحقیق و پژوهش برود نه اینکه منتظر پایان وقت کالس باشد.

وی افزود: اگر بهره وری و کارایی در حیطه آموزش باال رود قطعا مشکالت 
حوزه تعلیم و تربیت در کشور حل خواهد شد و می توان شاهد پیشرفت های خوبی 

در کیفیت آموزش کشور باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان اینکه آموزش و پرورش 
در کشور از لحاظ ساختاری مشکالت چندانی ندارد، گفت: آموزش در کشور تک 
بعدی نیست و دانش آموزی که برای فراگرفتن تحصیل به مدرسه می رود عالوه 
بر تعلیم، تربیت  را یاد می گیرند و به وضعیت بهداشتی و تربیت بدنی آنها هم 
توجه می شود، اگرچه در سال های اخیر دانش آموزان کشور دچار چاقی شدند و 

در حوزه بهداشت نیاز به مراقبت های بیشتری دارند.

واکسینه شدن ۷۷ درصد مردم استان تهران 
استاندار تهران از واکسیناسیون ۷۷ درصدی در استان تهران خبر داد.

تهران؛  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
با بیماری  محسن منصوری در هفتاد و دومین جلسه پیشگیری و مبارزه 
کرونا استان تهران با اشاره به لزوم جدیت در موضوع کرونا، عزم راسخ و 
عمل بهنگام اظهار داشت: جلسات ستاد در سطح شهرستان ها باید به صورت 

مستمر، توام با آسیب شناسی و آینده نگری برگزار شود.
وی ادامه داد: جلسات باید علمی و کارشناسانه باشد و فرمانداران پیش 

از فراگیری اقدام کنند تا در شیب نزولی باقی بمانیم.
استاندار تهران تصریح کرد: وضعیت عمومی استان در مدیریت کرونا 
باید هوشیار بود و غفلت نکنیم تا  البته  خوب و قدری رو به نزول است؛ 

دچار پیک شسم نشویم.
گفت:  تهران  استان  در  واکسیناسیون  وضعیت  مورد  در  منصوری 
۷۷ درصد از جمعیت استان دز اول واکسن را دریافت کرده اند و میزان 
ترزیق دز دوم ۴۴ درصد است.که آمار قابل قبولی است و باید ارتقا داده 
شود چراکه خدف گذاری اولیه واکسیناسیون 85 درصدی می باشد؛ در 
ایمنی  تا به سمت  استفاده شود  از ظرفیت های مختلف  باید  این راستا 

برویم. کامل 
وی تاکید کرد: نکته مهم دیگر اجرای فاز بعدی طرح شهید سلیمانی 
به عنوان طرح مبتکرانه و کارشناسانه است تا در محل افراد درمان شده و 

تحت حمایت قرار گیرند.
استاندار تهران همچنین با اشاره به لزوم حمایت باالدستی از اقدامات 
استان تهران بیان کرد: یکی از ضعف ها در مقابله با کرونا عادی انگاری در 

دستگاه ها است که باید جدی گرفته شود و عادی انگاری صورت نگیرد.

شهردار تهران:
اداره شهر فوق العاده پیچیده و سخت است

شهردار تهران در جلسه تودیع و معارفه معاونین شهرداری گفت: برای 
تحول جامعه باید بر عدالت، آزادی، عقالنیت و معنویت تاکید کنیم چون 

این موارد باعث پیشرفت همه جانبه محیط پیرامون ما می شود.
ضمن  شهرداری  معاونین  معارفه  و  تودیع  جلسه  در  زاکانی  علیرضا 
تبریک والدت پیامبر و امام صادق )ع( گفت: توفیق داریم که بتوانیم با هم 

و در کنار هم خلق خدمت را در شهر رقم بزنیم. 
شهردار تهران ادامه داد: موضوع بعثت، هدف عالی آن و نقطه شروع 
آن در حقیقت پایه گذار جریان حق در طول تاریخ است. همه انبیاء آمدند 
که دین مبین اسالم را آجر به آجر بچینند، این مسیر در طول تاریخ اتقاق 
افتاده و در نهایت به پیامبر اسالم رسید و ایشان در ۴۰ سالگی در  بعثت، 

این باغ و مسیر هدایت را به روی جامعه بشری گشودند. 
او در ادامه گفت: برای تحول جامعه باید بر عدالت، آزادی، عقالنیت و 
معنویت تاکید کنیم چون این موارد باعث پیشرفت همه جانبه محیط پیرامون 

می شود. امید است تا همه این ۴ مورد را بتوانیم اجرا کنیم. 
شهردار تهران ذکر کرد: از 2 ماهی که از حضور اینجانب در شهرداری 
تهران می گذرد، مسیر را به همراه هم طی کردیم، در ابتدای مسیر با مسئوالن 

و معاونان دوره قبل همراه بودیم که از زحمات آن ها قدردانی می کنم. 
اداره  افزود:  اینکه کار در شهرداری سخت است،  با اشاره به  زاکانی 
شهر فوق العاده پیچیده و سخت است که با زحمت این اتفاق رقم می خورد.

متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه مطرح کرد؛

نقش اساسی خانواده در بهتر شدن سبک زندگی نوجوانان
و  روانشناسی  متخصص 
استاد دانشگاه گفت: دستیابی به 
سالمت روان و ارتقای بهداشت 
زندگی  سبک  گرو  در  روانی 
شاخص های  در  تنزل  عوامل  رفع  و  سالم 
اضطراب،  استرس،  همچون  سالمت  این 

تعارضات و ناکامی ها است.
حسین  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
هجدهم  قرن  از  افزود:  براهیمی مقدم  ا
ری  شما  ، کشورها برخی  در  میالدی 
پزشکان  و  شده  شایع  مسری  بیماری های 
روش های موثر قابل  توجهی برای پیشگیری 
بنابراین  نداشتند.  اختیار  در  معالجه  و 
اصالح طلبان بهداشتی و متخصصان حوزه 
سالمت، تغییر سبک زندگی را عامل اصلی 
سالمت  ارتقای  بیماری  و  از  پیشگیری 

معرفی کردند.
 ، ر سیگا ترک   : کرد تصریح  وی 
گیاه خواری،  موادمخدر،  الکلی،  مشروبات 
ورزش و استفاده از دستگاه های ورزشی از 
جمله عوامل مورد توجه در تغییر این سبک 

زندگی به شمار می رفت.
ابراهیمی مقدم ادامه داد: در سال های 
بیماری های  از  ومیر  مرگ  علل  نیز  اخیر 
گرایش  مزمن  بیماری های  به  عفونی 
همچون  ومیر  مرگ  علل  برخی  و  یافت 
تصادفات رانندگی نیز ناشی از سبک غلط 
زندگی عنوان شد که شمار تلفات انسانی را 

افزایش می داد.
کنار  در  بنابراین  کرد:  تاکید  وی 
تنزل  عوامل  به  زندگی،  از  سبک  این 
همچون  روان  سالمت  شاخص های  در 
ناکامی ها،  تعارضات،  اضطراب،  استرس، 
طالق و جدایی نیز به عنوان عوامل تضعیف 
سیستم ایمنی بدن نگریسته شد که می تواند 
آسیب پذیری در برابر بیماری همه گیر امروز، 

کرونا را هم افزایش دهد.
دوران  در  مقدم،  ابراهیمی  گفته  به 
شیوع طاعون، وبا و حصبه نیز عادات غلط 

زندگی اعم از سیگار کشیدن و ضعف سیستم 
ایمنی بدن، سبب وضعیت شدید بیماری و 

افزایش شمار مرگ ومیر بود.
بیماری های  افزایش  به  اشاره  با  وی 
غیرواگیر نظیر سرطان ادامه داد: در راستای 
عوامل محیطی و سبک غلط زندگی، برخی 
بیماری ها نظیر بیماری های قلبی - عروقی 
و سرطان در حال افزایش و بعضی بیماری ها 
مانند سکته مغزی کاهش یافته و این امر 
ناشی از استرس و نگرانی های جهان امروز 
افزود: کاهش کیفیت  است.ابراهیمی مقدم 
افزایش  همانند  خطرزا  رفتارهای  و  تغذیه 
فقدان  وزن،  اضافه  و  چربی ها  مصرف 
در  ایمنی  کمربند  از  استفاده  عدم  تحرک، 
می تواند  هم  جاده ای  و  شهری  ترددهای 
بهداشت  و   روبه رو  مخاطره  با  را  سالمت 

روانی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی توضیح داد: برخی رفتارها همچون 
الکل  و  سیگار  ترک  وزن،  کاهش  ورزش، 
می شود،  مطرح  سالمت  حافظ  عنوان  به 
این رفتارها در ارتقای بهداشت روانی موثر 
رعایت  کرونا  شیوع  دوران  در  اما  است، 
شیوه نامه های  کنار  در  دستورالعمل ها  این 
استفاده  همانند  کرونا  با  مقابله  بهداشتی 
باعث  اجتماعی،  فاصله گذاری  و  ماسک  از 

تقویت سیستم ایمنی بدن، پیشگیری درصد 
قابل توجهی از بیماری و غلبه بر کووید۱۹ در 

صورت ابتال می شود.  
این متخصص روانشناسی خاطرنشان 
کرد: بنابراین اشخاص در این رابطه به دو 
برای  نخست  گروه  می شوند،  تقسیم  گروه 
در  و  کرده  عمل  هدفمند  سالمتی  بهبود 
همه زمینه ها با مدیریت اضطراب و استرس، 
موقعیت ها،  در  رفتار  تغییر  و  سالم  تغذیه 
زندگی  در  ثبات  و  سالمت  ارتقا  در  سعی 

خواهند داشت.
به گفته وی، متخصصان علوم پزشکی 
نیز در حوزه درمان از طریق جلب اطمینان 
و هوشیاری  بیمار، تشخیص درست، دقت 
و برخورد صحیح نقشی اساسی در ارتقای 
کنونی  شرایط  در  ویژه  به  روان  سالمت 

بحران کرونا ایفا می کنند.
دوران  از  باید  بهداشتی  رفتارهای 

کودکی آموزش داده شود
رفتارهای  داد:  ادامه  مقدم  ابراهیمی 
بهداشتی باید از دوران کودکی آموزش داده 
شوند و در این رابطه خانواده نقشی اساسی 
ایفا می کند. فرزندان با مشاهده رفتار والدین 
با  و  می بینند  آموزش  و  کرده  الگوبرداری 

مولفه تشویق و پاداش ترغیب می شوند.

وی همچنین یادآور شد: بروز عالئم 
بیماری و اختالالت روانی هم به منظور حفظ 
سالمت روان باید مورد توجه قرار بگیرد، اما 
اضطراب و نگرانی در این باره، سالمت روان 

را تضعیف خواهد کرد.
این استاد دانشگاه افزود: برخی عناصر 
نظیر جدال های درونی، عقده و ناکامی که 
با عدم دریافت کمک از دیگران همراه شده 
شد،  خواهد  انتقام  به  تمایل  سبب  گاه  و 
همچون  و  است  طبیعی  خودکشی  همانند 
سیگار کشیدن، شخص را به مرگ تدریجی 

هدایت می کند.

زندگی  داد:  ادامه  مقدم  ابراهیمی 
مراقبت های  خوب،  دوستان  خانواده،  با 
بهداشتی از طریق ایجاد تشکیالت مربوطه 
ارتقای  در  می تواند  سازمان ها  برخی  در 
همچنین  باشد.  ر  ثرگذا ا روان  سالمت 
و  تفریحی  اماکن  بعضی  ساخت  و  احداث 
ورزشی نظیر پارک ها برای تخلیه هیجانات 
روانی نیز می تواند بهداشت روانی جامعه را 

افزایش دهد.
ارتقای  و  معنوی  باورهای  تقویت 

سالمت روان
کرد:  تصریح  نگر  ما ن در روا ین  ا
الگوهای فکری، باورها و اعتقادات مذهبی 
روانی موثر  بهداشت  تقویت  و  نیز در رشد 
است. توکل به پروردگار، راز ونیاز و مناجات 
به  آرامش درونی و  افزایش  با خالق سبب 
دنبال این آرامش، ارتقاء سالمت روان است.
ابراهیمی مقدم تاکید کرد: جسم و روح 
در هم آمیخته و اختالل در یک بعد، موجب 
بنابراین  شد.  خواهد  دیگر  بعد  در  آسیب 
از  قابل قبولی  سطح  به  دستیابی  منظور  به 
هر  سالمت  و  صحت  باید  روان،  سالمت 
دو بعد را با هم درنظر داشت. فراهم کردن 
حداقل نیازهای این دو بعد در کنار سالمت 
اجتماعی نقشی مهم در کسب و بهبود این 

بهداشت روانی ایفا خواهد کرد.
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند

رئیس کمیسیون آموزش:
دانشگاه صددرصد حضوری خواهد شد

دانشگاه  کرد:  بیان  مجلس  فناوری  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  رئیس 
این رویه که جلو  با  نیز  اما فکر می کنم مدارس  صددرصد حضوری خواهد شد، 

می رویم تا ۹۰ درصد حضوری شود.
فناوری  و  تحقیقات  آموزش،  رئیس کمیسیون  منادی سفیدان«  “علیرضا 
توجه  با  گفت:  جوانان  دنیای  به  مدارس  در  حضوری  آموزش  درباره  مجلس 
از حیث  به شدت  مدارس غیرحضوری هستند  است  دو سال  نزدیک  اینکه  به 
که  هستند  این  متقاضی  خانواده ها  از  مهمی  بخش  دیده ایم.  آسیب  کیفیت 

مدارس حضوری شود.
وی ادامه داد: البته ستاد مقابله با کرونا مصالح بهداشت عمومی جامعه را در 
نظر دارد و یک چراغ سبزی نشان دادند که مدارس به صورت ترکیبی شروع شود 
زیرا تاکنون ۷۰ میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است و به صورت متوسط 

روزانه یک و نیم میلیون دوز نیز تزریق می شود.
منادی گفت: ما آمادگی این را داریم که مدارس را غیرحضوری کنیم اما با 
همه این آمادگی ها وزیر آموزش و پرورش اعالم کردند حضور در مدرسه اختیاری 
باشد؛ هر کسی هم که بخواهد  است و هر کسی که بخواهد می تواند حضوری 
هم  دیگر  عده  یک  و  حضوری  می توانند  عده  یک  یعنی  باشد  ترکیبی  می تواند 

مجازی آموزش ببینند.
دانشگاه  کرد:  بیان  مجلس  فناوری  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  رئیس 
این رویه که جلو  با  نیز  اما فکر می کنم مدارس  صددرصد حضوری خواهند شد 

می رویم تا ۹۰ درصد حضوری شود.

دانشگاه عالمه طباطبائی اعالم کرد:
آموزش تمامی دانشجویان جدیدالورود مجازی شد

تمامی کالس های آموزشی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه عالمه طباطبایی 
از روز شنبه 8 آبان به صورت غیرحضوری و برخط )آنالین( برگزار خواهد بود.

دانشگاه عالمه طباطبایی دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال 
تحصیلی ۱۴۰۱.۱۴۰۰منتشر شد. بر این اساس کالس های دانشجویان جدیدالورود 
کلیه دوره ها از شنبه مورخ 8 آبان به صورت غیرحضوری و برخط )آنالین( و مطابق 

برنامه درسی ارائه شده خواهد بود.
ثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 
در بازه زمانی از روز دوشنبه 3 آبان تا روز شنبه 8 آبان تعیین شده است. لذا کلیه 
 ems. پذیرفته شدگان موظف هستند با ورود به سامانه آموزشی گلستان به نشانی

atu. ac. ir نسبت به ثبت نام در بازه زمانی تعیین شده اقدام نمایند.
پذیرفته شدگان »مرد« و »مشمول« باید قبل از انجام ثبت نام در سامانه 
 services. epolice. ir گلستان، با مراجعه به سامانه نظام وظیفه به آدرس

نسبت به ثبت درخواست جهت اخذ معافیت تحصیلی اقدام کنند.
کلیه پذیرفته شدگان جدیدالورود ضروری است در بازه زمانی شروع ثبت نام تا 
آخر آبان ماه نسبت به تکمیل کارنامه سالمت روان از طریق سامانه سجاد به آدرس 

https://portal.saorg.ir/mentalhealth اقدام نمایند.
همچنین پذیرفته شدگان ضروری است پس از ثبت نام الکترونیکی و انجام 
آبان از طریق پست  از تاریخ 8 تا ۱۱  بازه زمانی  مرحله اول، مدارک خود را در 

پیشتاز به دانشگاه ارسال کنند.
ثبت نام پس از طی دو مرحله )الکترونیکی و ارسال مدارک( قطعیت می یابد 
و در صورتی که هر یک از مراحل طبق زمانبندی اعالم شده طی نشود، به منزله 

انصراف از ثبت نام تلقی خواهد شد.
بدیهی است پذیرش نهایی پس از بررسی و تایید مدارک رسمیت خواهد یافت 
و در هر زمان که تحصیالت تکمیلی دانشگاه طبق مفاد دفترچه راهنمای شرکت 
در آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور 
ثبت نام دانشجو را در بدو ورود به علت مغایرت مقررات یا نقص مدارک مهم، غیر 
مجاز تشخیص دهد بالفاصله از ادامه تحصیل پذیرفته شده )دانشجوی غیر مجاز 

به تحصیل( در هرمرحله از تحصیل، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

بازداشت عامالن سرقت مسلحانه در جنوب تهران
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارقان حرفه ای که به 

صورت مسلحانه موتورسیکلت سرقت می کردند، خبر داد.
سرهنگ »جلیل موقوفه ای« اظهار داشت: در پی یک فقره سرقت مسلحانه 
موتورسیکلت موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار ماموران کالنتری ۱۹۰ 

مجیدیه قرار گرفت.
وی افزود: بنابر حساسیت موضوع ماموران کالنتری ۱۹۰ مجیدیه با رصد 
های اطالعاتی و بازبینی دوربین های مداربسته یک باند 5 نفره سابقه دار را در 

محله یافت آباد و تهرانپارس شناسایی کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران کالنتری پس از دریافت این اطالعات 
مهم با هماهنگی های  قضائی به 2 محل مذکور اعزام شدند و در چند عملیات 

جداگانه اعضای این باند را دستگیر و به کالنتری منتقل کردند.
در  ماموران کالنتری ۱۹۰ مجیدیه  افزود:  تهران  پیشگیری  پلیس  رئیس 
بازرسی از مخفیگاه متهمان 2 سالح گرم همراه با فشنگ جنگی شامل وینچستر 

و کلت کمری کشف کردند .
وی بیان داشت: متهمان پس از انتقال به کالنتری در بازجویی ها باتوجه به 
ارائه شواهد و مستندات موجود مبنی بر سرقت مسلحانه موتورسیکلت در جنوب 

تهران اعتراف کردند.
سرهنگ موقوفه ای در پایان خاطرنشان کرد:  متهمان برای  سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری مواد فروش قاتل در غرب تهران
از دستگیری یک موادفروش مامورنما  آباد پس  ماموران کالنتری جنت 
متوجه شدند که متهم دستگیر شده پیشتر نیز به اتهام قتل تحت تعقیب قرار 

داشته است.
مدتی قبل شکایتی مبنی بر کالهبرداری از شهروندان در پوشش مامور 
پلیس به کالنتری ۱38 جنت آباد ارائه شد که با آغاز رسیدگی به این پرونده 
مشخص شد متهم نه تنها ارتباطی با پلیس ندارد، بلکه جزو موادفروشان غرب 
از  اقدام به سرقت و کالهبرداری  نیز  اخیرا در پوشش مامور  تهران است که 

شهروندان کرده است. 
با کسب این اطالعات و هماهنگی پلیس با مقام قضایی، ماموران در عملیاتی 
به  مخفیگاه این فرد در محدوده جنت آباد شمالی رفته و اقدام به دستگیری او 
کردند. با انتقال متهم به مقر پلیس وی تحت بازجویی قرار گرفت و با توجه به 
اینکه در هنگام دستگیری حدود چهار کیلوگرم مخدر گل و ادوات نظامی شامل 
بی سیم، دستبند و ... نیز از وی کشف شده بود، به جرم خود یعنی کالهبرداری و 

سرقت در پوشش ماموران پلیس و فروش مخدر گل اعتراف کرد.
همزمان سوابق متهم نیز مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن ماموران 
متوجه شدند که این فرد پیش از این نیز مردی جوان را در جریان یک نزاع به قتل 
رسانده و متواری شده بود که دراین خصوص نیز پرونده ای برای متهم تشکیل شد.

سرهنگ جلیل موقوفه ای، رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تایید این 
خبر به ایسنا گفت:  متهم به همراه پرونده ای شامل تمامی اتهامات روانه دادسرا 

شد تا در آنجا به جرمش رسیدگی شود.
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جواد احمدی

آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،۷6۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت 
تمام  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  کشور 
شاخص های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار 
قرار گرفته اند، گفت: امید است دولت سیزدهم 
حمایت از فرزندآوری را در دستور کار قرار دهد 
و به مصوبه  مجلس شورای اسالمی درباره 
طرح جوانی جمعیت توجه ویژه کند؛ چرا که 
در صورت غفلت، در هشت سال آینده پنجره  
طالیی جمعیت در کشور را از دست می دهیم 

و دیگر کاری از دست مان بر نمی آید.
به گزارش دنیای جوانان، صالح قاسمی 
جمعیت  اینکه  بیان  با  جمعیت،  پژوهشگر 
که  است  زمینه ای  و  راهبردی  موضوعی 
تمام ساختارهای کشور )اقتصاد و اجتماع تا 
سیاست( را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: 
راهبردی  مسئله ای  عنوان  به  باید  جمعیت 
در کشور مورد توجه قرار بگیرد. شاخص های 
اجتماعی و اقتصادی کشور همیشه از تغییرات 

جمعیت متاثر می شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت 
نفر است، اظهار  از 85 میلیون  کشور بیش 
کرد: شاخص های جمعیتی کشور رکوردهای 
نگران کننده ای را ثبت کرده است به طوریکه 
درصد   ۰.6 حدود  ایران  جمعیتی  رشد  نرخ 
تا ۱5  و پیش بینی می شود حدود ۱۰  است 
سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر درصد و 
سپس نرخ رشد منفی جمعیت )یعنی کاهش 

جمعیت( را ثبت کنیم.
قاسمی با اشاره به شاخص  نرخ باروری 
افزود: امروز نرخ باروری کشور )میانگین تعداد 
فرزندان یک زن( به حدود ۱.6 فرزند به ازای 
هر زن رسیده است. پایین ترین نرخ باروری 
امروز در تمام منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا 
و منطقه معروف به MENA به نام ایران 
موضوع،  این  بر  که عالوه  است  ثبت شده 
در  هم  باروری  نرخ  کاهش  سرعت  رکورد 
سه دهه گذشته به نام ایران ثبت شده است 
و این درحالیست که در سال 65 نرخ باروری 

6.5 فرزند به ازای هر زن بود.
مطالعات  مرکز  دبیر  اظهارات  بنابر 
جمعیت، نرخ باروری در کالن شهرها کمتر 
باروری  نرخ  به طوریکه  از ۱.5 فرزند است 
ازای هر زن  به  در تهران حدود ۱.۴ فرزند 
گیالن،   مانند  استان هایی  همچنین  است. 
مازندران و مرکزی با نرخ باروری حدود ۱.۱ 
فرزند، پایین ترین نرخ باروری کشور را به خود 

اختصاص داده اند.
قاسمی با اشاره به شاخص موالید در 
کشور نیز یادآور شد: در حالیکه در سال ۱3۹۴ 

یک میلیون و 5۷۰ هزار تولد ثبت شد، این 
میزان موالید ساالنه کاهش پیدا کرد و هر 
تا  بیشتر شد  روند کاهشی هم  سال میزان 
جایی که در سال ۱3۹۹ تعداد موالید به حدود 
یک میلیون تولد رسید؛ یعنی در یک دوره پنج 
ساله بیش از 55۰ هزار تولد را از دست دادیم.
پیش بینی  گفت:  وهشگر  پژ ین  ا
تولدها  تعداد  کاهش  روند  که  می شود 
به  توجه  با  و  باشد  داشته  ادامه  همچنان 
و  باروری  سنین  از   6۰ دهه  بانوان  خروج 
باتوجه به رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد 
ایران و البته تغییر نگرش ها و سبک زندگی 
در  تولد  تعداد  روند  این  ایرانی،  خانواده 

خانواده ها همچنان ادامه پیدا کند. 
نرخ  به  اشاره  با  ادامه  در  قاسمی 
سالمندی در کشور و با بیان اینکه طبق تعریف 
بین المللی 6۰ تا ۷5 سال را سالمند جوان، ۷5 
تا ۹۰ سال را سالمند و بیش از ۹۰ سال را 
کهنسال می نامند، گفت: تمام کشورهای دنیا 
جمعیت  سالخوردگی  سمت  به  حرکت  در 
هستند، اما ایران بدون کسب رشد و توسعه 
اقتصادی و بدون بهره گیری از نیروی جوان 
فاز  وارد  پیشرفت،  و  توسعه  برای  فعال  و 
سالخوردگی جمعیت می شود و این پیامدهای 
سالخوردگی را برای کشور صد چندان خواهد 
رکورد  آینده  دهه  سه  در  طوریکه  به  کرد؛ 
در سرعت سالخوردگی جمعیت  را  جدیدی 
ثبت خواهیم کرد. این درحالیست که اغلب 
کشورهایی که امروز در مرحله فوق سالمندی 

هستند، مسیر جوانی تا سالخوردگی و مرحله 
فوق سالمندی را در یک بازه زمانی ۱3۰ تا 
۱۴۰ سال طی کرده اند اما ایران مسیر جوانی 
تا سالمندی جمعیت را در یک بازه زمانی 3۰ 

ساله طی خواهد کرد.
 وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 
۱۰.5 درصد جمعیت کشور سالمند هستند، 
گفت: تا سال 2۰5۰ میالدی این رقم به بیش 
از 32 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و به این 
ترتیب در یک بازه زمانی 3۰ ساله یک کشور 
سالمندی  انفجار  مرحله  در  یا  سالمند  فوق 
خواهیم بود و از این به بعد نمی توان ایران را 

کشوری جوان خطاب کرد.
دبیر مرکز مطالعات جمعیت تاکید کرد: 
در حال حاضر تمام این شاخص های جمعیتی 

ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته اند.
جمعیت  سالمندی  داد:  ادامه  وی 
رقم  کشور  برای  جدی  بسیار  پیامدهای 
خواهد زد که مهم ترین این پیامدها در حوزه 
اقتصاد خواهد بود. زمانی که سالخوردگی این 
میزان از جمعیت را به خود اختصاص می دهد 
یعنی نیروی کار کاهش پیدا می کند و این 
درحالیست که ما نیازمند نیروی کار خارجی 
پیدا  کاهش  کار  نیروی  وقتی  شد؛  خواهیم 
کند، تولید ناخالص ملی GDP نیز کاهش و 
وابستگی ما به واردات افزایش می یابد. با وارد 
شدن نیروی کار خارجی، خروج ارز از کشور 

تسریع پیدا خواهد کرد.
سالمندی  با  کرد:  خاطرنشان  قاسمی 

جمعیت کشور، هزینه نگهداری، بهداشت و 
درمان سالمندان افزایش جدی پیدا می کند، 
به طوریکه مطالعات نشان می دهد یک سالمند 
برابر یک جوان هزینه های درمانی و  چهار 

بهداشتی دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با افزایش 
مانند  بازنشستگی  صندوق های  سالمندی، 
تامین اجتماعی در معرض ورشکستگی قرار 
می گیرند؛ این نهادها امروز بدهکارترین نهادها 
باید ورشکستگی سازمان  نظر  به  و  هستند 
تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی 
را به دنبال افزایش سالمندی پیش بینی کنیم. 
با افزایش سالمندی، باید سنوات کار و سن 
بازنشستگی افزایش پیدا کند و به ۷۰ سال 
برسد. باید مردم مالیات بیشتری بدهند، بیمه 
بیشتری پرداخت کنند، زیرا در حال حاضر هر 
۷ نفری که در سن کار و فعالیت هستند با 
پرداخت بیمه و مالیات یک سالمند را مدیریت 
و تامین مالی می کنند اما تا سه دهه آینده هر 
سه نفر باید هزینه های یک سالمند را پرداخت 
کنند و فشار زیادی بر روی طبقات اجتماعی و 

سازمان های حمایتگر خواهد آمد.
دبیر مرکز مطالعات معتقد است که باید 
از تجارب جهانی استفاده کنیم؛ طبق تجارب 
مشوق های  »اعمال  راهبرد  دو  ما  جهانی 
اقتصادی برای تشویق خانواده ها به فرزنداوری 
و اصالح و مدیریت سبک زندگی« را پیش 

رو داریم. 
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه سهل انگاری و سوء مدیریت های 
مختلف باعث شده تا قانون تنظیم خانواده و 
موقت  برنامه ای  که  جمعیتی  سیاست های 
اجرا  کشور  در  رصد  بدون  سال   25 بود، 
شود، اظهار کرد: زمانی که ساختار جمعیتی 
کشوری به سمت سالمندی پیش می رود، رشد 
اقتصادی – تولید خالص و ناخالص – کاهش 

پیدا می کند.
کنترل  سیاست  خصوص  در  وی 
خانواده  تنظیم  قانون  داد:  توضیح  جمعیت، 
)مصوب سال ۱3۷3 مجلس شورای اسالمی( 
قرار بود برنامه ای موقت باشد و پس از پایش 

تاثیرات مورد اصالح قرار بگیرد.
با  ایران  جمعیت  مطالعات  مرکز  دبیر 
و  کارشناسان  که هشدارهای  این  به  اشاره 
دلسوزان جمعیتی در دهه  ۹۰ به طور جدی 
آغاز شد، اظهار کرد: سیاست های کلی جمعیت 
3۰ اردیبهشت سال ۱3۹3 اجرایی شد و بعد از 
این سال قوای سه گانه به اعمال سیاست های 

حمایت از خانواده ملزم شدند.

هشدار یک پژوهشگر جمعیت؛

“ایران« رکورد دار سرعت کاهش نرخ باروری در سه دهه گذشته
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ل  مسئو م  مقا یک 
دستمزد  می گوید:  کارگری 
۱۴۰۱ باید به گونه ای باشد که 
هم زندگی کارگران با آن بچرخد و از آن 
راضی باشند هم به کارفرما فشار وارد 
نشود و توان پرداخت آن را داشته باشد.

تشکیل  ضرورت  بر  ابوی  هادی 
عالی  شورای  دستمزد  کمیته  جلسات 
کار تاکید کرد و گفت: اگر می خواهیم 
از دستمزد ۱۴۰۱ رونمایی کنیم باید به 
از  کارفرما  و  کارگر  که  باشد  ای  گونه 
آن راضی باشند و شرکای اجتماعی در 
جامعه  خیال  و  قراربگیرند  کار  جریان 
 ۱۴۰۱ دستمزد  بابت  از  را  کارگری 
به شب  که  نباشد  اینطور  کنند.  راحت 
نگران  کارگران  و  شود  موکول  عید 

حقوق سال آینده خود باشند.
آنکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
را  کارگران  آمده  سرکار  جدید  دولت 
رقم  خوبی  اتفاقات  که  کردیم  امیدوار 
گری  مطالبه  باب  از  لذا  خورد  خواهد 
سال  دوم  ماهه  شش  در  داریم  انتظار 
که یک ماه آن گذشت، کمیته دستمزد 
شورای عالی کار فعال شود و وزارت کار 
به بحث حداقل مزد و بررسی کارشناسی 

دستمزد کارگران ورود کند.
انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل 

در  خیر  تا ه  ر با در ن  رگرا کا صنفی 
شورای  دستمزد  جلسات  برگزاری 
عالی کار اظهار کرد: سکوت و سکونی 
و  می بینیم  کار  روابط  حوزه  در  که 
برگزاری جلسات مزد دیده  به  تمایلی 
نمی شود ممکن است به دلیل احتمال 
برخی تغییرات در حوزه مدیران روابط 
کار یا زیرمجموعه های وزراتخانه باشد 
در  کار  عالی  شورای  داریم  انتظار  لذا 

حوزه روابط کار فعال باشد.
به گفته این مقام مسئول کارگری، 
حضور رئیس جمهور در کارخانه ها نشان 
از دغدغه ایشان نسبت به مسایل جامعه 
کارگری دارد در حالی که فرایندی که 
در وزارت کار در پیش گرفته شده با آن 

انطباق و هماهنگی ندارد.

اینکه تعیین حداقل  بیان  با  ابوی 
را دارد  دستمزد ساز و کار خاص خود 
و یک شبه نمی  توان مزد تعیین کرد، 
تومان  میلیون  با ۱۰  اکنون  گفت: هم 
هم زندگی نمی چرخد ولی آیا کارفرما 
توان پرداخت ۱۰ میلیون تومان حقوق 

را دارد؟
معیشت  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
کارگران با این دریافتی اندک به سختی 
می گذرد و ناچار به مشاغل دیگر روی 
می آورند اما با گسترش پدیده دو شغله و 
سه شغله، اشتغال جوانان و افراد جویای 

کار دچار مشکل می شود.
انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل 
فلسفه  کرد:  تصریح  کارگران  صنفی 
وجود تشکل های کارگری و نمایندگان 

مباحث  این  به  که  است  این  کارگران 
گیری  تصمیم  فضای  و  شود  پرداخته 
از  باید  لذا  یابد  بهبود  کار  حوزه  در 
ارتباط بین  این ظرفیت برای برقراری 
کارگران و کارفرمایان به ویژه در بحث 

تعیین دستمزد استفاده کنیم.
شدن  واقعی  بر  تاکید  با  ابوی 
کارگران، گفت: سالهای سال  دستمزد 
دستمزدها  شدن  واقعی  بر  که  است 
معتقدیم که هزینه های  و  داریم  تاکید 
زندگی کارگران باید منصفانه دیده شود. 
از طرفی کارفرمایان هم نقطه نظرات و 
دیدگاههایی دارند و باید توان پرداخت 
و  تحریم  موجود  شرایط  با  را  حقوق 
لذا  باشند؛  داشته  بنگاه  رکود  و  کرونا 
بحث  در  و  بیاید  میدان  به  باید  دولت 
تامین مواد اولیه، بیمه و مالیات، هزینه 
حامل های انرژی و عوارض و دارایی به 

کمک کارفرمایان بشتابد.
کمیته  شدن  فعال  پایان  در  وی 
خواستار  را  کار  عالی  شورای  دستمزد 
شد و تصریح کرد: حقوق سال ۱۴۰۱ 
باید به گونه ای باشد که هم کارگران 
از  و  بچرخانند  را  خود  زندگی  بتوانند 
فشار  هم  و  باشند  داشته  رضایت  آن 
بر کارفرما وارد نشود و توان دادن آن 

را داشته باشد.

بررسی وضعیت موسسه ملل که قرار است بانک شود
 2۷ روز  در  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک 
مهر ۱۴۰۰ موافقت خود را با ارتقاء موسسه اعتباری ملل به 
بانک ملل، منوط به تعهد هیئت مدیره موسسه در خصوص 

اقدامات اعالم شده ظرف مدت شش ماه را اعالم کرد
این موسسه که از سال ۱366 فعالیت خود را بانام 
یک صندوق شروع کرده است توانسته تمامی پله های ترقی 

را با موفقیت طی کرده و درنهایت به بانک تبدیل شود.
وضعیت موسسه ملل بر اساس آخرین صورت مالی ان

موسسه ملل بر اساس آخرین صورت مالی که در شهریورماه ۱۴۰۰ منتشر 
کرده است، دارای۴65 هزار و ۹28 میلیارد ریال دارایی است. حقوق مالکانه ان ۱3 
هزار و 563 میلیارد ریال و سود انباشته موسسه نیز در این دوره دو هزار و 2۱3 
میلیارد ریال است. مانده تسهیالت موسسه مبلغ 23۴ هزار میلیارد ریال و مانده ۱6 

هزار و 2۱۴ میلیارد ریال ارزیابی شده است.
سود خالص سرمایه گذاری موسسه در این دوره با رشد چشمگیر 6۰۰۰ درصدی 
به رقم ۱2 هزار و 8۱5 میلیارد ریال رسیده است که یکی از باالترین رشد را در سال 

های اخیر در صنعت بانکداری شاهد هستیم.
خالص  سود  و  ریال  میلیارد  هزار   ۱۰ مبلغ  دوره  این  در  شرکت  سرمایه 

شناسایی شده نیز 22۴ میلیارد ریال است.
در پایان شش ماهه منتهی به 3۱ شهریور ۱۴۰۰ جمع درآمد عملیاتی شرکت 
مبلغ ۱3 هزار و 5۱۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته رشدی حدود ۴۰ 

درصدی داشته است.
از محل تسهیالت پرداخت شده این موسسه در پایان شش ماهه نخست امسال 
حدود 26 هزار و 5۴5 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است که در مقابل به خاطر سود 

سپرده حدود 25 هزار و 5۴2 میلیارد ریال هزینه پرداخت کرده است.
با این صورت مالی و همچنین شفافیتی که موسسه اعتباری ملل دارد و عالوه 
بر این اقداماتی که بر اساس استانداردهای بانک مرکزی این موسسه انجام داده بود، 

بانک شدن این موسسه قابل پیش بینی بوده و دور از دسترس نبود.
از تولد یک موسسه تا تبدیل به بانک

عسکریه  قرض الحسنه  بانام صندوق   ۱366 سال  در  ملل  اعتباری  مؤسسه 
فعالیت خود را آغاز نمود و در سال ۱3۷3 با شکل گرفتن وزارت تعاون به عنوان 
اولین تعاونی اعتبار آزاد در سطح کشور مجوز فعالیت از وزارت تعاون اخذ کرده و 
هم زمان پیگیری های الزم را جهت اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان مؤسسه مالی و 

اعتباری عسکریه از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران آغاز کرد.
در سال ۱385 توافق نامه ای بین هیأت مدیره مؤسسه و بانک مرکزی برای 
تبدیل تعاونی اعتبار عسکریه به مؤسسه مالی و اعتباری امضاء شد که درنهایت 
این توافق نامه منجر به صدور موافقت اصولی بانک مرکزی شد و سپس مؤسسه با 
فراهم آوردن اسناد و مدارک مورد نیاز و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار 
در ابتدای سال ۱3۹۰ جهت تأمین سرمایه مورد نیاز و تبدیل شدن به سهامی عام، 
اقدام به پذیره نویسی سهام نمود که پس از اتمام مراحل پذیره نویسی، و بررسی و 
تائید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخه ۱2 تیر ۱3۹۰ نزد اداره 
کل ثبت شرکت ها به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری سهامی عام ثبت و تغییرات آن 
در روزنامه رسمی درج شد و پس از آن نام مؤسسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
به ثبت رسید و سهام مؤسسه نیز در شرکت فرا بورس ایران مورد معامله قرار گرفت.

دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه شد
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر آیت اله 

ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه در حکم 
تعهد،  به  نظر  است:  آمده  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
تخصص و تجربه جنابعالی، به استناد ماده 35 دستورالعمل 
الزامات حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی، مصوب مجمع 
عمومی بانکها و با عنایت به مصوبه هیئت مدیره آن بانک، 

به موجب این حکم به سمت مدیرعامل بانک سپه منصوب می شوید.
براساس این گزارش، در حکم صادره توسط دکتر سید احسان خاندوزی طی 
بانک،  ارزی  عملیات  افزایش حجم  کفایت سرمایه،  به سودآوری،  توجه  بند،   ۱۴
خروج از بنگاه داری، هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد اقتصاد، اعتبارسنجی 
مشتریان، ایجاد توازن در تخصیص عادالنه تسهیالت از منظر جغرافیایی، رعایت 
مصوبات شورای پول و اعتبار، توجه به جوان گرایی، به سامان رساندن پرونده ادغام، 
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی، گسترش انواع تسهیالت خرد و رعایت انضباط 

بودجه ای و مدیریت هزینه ها تأکید شده است.

صدور بیمه نامه های عمر بیمه رازی برخط می شود
مدیر فناوری اطالعات شرکت بیمه رازی از رونمایی صدور برخط بیمه نامه 

عمر برای اولین بار در صنعت بیمه کشور توسط شرکت بیمه رازی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی، نوزدهمین برنامه 
سه شنبه های پاسخگویی با حضور مهندس رضا جمالی- مدیر فناوری و اطالعات 

و دکتر ناصرالدین اسالمی فرد مدیر روابط عمومی شرکت بیمه رازی برگزار شد؛
در این برنامه جمالی اذعان کرد شرکت بیمه رازی در راستای صدور بیمه نامه 
عمر بر بستر وب سایت توسط نمایندگان، برنامه مدون و برپایه فناوری های به روز 

را طراحی و به مرحله اجرا در آورده است.
مدیر فناوری و اطالعات شرکت بیمه رازی، ادامه داد: این برنامه در دو فاز 
طراحی شده که فاز اول آن در اواسط آبانماه و فاز دوم بعد از اجرای موفقیت آمیز 

فاز اول به بهره برداری خواهد رسید .
او در رابطه با درخواست واحد بیمه های عمر مبنی بر صدور برخط بیمه نامه 
نامه عمر را تکمیل  بیمه  افرادی که درخواست  با  تصریح کرد: در فرآیند صدور، 
کرده باشند تماس تصویری برقرار خواهد شد و بعد از تائید هویت آن ها، بیمه نامه 

عمر در مدت زمان بسیار کوتاهی صادر می شود.
رازی  بیمه  شرکت  برخط  نامه های  بیمه  صدور  طرح  کرد:  تاکید  جمالی 
این صنعت  در  امروز چنین طرحی  به  تا  و  است  بی نظیر  بیمه کشور  در صنعت 

اجرایی نشده است.
بیمه  آیا می توان زیرساخت و شرایط صدور  این سوال که  به  پاسخ  او در 
صدور  کرد:  خاطرنشان  داد  بسط  بیمه نامه ها  دیگر  به  را  الکترونیک  نامه های 
فلذا  بسیار سخت است  افراد  تائید هویت  به  توجه  با  نامه عمر  بیمه  الکترونیک 
در صورتیکه بیمه رازی به عنوان اولین شرکت در صنعت بیمه ایران، این مهم 
را اجرایی کند، می تواند دیگر رشته های بیمه را نیز به صورت برخط برای بیمه 

گذاران خود صادر نماید.
بیمه  به تمدید برخط  اشاره  با  رازی  بیمه  فناوری و اطالعات شرکت  مدیر 
نامه های شخص ثالث گفت: نمایندگان در صنعت بیمه در زمینه صدور و تمدید 
بیمه نامه به صورت برخط به دو گروه تقسیم می شوند یک گروه که توانایی صدور 
برخط را دارند و گروهی دیگر که هیچگونه زیرساختی برای استفاده از امکانات به 
روز و برخط را ندارند، از این رو به دنبال آن هستیم تا طی یک برنامه جامع خدمات 

برخط را به گروه دوم ارائه کنیم.
جمالی ادامه داد: در دو ماه آینده نمایندگان امکان دریافت وب سرویس برای 
صدور بیمه نامه های شخص ثالث به صورت برخط را خواهند داشت و این مهم در 
حالی محقق می شود که در ماه های گذشته با ریل گذاری مناسب، زیرساخت های 
فناوری شرکت بیمه رازی با هزینه کرد بیش از 5۰ میلیارد ریال ارتقاء یافته است.

وی بیان کرد: از دستاوردهای ارتقاء زیرساخت های فناوری شرکت می توان 
به عدم قطعی شبکه ارتباطی در یکماه گذشته اشاره کرد.

مدیر فناوری و اطالعات شرکت بیمه رازی یادآور شد: بستر ارتباطی شعب بیمه 
رازی با ستاد برپایه اینترنت و از کانال ایمن است و در آینده نزدیک برای سهولت در 
انجام امور به نمایندگان و همکاران شرکت بیمه رازی تنها یک نام کاربری و رمز 
عبور برای دسترسی به تمام درگاه های شرکت بیمه رازی ارائه خواهد شد که این 

مهم قدم بزرگی در کاهش فرآیندهای اجرایی در این شرکت است.

اخالقی مدیرعامل جدید بانک تجارت شد
با تصویب هیات مدیره بانک تجارت و تایید بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ، هادی اخالقی به عنوان 

مدیرعامل این بانک انتخاب شد
جلسه  در  تجارت  بانک  عمومی  روابط  از  نقل   به 
ای که عصر چهارشنبه بیست و هشتم مهرماه برگزار شد 

اعضای هیات مدیره بانک به نمایندگی از سوی سهامداران ، هادی اخالقی را به 
عنوان مدیرعامل جدید بانک تجارت منصوب کردند .

اعضای هیات مدیره بانک تجارت در این جلسه از زحمات صادقانه و ارزشمند 
رضا دولت آبادی در دوران تصدی سمت مدیرعاملی این بانک تقدیر به عمل آوردند 

.همچنین دولت آبادی به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت منصوب شد .

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران:
تعرفه مشترکان پر مصرف افزایش می یابد

هرگونه  اینکه  بر  تأکید  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
شورای  مجلس  مصوبه  طبق  طبیعی  گاز  پرمصرف  مشترکان  برای  جریمه 
اسالمی اعمال می شود، اعالم کرد که شرکت ملی گاز به دنبال تغییر تعرفه  

برای آنهاست.
آغاز  به  اشاره  با  جوانان، محمدرضا جوالیی  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
موج دوم سرما از ابتدای پاییز امسال، اظهار کرد: این موج سرما به احتمال زیاد 
ماندگار است و دمای هوا در همین حد می ماند و حتی پایین تر هم می آید.  با 
توجه به بحث ناترازی بخش انرژی )که در گاز، برق و دیگر فرآورده ها وجود 
دارد( باید سه کار انجام دهیم. یکی بحث توسعه منابع تولیدی است که امسال 
آخرین سکوی گازی که سکوی فاز ۱۴ و پاالیشگاه مربوط به آن است زمستان 
آماده می شود و توسعه پارس جنوبی تکمیل خواهد شد و دیگر در پارس جنوبی 

توسعه ای نداریم.  
وی تصریح کرد: از سویی پس از اینکه منابع را به حداکثر رساندیم، بهبود 
بهره وری و تولید پایدار باید مورد توجه باشد و اقدام هایی که در این زمینه در 
بخش های تعمیراتی مانند تعمیرات پاالیشگاهی، تعمیرات سکوها، خطوط لوله 
و... است تقریبًا تمام شده و در چند روز آینده تعمیرات همه این بخش ها تکمیل 

می شود و برای تولید ظرفیت کامل را در اختیار خواهیم داشت.  
در  گاز  ذخیره سازی  اشاره  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
مخازن سراجه و شوریجه، گفت: ذخیره سازی هم در حد توانی که مخزن جا 
داشته، انجام شده است و امیدواریم بتوانیم در زمستان از آنها با ظرفیتی که 

می خواهیم استفاده کنیم.  
وی با تاکید بر اینکه بخش سوم کار »مدیریت مصرف« است، افزود: 
در بخش مدیریت مصرف، دو بخش را تفکیک کرده ایم. یک قسمت کارهایی 
باید مصرف را در بخش های دولتی مدیریت کنیم. در بخش های  است که 
دولتی نخستین قسمت کار را انجا داده ایم؛ از وزیر نفت مصوبه ای گرفته ایم 
در همه کشور  و شهرک ها  تفریحی  مراکز  و  اداری  که همه ساختمان های 
نکنند  رعایت  شده،  اعالم  که  مصرفی  الگوی  مطابق  اگر  و  کنیم  پایش  را 
به انواع  مختلف این مصرف را تنظیم خواهیم کرد. یک بخش هم در دیگر 
وزارتخانه هاست که آن را هم از هیئت دولت درخواست کرده ایم مصوبه را از 
معاون اول رئیس جمهوری بگیریم و بتوانیم مصارف اداره های دولتی را هم 
برای نمونه با خاموش کردن موتورخانه هایشان در ایام تعطیل و اواخر هفته، 

یا تنظیم موتورخانه ها کنترل کنیم.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: بخش دیگر کنترل 
مصرف در بخش خانگی و تجاری است. در قسمت صنعتی و تجاری احتمال 
از سوخت استفاده  دارد محدودیت هایی داشته باشیم. آنجاهایی که می توانند 
کنند تقریبًا تامین شده اند و اکنون در حد قابل قبولی است و می توانند از سوخت 
دومشان استفاده کنند، البته این مستمر است و پر کردن مخازنشان تا پایان 
زمستان تداوم خواهد داشت، اما هم اکنون ظرفیت مخازن در نیروگاه ها از ظرفیت 

ذخیره پارسال بیشتر است.  
جوالیی اظهار کرد: در بخش خانگی نیز مردم باید الگوی مصرف را رعایت 
کنند که باید از طریق تنظیمات و مواردی مانند صداوسیما از مردم درخواست 
کنیم الگوی مصرف رعایت شود. این کار از طریق تنظیم شوفاژخانه ها انجام 
می شود تا مصرف بهینه محقق شود، زیرا ما نمی توانیم امسال همه نقاط را 
پوشش دهیم، هرچند پارسال قطعی نداشتیم اما با این نوع مصرف همه چیز 

امکان پذیر است.
وی افزود: هرچند دما هم مهم است، اما از آنجا که بارندگی ها کمتر از 
به طور  نداریم،  پارسال  آبی هم در حد  برق  -  بود و بخش  سال قبل خواهد 
طبیعی فشار آن به گاز می آید و مقداری ممکن است کار را سخت کند. به هر 

حال اینها کارهایی است که انجام داده ایم.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران همچنین با اشاره به مصوبه مجلس 
و  کم مصرف  مشترکان  برای  جریمه  و  مشوق  اعمال  درباره  اسالمی  شورای 
پرمصرف گفت: همکاران ما در مدیریت گازرسانی در حال تالش برای بهبود این 
مصوبه هستند تا یک سری از محدودیت های قانونی و حقوقی آن را برطرف کنند.

جوالیی تصریح کرد: البته جریمه باید طبق همان چیزی باشد که مجلس 
تصویب کرده است. ما می توانیم تعرفه ها را تغییر دهیم و تعرفه ها باید تغییر کند 
که البته هنوز تأییدیه ای برای آن نداریم، اما جایی که خارج از الگوی مصرف 
باشد، تذکر الزم به آنها داده می شود و طبق همان اگر الزم باشد ممکن است 
برخورد حقوقی هم انجام شود، اما بحث جرایم را به طور حتم باید مجلس تصویب 

کند تا ما بتوانیم جریمه ای اعمال کنیم.  

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

هزینه های زندگی کارگران باید منصفانه دیده شود
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

مسعود میرکاظمی:
برنامه ای برای تغییر قیمت حامل های 

انرژی نداریم
 رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: هرگونه افزایش قیمت حامل های 

انرژی در بودجه سال ۱۴۰۱ تکذیب می شود.
در  میرکاظمی«   »مسعود  نفت،  وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
حاشیه نخستین نشست معاونان امور مجلس وزارتخانه ها و نهادهای دولتی 
در پاسخ به پرسشی درباره ادعای بعضی از رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت 

حامل های انرژی در بودجه سال آینده، گفت: خیر، چنین تغییراتی نداریم.
وی افزود: اگر شرایط چند سال گذشته را مطالعه کنیم مشاهده خواهیم 
کرد که منابع زیادی را مصرف کرده ایم، اما نه فقط منجر به افزایش درآمد 
خانوارها نشده، بلکه حتی کاهش درآمد آنها، کوچک شدن اقتصاد، تورم باالی 
22.5 درصد و رشد سرمایه گذاری منفی ۴.6 درصد را نیز در پی داشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ چه زمانی به مجلس ارائه می شود ابراز امیدواری کرد طبق همان 

زمان بندی که وجود دارد بودجه به مجلس ارائه شود.
در روزهای گذشته خبر مبنی بر افزایش قیمت بنزین تا ۱۴ هزار تومان 
در فضای مجازی مطرح شده بود. خبری که از سوی سخنگوی شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی تکذیب شد.  

محدودیت عرضه قیمت نفت را به باالترین 
سطح در چند سال اخیر رساند

قیمت شاخص نفت خام برنت روز گذشته )دوشنبه، سوم آبان ماه( با ۷۱ 
سنت افزایش به 86 دالر و 2۴ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا با 

8۷ سنت افزایش به 8۴ دالر و 63 سنت برای هر بشکه رسید.
نهایی  از خبرگزاری رویترز، قیمت  نقل  به  دنیای جوانان  به گزارش 
و  و 53 سنت  مهرماه(، 85 دالر   3۰( روز جمعه  برنت  خام  نفت  شاخص 

قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا 83 دالر و ۷6 سنت بود.
قیمت نفت روز ئوشنبه افزایش یافت و با ادامه روند صعودی روزهای 
زیرا عرضه جهانی نفت  اخیر رسید،  باالترین سطح در چند سال  به  اخیر 
در حالی محدود باقی مانده که تقاضای سوخت در ایاالت متحده و سایر 
ویروس کرونا  از همه گیری  ناشی  رکود  از  اقتصادها  بهبود  با  نقاط جهان 

باال رفته است.
تتسو اموری، مدیرعامل شرکت مدیریت مالی اموری گفت: با تقاضای 
سوخت قابل توجه در ایاالت متحده با وجود عرضه محدود، بازار نفت نسبتًا 
قوی باقی مانده و سبب شده است که برخی معامله گران به دنبال بازگرداندن 

معامالت کوتاه مدت باشند.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
بر

خ

ت
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زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران:
تصمیم های غلط موجب عدم سرمایه گذاری 

در صنعت نفت شده است
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال 8۹ یارانه با رقم ۴5 
هزار و 5۰۰ تومان علی رغم مخالفت های ما تعریف شد. همه جای دنیا مردم را تشویق 
می کنند تا پول های خرد را جمع کرده و به پول توانمند تبدیل کنند تا بتوان به وسیله 
آن کار پیش برد. با این وجود دولت ۴2۰۰ میلیارد تومان را خرد و در جامعه توزیع کرد 

و منجر به افزایش نقدینگی شد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، آرش نجفی در نشستی خبری اظهار کرد: ایران 
به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع نفت و گاز نتوانسته است که از اعتبارات 
خود در دنیا استفاده کند و ما چند ظرفیت مهم را در این راستا از دست داده ایم، اولین 
آنها موضوع نبود سرمایه الزم و امکانات کافی برای استخراج و بهینه کردن چاه ها و 
مخازن نفتی است که یکی از مشکالت ما در این حوزه محسوب می شود. دلیل این 
موضوع نیز عدم بهره برداری از اعتبار بر اساس مخازن است که می توان از آن به عنوان 

ضمانت استفاده کرد.
وی افزود: همین فرایند غلط در مورد نحوه مذاکره و تعامل با سرمایه گذاران هم 

وجود دارد که باعث شده سرمایه گذاری مناسب برای صنعت نفت وجود نداشته باشد.
از اعتبارات خود به خوبی استفاده می کردیم  نجفی در ادامه اضافه کرد: اگر ما 
وضعیت ما مثل امروز نبود که با هر بازی سیاسی با عدم فروش سوخت مواجه شویم، می 
توانستیم شرکت های خود را پیدا کنیم تا در زمینه صادرات انرژی امنیت داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد موضوع حائز اهمیت دیگر بهینه سازی مصرف انرژی است که 
یکی از استراتژی های برتری است که می تواند ما را از چالش چرخش مالی و بیکاری 
نجات داده و به توسعه اقتصادی برساند امروزه بزرگترین استراتژی انرژی کاهش مصرف 

انرژی و بهینه کردن آن است که خود یک فرآیند تولید محسوب می شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: صنعت برق ما نیز امروز 
با همین چالش ها مواجه است بیش از 5۰ درصد از نیروگاه ها در اختیار بخش خصوصی 
است اما متاسفانه نحوه مدیریت به شکلی بوده که روند برای سرمایه گذاران فرسایشی شده 
است. عدم سرمایه گذاری، عدم وجود برنامه های کاهش مصرف و عدم پرداخت به موقع 
مطالبات باعث شده است که تکنولوژی های نوین و ... وارد این صنعت نشود و ما به مرور 
نیروگاه ها را از دست می دهیم، ضمن اینکه سرعت سرمایه گذاری نیز بی رمق شده است.
وی اضافه کرد: ما در بخش خصوصی راه حل هایی برای حوزه نفت و برق داریم. 
یکی از مواردی که پیگیری می کنیم، رگوالتوری در این صنایع است. با همکاری شورای 
رقابت، آیین نامه هایی در این راستا تدوین کردیم که علی رغم مخالفت همیشگی دولت ها 
با این نوع طرح ها، تا مرحله موافقت دولت و ارجاع به مجلس هم پیش رفت. متاسفانه 
وزیر جدید نیرو درخواست بازگشت این طرح از مجلس را کرده است که جای تاسف 
دارد. برای این موضوع بیش از ۴ تا 5 سال زحمت کشیده شده است. امیدواریم که این 
موضوع برای بهتر شدن باشد اما معطل کردن چنین موضوعی درست نیست.  اگر نظری 
هم در این مورد دارند یک جلسه هم اندیشی بگذارند و نقطه نظرات بخش خصوصی را 
بگیرند. دولتمردان نباید به دنبال انحصارگرایی باشند. انحصارگرایی هرگز به نفع هیچ 
ملت و کشوری نبوده است، همچنین باید توجه داشت که در قانون نفت هم تاکید شده 

که رگوالتوری باید انجام شود.

نجفی در ادامه گفت: در سال 8۹ یارانه با رقم ۴5 هزار و 5۰۰ تومان علی رغم 
مخالفت های ما تعریف شد. همه جای دنیا مردم را تشویق می کنند تا پول های خرد را 
جمع کرده و به پول توانمند تبدیل کنند تا بتوان به وسیله آن کار پیش برد. با این وجود 
دولت ۴2۰۰ میلیارد تومان را خرد و در جامعه توزیع کرد و منجر به افزایش نقدینگی 
شد.  قرار بود از قبل این اتفاق بهینه سازی مصرف انجام شود که این اتفاق هم رخ نداد. 
امروز این رقم هیچ تاثیری بر هیچ قشری ندارد. خواهش ما این است که پرداخت این 
پول قطع شود چراکه جز تورم هیچ تاثیری ندارد و به نوعی می توان گفت رشوه به جامعه 

بود؛ در حالی که می تواند بخشی از مشکالت صنایع از جمله برق و نفت را حل کند.
وی با اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی تصریح کرد: بهینه کردن مصرف 
انرژی با افزایش قیمت حامل های آن یک دروغ بزرگ است. از بعد از انقالب 3۰۰۰ برابر 
شده است اما بهینه سازی مصرف سوخت انجام نشده است. در سال ۹8 افزایش قیمت بنزین 
بین 5 تا 8 درصد بود اما شاهد تورم 68 درصدی بودیم که تاثیر خود را بر قیمت دالر هم 
گذاشت.نجفی یادآور شد: بدون برنامه ریزی و رصد نباید هیچ افزایش قیمتی رخ دهد و ما 
مخالف هستیم. افزایش قیمت انرژی باید به صورت پلکانی انجام می شد که در اثر صورت 

مشکالت کمتری ایجاد شده و حساسیت کمتر می شد اما متأسفانه جلوی آن گرفته شد.
وی اضافه کرد: سال ۹8 فوب خلیج فارس بهانه ای برای افزایش قیمت بود که در 
آن زمان قیمت در ایران از فوب خلیج فارس هم بیشتر شد. بعد به علت افزایش تورم 
و کاهش ارزش پول ملی قیمت آن به زیر 2۰ سنت رسید و االن هم کمتر از ۱۰ سنت 
است و دوباره به زیر فوب خلیج فارس رسیده ایم. بنابراین افزایش قیمت تاثیری ندارد 

و ما مخالف آن هستیم.
وی اظهار داشت: یارانه ها باید هدفمند شود، اگر یارانه ها به درستی مدیریت می شد 
ما می توانستیم طی 5 سال 35 درصد از مصرف برق را کاهش دهیم. اگر یارانه ها به سمت 
شرکت های بهینه سازی انرژی می رفت ضمن ایجاد ۱ میلیون اشتغال، بعد از 5 سال این 
سرمایه به سمت بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها رفته و پول اولیه هم برمی گشت.
وی با اشاره به مشکالت ایجاد شده در زمان قطعی برق گفت: برق صنایع حتی از 
برق  منازل هم مهم تر است اما متاسفانه شاهد بودیم که ابتدا برق صنایع قطع می شود. 
همین اتفاق در زمستان هم اتفاق خواهد افتاد، چراکه با کمبود گاز مواجه هستیم. ما 
2۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز داریم که مجبور هستیم با قیمت های گزاف آن را از 
همسایگان شمالی خود که جز خیانت و دورویی از آنها ندیده ایم گاز وارد کنیم. دولت باید 

به جای این کارها در حوزه بهینه سازی سرمایه گذاری و مدیریت کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: بازار عراق در سیطره ما بود، اما 
به علت کمبود در داخل، در زمان مناسب که باید به این کشور برق صادر می کردیم، 
صادرات خود را قطع کردیم و عربستان سریعا جای ما را گرفت. اکنون باید مدیریت 
شود که بازارهایی مانند عراق و ارمنستان را از دست ندهیم که متاسفانه این اتفاق در 

حال رخ دادن است.
وی افزود: برای بهینه سازی مصرف انرژی در سال ۹۴ ماده ۱2 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تدوین شد که بسیار مترقی بود؛ متاسفانه در 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و همچنین وزارت نفت آیین نامه اجرایی آن تحریف 
شد. یکی از اشکاالت آقای زنگنه این بود که اجازه دادند که در مجموعه ایشان چنین 
تحریفی صورت بگیرد که به حد قابل توجهی اثربخشی آن کاهش یافت. در این راستا 
صحبت هایی با آقای جهانگیری داشتیم. در پایان و با تالش های مختلف قرار شده است 
که اوراق سلف موازی صرفه جویی انرژی صادر شود که قابلت واگذاری هم خواهد داشت. 
یعنی پروژه هایی برای بهینه سازی مصرف تعریف شده که اوراق مربوطه فروخته می شود. 
باید از چنین کاالهایی به عنوان واسط برای تهاتر انرژی و کاال استفاده شود و معطلی 

هم در این مورد جایز نیست.
نجفی متذکر شد: برخی از صنایع ما نامه می دهند که واردات برخی از لوازم که به 
آنها نیاز داریم گرفته شود. گرچه در کل کار درستی است اما ما در شرایط بحران هستیم و 
در شرایط فعلی نباید این گونه کارها انجام شود. ما نیاز به 2۰ میلیون بخاری گرید A داریم 
ولی االن بخاری های مورد مصرف با گرید G و کمتر استفاده می شود؛ تولیدکنندگان ما 
باید در این مورد سرمایه گذاری کنند. دولت به عنوان ذی نفع نهایی کاهش مصرف سوخت 

باید در این مورد تجهیزات ایجاد کرده و بعد متناسب با مصرف تعرفه را افزایش دهد.

مراحل ثبت نام در سامانه ثمن )سامانه 
طرح جهش تولید مسکن و یا نهضت ملی 

مسکن( تشریح شد.
معاونت  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
سواالت  از  برخی  به  ساختمان  و  مسکن 
احتمالی متقاضیان جهت ثبت نام در سامانه 
ثمن )سامانه قانون جهش تولید مسکن و یا 

نهضت ملی مسکن( پاسخ می دهد.
سامانه ثمن 28 مهرماه و یک ماه بعد 
توسط  تولید مسکن  قانون جهش  ابالغ  از 
رییس دولت سیزدهم ابالغ شد که بر اساس 
چهارشرِط  رعایت  با  مسکن  متقاضیان  آن 
متاهل یا سرپرست خانوار بودن،عدم مالکیت 
بخش خصوصی، استفاده نکردن از امکانات 
انقالب در بخش زمین و  ابتدای  از  دولتی 
مسکن و 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد 
تقاضا، امکان ثبت نام را در سامانه دارند. بنا 
پایش  اعالم معاون مسکن و ساختمان  بر 
مختلف  مراحل  در  و  ثبت نام   با  همزمان 
احراز  و  اولیه  پایش  از  بعد  می شود.  انجام 
دیگر  مراحل  برای  پذیرفته شدگان  شرایط، 
پایش به ادارات کل راه و شهرسازی استان 
برای بررسی سابقه 5 سال سکونت معرفی 
برای  نهایی،  تایید  با  نهایت  می شوند و در 
کردن  باز  همچنین  و  تسهیالت  دریافت 
بانک  نزد  خود  نام  به  مسدودی  حساب 

تسهیالت دهنده معرفی خواهند شد.
تولید  جهش  طرح  ثبت نام  نشانی 

مسکن
متقاضیان برای ثبت نام در طرح جهش 
saman. سامانه  به  باید  مسکن  تولید 

mrud.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند. امکان ثبت نام ازهر مکانی و وسیله ای 
به به اینترنت متصل باشد، فراهم است. ثبت 
از روز چهارشنبه 28 مهرماه آغاز شده  نام 

است و تا 28 آبان ادامه دارد.
شرایط احراز شرایط متقاضیان

بر  متقاضیان  شرایط  احراز  همچنین 
قانون  اجرایی  آیین نامه   )۱( ماده  اساس 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
اجرایی  آیین نامه  اساس  بر  می شود.  انجام 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 

مسکن، افراد باید شرایط زیر را دارا باشند:
- متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد 
اول  از  مسکونی  واحد  یا  مسکونی  زمین 
بهمن   22 ازتاریخ  و  بوده   ۱38۴ فرودین 
نهادهای  امکانات  از  هیچ یک  از   ۱35۷
عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن 
شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیالت 
مسکونی  واحد  یا ساخت  و  خرید  یارانه ای 
بودن  عبارتی سبز  به  باشد.  نکرده  استفاده 
مربوطه  سامانه  از  استعالم  در  ››ج‹‹  فرم 
قانون  اجرایی  آیین نامه  ماده یک  )موضوع 

ساماندهی عرضه و تأمین مسکن(.
سرپرست  یا  و  متأهل  متقاضی   -

خانوار باشد.
به  مشروط  خودسرپرست  زنان   -
شرایط  حائز  سن  سال   35 حداقل  داشتن 

برای ثبت نام هستند. متقاضیان زن متاهل 
می توانند با ارایه تعهدنامه محضری از طرف 
همسر، مبنی بر پذیرش شرط واگذاری به 
همسر و به شرط تکمیل اطالعات فرم ج  
به نام متقاضی و همسر با احراز سایر شرایط 
قانونی مندرج در شیوه نامه از  مزایا و امکانات 

این برنامه برخوردار شوند.
- دارای حداقل 5 سال سابقه سکونت 

در پنج سال اخیر در شهرموردتقاضا
یا  ساخت  تسهیالت  دریافت  عدم   -
ابتدای  از  بانکی  سیستم  از  مسکن  خرید 

سال ۱38۴ تا کنون.
- همچنین متقاضیان واجدان شرایط 
از  استفاده  برای  باید  سامانه  در  تایید شده 
این  حائز  برنامه  این  مسکونی  واحدهای 
قانونی  منع  نداشتن  باشند:  نیز  شرایط 
)نظیر  بانکی  تسهیالت  دریافت  برای 
و   ،)... و  معوقه  تسهیالت  برگشتی،  چک 
توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر 
تسهیالت بانکی بر اساس قیمت تمام شده 

طی مراحل ساخت.
م  ثبت نا ی  برا ز  نیا د ر مو رک  مدا

متقاضیان در سامانه ثمن

۱. بارگذاری تصویر کارت ملی متقاضی
2. بارگذاری تصویر شناسنامه متقاضی 

و و افراد تحت تکفل
3. بارگذاری تصویر گواهی سرپرستی 

در صورت ضرورت
سابقه  گواهی  تصویر  بارگذاری   .۴
سکونت در شهر محل تقاضا در پنج سال 

اخیربه شرح موارد زیر:
5. گواهی تحصیل فرزندان

تولد  محل  به  مربوط  مدارک    .6
متقاضی یا همسر یا فرزندان

برای  ۷. جواز کسب شاغلین صنوف 
متقاضی یا همسر

8. سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی 
یا همسر

دوایر  از  کار  به  اشتغال  گواهی    .۹
دولتی برای متقاضی یا همسر

۱۰.  گواهی مبنی بر پرداخت مستمری 
بگیران و بازنشستگان(

مالکیت  سند  تصویر  بارگذاری   .۱۱
برای متقاضیان دارای زمین

مراحل پایش و اطالع رسانی متقاضیان 
ثبت نام مسکن در طرح جهش تولید مسکن
و  نهایی  ثبت نام  از  پس  متقاضی 
خود  کار  مراحل  تمامی  وضعیت  می تواند 
پیگیری  و  »مشاهده  بخش  طریق  از  را 
حمایتی  های  طرح  سامانه  در  درخواست« 
آدرس  به  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن 

tem.mrud.ir پیگیری کند.
بررسی عدم دریافت زمین، مسکن و 
تسهیالت یارانه ای توسط متقاضی از طریق 
شهرسازی  و  راه  وزارت  »ج«  فرم  سامانه 
سابقه  بررسی  همچنین،  می شود.  انجام 
و  اسناد  ثبت  سیستم  طریق  از  مالکیت 
سامانه تسهیالت شبکه بانکی انجام می شود.

شرایط عجیب دولت در خرید خانه؛

مراحل ثبت نام متقاضیان مسکن ملی اعالم شد



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1864- سه شنبه 4 آبان 41400 زمین ایران 

و  راهداری  مدیرکل 
استان  جاده ای  نقل  و  حمل 
مرکزی از اجرای 25 کیلومتر 
روکش آسفالت حفاظتی اسالری سیل 
محور  در  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۰۰ با 

آشتیان - فراهان خبر داد.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
استان مرکزی، مهرداد جهانی مدیرکل 
این اداره کل گفت: در راستای ارتقای 
روکش آسفالت راه ها در استان مرکزی، 
پروژه روکش آسفالت حفاظتی اسالری 
سطح  در  ر  با نخستین  برای  سیل 
ریال  میلیارد   ۱۰۰ با  استان،  راه های 
حال  در  کیلومتر   25 طول  به  اعتبار 

اجراست.
تردد  به  عنایت  با  افزود:  وی 
باالی بین شهری مردم دو شهرستان 
تعامالت  بعلت  ن  ها ا فر و  شتیان  آ
و  عی  جتما ا و  دی  قتصا ا سیاسی، 
فاصله کوتاه دو مرکز شهرستان بعلت 
مجاورت، طبق برنامه های تدوین شده 
برای  مناسب  بستری  ایجاد  هدف  با 
کاربران جاده ای، از نیمه دوم مهر ماه 

سال جاری پروژه روکش آسفالت این 
محور شروع شده و از سرعت اجرایی 

خوبی برخوردار است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی خاطرنشان کرد: 
اجرای روکش آسفالت حفاظتی اسالری 
سیل برای اولین بار در استان مرکزی 

اجرا می شود که برگرفته از دانش روز با 
مزیت سرعت اجرایی باال، صرفه جویی 
در هزینه های کالن نگهداری از راه ها، 
افزایش اصطکاک سطح جاده، استفاده 
برابر  از مصالح، مقاومت زیاد در  کمتر 
فشارهای وارده، پیشگیری از فرسایش 
جسم راه و کاهش اختالف افتادگی در 

شانه راه است.
به گفته وی آسیب شناسی بموقع 
برای  مناسب  راهکار  ارائه  با  همسو 
جلوگیری  موجب  راه ها،  از  نگهداری 
زمینه  در  سنگین  هزینه های  بروز  از 
راه ها می شود که  ترمیم رویه آسفالتی 
در این راستا استفاده از روش های نوین 
و فناوری های پیشرفته و بهره گیری از 
بسیار  میتواند  امر  متخصصین  تجارب 

مثمر ثمر واقع شود.
افزود:  این مطلب  بیان  با  جهانی 
از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون در محور 
آشتیان-فرمهین طرح های راهداری در 
قالب ارتقای ایمنی، راهداری محوری، 
فنی  ابنیه  توسعه  و  آسفالت  روکش 
آن  از  که  است  شده  اجرایی  راه ها 
جمله می توان به بهره برداری از تقاطع 
شیب  اجرای  باد،  نادرآ غیرهمسطح 
رفع  خاکی،  شانه  تعریض  شیروانی، 
نقاط پرتگاهی، خط کشی، نصب انواع 
تابلوهای انتظامی، اطالعاتی، مسیرنما 
آشکارسازی  هشداردهنده،  عالئم  و 
تقاطع های همسطح و بسیاری اقدامات 

دیگر اشاره کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

از آشتیان تا فراهان آسوده برانید
مدیر عامل توزیع برق گیالن خبر داد:

احداث ۷500 متر کابل خودنگهدار در شهرستان رودسر 
خدمت  سطح  ارتقاء  منظور  به  گفت  گیالن  برق  توزیع  عامل  مدیر 
رسانی،کاهش میزان استفاده از برق غیر مجاز و همچنین افزایش پایداری شبکه 
های توزیع برق به ویژه در بحران های احتمالی در استان گیالن طرح جهادی 
تبدیل شبکه های فرسوده به کابل خودنگهدار با سرعت و جدیت در حال اجرا 
و بهره برداری می باشد.وی افزود: در سال گذشته قریب به 8۴ کیلومتر کابل 
خودنگهدار در مناطق شهری و روستایی شهرستان رودسر با اعتباری قریب به  
۱۱5 میلیارد ریال احداث شد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز تا کنون بیش از3۰ 
کیلومتر دیگر شبکه فرسوده با کابل خودنگهدار با اعتباری بیش از ۴5 میلیارد 
ریال جایگزین شده است.رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن با اشاره به نقش مهم و قابل مالحظه ی اجرای طرح کابل خودنگهدار 
در کاهش انرژی توزیع نشده تاکید کرد: پروژه احداث ۷5۰۰متر کابل خودنگهدار 
در شهرستان رودسر ، با اعتباری قریب به ۱6۰۰ میلیون ریال و به همت و 

تالش 6 اکیپ اجرایی مورد بهره برداری قرار گرفته است .

گیالن  در  آبی  سواد  ملی  طرح  اجرای  سیاستگذاری  نشست 
برگزار شد

، مدیر  تعادل بخشی آب های زیر زمینی  احیا و  با حضور رئیس گروه 
روابط عمومی و کارشناسان مربوطه دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب و 
روابط عمومی ، نشست سیاستگذاری اجرای طرح ملی سواد آبی در آب منطقه 
، این  ای گیالن برگزار شد به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن 
نشست به منظور انجام هماهنگی های الزم درون سازمانی و در نهایت هم 
افزایی با آموزش و پرورش استان گیالن در راستای هر چه بهتر اجرایی نمودن 
طرح ملی سواد آبی )داناب و کتاب انسان و محیط زیست (  در سال تحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ در استان گیالن در دفتر روابط عمومی این شرکت برگزار شد 
گفتنی است ؛ طرح سواد آبی طرحی است که توانسته با هدف آگاهی بخشی 
و ظرفیت سازی اجتماعی در بخش آب کشور ، بخش بزرگی از جامعه ایرانی 
شامل: مدیران مدارس ، دبیران و دانش آموزان مقاطع دوره اول متوسطه و دانش 
آموزان پایه یازدهم تحصیلی در دوره دوم متوسطه را با مفاهیم مربوط به آب 
آشنا نماید و حساسیت آنها را نسبت به لزوم حفاظت از این مایع حیات برانگیزاند.

۷5درصد از دانش آموزان متوسطه در استان اصفهان تاکنون 
واکسینه شدند

آذرکیوان امیرپور ، با اشاره به واکسیناسیون دانش آموزان متوسطه اظهار 
داشت: براساس آمار واکسیناسیون  3۹۰ هزار دانش آموز متوسطه انجام شده 
است که ۷5 درصد از کل دانش آموزان متوسطه را شامل می شود. البته  میانگین 
اما چون بحث  نیز می شود  دانش آموزان ششم دبستان  تا۱8 سال شامل   ۱2

بازگشایی مقطع متوسطه اول و دوم است، این آمار اعالم می شود.
وی افزود: شیوه نامه ای تحت عنوان گزارش پروتکل های بهداشتی تحت 
عنوان شیوه نامه ۰6 در شهریورماه به  تمامی مدارس استان ابالغ شده و مدارس 
برای بازگشایی باید لیستی از اقدامات از جمله رعایت فاصله گذاری، فراهم کردن 
دستگاه های ضد عفونی و استفاده از ماسک برای دانش آموزان و کادر مدرسه و 
موارد دیگر در این شیوه نامه اشاره شده شیوه نامه دیگر با عنوان ۰۷ نیز ظرف 

یک هفته آینده به دست ما می رسد که ممکن است تغییراتی داشته باشد.
 امیرپور اضافه کرد: بازگشایی مدارس مقطع متوسطه دوم از نیمه آبان 
ماه، به وضعیت واکسیناسیون دانش آموزان و شرایط جامعه برمی گردد. مطلوب 
دانش آموزان  از  درصد   85 باالی  که  است  این  واکسیناسیون  دریافت  میزان 

واکسن دریافت کنند.
در  و  استان  مناطق  همه  در  اکیپ هایی  گذشته،  هفته  از  افزود:  وی 
مدارس شهری، توسط همکاران در اداره سالمت آموزش و پرورش و همچنین 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به بازرسی مدارس پرداخته اند و این سرکشی 
همچنان ادامه دارد کالس های مدارس روستایی، عشایری و نیز هنرستان ها 

که کالس های عملی دارند، از ابتدای مهرماه بازگشایی شده است.
امیرپور تصریح کرد: باتوجه به اینکه واکسیناسیون دانش آموزان متوسطه 
دوم از اواخر شهریور آغاز شده، دوز اول را دریافت کردند و دوز دوم نیز اواخر 
مدارس  و  می شود  ایجاد  الزم  ایمنی  هفته،  دو  فاصله  با  و  دریافت  مهرماه 
متوسطه دوم بازگشایی می شود واکسیناسیون مقاطع متوسطه اول دو هفته بعد 
از متوسطه دوم آغاز شده و مدارس متوسطه اول، با دو هفته تاخیر یعنی اول 

آذر ماه بازگشایی می شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بحث واکسیناسیون دانش آموزان جدی تر 

پیگیری شود و شاهد بازگشایی حضوری مدارس بدون هیچ مشکلی باشیم.

در  شرکت  مهلت  جشنواره؛  سیاستگذاری  شورای  تصمیم  با 
جشنواره کتابخوانی رضوی تا ۳0 آذر ماه تمدید شد

مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم گفت: شورای سیاستگذاری جشنواره 
کتابخوانی رضوی، در پی درخواست مکرر متقاضیان و مجریان استانی، مهلت 
ثبت نام و شرکت در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی را تا 3۰ آذر ماه 

تمدید کرد
پیگیری های  به  توجه  با  اظهار داشت:  این خبر  اعالم  با  سمیه حیدری 
صورت گرفته از سوی ادارات کل استانی نهاد مبنی بر درخواست تمدید مدت 
زمان شرکت در جشنواره و با توجه به شرایط بیماری کرونا در جامعه، تماس های 
متقاضیان و مجریان استانی و بازگشایی کتابخانه ها، مدارس و …، با تصمیم 
شورای سیاستگذاری، مهلت ثبت نام و شرکت در یازدهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی تا 3۰ آذر ماه تمدید شد.
نهاد  توسط  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  دوره  یازدهمین  افزود:  وی 
کتابخانه های عمومی کشور و با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام 
رضا علیه السالم و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
راستای اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فرهنگ کتاب خوانی، 
شناسایی و معرفی کتاب های فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل بیت)ع( و 
بخش ویژه حضرت مهدی)عج(، با انتشار فراخوانی از 22 خرداد ماه همزمان با 

آغاز دهه کرامت شروع به فعالیت کرده است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم گفت: این جشنواره که از ششمین 
دوره خود زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شده، طی 5 سال اخیر 
با افزایش چشمگیر آمارهای کمی و کیفی همراه بوده، بطوریکه ششمین دوره 
این جشنواره با مشارکت بیش از 235 هزار نفر، هفتمین دوره با مشارکت بیش 
از 6۴8 هزار نفر، هشتمین دوره با مشارکت بیش از 558 هزار نفر، نهمین دوره 
با مشارکت بیش از ۱ میلیون و 3۰۰ هزار نفر و در دهمین دوره نیز علی رغم 
مشکالت و چالش های پیش رو به واسطه شیوع بیماری کرونا در کشور که به 
حذف بخش مکتوب این جشنواره و تمرکز بر شرکت از طریق فضای مجازی 

منجر شد، قریب به ۱ میلیون و 3۰۰ هزار نفر مشارکت داشتند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
از آشتیان تا فراهان آسوده برانید

 مرکزی _ حامد نوروزی : مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی از اجرای 25 کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی اسالری سیل با ۱۰۰ 

میلیارد ریال اعتبار در محور آشتیان - فراهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، مهرداد جهانی مدیرکل این اداره کل گفت: در راستای ارتقای روکش 
آسفالت راه ها در استان مرکزی، پروژه روکش آسفالت حفاظتی اسالری سیل 
برای نخستین بار در سطح راه های استان، با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به طول 

25 کیلومتر در حال اجراست.
وی افزود: با عنایت به تردد باالی بین شهری مردم دو شهرستان آشتیان 
و فراهان بعلت تعامالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فاصله کوتاه دو مرکز 
شهرستان بعلت مجاورت، طبق برنامه های تدوین شده با هدف ایجاد بستری 
مناسب برای کاربران جاده ای، از نیمه دوم مهر ماه سال جاری پروژه روکش 

آسفالت این محور شروع شده و از سرعت اجرایی خوبی برخوردار است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خاطرنشان کرد: 
اجرای روکش آسفالت حفاظتی اسالری سیل برای اولین بار در استان مرکزی 
اجرا می شود که برگرفته از دانش روز با مزیت سرعت اجرایی باال، صرفه جویی 
در هزینه های کالن نگهداری از راه ها، افزایش اصطکاک سطح جاده، استفاده 
کمتر از مصالح، مقاومت زیاد در برابر فشارهای وارده، پیشگیری از فرسایش 

جسم راه و کاهش اختالف افتادگی در شانه راه است.
برای  مناسب  راهکار  ارائه  با  بموقع همسو  شناسی  آسیب  گفته وی  به 
زمینه  در  سنگین  هزینه های  بروز  از  جلوگیری  موجب  راه ها،  از  نگهداری 
ترمیم رویه آسفالتی راه ها می شود که در این راستا استفاده از روش های نوین 
و فناوری های پیشرفته و بهره گیری از تجارب متخصصین امر میتواند بسیار 

مثمر ثمر واقع شود.

مدیر کیفیت فراگیر شرکت :
تولید محصوالت با کیفیت مورد نیاز بازار از اولویت های ذوب 

آهن اصفهان است
کیفیت محصوالت یکی از اولویت های شرکت های بزرگ به منظور جلب 
رضایت مندی مشتری است ، در واقع محصوالت فوالدی به سبب استفاده در 
حمل و نقل عمومی و مصارف ساختمانی ، باید دارای استاندارد و کیفیت عالی 
باشند زیرا به امنیت مردم گره خورده است . محصوالت ذوب آهن اصفهان از 
دیرباز به لحاظ کیفیت ، از شهرت ویژه ای برخوردار است و این شرکت در رعایت 
استانداردهای مربوطه و همچنین تدوین استانداردهای ملی در حوزه صنعت فوالد 
از شهرت ویژه ای برخوردار است  . به مناسبت 22  مهرماه روز جهانی استاندارد 
با حسین دیباجی مدیر کیفیت فراگیر این مجتمع عظیم صنعتی گفتگو نمودیم 

که در ادامه می خوانید 
دیباجی به محصوالت جدید ذوب آهن اصفهان از قبیل ریل مترو ، ریل 
سوزن ، میلگرد  TH36 و آرک معدن V2۱ اشاره کرد و گفت : تولید محصوالت 
جدید با کیفیت یکی از رویکردهای جدید ذوب آهن اصفهان به منظور رفع نیازهای 
کشور ، کسب بازارهای بیشتر و صادرات  است و همواره مورد تاکید مهندس 

یزدی زاده مدیرعامل شرکت قرار دارد .
 وی افزود :  میلگرد آلیاژی با کروم باال و قطر 3۰ میلی متر و 5۰ میلی متر 
از دیگر محصوالت جدید ذوب آهن اصفهان است که دارای استانداردهای بین 

المللی و کیفیت باال می باشد .
مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان به هدف اصلی این شرکت که تولید 
محصوالت با کیفیت و برخوردار از استانداردهای بین المللی است اشاره کرد و 
گفت : تمام محصوالت ذوب آهن اصفهان دارای استانداردهای روز جهانی می 
 ISO ، ۹۰۰۱ ISO، ۴5۰۰۱ ISO باشد ، داشتن گواهینامه های مختلف مانند
ISO ، ۱۰۰۰۴ ISO ، ۱۰۰۰2 ۱۴۰۰۱  مبین این امر است که کیفیت یکی از 

الزامات مهم در تولید محصوالت این شرکت می باشد .
وی درصد باالی رضایت مندی مشتری را بیانگر کیفیت محصوالت ذوب 
آهن دانست که در کالس جهانی است و خاطر نشان ساخت : تولید محصوالت 
به نحوی در ذوب آهن اصفهان انجام می شود که مدیریت کیفیت مد نظر قرار 
دارد و محصول خروجی از ذوب آهن همیشه چندین سطح باالتر از استانداردها 
قرار دارد و این مهم باعث محبوبیت محصوالت ذوب آهن بین مشتریان است .
دیباجی گفت : متخصصین ذوب آهن اصفهان به این توانایی دست یافتند 
که ریل که دارای آلیاژ خاص و یک محصول استراتژیک است را در انواع مختلف 
آن به راحتی تولید کنند و به جرات می توان گفت ریل تولیدی ذوب آهن در سطح 

استانداردهای اروپایی می باشد .

واحد شماره 5 نیروگاه رامین از مدار تولید خارج شد
معاونت نگهداری و تعمیرات نیروگاه رامین ازخروج واحد شماره 5 این نیروگاه 
به منظور انجام تعمیرات میان دوره ای جهت آمادگی تولید در فصل زمستان خبر داد.

 فربد قیصری پور معاونت نگهداری و تعمیرات این نیروگاه گفت: پس از 
گذر مطلوب از پیک داغ تابستان امسال و کاهش مصرف برق هموطنان در فصل 
پاییز و بمنظور رفع اشکاالت ، واحد شماره 5 نیروگاه رامین جهت تعمیرات میان 

دوره ای از مدار تولید برق خارج شد.
قیصری پور گفت : طبق برنامه ریزی صورت گرفته جهت رفع اشکاالت 
فنی این واحد ، اقداماتی از قبیل رفع اشکاالت در والوهای اصلی بخار و رگالتور 
والوها ، رفع نشتی های موجود در کندانسور و برطرف کردن مشکل اتصاالت و 
دیگر نشتی ها انجام خواهد شد که با انجام این کارها ،محدودیت تولید این واحد 

برداشته میشود تا با حداکثر توان به تولید برق بپردازد. 
واحد  که  است  این  در  نیروگاه   تعمیرات  متخصصین  افزود:  تالش  وی 
مذکور در سریعترین زمان ممکن پس از رفع اشکاالت به چرخه تولید حداکثری 

برق بازگردد.
نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است 
و توانسته است پیک برق تابستان امسال را با وجود گرمترین تابستان دهه های 
اخیر و وجود ویروس کرونا با موفقیت سپری نماید و نقش همیشگی خود را که 
همانا تقویت ، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور در جهت خدمت رسانی 

به مردم است بخوبی ایفاء نماید.

مهندس دشتی زاده خبر داد: افزایش آمادگی آبفا اهواز پیش 
از شروع بارندگی

مهندس دشتی زاده با اشاره به اقدامات پیشگیرانه شرکت آب و فاضالب 
اهواز پیش از شروع فصل بارندگی گفت: عملیات الیروبی و صفحه کشی شبکه 
نقاط مختلف شهر برای آمادگی هر چه بیشتر در  و حوضچه های فاضالب در 
مقابله با چالش های فصل بارندگی ادامه دار است و در این راستا هیچ گونه توقف 

و مکثی نداشته ایم.
مدیر آبفا اهواز با ارائه آمار دقیقی از عملیات های الیروبی و صفحه کشی 
خطوط و حوضچه های آدم رو فاضالب در یک ماه اخیر اذعان داشت: در منطقه 
۱ شرق اهواز، ۷6۹3 متر، منطقه 2 غرب، ۴۱۰۰ متر، منطقه 3 شرق، ۱3۱۰5 
متر و منطقه ۴ غرب، ۱۰2۰ متر الیروبی و صفحه کشی خطوط فاضالب انجام 
شده است. همچنین در زمینه الیروبی حوضچه های آدم رو فاضالب، منطقه ۱ 
شرق اهواز، 2۱۱8 باب حوضچه، منطقه 2 غرب، ۱6۴6 باب، منطقه 3 شرق، 
۱۱۱۹ باب و منطقه ۴ غرب، ۱66 باب حوضچه آدم رو فاضالب مورد تخلیه و 

الیروبی قرار گرفتند.
سعید دشتی زاده با بیان آسیب های ناشی از سرقت درب منهول های فاضالب 
گفت: با سرقت هر درب منهول، در درجه ی اول سالمت، جان و مال شهروندان 
به خطر می افتد، سپس با ُپر شدن منهول از اجسام خارجی و زباله، انسداد خطوط 
و در نتیجه پس زدگی شبکه فاضالب روی می دهد که نیازمند حضور گروه های 
الیروب می باشد و با گذشت زمان، نیروی انسانی را مستهلک می کند. همچنین 
جایگزینی و نصب درب و رینگ ها، هزینه ی گزافی را به شرکت تحمیل می کند. 
ضمن اینکه انسداد شبکه باعث فرسودگی بیشتر و ریزش پی در پی خطوط فاضالب 
به دلیل ناپایداری زمین شده که رفع و ترمیم نقاط ریزشی شبکه، از تهدیدات 
مهم و زمان بر پیش روی آبفا اهواز می باشد. لذا با توجه به آسیب های ناشی از این 
پدیده، ضمن تشکر از همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی، انتظار می رود نسبت 
به برخورد با سارقان درب منهول ها، جدیت و اهتمام بیشتری به کار گرفته شود.
مدیر آبفا اهواز افزود: با این وجود وظیفه ی خویش می دانیم که در اسرع 
وقت عملیات جایگزینی و نصب درب منهول های سرقت شده را انجام دهیم که 
با تجهیز و احیای تیم های عملیاتی در یک ماه گذشته، 622 عدد درب و درینگ 
منهول فاضالب خریداری و نصب گردیده است. بدیهی است در راستای رویارویی 
هر چه بهتر با تهدیدات فصل بارندگی تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت 
اما بی شک با تأمین منابع مالی و لُجستیکی مورد نیاز، سطح آمادگی آبفا اهواز 

ارتقا پیدا خواهد کرد.        

5۸درصد جمعیت گلستان تحت پوشش بیمه سالمت هستند
مدیرکل بیمه سالمت گلستان با بیان این که 58 درصد جمعیت استان تحت 
پوشش بیمه سالمت هستند، گفت: میزان تحقق نسخه الکترونیک در کشور 58 

درصد بوده اما در گلستان این رقم ۹۱ درصد است.
 مهرداد کمانگری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه 
گلستان اظهار کرد: یک میلیون و ۱58 هزار نفر در گلستان تحت پوشش بیمه 
سالمت بوده که از این تعداد ۱۱۹ هزار نفر بیمه شده صندوق کارکنان دولت، 
83۰ هزار نفر بیمه شده روستایی، ۱35 هزار نفر صندوق بیمه همگانی، 6۰ هزار 
نفر سایر اقشار شامل خانواده های شهدا، ایثارگران، طالب و روحانیون و بقیه 

هم بیمه شده صندوق ایرانیان هستند.
مدیرکل بیمه سالمت گلستان گفت: 58 درصد جمعیت استان تحت پوشش 

بیمه سالمت بوده که 8۴ درصد آنها به صورت رایگان بیمه  شده اند.
وی بیان کرد: هزار و ۷۰۰ بیمار خاص تحت پوشش بیمه سالمت بوده که 

شامل بیماران ام اس، هموفیلی، تاالسمی، دیالیز و پیوند کلیه است.
طبق گفته کمانگری هزار موسسه تحت قرارداد با بیمه سالمت بوده که 

افراد بیمه شده می توانند از آنها خدمات دریافت کنند.
مدیرکل بیمه سالمت گلستان بیان کرد: میزان تحقق نسخه الکترونیک 
در کشور 58 درصد بوده اما در گلستان این رقم ۹۱ درصد است و سومین استان 

کشور در این زمینه هستیم.
وی بیان کرد: از آذرماه در کل کشور و گلستان هیچ پرداختی بابت نسخه 

کاغذی نداریم و تمام نسخه ها به صورت الکترونیک خواهد بود.
کمانگری در خصوص بیمه همگانی سالمت هم گفت: از سال قبل چهار 
استان کشور پایلوت نظام ارجاع بیمه ای بودند که در سال جاری استان گلستان 
هم به آن اضافه شده است. مدیرکل بیمه سالمت گلستان توضیح داد: بر این 
اساس افراد می توانند به مطب پزشکان بخش خصوصی مراجعه کرده و مانند 
پزشک خانواده از آنها خدمات دریافت کنند. وی ادامه داد: تاکنون ۱۱۰ هزار بیمه 

شده در گلستان به ۱۱۷ پزشک منتسب شده اند.
طبق گفته کمانگری در اجرای این طرح بیمه سالمت تعدادی از متخصصان 

اطفال، داخلی، خانواده، عفونی و طب سنتی هم مشارکت دارند

ی  ر جمهـو مـه  نا ز و ر ر نگا خبر
پخـش  ملـی  اسالمی:مدیرشـرکت 
فرآورده هـای نفتـی منطقـه کردسـتان 
کردسـتانی ها  بنزیـن  مصـرف  گفـت: 
در نیمـه نخسـت امسـال نسـبت بـه 
مـدت مشـابه سـال گذشـته ۱6 درصد 

یافـت. افزایـش 
عبداهلل گیتی منـش در گفت و گو 
بـا خبرنگارمااظهـار داشـت: در 6 ماهه 
اول سـال جـاری، 258 میلیـون و ۴۴۷ 
هـزار لیتـر بنزین در اسـتان کردسـتان 

مصرف شـد.
وی بـه تامیـن بـه موقع سـوخت 
مـورد نیاز خانوارهای نفت سـفید سـوز 
اشـاره و اضافـه کرد: امسـال همچنین 
در 6 ماهـه اول، ۹ میلیـون و ۹۰۰ هزار 

لیتـر نفت سـفید در اسـتان بـه مصرف 
رسـید که نسـبت به مدت مشـابه سال 

قبـل 28 درصد کاهش داشـت.

پخـش  ملـی  شـرکت  یـر  مد
فـرآورده هـای نفتی منطقه کردسـتان 
بـا اشـاره بـه وجـود 22 هـزار خانـوار 

نفـت سـفید سـوز در اسـتان، افـزود: 
در راسـتای ارائـه خدمـات مطلـوب به 
شـهروندان و تحقق حقوق شهروندی 
مشـتریان  منـدی  رضایـت  کسـب  و 
در  خانوارهـا  ایـن  سـالیانه  سـهمیه 
کارت هـای بانکـی متصـل به شـبکه 
شـتاب شـارژ شـده کـه بـا مراجعه به 
بـه  نسـبت  سـفید  نفـت  فروشـندگی 
دریافت سـوخت مـورد نیـاز خوداقدام 

. می کننـد
گیتـی منـش یـادآور شـد: بعـد از 
اجرای طرح راسـتی آزمایی خانوارهای 
نفـت سـفید سـوز توسـط کارشناسـان 
این شـرکت، بیـش از ۱2 هـزار خانوار 
در اسـتان از چرخه دریافت نفت سـفید 

حذف شـدند.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه:

مصرف بنزین در کردستان 16 درصد افزایش یافت

ی  ر جمهو مه  نا ز و ر ر نگا خبر
شرکت  عمومی  روابط  اسالمی:رئیس 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
کردستان گفت: در شش ماهه نخست 
استان  در   CNG گاز  مصرف  امسال 

کردستان ۱3 درصد افزایش یافت.
وگوبا  گفت  در  زندی  یداهلل 
خبرنگارما گفت:در نیمه نخست امسال 
۹2 میلیون و ۴58 هزار متر مکعب گاز 

CNG در جایگاه های عرضه سی ان جی 
مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال ۱3 درصد بیشتر است.
طرح  اجرای  به  اشاره  با  زندی 
ماه  آبان  از  سوخت  مصرف  مدیریت 
مصرف  از  بیشتر  استفاده  و   ۹8 سال 
گاز CNG افزود: اجرای طرح رایگان 
دوگانه سوز کردن خودرو های عمومی 
ماندن  ثابت  و  بارها(  ،وانت  )تاکسی 

قیمت گاز CNG )هر کیلو گرم 6568 
افزایش مصرف  عوامل  دیگر  از  ریال( 

این سوخت پاک است.
جایگزینی  بر  تاکید  ضمن  وی 
بنزین  جای  به   CNG پاک  سوخت 
کاهش  و  اقتصادی  صرفه  دلیل  به 
آالینده های زیست محیطی اظهار داشت: 
با افزایش مصرف سوخت CNG در نیمه 
سال امسال بیش از ۹2 میلیون لیتر در 

مصرف بنزین استان صرفه جویی شد.
رئیس روابط عمومی شرکت ملی 
اینکه  بیان  با  نفتی  پخش فرآورده های 
کردستان 52 جایگاه فعال عرضه کننده 
کارشناسان  کرد:  تصریح  دارد،   CNG
به  مطلوب  رسانی  خدمات  برای  فنی 
شهروندان، وضعیت عملکرد و تجهیزات 
فنی این جایگاه ها را به صورت مستمر 

پایش می کنند.

افزایش 13 درصدی مصرف CNG در کردستان

شرکت  ساختار  مهندسی  مدیر 
شرکت  ساختار  گفت:  ایران  گاز  ملّی 
گاز استان بر اساس قابلیت های موجود 
و طرح های توسعه ای بازنگری می شود.

شرکت  ساختار  مهندسی  مدیر 
شرکت  ساختار  گفت:  ایران  گاز  ملّی 
گاز استان بر اساس قابلیت های موجود 
و طرح های توسعه ای بازنگری می شود.

مجید کشاورز در بازدید یک روزه 
دیدار  و در  ایالم  استان  گاز  از شرکت 
رئیسه  هیُات  اعضای  و  مدیرعامل  با 
داشت:  اظهار  ایالم  استان  گاز  شرکت 
گازرسانی  عملیات  اینکه  به  باتوجه 
ایالم  استان  در  روستایی  و  شهری 
می بایست  و  است  پایانی  مراحل  در 
آتی  فعالیت های  با  متناسب  ساختاری 
شرکت بر مبنای خدمات رسانی و ارتقای 
و  بازآراریی  ذینفعان  به  خدمات  کیفی 

بازنگری شود.
در  خدمات  افزایش  افزود:  وی 
طریق  از  ایالم  استان  گاز  شرکت 
از  عمده  صنعتی  واحدهای  راه اندازی 
پتروشیمی  مهران،  برق  نیروگاه  جمله 
چندین  و  دهلران  سیمان  کارخانه  و 
نزدیک  آینده  در  دیگر  صنعتی  پروژه 
بین  تناسب  ایجاد  که  است  فراهم 
میزان خدمات دهی به ذینفعان و ساختار 
شرکت با هدف چابک سازی و افزایش 

بهره وری در دستور کار مهندسی ساختار 
قرار می گیرد.

عملکرد شرکت گاز ایالم براساس 
شده  تعریف  استراتژیک  شاخص های 

مطلوب است
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از 
عملیات  و  گازرسانی  وضعیت  آخرین 
حوزه  در  استان  گاز  شرکت  اجرایی 

هم اکنون  گفت:  روستایی  و  شهری 
و  شهری  جمعیت   ۱۰۰ به  گازرسانی 
۹۷ درصد خانوار روستایی استان تحقق 
یافته است و عملکرد شرکت گاز استان 
براساس شاخص های استراتژیک تعریف 
شده برای شرکت گاز استان در چند سال 
وجود  پتانسیل  و  بوده  مطلوب  گذشته 
چارت  در  باانرژی  و  جوان  نیروهای 
ایجاد رضایتمندی  نویدبخش  سازمانی 

در ارائه خدمات به ذینفعان و نیز افزایش 
تحقق اهداف استراتژیک براساس سند 

استراتژیک ابالغی خواهد بود.
ئه  ر ا با  للهی  ا شمس  عباس 
بع  منا وضعیت  آخرین  ز  ا رشی  گزا
سازمانی،  ساختار  و  موجود  انسانی 
بیشتر  انگیزه  ایجاد  منظور  به  افزود: 
نیروها الزم است ساختار سازمانی  در 

شرکت نیز متناسب سازی شود.

مدیر مهندسی ساختار شرکت ملّی گاز ایران:

بازنگری ساختار شرکت گاز استان ایالم

استاندارد  پساب  از  مجدد  استفاده 
پایدار  راهکاری  عنوان  به  تصفیه خانه ها، 
مهم  های  طرح  از  کم آبی،  با  مقابله  برای 

آبفای استان اصفهان است. 
رییس اداره فضای سبز شرکت آب و 
کار  این  از  اصفهان هدف  استان  فاضالب 
را حفظ فضای سبز و تلطیف هوای کالن 
حال  در  افزود:  و  دانست  اصفهان  شهر 
تصفیه  تقریبی فضای سبز  حاضر مساحت 
شرق  جنوب،  شمال،  فاضالب  های  خانه 
شاهین  شهر،  سپاهان  بهارستان،  اصفهان، 
شهر و فوالد شهر  8۴۰  هزار متر مربع است 
از پساب همان تصفیه خانه  استفاده  با  که 
ها و مطابق با استاندارهای زیست محیطی 

آبیاری می شود. 
اکنون  هم  گفت:  عروجی  حسین 
هزار   2۰۰ با  شمال  فاضالب  خانه  تصفیه 
سبز  فضای  مساحت  بیشترین  مربع   متر 
به  آن  از  و پس  داده  اختصاص  به خود  را 
ترتیب تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر با 
۱۹۰ هزار متر مربع، تصفیه خانه فاضالب 
تصفیه  مربع،  متر  هزار   ۱8۰ با  فوالدشهر 

خانه فاضالب جنوب با ۱5۰ هزار متر مربع، 
تصفیه خانه فاضالب شرق و تصفیه خانه 
فاضالب بهارستان هر کدام با 5۰ هزار متر 
مربع و تصفیه خانه فاضالب سپاهان شهر 

با 2۰ هزار متر مربع قرار دارند. 
سخت  ایام  در  که  این  بیان  با  وی 
با غرس  تا  کم آبی و خشکسالی سعی شد 
درختان سازگار با خشکسالی و بهره گیری 
از شیوه های نوین آبیاری، فضای سبز تصفیه 

خانه ها کمترین آسیب را ببیند .
زینتی  توت  کاج،  درختان  گفت:  وی 
میراکل،  زیتون  نقره ای،  سرو   ، کاکوزا
گنجشکی،  زبان  بادبزنی،  سرو  اکالیپتوس، 
سرو خزنده و سرو شیرازی از جمله درختان 
کاشته شده در فضای سبز تصفیه خانه های 
بیشترین  که  است  پوشش  تحت  فاضالب 
و  زیتون  درختان  را  پساب  با  سازگاری 

کاکوزا دارند.
وی در عین حال اظهار کرد: اگر پساب 
امکان توسعه فضای  تامین شود  نیاز  مورد 
سبز تصفیه خانه های فاضالب تا 5۰۰ هزار 

متر مربع دیگر نیز وجود دارد. 

حفظ فضای سبز تصفیه خانه های فاضالب استان اصفهان با بهره گیری از پساب استاندارد
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سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن وصنایع معدنی برگزار شد

یادداشت 
فرصت ها و چالش های عضویت فوالد ایران 

در سازمان شانگهای

در  مختلف  کشورهای  راهبردهای  اساسی ترین  از  یکی   / امرایی  علی  دکتر 
دستیابی به اهداف توسعه ای و منافع ملی، عضویت در سازمان های مختلف بین المللی 
است. گاهی چنین سازمان هایی نظیر سازمان جهانی تجارت WTO یا صندوق 
بین المللی پول یا بانک جهانی از گستردگی بیشتری برخوردارند. این سازمان ها نوعی 
تابع و مروج سیاست های اقتصادی بازار آزاد هستند و از این رهگذر هر کشور به 

دنبال سهم بزرگ تری از کیک اقتصاد جهان است.
به گزارش دنیای جوانان ، یکی از اساسی ترین راهبردهای کشورهای مختلف 
مختلف  سازمان های  در  عضویت  ملی،  منافع  و  توسعه ای  اهداف  به  دستیابی  در 
 WTO بین المللی است. گاهی چنین سازمان هایی نظیر سازمان جهانی تجارت
این  برخوردارند.  بیشتری  از گستردگی  بانک جهانی  یا  پول  بین المللی  یا صندوق 
سازمان ها نوعی تابع و مروج سیاست های اقتصادی بازار آزاد هستند و از این رهگذر 
هر کشور به دنبال سهم بزرگ تری از کیک اقتصاد جهان است. وجود موانع مختلف 
سیاسی و اقتصادی و حتی اختالف نظرها بر سر سیاست ها و تعرفه های گمرکی 
پیمان های  در  به عضویت  بیشتر دولت ها  تمایل  به  منجر  دولتی،  و حمایت گرایی 
منطقه ای شده است. پل ساموئلسون معتقد است وجود دولت- ملت های مختلف 
می تواند باعث رشد حمایت گرایی اقتصادی شود و قوانین ایده آل بازار آزاد را نقض 
کند، این امر به دلیل ارجحیت منافع ملی کشورها است و به نوعی بیانگر گسترش 

دیدگاه نئو مر کانتیلیستی بر اقتصاد است.
آنها  زمان، ضرورت عضویت  هر  از  بیش  اقتصادی کشورها  و  ملی  منافع 
شانگهای  همکاری  سازمان  تشکیل  می دهد.  نشان  منطقه ای   پیمان های  در  را 
را باید در این راستا تعریف و تحلیل کرد. اصوال تشکیل چنین سازمان هایی در 
در  مرسوم  روش های  از  یکی  فرامنطقه،  به  آن  نقش  گسترش  و  منطقه  سطح 
اثرگذاری بر معادالت جهانی و دستیابی به منافع ملی و اقتصادی کشورهاست. 
تحصیل  و  تامین  به  متعهد  آن  عضو  کشورهای  که  است  سازمانی  شانگهای 

هستند. مشترک  منافع 
عضویت ایران در این سازمان را باید به فال نیک گرفت که فرصت های 
اقتصادی قابل توجهی را برای کشور به  وجود خواهد آورد. با توجه به پتانسیل های 
افق  گشایش  به  می توان  حوزه ها،  برخی  در  ایران  توانمندی های  نیز  و  موجود 
روشنی در اقتصاد کشور امیدوار بود. با توجه به حضور کشورهای آسیای میانه 
مغتنمی  فرصت  منطقه،  این  اقتصادی  و  تجاری  بکر  بازار  و  سازمان  این  در 
برای افزایش مبادالت تجاری و همکاری اقتصادی میان ایران و این کشورها 

فراهم شده است.
در حال حاضر سهم ایران از بازار 33۰ میلیارد دالری کشورهای عضو پیمان 
شانگهای، کمتر از نیم درصد است و این امر خود نشان از عدم توازن منطقی در تراز 
تجاری ایران با کشورهای عضو سازمان شانگهای دارد. حضور چهار کشور از ۱۰کشور 
برتر تولیدکننده فوالد جهان شامل چین، هند، روسیه و ایران در این سازمان، مزیت 
مهمی برای اثرگذاری این سازمان بر توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها به حساب 
می آید. وجود معادن فراوان سنگ آهن در کشورهای عضو دائم و ناظر به خصوص 
روسیه و افغانستان زمینه الزم را برای سهولت تجارت مواد معدنی فراهم می کند، 
امری که می تواند بر تولید فوالد کشورهای عضو از جمله ایران، تاثیر مثبت و مناسبی 
داشته باشد. همسایگی ایران و افغانستان به عنوان عضو ناظر و ارتباط سازنده ایران و 
روسیه با داشتن مرز آبی مشترک، می تواند دسترسی ایران به معادن سنگ آهن این 
دو کشور را تسهیل کند و به یک فرصت بسیار مناسب برای رشد تولید فوالد کشور 
تبدیل شود. از طرفی حضور هند به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور و قدرتمند جهان 
و پاکستان همسایه جنوب شرقی ما، با پتانسیل های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی 
مناسب می تواند به رشد اقتصادی و افزایش عمق استراتژیک ایران کمک شایانی 
کند. تمایل دو کشور ایران و هند به افزایش حجم مبادالت تجاری – صنعتی میان 
دو کشور زمینه های الزم را برای برطرف کردن کمبود احتمالی کنسانتره سنگ آهن 
در کشور، بیش از پیش فراهم می کند و ایران می تواند از طریق پل ارتباطی هند، 

بازارهای جدیدی را برای تولید فوالد خود فراهم آورد.
بازار هند و گسترش مناسبات اقتصادی و توسعه بندر چابهار به  حضور در 
عنوان یک بندر استراتژیک می تواند ایران را به سمت حضور در بازارهای جهانی 
کشور  پیوستن  زمینه  چین،  و  ایران  میان  ساله   25 تفاهم نامه  انعقاد  کند.  پرتاب 
به جاده ابریشم نوین را فراهم کرده است و از آنجا که ایران از موقعیت خاص و 
در  ترانزیتی عضویت  مزیت ها  از  می تواند  است  برخوردار  ژئواستراتژیکی  مناسب 

سازمان شانگهای استفاده کند.
توسعه ارتباطات تکنولوژیکی در حوزه صنعت و معدن به خصوص فوالد در 
بازسازی زیرساخت های صنعت کشور مهم خواهد بود امری که با عضویت دائم و 
افزایش تبادالت علمی و صنعتی می تواند به رشد بهره وری تولید در کشور کمک 
فراوانی کند. تاسیس اتحادیه تولیدکنندگان فوالد با حضور چهار تولیدکننده بزرگ به 
عنوان یک ارگان فرعی زیرمجموعه سازمان شانگهای، می تواند به رقابت معناداری 
در حوزه صنعت فوالد بینجامد و ایران از این فرصت برای ارتقای جایگاه جهانی 
تولید فوالد خود استفاده مناسبی کند. از آنجا که اعضای سازمان شانگهای، عضو 
سازمان تجارت جهانی هستند،  می توانند به اتصال ایران به بازارهای جهانی کمک 
کنند. اعضای سازمان می توانند زمینه الزم را برای حذف موانع گمرکی و کاهش 
کامودیتی ها  سایر  و  فوالد، سنگ آهن  حوزه  در  به خصوص  دولتی،  حمایت گرایی 
فراهم کند تا از این رهگذر نسبت به توسعه و تسهیل تبادالت تجاری اعضا اقدام 
کنند. این مهم فرصتی است تا با اتخاذ سیاست های درست در داخل به تقویت بخش 
دولتی و خصوصی در کشور کمک کرد. از آنجا که مطابق اصل بهینه پارتو در اقتصاد 
که بیان می دارد: وضعیت هیچ کس در هیچ کشوری نباید بدتر از قبل باشد، انعقاد 
تفاهم نامه، قرارداد و تجارت آزاد با کشورهای عضو و اتصال به بازارهای جهانی و 
نیز رونق تولید صنعت به خصوص در بخش فوالد می تواند شاخص های رفاهی در 
کشور را نیز بهبود بخشد. عضویت ایران در سازمان شانگهای چالش های جدیدی 
را برای کشور در پی داشته است. اتفاقات اخیر در مرزهای شمال غربی و تالش 
ترکیه و جمهوری آذربایجان برای تغییر نقشه ژئوپلیتیک منطقه را می توان تا حدودی 
این عضویت  دانست.   در سازمان شانگهای  ایران  دائم  برابر عضویت  در  واکنشی 
می تواند بر قدرت مانور اقتصادی ایران بیفزاید و رقابت با ترکیه در حوزه اقتصادی، 
تولیدی و صنعتی نظیر فوالد را نیز تشدید کند. از طرفی ایران قادر خواهد بود از 
مسیر شانگهای به بازار کشورهای مختلف طرف تجارت ترکیه وارد شود و همزمان 
از حمایت اعضای سازمان در راستای ارتقای رقابت پذیری و تجارت با کشورهای 
ناحیه قفقاز و شرق اروپا برخوردار باشد. همچنین کریدور بازرگانی چین به اروپا از 
مسیر پاکستان – ایران – قفقاز نیز می تواند منجر به ایفای نقش پررنگ ایران شود 
و به توسعه اقتصادی و بازرگانی مناطق جنوب شرق ایران کمک شایانی کند. در 
مقابل ترکیه تالش دارد با ایجاد محدودیت بر مسیر ترانزیتی ایران به ارمنستان و 
دسترسی سریع و آسان به بازارهای آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان از طریق 
دریای خزر دست برتر را در عرصه رقابت تجاری با ایران حفظ کند. با این حال عدم 
ایاالت  تصویب FATF، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و تحریم های 
متحده آمریکا علیه ایران و نیز منافع مشترک اقتصادی و سیاسی چین و روسیه با 
کشورهای اروپایی و آمریکا، از عواملی است که می تواند بر ایفای نقش ایران در این 

سازمان به صورت عام و صنعت فوالد کشور به طور خاص تاثیر بگذارد.

ایده های ارزش آفرین معدن وصنایع معدنی  دنیای جوانان : سومین جشنواره 
»اینوماین« با هدف افزایش ظرفیت های دانش بنیان کشور در حوزه معدن و صنایع 
امروز  صبح  مس  شرکت  حمایت  و  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس  حضور  با  معدنی 

برگزار شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از مس پرس،  سومین جشنواره ایده های ارزش 
آفرین معدن و صنایع معدنی »اینوماین« صبح امروز دوشنبه )26 مهرماه( با حضور وجیه 
اهلل جعفری رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، امید 
فناوری وزارت صمت  قبادیان معاونت آموزش، پژوهش و  برات  یونیدر،  اصغری رئیس 

ورحیمیان معاون دانشگاه تهران در محل دانشگاه تهران برگزارشد.
محورهای این جشنواره مبانی و فناوری های نوین معدن )اکتشاف، استخراج    وفرآوری( 
بازاریابی  و  انرژی و آب در معدن و صنایع معدنی، مدیریت  و صنایع معدنی، مدیریت 
)فروش محصوالت معدن و صنایع معدنی(، کاربردهای جدید مواد معدنی و محصوالت 

نوین حوزه معدن و صنایع معدنی، فناوری های نوین پشتیبانی از زنجیره معدن و صنایع 
معدنی )مدیریت معدن، لجستیک، حمل و نقل و...(، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط 
باطله های  زیست در معدن و صنایع معدنی )سیستم ها، تجهیزات، خدمات( و مدیریت 

معادن و پسماند صنایع معدنی و استحصال آنها عنوان شده است.
گفتنی است، شرکت مس طی 2 سال گذشته اقدامات بسیاری را در راستای تعامل 
بیشتر شرکت مس با شرکت های دانش بنیان و تعامل با دانشگاه ها انجام داده تا بتواند از 

ظرفیت های آنها در صنعت مس استفاده کند.
در همین راستا، شرکت مس سال گذشته مرکز نوآوری رفسنجان را با هدف جذب 
ایده های نخبگان و کارآفرینان راه اندازی کرد تا بتواند سهم شرکت های دانش بنیان را 

در صنعت مس افزایش داده و منجر به تقویت بومی سازی و افزایش بهره وری شود.
سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن وصنایع معدنی »اینوماین« از تاریخ 

26 تا 28 مهرماه ۱۴۰۰ به مدت 3 روز در محل دانشگاه تهران برگزار می شود

تامین پایدار و کیفی انرژی و مواد اولیه صنعت فوالد 
دچار مشکل است

دنیای جوانان : تامین »پایدار« و »کیفی« مواد اولیه به ویژه درخصوص 
کنسانتره سنگ آهن با توجه به محدودیت در ذخایر سنگ آهن موجود کشور، 
تولید  زنجیره  ابتدای  در  معدنی  و  لزوم سرمایه گذاری شرکت های فوالدی 
پایدار  تامین  می کند.  ایجاب  را  کنسانتره  استحصال  کارخانه های  احداث  و 

زیرساخت های انرژی نیز یکی دیگر از اولویت های صنعت فوالداست.
مدیرعامل   ، عمومی  روابط  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
مجتمع فوالد خراسان در این راستا عنوان کرد: کمبود برق و قطع مکرر و 
برنامه ریزی نشده برق در سه ماه تابستان سال جاری خسارات جبران ناپذیری 
به تحقق اهداف و برنامه های تولیدی داشته است. طبیعتا توقفات تولید در 
همه شرکت های معدنی و فوالدی، عالوه بر خسارت ناشی از کاهش تولید، 

خسارت جدی به تجهیزات و ماشین آالت شرکت ها وارد می کند.
کسری غفوری در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دیماند برق 
این شرکت 2۴۰ مگاوات ساعت بوده و تنها امکان استفاده ۱۰درصدی از 
به مشتریان  پاسخگویی  در  تعهدات شرکت  ایفای  تبع  به  فراهم شده،  آن 
داخلی و صادراتی تحت الشعاع قرار گرفت. چنین آسیب هایی در کوتاه مدت 
و بلندمدت منجر به خدشه در روابط مشتریان و ایجاد چالش در سهم بازار 
می شود. عدم تحقق بودجه تعیین  شده ساالنه و پیامدهای مستقیم کاهش 
تولید، نظیر دستیابی به اهداف و برنامه ها، تاخیر در اجرای پروژه های توسعه ای 

و زیرساختی، تحقق چشم انداز سازمان را با موانع بسیاری مواجه می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل تامین برق بر بازار فوالد هم 
تاثیر منفی خواهد گذاشت، گفت: بله، چرا که محدودیت در تامین انرژی، 
یک ریسک استراتژیک و مخاطره بزرگ بر سر راه تولید صنایع فوالدی است 
که با وجود تمام پیش بینی ها و تالش های انجام  شده اثر خود را بر تحقق 
برنامه های تولیدی نشان داد. مسلما این کاهش تولید که با کاهش عرضه 
به سمت  را  تقاضا  و  به سری عرضه  نقطه سر  باالنس  بود،  همراه خواهد 

افزایش قیمت تغییر داده و خواهد داد.
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان با اشاره به تامین مواد اولیه در زنجیره 
به ویژه  اولیه  مواد  »کیفی«  و  »پایدار«  تامین  کرد:  تصریح  کشور  فوالد 
درخصوص کنسانتره سنگ آهن با توجه به محدودیت در ذخایر سنگ آهن 
موجود کشور، لزوم سرمایه گذاری شرکت های فوالدی و معدنی در یکپارچگی 
افقی به ابتدای زنجیره تولید و احداث کارخانه های استحصال کنسانتره را 
ایجاب می کند. از سویی لزوم نگاه بلندمدت به حوزه اکتشاف را به عنوان 

راهبردی آینده نگرانه پررنگ تر کرده است.
غفوری با اشاره به راهکارهایی برای تامین پایدار زیرساخت های انرژی 
عنوان کرد: چالش کمبود برق از سال گذشته نمود یافته و در سال جاری به 
صورت کامال مشهود اثرات خود را در حوزه تولید صنایع فوالدی نمایان کرده 
است، همچنین معضل خشکسالی و کمبود آب به واسطه ناپایداری های اقلیمی 
و نیز عدم تکافوی گاز، چالشی اساسی است. عدم کفایت سرمایه گذاری ها و 
پروژه های اجرا شده در تامین انرژی و سایر زیرساخت های کشور، ضرورت 
سیاستگذاری های کالن و بازنگری در احداث نیروگاه های برق و بهره گیری 
در  را  گسترده  مطالعات  و  کشور  شمال  و  جنوب  آزاد  آب های  ظرفیت  از 
این باره پررنگ کرده است. مشارکت صنایع فوالدی و معدنی و بهره مندی از 
حمایت های وزارت نیرو، به  ویژه در خصوص سرمایه گذاری در حوزه انرژی های 

نوین، می تواند در این خصوص بسیار راهگشا باشد.

تندیس سومین کنگره مدیران حرفه ای ایران به عطااهلل 
معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان اعطا شد

: مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در حاشیه سومین  دنیای جوانان 
کنگره سراسری مدیران حرفه ای ایران گفت: حیات شرکتها به توسعه آنها 
وابسته بوده و در این میان شرکت فوالد هرمزگان کمیته رفع موانع تولید 
و توسعه را ایجاد کرده است تا به فرموده مقام معظم رهبری در جهت رفع 

موانع تولید گام بردارد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی عطااهلل معروفخانی 
در گفت وگو با ایراسین با بیان این مطلب تصریح کرد: ما در فوالد هرمزگان 
توانسته ایم با ایفای نقش پایدار فروش اسلب در بازارهای صادراتی هدف و 
حضور پایدار در بازارهای داخلی و صادراتی، از یک سو بازارهای داخلی را 
بازارهای جهانی  بازارهای هدف خارجی و صادرات به  از سوی  مدیریت و 

را توسعه ببخشیم.
وی افزود: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، توسعه بومی سازی 
و حمایت از تولیدات کیفی داخلی را در برنامه استراتژیک فوالد هرمزگان 

قرار داده ایم.
وی ادامه داد: ما نگرشی نو در سازماندهی، تامین، نگهداشت و توسعه 
پایدار منابع انسانی در راستای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی شرکت 

فوالد هرمزگان داریم.
مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت: توجه به انتظار جامعه پیرامونی از فوالد 
هرمزگان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنایع فوالدی در کشور، 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، از اینرو فوالد هرمزگان تعامالت 
ارزش افزا با جامعه از طریق انجام اثربخش مسئولیت های اجتماعی را افزایش 
داده تا عالوه بر حضور موثر در جامعه استان هرمزگان بتواند تصویر بیرونی 

شرکت را ارتقا و بهبود دهد.
به  شرکت ها  حیات  ما  نگاه  از  گفت:  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل 
توسعه آنها بستگی دارد. از این رو توسعه و ارتقای کیفی، کمی و نوآورانه 
ماموریت  و  اهداف  جزو  را  محصوالت  و  فرایندها  ظرفیت ها،تکنولوژی ها، 
های مهم شرکت قرار داده ایم. همچنین توجه به محیط زیست عالوه بر 
یک مسئولیت اجتماعی مهم، نقشی بسزا در توسعه پایدار و رشد اقتصادی 

شرکت ها دارد.
محیط  مقوله  به  حساسیت  با  هرمزگان  فوالد  معروفخانی،  گفته  به 
زیست پرداخته و برای ارتقای عملکرد زیست محیطی این شرکت، برنامه ها 

و پروژه های متعددی تعریف کرده است.

نخسـتین   : نـان  ا جو نیـای  د
شـرکت  برتـر  هـای  ایـده  جشـنواره 
معدنـی و صنعتـی چادرملو صبح امروز 
بـا حضـور نامزدهـای دریافـت جوایـز 
برگزیـده ، داوران و مدیـران شـرکت 
در سـالن آمفـی تأتـر مجتمـع معدنی 

چادرملـو برگـزار شـد .
در  مـا  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
ایـن مراسـم پـس از گـزارش دبیـران 
اجرایی و علمی جشـنواره در خصوص 
ایـده  نحـوه فراخـوان و جمـع آوری 
هـای همـکاران شـاغل در شـرکت ، 
مهنـدس ناصـر تقـی زاده مدیر عامل 
و عضـو هیـأت مدیر چادرملو در پیامی 
تصویـری بـه نقش و اهمیـت توجه به 
خالقیـت و ایـده پـردازی کارکنان در 
رشـد و اعتـالی شـرکت پرداخـت و 
گفت : هـدف چادرملو برای اتخاذ این 
راهبـرد ایجاد زمینه مناسـب در جهت 
رشد و شـکوفایی استعدادهای ترغیب 
کارکنـان و کارگـران به مشـارکت در 
رشـد و بالندگی شـرکت، افزایش بهره 

وری، بهبـود فرآینـد تولیـد وکاهـش 
هزینـه هـا ، کاهـش مصـرف انـرژی 
و داخلـی سـازی قطعـات صنعتـی و 

ماشـین آالت معدنـی بوده اسـت .
از  حـال  عیـن  در  گفـت:  وی 
توانمنـدی مراکـز علمـی و پژوهشـی 
شـرکت  و  دانشـگاهی  نخبـگان   ،
هـای دانـش بنیـان غافـل نبودیـم به 
همیـن جهت اقـدام به تاسـیس مرکز 

نـوآوری، تحقیـق و توسـعه چادرملـو 
در بـرج فنـاوری و نـو آوری دانشـگاه 
صنعتـی امیـر کبیر تهـران نمودیم . بر 
اسـاس همیـن گـزارش در پایـان این 
مراسـم پـس از قرائـت بیانیـه هیـات 
داوران، ۱3 ایـده برگزیـده معرفـی و 
بـه ارائـه دهنـدگان آنهـا لـوح تقدیر، 
نقـدی  جوایـز  و  جشـنواره  تندیـس 

اهـدا شـد .

نخسـتین  ر  د سـت  ا گفتنـی 
جشـنواره ایـده هـای فناورانه شـرکت 
معدنـی و صنعتـی چادرملـو ۹۴6 ایده 
بـه دبیـر خانـه جشـنواره ارسـال شـد 
کـه پـس از بررسـی د ر ۱۱ کارگـروه 
ارزیابـی، تعـداد ۴83 ایـده بـه مرحلـه 
داوری راه یافتنـدو در نهایـت ۱3 ایده 
برتـر در مراسـم پایانـی این جشـنواره 

معرفـی شـدند .

برگزاری نخستین جشنواره ایده های برتر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو؛

1۳ ایده برگزیده معرفی و به ارائه دهندگان آنها لوح تقدیر
تندیس جشنواره و جوایز نقدی اهدا شد 

گزیده ها

دنیای جوانان : مدیرعامل شرکت 
مگاواتی   ۱5۰۰ از سهم  مبارکه  فوالد 
شرکت فوالد مبارکه در احداث ۱۰ هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کشور 
خبر داد و گفت: شرکت فوالد مبارکه 
درصدد آن است تا بخشی از سهم خود 
در تحقق این طرح را از طریق نیروگاه 
خورشیدی و بخش دیگری از آن را به 
کار  دستور  در  حرارتی  نیروگاه  وسیله 
مورد  آینده  3 سال  تا ظرف  دهد  قرار 

بهره برداری قرار گیرد.
به نقل  به گزارش دنیای جوانان 
طیب نیا  محمدیاسر  فوالد،  خبرنگار  از 
امروز  مبارکه  مدیرعامل شرکت فوالد 
در آیین امضای تفاهم نامه بین وزارت 
احداث ۱۰  برای  نیرو  وزارت  و  صمت 
نیروگاهی  هزار مگاوات ظرفیت جدید 
با  که  معدن  و  صنعت  بخش  توسط 
وزیر  مین  فاطمی ا سیدرضا  حضور 
علی اکبر  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اظهار  برگزار شد،  نیرو  وزیر  محرابیان 
گذشته  دهه های  و  سنوات  طی  کرد: 
به  توسعه های خوبی در صنعت کشور 
اما  بودیم  را شاهد  فوالد  زنجیره  ویژه 
زیرساخت  توسعه  در  آن  با  متناسب 

با  اکنون  و  نگرفته  صورت  اقدامی 
کمبود در حوزه انرژی و مواد اولیه مواجه 
شده ایم. رشد و سرمایه گذاری متناسب 
با میزان تولید در حوزه های زیرساختی 

امری ضروری است.
برای  بزرگ  وی؛ صنایع  گفته  به 
تأمین انرژی برق، آب، گاز و مواد اولیه 
با کمبود مواجه هستند؛ به عنوان مثال 
مگاوات  هزار   ۱۴ حدود  برق  حوزه  در 
کسری ظرفیت در کشور وجود دارد که 
البته برای این موضوع برنامه ریزی هایی 
صورت گرفته تا بخش اصلی این کسری 
توسط صنعت جبران شود و صنایع بزرگ 

معدنی و کشور بخشی از سرمایه گذاری 
هزار   ۱۰ احداث  طرح  اجرای  برای 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی را که 
خودشان  مشکل  و  نیاز  برطرف کننده 

خواهد بود را انجام دهند.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
در خصوص نقش این شرکت در اجرای 
طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی خاطرنشان کرد: گروه 
فوالد مبارکه به سهم خود متعهد شده 
را  کسری  این  از  مگاوات   ۱5۰۰ تا 
شرکت  اقدامی  چنین  با  کند؛  جبران 
خود،  نیاز  رفع  بر  مبارکه عالوه  فوالد 

را  از مشکالت شبکه  بخشی  می تواند 
نیز مرتفع نماید.

فوالد  شرکت  داشت:  اذعان  وی 
از  بخشی  تا  است  آن  درصدد  مبارکه 
سهم خود در تحقق این طرح را از طریق 
نیروگاه خورشیدی و بخش دیگری از آن 
با احداث نیروگاه حرارتی در دستور  را 
کار قرار دهد تا ظرف 3 سال آینده مورد 
بهره برداری قرار گیرد؛ از وزارتخانه های 
صمت و نیرو انتظار داریم تا معین بخش 
صنعت باشند و صرفًا تنها به برگزاری 
جلسات تفاهم نامه و ایجاد تکلیف برای 
بخش صنعت اکتفا نشود، به این شکل 
که هر چند ماه یک بار جلساتی برگزار 
شده و از میزان پیشرفت پروژه ها و موانع 

پیش روی آن مطلع شوند.
به گفته طیب نیا، در ایران اجرای 
و  مشخص  مدت  از  بیشتر  پروژه ها 
در  که  می برد  زمان  شده،  پیش بینی 
نهایت ضمن داشتن هزینه باال، منافع 
پروژه را با مشکل روبرو می کند؛ بنابراین 
و  شده  رصد  کار  روند  تا  است  الزم 
و  مجوز  دریافت  همچون  مشکالتی 
موانع بروکراسی برطرف شود تا بتوانیم 

به اهداف خود دست یابیم .

سهم 1500 مگاواتی شرکت فوالد مبارکه در احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کشور

نیروگاه های خورشیدی و حرارتی فوالد مبارکه
 تا 3 سال آینده به بهره برداری می رسند

اردشیر  دکتر   : نان  جوا دنیای 
مس  شرکت  مدیرعامل  سعدمحمدی 
درآلو،  مس  کنسانتره  تولید  طرح  از 
فلوتاسیون سرباره سرچشمه  و  دره زار 

بازدید کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
مس پرس، مجتمع مس درآلو به عنوان 
یکی از طرح های توسعه ای مهم شرکت 
هم  پرسنل  شبانه روزی  تالش  با  مس 
و  دارد  قرار  پایانی  مراحل  در  اکنون 
به  امسال  پایان  تا  شود  می  پیش بینی 
از  برداری  بهره  با  برسد.  بهره برداری 
این طرح حدود ۱5۰ هزار تن به تولید 
شرکت مس افزوده می شود. معدن مس 
دره زار در سرچشمه هم دومین طرحی 
پیش  گرفت.  قرار  بازدید  مورد  که  بود 

بینی می شود این طرح در سال ۱۴۰۱ 
تن  هزار   ۱5۰ تا  برسد  بهره برداری  به 
دیگر به ظرفیت شرکت مس افزوده شود.
فلوتاسیون سرباره سومین طرحی 

حضور  با  سفر  این  جریان  در  که  بود 
بررسی  مورد  مس  شرکت  عامل  مدیر 
قرار گرفت. این طرح که ۷۰ هزار تن 
بااتکا  می کند  اضافه  کنسانتره مس  به 

به توان داخلی در حال انجام است. این 
طرح به عنوان یکی از طرح های سوده 
محسوب می شود چرا که ماده اولیه آن 
که  است  ذوب  از  حاصل  های  سرباره 
دپو  سرچشمه  در  گذشته  دهه   ۴ طی 

شده است.
کنسانتره  کارخانه  راه اندازی  با 
»فلوتاسیون  و  زار«  »دره  »درآلو«، 
مس  کنسانتره  تولید  ظرفیت  سرباره« 
به بیش از ۱٫5 میلیون تن خواهد رسید.
گفتنی است، این بازدید با همراهی 
مس  مجتمع  مدیر  احمدی  حسین 
سرچشمه و عضو هیات مدیره و محمد 
جواد خلیلی مشاور مدیر عامل و مدیر 
گروه روابط عمومی شرکت مس صورت 

گرفت.

بازدید مدیرعامل شرکت مس از دو طرح مهم تولید کنسانتره مس

دنیای جوانان : فوالد مبارکه همواره عمل به 
مسئولیت های اجتماعی را به عنوان یک اولویت 
اجتماعی مدنظر قرار داده و به فراخور موقعیت ها و 
مناسبت های مختلف، به مسئولیت های اجتماعی 
شرکت  این  راستا  همین  در  می کند؛  عمل  خود 
همزمان با روزهای ابتدایی سال تحصیلی جدید 
بیش از ۴ هزار کیف و نوشت افزار ایرانی اسالمی 
را به دانش آموزان کم بضاعت در مناطق محروم 

اهدا نمود.
فوالد  شرکت   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 

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

دو مقطع دبستان و متوسطه نموده است.

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

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

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

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت؛
اهدای بیش از 4 هزار کیف و نوشت افزار ایرانی اسالمی 

به دانش آموزان کم  بضاعت منطقه توسط فوالد مبارکه
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سرمربی تیم ملی بوکس ایران:
شاگردانم برای کسب مدال انگیزه باالیی دارند

سرمربی تیم ملی بوکس ایران گفت: 
به دنبال آن هستیم که بهترین نتیجه را 
در مسابقات جهانی کسب کنیم و امیدوارم 
طلسم شکنی کرده و به مدال هم برسیم.

جهان  قهرمانی  بوکس  رقابت های 
گذشته  روز  صبح  از  صربستان،   2۰2۱
)دوشنبه( 3 آبان ۱۴۰۰ آغاز شد که تیم 
رقابت ها  از  دوره  این  در  نیز  ایران  ملی 
البته  است.  کرده  شرکت  بوکسور   ۱۰ با 
بوکسورهای ایران از روز دوم این مسابقات 

به مصاف رقیبان خود خواهند رفت.
مشتزنان ایران که برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در بلگراد اردو زده اند، 
امیدوارند حسرت بوکس ایران در رقابت های جهانی را پایان دهند. شاگردان استکی که 
آمادگی خوبی از خود در رقابت های قهرمانی آسیا نشان دادند، اکنون در پی آن هستند 

که ایران را برای اولین بار، در مسابقات جهانی به مدال برسانند.
علیرضا استکی، سرمربی تیم ملی بوکس ایران نیز درباره برگزاری این مسابقات 
گفت: ۱۰5 کشور در این دوره ثبت نام کرده اند و مسابقات تنها در بخش مردان است. 
به خاطر جوایز باال یعنی ۱۰۰، 5۰ و 25 هزار دالری که برای این رقابت ها در نظر 
گرفته اند، قطعا شاهد مبارزات سطح باالیی خواهیم بود چون همه بوکسورهای خوب 

دنیا حضور دارند.
او درباره شرایط بوکسورهای ایران نیز توضیح داد: منتظر شروع مسابقات هستیم 
تا مشخص شود بوکسورهای ما چه شرایطی دارند، اما من می بینم که همه نفرات 
تیم انگیزه باالیی دارند. امیدوارم سنت شکنی شود و در رقابت های جهانی به مدال 

برسیم. همه تالش خود را خواهیم کرد تا بهترین نتایج کسب شود.
استکی در پاسخ به این سوال که شانس مدال کدام وزن های ایران را بیش تر 
می داند؟ اظهار کرد: از وقتی که در تیم ملی حضور دارم و می بینم، شخصیت قهرمانی 
را در همه وزن ها داریم، اما بعضی وزن های ما باتجربه تر هستند. نفراتی مثل شه بخش، 
موسوی، محمدپور، مقصودی و رضایی، نسبت به نفراتی چون شریفی، جمالی، امیری، 

مرادی و حتی قشالقی تجربه بیش تری دارند.
او در پایان گفت: واقعیت این است که من همه بوکسورهای خود را شانس 
مدال می دانم، اما امیدوارم روزشان باشد، خوشان باشند و با عملکرد خوبی روی رینگ 
حاضر شوند. با همه این صحبت ها ما همه تالش خود را به کار می گیریم تا بهترین 

نتیجه را به دست آوریم.

ملی پوش بسکتبال زنان:
قهرمانی در کاپ آسیا سخت اما غیر ممکن نیست

کیمیا یزدیان طهرانی می گوید تفاوت تیم بسکتبال زنان ایران با سایر تیم های 
بنابراین دیدارهای دوستانه ترکیه  بازی تدارکاتی کم تر است،  حاضر در کاپ آسیا 

کمک کننده خواهد بود.
تیم ملی بسکتبال زنان ایران قرار است برای اولین بار پس از دریافت مجوز بازی 
با حجاب اسالمی، در مسابقات قهرمانی دسته دوم آسیا شرکت کند. ایران در این 
رقابت ها با تیم های لبنان و سوریه هم گروه است و قزاقستان، اندونزی و اردن هم در 
گروه دوم حضور دارند. از هر گروه دو تیم راهی نیمه نهایی می شود و در نهایت تیم 

قهرمان به دسته یک آسیا صعود می کند.
کیمیا یزدیان طهرانی در مورد آمادگی تیم ملی بسکتبال زنان ایران به ایسنا گفت: 
تمرینات را فشرده جلو بردیم و اردوهای منظمی داشتیم. اکنون هم برای مسابقات 

تدارکاتی ترکیه آماده می شویم که اگر اعزام شویم خیلی کمک کننده خواهد بود.  
او در مورد مسابقات قهرمانی دسته دوم آسیا بیان کرد: خیلی خوش بین هستم و 
همه با تمام وجود دوست داریم که قهرمان شویم. در مسابقات هم تمام تالش مان را 
می کنیم. بازیکنان ایران از قابلیت باالیی برخوردارند و فرق ما و تیم های دیگر بازی 

تدارکاتی کم تر است. امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم.
وی در ادامه افزود: به نظرم همه بازیکنان آماده هستند اما چون تمرینات فشرده 
بود باید بیش تر تمرکز کنیم. من هم آماده هستم، تمرین به تمرین بهتر می شوم و 

امیدوارم به تیم ملی کمک کنم.
یزدیان طهرانی به احتمال قهرمانی ایران در کاپ آسیا اشاره کرد و گفت: صعود 
کار آسانی نیست اما غیرممکن هم نیست. اگر همه پشت هم باشیم و تمام نکات مد 
نظر مربی را انجام بدهیم، توانایی قهرمانی را داریم و دلم به این اتفاق روشن است. 
سطح مسابقات خیلی باالست، تیم ها بازیکنان خوبی دارند و بازی های دوستانه  انجام 
داده اند. اگر مثل ما بازیکن خارجی نداشته باشند، می توانیم بازی پایاپایی داشته  باشیم.
برنامه ایران در دور گروهی مسابقات قهرمانی دسته دوم آسیا به شرح زیر است:

۱6 آبان : ایران - لبنان
۱۷ آبان : ایران – سوریه

درخشش غفور در تیم جدید خود
امیر غفور در ترکیب تیم سپاهان فصل جدید را آغاز کرد و در دیدار اول عملکرد 

خوبی از خود نشان داد. 
تیم سپاهان که در این فصل با حضور بازیکنانی همچون امیر غفور، مجتبی 
میرزاجانپور، سامان فائزی، مهدی مرندی و... به دنبال کسب عنوان قهرمانی لیگ 

برتر والیبال است، در گام اول در خانه مقابل مس رفسنجان به برتری دست یافت.
از اتفاقات جالب این دیدار حضور امیر غفور در ترکیب سپاهان بود که مثل همیشه 

به امید اول کسب امتیاز روی تور برای تیمش تبدیل شده بود.
غفور که به دلیل مصدومیت های متوالی سال چندان خوبی را سپری نکرد و 
حتی در تیم ملی هم به خاطر درخشش صابر کاظمی جایگاه ثابتی نداشت، حاال با 
انگیزه های بیشتر برای درخشش در لیگ داخلی کار خود را در سپاهان آغاز کرده است.

شماره ۱۰ تیم ملی والیبال در سال های اخیر ترجیح داده بود در خارج از ایران 
بازی خود را دنبال کند، اما در این فصل با انگیزه های متفاوتی به لیگ ایران بازگشته 

و قطعا چیزی به جز قهرمانی با سپاهان او را راضی نخواهد کرد.
غفور خوب می داند که برای حفظ شماره ۱۰ تیم ملی و جایگاه ثابت سال های 
اخیر خود کار دشواری با توجه به رقبای جوانش همچون صابر کاظمی خواهد داشت.

ادامه صدرنشینی شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال
تیم شهرداری گرگان با غلبه بر نماینده اصفهان صدرنشینی خود را در لیگ 

برتر بسکتبال ادامه داد.
رقابت های لیگ برتر بسکتبال از گروه الف روز گذشته)دوشنبه( با دیدار تیم 
های شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان ادامه یافت که این بازی در پایان ۴ کوارتر 

با نتیجه ۹۰ بر 8۴ به سود نماینده گرگان خاتمه یافت.
در این گروه تیم های شهرداری گرگان، پاالیش نفت آبادان، ذوب آهن اصفهان، 
کاله، صنعت مس کرمان، نظم آوران سیرجان، نیروی زمینی تهران و خانه بسکتبال 

خوزستان حضور دارند که رده های اول تا هشتم را به خود اختصاص داده اند. 
دیدار تیم های نظم آوران سیرجان با کاله روز سه شنبه ۴ آبان ماه ساعت ۱۷:3۰ 
و شهرداری گرگان با صنعت مس کرمان چهارشنبه 5 آبان ماه ساعت ۱5 به صورت 

زنده از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.
همچنین دیدار تیم های پاالیش نفت آبادان و خانه بسکتبال خوزستان نیز که 
قرار بود سه شنبه ۴ آبان ماه برگزار شود، لغو شد و زمان دیدار نظم آوران سیرجان 
و کاله به دلیل پخش زنده از شبکه ورزش از ساعت ۱5 به ساعت ۱۷:3۰ دقیقه 

تغییر پیدا کرد.

عواقب بشکست باورنکردنی مقابل لیورپول؛
سولسشر قربانی حضور ستاره ها در منچستر

تلخ ترین شب های  از  یکی  لیورپول  برابر  منچستریونایتد  شکست 5-۰ 
منچستریونایتد و اوله گونار سولسشر، سرمربی این تیم، را رقم زد.

این بازی دقیقا چه بود؟ بازیکنان دو تیم لیورپول و منچستریونایتد به مدت 
۹۰ دقیقه در اولدترافورد عملکردی را به نمایش گذاشتند که به نوبه خود یک بازی 
در سطح اول فوتبال بود. اما این بازی در عمل احساس دیگری را به بیننده منتقل 
می کرد: نوعی مراسم برای تحقیر یک تیم و تحقیق عملی درباره این که چطور 

چهار پنجم یک ورزشگاه فوتبال را با امنیت کامل تخلیه کنیم.
این دیدار اساسا منظره ای ناخوشایند و رو به زوال از تیمی را به نمایش 
گذاشت که در بدترین شرایط ممکن قرار گرفته و در تالش برای فرار به هیچ 

موفقیتی دست پیدا نمی کند. 
این کمی بی انصافی در حق لیورپول است که عملکردی فوق العاده را از 
خود به نمایش گذاشت، تیمی کامال منسجم که محمد صالح، یکی از بهترین 
بازیکنان حال حاضر دنیا، آن را هدایت می کند. اگر بخواهیم بازی صالح را با 
آمارها بررسی می کنیم به این نتیجه می رسیم: هفت شوت، سه گل، یک پاس 

گل، ۹6 درصد دقت پاس. 
صالح این فصل در ۱2 بازی ۱5 گل زده و سه پاس گل ارسال کرده است. 
این یعنی او عملکردی بی نقص را به نمایش گذاشته است. آیا او در حال حاضر 
بهترین، سرنوشت سازترین و جذاب ترین بازیکن دنیا در حال حاضر است؟ آیا این 

حتی سوالی جدی است؟
این شاید عجیب ترین بخش از فروپاشی یونایتد بود، عملکرد آنها به حدی 
افتضاح بود که انگار آنها در تالش بودند تا به صالح برای تاریخ سازی کمک کنند. ما 
باید چه حرفی در این باره بزنیم؟ چطور باید چنین نمایش فاجعه باری را تحلیل کرد؟
واکنش مدیران یونایتد همچنان مانند قبل است: هیچ فشاری روی اوله گونار 
سولسشر نیست و او هنوز هدایت این تیم پرهزینه و بی نظم را برعهده دارد. اما 
با این حال ما شاهد چنان نمایش ضعیفی بودیم که می توان این سوال را مطرح 
کرد که آیا هیچکس به خاطر دارد که یونایتد در یک نیمه عملکردی بدتر از این 

را ارائه کرده باشد. 
عملکردهای ضعیفی در دوران حضور دیوید مویس دیده شد و شکست هایی 
نیز تحت هدایت ژوزه مورینیو و لوییس فن خال به دست آمد. اما هیچکدام از آنها 

تا این حد مرگبار، بدون هیچ ساختار، عشق و مهارت های اولیه نبودند.
این نکته را نیز باید به خاطر داشت که یونایتد چهار بازیکن از پنج بازیکن با 
باالترین دستمزد در لیگ را در اختیار دارد و منصفانه است اگر این سوال را مطرح 
کنیم که آیا از زمان سقوط این باشگاه در دهه ۱۹۷۰ میالدی تا به حال عملکردی 
ضعیف تری از این تیم دیده شده یا خیر. این اتفاقات به تحقیری برای تمامی افراد 
حاضر در باشگاه و آسیبی بی پایان برای آنها تبدیل شده و ما در حال ورود به قلمروی 

جدیدی در این زمینه هستیم.
در همین حال مشکالت این تیم یونایتد کامال واضح است: غفلت اساسی، 
نبود استحکام و حضور بیش از حد ستاره هایی که در مرکز توجه قرار دارند. در عین 
حال اینطور نیست که این تیم برنامه ضعیفی داشته باشد یا این برنامه را بد اجرا 
کند، بلکه اساسا هیچ برنامه ای در کار نیست. آنها تیمی با مهاجم نوک سلبریتی پا 
به سن گذاشته هستند که ضعف در هدایت آنها دیده می شود و کسی که به عنوان 
مربی روی نیمکت آنها نشسته صرفا به دلیل قدرت گذشته ای که در تیم دارد و 

حفظ این برند انتخاب شده است. 
این بازی در کل بسیار عجیب بود. لیورپول در نیمه اول مدام با یک روش به 
گل می رسید. چهار گل با کمترین دقایق در دست داشتن توپ، انرژی و فشار وارده 
به ثمر رسید و به نظر می آمد که آنها به راحتی مرکز تیم یونایتد را از هم باز می کنند. 
این حس نمایش همزمان دو ویژگی درخشش و ناکارآمدی به خوبی با 
گل پنجم به نمایش درآمد که درست پس از شروع نیمه دوم به ثمر رسید، گلی 
که هت تریک صالح را کامل کرد. و چه گل جذابی بود. چه گل افتضاح، بدون 

ساختار و فاجعه باری بود. 
اول فرد توپ را رو به عقب فرستاد. پل پوگبا مانند پارچه حریر کنار رفت. 
جوردن هندرسون زمان، فضا و توانایی کافی را در اختیار داشت تا پاسی فوق العاده 
را برای صالح ارسال کند که با سرعت به سمت توپ حرکت کرده و طوری ضربه 
پایانی را بزند که انگار مردی در برابر پسرخاله هشت ساله اش در پارک بازی می کند. 
لیورپول تنها پس از گذشت سه دقیقه موفق شد گل اول این بازی را به 
ثمر برساند، گلی که درست در قلب ماده نفوذپذیر، نرم و بی تحرکی نشست که 
منچستریونایتد نام داشت. چطور ممکن است تیمی در ترکیبش چهار بازیکن دفاعی 
در قلب خط دفاعش داشته باشد اما در عمل طوری ظاهر شود که انگار هیچ فرد 
زنده ای در این منطقه حضور ندارد؟ چطورممکن است تیمی به حدی ناآماده باشد که 
کمترین اقدامات برای حضور در زمین را نیز از یاد برده باشد؟ فضاها کامال باز بودند. 
صالح پاسی عالی برای نبی کیتا ارسال کرد. او نیز به خوبی کار را به پایان رساند.
تنها ۱3 دقیقه از بازی گذشته بود که نتیجه ۰-2 شد. این بار هری مگوایر 
و لوک شاو خودشان را در بدترین موقعیت ممکن قرار دادند. بار دیگر هیچ کس 
در خط دفاعی حضور نداشت و هیچ سپری شکل نگرفت. کیتا توپ را به ترنت 
الکساندر آرنولد رساند که با استارتی همیشگی که ظاهرا در برنامه تاکتیکی یونایتد 

پیش بینی نشده بود در طول بال راست پیش رفت. 
این اتفاق چه معنایی دارد؟ چه حسی دارید وقتی جیمز میلنر در فاصله ۱3 
دقیقه پس از شروع بازی نه به عنوان نفر اول، بلکه به عنوان نفر دوم در صف 
افراد حاضر در شش قدم تیم شما با خوشحالی خودش را به سمت دروازه پرتاب 
می کند تا گلزنی کند؟ این یکی از اتفاقاتی است که کامال اشتباه به نظر می رسد. 
اما پس از آن تقریبا می توان به هر اتفاقی عادت کرد و هفت دقیقه پیش از سوت 

پایان نیمه اول است که گل سوم نیز به ثمر می رسد. 
صالح ضربه پایانی را می زند. کیتا بار دیگر پاس آخر را ارسال می کند. تعداد 
گل ها در وقت های تلف شده نیمه اول با به ثمر رسیدن گل دیگری که به شکلی 
عجیب راحت است به چهار می رسد. شاو مانند یک بالرین سردرگم می چرخد و 

دیوگو ژوتا توپ را به صالح می رساند که آن را به گوشه پایین دروازه بفرستد.
لحظات دیگری نیز وجود داشت که یکی پس از دیگری افتضاح بودند. 
پل پوگبا برای خطای شدید روی کیتا از زمین بازی اخراج شد تا شرایط را در 
شبی که پیش از آن نیز به اندازه کافی کابوس وار بود دشوارتر کند. فرد به حدی 
بد بود که اشاره به لحظه ای که روی زمین در حال تقال بود بی رحمانه به نظر 
می رسد. این تقال نشان داد که او حداقل درحال تالش است و شرایط تیم برایش 
اهمیت دارد. فرد مشخصا به اندازه کافی خوب نیست تا دستوراتی که برعهده 
او قرار گرفته را انجام دهد. این واقعا تقصیر او هم نیست که ما باید مدام به 

این موضوع اشاره کنیم.
در آخر بازی، هواداران تیم مهمان در حال آزار و اذیت سرمربی یونایتد بودند و 
از او می خواستند دستی برایشان تکان دهد و شعارهایی در حمایت از او سر می دادند. 
ما شش گل می خواهیم. حمله، حمله، حمله. این شعارها باید شبیه موسیقی خروج 

به گوش می رسید. آیا کسی واقعا به آنها گوش می کند؟
نویسنده: بارنی رونی
منبع: گاردین

فرضی  تیم  یک  مربی 
اروپایی هم باشید، با مهاجمان 
ایرانی به مشکل بر می خورید. 
که  ایران  ملی  واقعی  تیم  به  رسد  چه 
اسکوچیچ  دراگان  اختیار  در  هدایتش 

است.
 ، ح صال محمد  خشش  ر د ز  ا
ستاره  تعدادی  و  بنزما  لواندوفسکی، 
المللی  بین  و  دالری  میلیون   ۱۰ چند 
ایرانی همچنان  که بگذریم، مهاجمان 
به درخشش خود در فوتبال اروپا ادامه 
می دهند و این هفته ۴ نفر از آنها، موفق 
به گلزنی و خلق القابی مانند هت تریک 
و بریس شدند و یکی از آنها هم توپ 
یک مسابقه را به نشانه زدن 3 گل در 

یک دیدار به خانه برد. 
مهدی طارمی، سردار آزمون، کریم 
تازه  صیادمنش.  اللهیار  و  فرد  انصاری 
این در شرایطی است که کاوه رضایی 
و  نبود  تیمش حاضر  بازی  در  مصدوم 
از  بازگشت  به دلیل  نیز  قایدی  مهدی 
به  برای  کمی  فرصت  ملی،  مسابقات 
میدان رفتن برای شباب االهلی پیدا کرد 
که البته در همان دقایق نیز می توانست 
یک پنالتی برای تیمش بگیرد که چاکر 
داور اهل ترکیه در این زمینه خسیس 
کار  ها  درخشش  این  درآورد.  بازی 
اسکوچیچ را برای انتخاب 2 نفر اصلی 
خط حمله تیم ملی سخت تر کرد. البته 
هر چند تا حدود زیادی می توان انتخاب 
های اصلی سرمربی کروات را پیش بینی 
کرد اما همانطور که حدس زدن برنده 
شده،  دشوار  اروپا  فوتبال  طالی  توپ 
انتخاب 2 بازیکن برای خط حمله تیم 

ملی ایران نیز خیلی سخت است.
ملی  برای  درخشان  هفته  این 
با 3 گل مهدی طارمی  ایرانی  پوشان 
برابر توندال آغاز شد. مهاجم بوشهری 
پورتو یک تنه ورزشگاه ژوائو کاردوسو 
را به آتش کشید و برابر میزبان خود هم 
هت تریک کرد و هم باعث اخراج یک 
بازیکن حریف شد، آن هم در حالیکه 
سپری  بازی  زمان  از  دقیقه   28 تنها 
شده بود. پس از اینکه تیم کونسیسائو 
از توندالی رده یازدهم عقب افتاد، این 

طارمی بود که در نقش یک منجی به 
فریاد آبی و سفیدهای بندرنشین رسید 
و سه امتیاز شیرین را نصیب آنها کرد.

به  را  بازی  اینکه  از  پس  طارمی 
و یک  تیزهوشی  تساوی کشاند، روی 
توپ قاپی با گلر توندال تک به تک شد 
و بازیکن میزبان نیز چاره ای جز خطا 
روی مهدی نداشت که عواقب آن یک 
کارت قرمز مستقیم بود. گل دوم نیز پس 
از یک ریباند به دست آمد که آن هم 
روی فرصت طلبی طارمی و تعقیب توپ 
بود. گل سوم این بازیکن که اوج شاهکار 
او بود، در شرایط کامال سخت به دست 
آمد جایی که طارمی با یک فریب بدن، 
زاویه ای دشوار را برای گلزنی انتخاب 
را  پا هت تریکش  با یک نوک  کرد و 
تکمیل کرد. زدن 3 گل متفاوت در یک 
بازی، نشان دهنده توانایی های باالی 

این مهاجم ایرانی است.
ین  ا نیز  گذشته  یکشنبه  روز 
ادامه  آزمون  بریس  با  ها  درخشش 
گذشته  روز  چند  در  که  سردار  یافت. 
قرار  روسی  های  رسانه  هجمه  مورد 
گرفته بود و حتی به نظر می رسید روابط 
او با سرگئی سماک سرمربی زنیت دچار 
تغییر و تحوالتی شده است، از ابتدا در 
ترکیب تیمش به میدان رفت. او با چهره 
ای مصمم و اخم های به هم گره خورده 
نشان داد که برای خلق اثری جدید در 

دیدار برابر اسپارتاک از انگیزه های الزم 
برخوردار است.

ورزشگاه  در  بازی  آتش  در  او 
کرستوفسکی، نقش اصلی را ایفا کرد. 
بار  دو  ابتدایی  دقیقه   36 همان  در  او 
شکل  در  و  کرد  باز  را  حریف  دروازه 
گیری پیروزی بزرگ ۷ بر یک بازیگر 
نقش اول تیم سماک بود. گل نخست 
او روی یک سانتر و در شرایط سخت 
و در وضعیتی که یک مدافع اسپارتاک 
نیز برای زدن ضربه سر به هوا پریده 
بود، به ثمر رسید. آزمون که فصل را 
اینتر  عالقه  درباره  جدیدی  اخبار  با 
کرده،  آغاز  او  به  نراتزوری  سران  و 
دیدار  در  نباید  هرگز  که  داد  نشان 
تیمش  نیمکت  روی  یوونتوس  برابر 
دقیقه  در  سردار  اینکه  با  نشست.  می 
8۰ و پس از به دست آمدن یک ضربه 
پنالتی برای زنیت فرصت هت تریک را 
اما این ضربه را به آرتم زیوبا  داشت، 
نیز  را  باالیش  فروتنی  تا  کرد  واگذار 

نشان دهد.
نیز  تر  طرف  آن  کیلومتر  چند 
زوریا  جوان  مهاجم  صیادمنش  اللهیار 
متوالی  دیدار  دومین  برای  لوهانسک 
برای تیمش گلزنی کرد. یک همکاری 
تمام ایرانی باعث شد تا زوریا شکست 
برابر  گذشته  هفته  یک  بر   6 سنگین 
شاختار را فراموش کند. پاس در عرض 

شهاب زاهدی به دهانه دروازه را اللهیار 
تا  صیادمنش وارد دروازه کولوس کرد 
شیرین  و  دلچسب  پیروزی  یک  زوریا 
را کسب کرده و به رتبه چهارم جدول 
پیش  روز  چند  صیادمنش  کند.  صعود 
نیز تک گل 3 امتیازی تیمش در لیگ 
کنفرانس را برابر زسکا صوفیه به ثمر 
احتماال  این درخشش  با  و  بود  رسانده 
بر  مبنی  خود  تصمیم  از  زوریا  سران 
عدم تمدید قرارداد اللهیار منصرف شوند.

که  داد  رخ  زمانی  ها  گلزنی  این 
یکی از کاپیتان های تیم ملی ایران نیز 
در لیگ یونان موفق به گلزنی شد. آ.ا.ک 
آتن در زمین ولوس روی فرصت طلبی 
کریم انصاری فرد به گل نخست خود 
رسید. پاس خوب و در عرض استیون 
زوبر در شرایطی به انصاری فرد رسید 
که گل کردن توپ با یک ضربه ناگهانی 
و تک ضرب کمی سخت و دشوار به 
ایرانی  بازیکن  این  اما  رسید  می  نظر 
کار خودش را کرد و اصطالحا یک گل 
کریم انصاری فردی را برای آ.ا.ک به 
ثمر رساند و در پیروزی 3 بر یک تیمش 

نقش مهمی را ایفا کرد.
شرایطی  در  ها  گلزنی  این  تمام 
نیز در  ایرانی دیگر  بازیکن  بود که دو 
این هفته از رقابت های اروپایی گلزنی 
کردند. علی قلی زاده در ادامه روند خوب 
خودش برای شارلوا، در دیدار برابر سرن 
داد.  نیز  گل  پاس  یک  و  زد  گل  یک 
عالوه بر این، احسان حاج صفی نیز در 
جریان پیروزی آ.ا.ک در حالیکه در دقیقه 
۹۱ به میدان آمده بود، در دقیقه ۱۰+۹۰ 
موفق شد گل سوم تیمش را وارد دروازه 
حریف کند تا لژیونرهای ایرانی هفته داغ 

و موفقی را پشت سر بگذارند. 
کننده  خیره  های  درخشش  با 
بازیکنان ایرانی در این هفته از رقابت 
های اروپایی، اکنون همگان چشم انتظار 
آغاز مرحله بعدی رقابت های مقدماتی 
جام جهانی خواهند بود. دیدارهایی که 
لبنان و سوریه برگزار خواهد شد  برابر 
و خیلی لحظه شماری می کنیم تا این 
در  دیگر  بار  یک  را  موفق  لژیونرهای 

پیراهن تیم ملی ایران ببینیم.

روزهای رویایی مثلث خط حمله تیم ملی؛

اسکوچیچ خوش شانس و درخشش ادامه دار ستاره های ایران در اروپا

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
االن وقت آن نیست که بخواهیم انتقاد کنیم 
بلکه باید همه در کنار هم باشیم تا تیم با 

موفقیت لیگ را آغاز کند.
خبرنگار  با  گفتگو  در  عبدی  حسین 
با طوالنی تر شدن  دنیای جوانان، در رابطه 
لیگ  در  ایرانی  های  تیم   قهرمانی  طلسم 
پرسپولیس  داشت:  اظهار  آسیا  قهرمانان 
عملکرد خوبی داشت و تنها نماینده ایران در 
این مرحله بود و به بازیکنان و کادر فنی این 
تیم باید خسته نباشید بگوییم. این بازی تمام 
شد اما همچنان باید راهمان را پیش ببریم و 

با دقت بیشتری عمل کنیم.
وی در مورد دالیل ناکامی پرسپولیس 
در این دیدار افزود: مقابل الهالل روز خوب 
بازیکنان پرسپولیس نبود. هم حریف قدرتمند 
بود و هم بازیکنان نتوانستند استراتژی کادر 
فنی را در زمین اجرا کنند. با این حال تنها 
تا  کنیم  یابی  ریشه  باید  نبود.  فنی  بحث 
مشکالت را برطرف کرده و برای فصل بعد 

لیگ قهرمانان آماده شویم.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در 
پاسخ به این پرسش که آیا مشکل تیم مقابل 
الهالل فنی بود یا خیر، اضافه کرد: نمی توان 
مشکالت را تنها حاصل اشتباهات یک فرد 
دانست. در مجموع فوتبال روز خوب و بعد دارد 
که روز خوبمان مقابل الهالل نبود اما تنها این 
موضوع هم دخیل نیست. مشکالت زیادی در 

این زمینه وجود داشت.
عبدی در رابطه با اینکه پرسپولیس دو 
سال تا فینال آسیا پیش رفته اما دستش از جام 

کوتاه مانده، خاطرنشان کرد: باید قبول کنیم 
که اگر می خواهیم فوتبال ما در آسیا حرفی 
استانداردهای  باید  باشد  داشته  گفتن  برای 
بین المللی  خود را باال ببریم. پرسپولیس دو 
فنی  کادر  دانش  و  بازیکنان  با تالش  سال 
تا فینال آسیا رسید اما نگاه کنید و ببینید که 
تیم نسبت به قبل چه تغییری کرده است؟ 
از  بازیکن اصلی خود را  پرسپولیس چندین 

دست داده بود.
وی تاکید کرد: معموال در شروع هر 

لیگ، تیم برای اینکه روی غلتک بیافتد به 
سه یا چهار هفته زمان نیاز دارد. همانطور که 
دیدید الهالل چندین هفته در لیگ عربستان 
بازی کرده بود اما پرسپولیس تنها سه بازی 
دوستانه پشت سر گذاشته بود. نفرات جدید 
هنوز به هماهنگی نرسیده بودند و تیم سر 

حال نبود.
پیشکسوت سرخپوشان تاکید کرد: دیگر 
بازی با الهالل تمام شده و باید حواسمان را 
معطوف لیگ کنیم. باید از این بازی درس 
بگیریم تا برای فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا 

دیگر آن اشتباهات را تکرار نکنیم.
وی در مورد شانس پرسپولیس برای 
تکرار قهرمانی های اخیر تاکید کرد: پرسپولیس 
موفقیت هایش  تکرار  برای  ایران  لیگ  در 
فنی  استاندارد  و  کیفیت  زیرا  ندارد  مشکلی 
این تیم باالتر از لیگ ایران است. پرسپولیس 
روزها  این  باشد.  بین المللی  باید  نگاهش 
تیم  تا  کنیم  کنار هم حمایت  در  باید همه 
دوباره بازگشته و شروع خوبی در آغاز لیگ 

داشته باشد.
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اصالحیه
آگهی تجدید مزایده عمومی

)نوبت دوم(
شهرداری مالرد درنظردارد به استناد مواد5، ۱3 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 5درصد قیمت پایه کارشناسی بصورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی بشرح مندرج دراسناد مزایده 

2-برندگان اول و دوم و سوم ومزایده هرگاه حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
حساب  به  5۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  واریزی  فیش  واصل  معتبرازشرکت  نامه  ملی،معرفی  کارت  ارائه  ازتاریخ۱۴۰۰/8/۱لغایت۱۴۰۰/8/۱2وبا  توانند  می  شرایط  واجد  متقاضیان  3-کلیه 
شماره۱۰۰۷۹۰82۹۴۴3بانک شهربنام شهرداری مالرد جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطالعات بیشترازساعت۹لغایت ۱2/3۰به امورقراردادهای شهرداری مالرد مراجعه وپس ازانتشارآگهی نوبت دوم 

ازتاریخ۱۴۰۰/8/۱لغایت ۱۴۰۰/8/۱2پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه شهرداری مالرد نمایند.
۴-هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

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

۷-پیشنهادات واصله درتاریخ۱۴۰۰/8/۱2راس ساعت۱۴/3۰درکمیسیون باز و خوانده میشود.

نشانیقیمت پایه اجاره بها درهرماهعنوان موضوع مزایدهردیف
مالرد سازمان سیما منظروفضای سبز2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالشهربازی کودک پارک حافظ1
مالرد خ شهید مرشدی مقابل دانشگاه آزاد2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالکافی شاپ2
مارلیک ضلع جنوبی پارک پرنیان۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالدکه پارک پرنیان3

محمدبهمنی- شهردارمالرد
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰/۷/2۴
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/8/۱

مفقودی آگهی 
ن  پیکا نت  ا و ی  ر ا سو و  ر د خو نی  کمپا سند 
ره  شما  ،  2۱ ل   2۹۹  -55 یران  ا پالک  ره  شما به 
ه  ر شما Nو  A A A 3 6 A A 5 A G 8 8 ۱ 3 3 8 سی  شا
خدیجه  بنام  روغنی  سفید  رنگ  به  موتور۱۱۴88۰۷۱۴3۱ 

کاویانپور مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است./.

مفقودی آگهی 
پالک  شماره  به  سوزوکی  سواری  خودرو  کمپانی  سند 
و   HK۹23۴55 شاسی  شماره   ،  ۱5 ب   6۷2  -66 ایران 
شماره موتورJ2۴B۱32۴۰2۴  به رنگ مشکی متالیک بنام 

فرناز مختاری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است./.

پیشکسوت پرسپولیس:

پرسپولیس برای تکرار موفقیت هایش در لیگ ایران مشکلی ندارد

سد  از  گل  چهار  با  ایران  امید  تیم 
رقابت های  در  را  اول  گام  و  گذشت  نپال 
آسیا  سال   23 زیر  ملت های  جام  انتخابی 

محکم برداشت.
نخستین  در  ایران  امید  فوتبال  تیم 
بازی خود در چارچوب مسابقات انتخابی جام 
ملت های زیر 23 سال آسیا 2۰22 در شهر 
دوشنبه تاجیکستان به مصاف تیم امید نپال 
رفت و با نتیجه پرگل چهار بر صفر به برتری 
رسید تا شروع قدرتمندانه ای در این مسابقات 

داشته باشد.
در ۴5 دقیقه نخست شاگردان مهدی 
مهدوی کیا موفق به گلزنی نشدند. یاسین 
روی  از  می توانست   2۰ دقیقه  در  سلمانی 
نقطه پنالتی دروازه نپال را باز کند اما قدر این 
فرصت را ندانست. با این وجود در ۴5 دقیقه 
دوم، با تغییراتی که حاصل شد ایران موفق 

شد به چهار گل دست پیدا کند.
مهدی لموچی)۴6(، حسین نخودکار)۷۷ 

ایران  برای  سلمانی)۹2(  یاسین  و   )۷8 و 
گلزنی کردند تا یک برد پرگل در اولین گام 

به دست بیاید.
***

مهدوی کیا: متاسفام که فقط چهار گل 
به ثمر رساندیم!

سرمربی تیم فوتبال امید ایران گفت: 
نتیجه خوبی بود اما باید با گل های بیشتری 

نپال را می بردیم؛ موقعیت هایی را به سادگی 
از دست دادیم.

پیروزی  از  پس  کیا  مهدوی  مهدی 
چارچوب  در  نپال  مقابل  امید  فوتبال  تیم 
سال   23 زیر  قهرمانی  انتخابی  رقابت های 
آسیا اظهار داشت: فکر می کنم بازی خیلی 
خوبی انجام دادیم. موقعیت های زیادی روی 
دروازه حریف خلق کردیم که متاسفانه فقط 

چهار گل به ثمر رساندیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای بازی 
اول و به خاطر اینکه پس از مدت زیادی این 
تیم  کار  از  کردند،  بازی  هم  کنار  بازیکنان 
هم  بهتر  شرایط  رفته  رفته  داریم.  رضایت 
خواهد شد.سرمربی تیم فوتبال امید در ادامه 
بیان داشت: نتیجه خوبی بود. موقعیت هایی 
را به سادگی از دست دادیم اما سعی می کنیم 
بهتر  شانس هایمان  از  بعدی  دیدارهای  در 
با  دیدار  درباره  پایان  در  کنیم.وی  استفاده 
لبنان گفت: شناختی از لبنان نداریم. قطعا با 
دیدن بازی این تیم مقابل تاجیکستان آنها را 
آنالیز خواهیم کرد. به دنبال گرفتن سه امتیاز 

از این تیم خواهیم بود.
گفتنی است تیم فوتبال امید ایران در 
نخستین بازی خود موفق شد در شهر دوشنبه 
تاجیکستان با چهار گل از سد نپال بگذرد و 
در ادامه باید به ترتیب رو در روی لبنان و 

تاجیکستان قرار بگیرد.

برتری پرگل تیم امید در نخستین گام؛

 نپال حریف شاگردان مهدوی کیا نشد
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وزیر امور خارجه در دیدار رییس بنیاد سعدی آمادگی وزارت امور 
خارجه را برای ارائه هرگونه تسهیالت در راستای توسعه زبان فارسی در 

خارج از ایران اعالم کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، 
غالمعلی حدادعادل، به همراه معاونان بنیاد سعدی، سه شنبه شب )2۷ 
مهر ماه(، با حضور در محل وزارت امور خارجه با حسین امیرعبداللهیان، 

وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار امیرعبداللهیان در جریان آخرین وضعیت فعالیت های 
گسترده بنیاد سعدی در حوزه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور 
قرار گرفت و در خصوص برنامه های قابل  اجرا در این حوزه به بحث و 

تبادل نظر پرداخت.
ممتاز  و  دانشمند  از شخصیت  تقدیر  خارجه ضمن  امور  وزیر 
و  تاثیرگذار  و  فعالیت هدفمند  از سال ها  ادبی حداد عادل،  و  علمی 
همچنین خدمات ماندگار وی در عرصه های مختلف فرهنگ و تمدن 

ایران قدردانی کرد.
امیرعبداللهیان با تاکید بر اهمیت گسترش زبان فارسی در خارج از 
کشور به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتدار تمدنی جمهوری اسالمی 
ایران، ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به نقش منحصربه فرد 

زبان فارسی در معرفی فرهنگ، تمدن و تاریخ غنی کشورمان، فعالیت های 
بنیاد سعدی در این رابطه را بسیار ارزشمند دانسته و بر آمادگی همه جانبه 
وزارت امور خارجه جهت ارائه هر گونه تسهیالت در توسعه زبان فارسی 

در خارج از ایران تاکید کرد.
حداد عادل نیز در این دیدار به تشریح فعالیت های بنیاد سعدی در 
امر آموزش، ترویج و استانداردسازی زبان فارسی در سطح بین المللی و 
همچنین تدوین کتب آموزش زبان فارسی متناسب با کشورهای مختلف 
پرداخت و اقدامات این بنیاد را به منظور ارائه مدلی واحد و علمی در 

شناساندن ادبیات غنی زبان فارسی، موفقیت آمیز ارزیابی کرد.
وی همچنین با قدردانی از کلیه اقدامات و همکاری های وسیع 
صورت گرفته از جانب وزارت امورخارجه برای تسهیل برخی امور، انتظارات 
و درخواست ها از دستگاه دیپلماسی کشور در امر توسعه هرچه بیشتر زبان 

فارسی را مطرح کرد.
در این دیدار سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه و 
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای این وزارتخانه، علیرضا دلخوش، 
مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه، سیدباقر سخایی، مشاور 
رییس بنیاد سعدی و شهروز فالحت پیشه، معاون امور بین الملل بنیاد 

سعدی حضور داشتند.

آمادگی وزارت امور خارجه برای توسعه زبان فارسی در خارج از ایران

یک  در  حاضر  حال  در  ما 
دوران فترت به سر می بریم. من 
ادبیات  زندگی ام  از  دوره ای  در 
استادی  ما  دوران  آن  در  انگلیسی خوانده ام، 
داشتیم که به درستی می گفت شما تا زمانی 
که هنوز 5 هزار صفحه برای خودتان ترجمه 
نکرده اید، حق ندارید چیزی را منتشر کنید! 
روبه رو هستیم که هر  با معضلی  اکنون  اما 
فرد یک مقدار زبان انگلیسی می داند، سریع 

می خواهد ترجمه کند!
اگر به عناوین کتاب های منتشرشده در 
حوزه های مختلف علوم انسانی به ویژه فلسفه 
و علوم اجتماعی نگاهی بیاندازیم، درمی یابیم 
بخش بزرگی از تولید محتوا در این حوزه به 
کتاب های ترجمه اختصاص دارد. اما ترجمه 
به عنوان یکی از ارکان اساسی در شکل دهی 
جامعه  یک  فکری  بنیان های  گسترش  و 
با ویژگی ها و پیچیدگی های گوناگونی  خود 
به  می توان  مختلف  زوایای  از  و  روبه روست 
بررسی و آسیب شناسی آن پرداخت. پرسشی 
که ما در گفت و گوهای اخیر ایبنا به دنبال 
پاسخ آن هستیم نقش تعریف پروژه فکری 
در ترجمه آثار علوم انسانی است. در سال های 
اخیر برخی از مترجمان به شکل تخصصی به 
ترجمه آثار یک اندیشمند یا جریان فکری و 
موضوعی پرداخته اند، امری که در بسیاری از 
موارد مخاطبان نیز از آن استقبال کرده اند، اما 
این شیوه از ترجمه چه ویژگی هایی دارد، نیازمند 
چه بایسته هایی است و چه چالش هایی را برای 
مترجم ایجاد می کند؟ امیر خراسانی مترجم و 
جامعه شناس و دبیر مجموعه متفکران مطرح 
ما  پرسش های  به  گفت و گو  این  در  معاصر 

پاسخ داده است.
برای پرسش نخست به سراغ ویژگی های 
ترجمه های پروژه   محور در علوم انسانی برویم، 
این شکل از ترجمه چه ویژگی هایی دارد که 

آن را متمایز می کند؟
کلی تر  را  شما  پرسش  پاسخ  بگذارید 
بدهم، ترجمه هر اثری در علوم انسانی می تواند 
سه مجرای ورود داشته باشد؛ نخست این که 
مربوط به پروژه فکری مترجم بوده و در ادامه 
دلیل  این  به  مترجم  و  باشد  داشته  قرار  آن 
آن را انتخاب کند، در مواردی شما به عنوان 
مترجم با اثری برخورد می کنید و آن کتاب به 
هر علتی توجه شما را جلب می کند، همینطور 
ممکن است، خالء موضوعی را در زبان فارسی 
تشخیص  دهید و مثال بدانید فالن کار از یک 
فیلسوف برجسته هنوز ترجمه نشده و به همین 
دلیل به عنوان مترجم تصمیم به ترجمه آن 
بگیرید، سومین مجرا هم بحث زبان است که 
خود من هم یکی از ترجمه هایم را به همین 
خاطر انجام دادم، به این صورت که گمان کردم 
این کار به لحاظ زبانی برای من خیلی جذاب 
است و با ترجمه این اثر می توانم زبان آوری 
داشته باشم؛ یعنی این فرآیند می تواند امکان 
خلق شکلی از زبان را برای مترجم فراهم کند 
این سه  به طور کلی  البته جذاب است.  که 
مجرا از نظر من انگیزه های اصلی هستند که 

می توانند به ترجمه ختم شوند، البته به جز این 
موارد انگیزه های جانبی هم وجود دارند؛ از جمله 
این که ترجمه به هر حال راهی برای ورود به 
فضای روشنفکری و مواردی از این دست است، 
انتخاب ناشران هم می تواند انتخاب مترجم را 
تحت تاثیر قرار دهد اما اگر بخواهیم از لحاظ 
فردی به انگیزه های اصلی در بازار ترجمه علوم 

انسانی اشاره کنیم این سه مورد هستند.
شما کار ترجمه را هم به شکل فردی 
مجموعه  دبیر  به عنوان  هم  و  داده اید  انجام 
از  گروهی  هدایت  معاصر  مطرح  متفکران 
مترجمان را در یک پروژه عهده دار بوده اید، از 
طرف دیگر پروژه فکری در بسیاری از موارد 
کاری گسترده است که شاید یک نفر به تنهایی 
نتواند تمام آثار آن را پوشش دهد، به نظر شما 
پروژه های  انجام رساندن  به  در  کار گروهی 
فکری چقدر ضروری است و چه مزایا و معایبی 

می تواند داشته باشد؟
کار گروهی البته بسیار خوب و در عین 
حال بسیار دشوار است به خصوص که ما در 
حال حاضر در یک دوران فترت به سر می بریم. 
انگلیسی  ادبیات  زندگی ام  از  دوره ای  در  من 
خوانده ام، در آن دوران ما استادی داشتیم که به 
درستی همیشه می گفت شما تا زمانی که هنوز 
5 هزار صفحه برای خودتان ترجمه نکرده اید، 
حق ندارید چیزی را منتشر کنید! اما ما االن با 
معضلی روبه رو هستیم که هر کس یک مقدار 
زبان انگلیسی می داند، سریع می خواهد ترجمه 
کند و این امر کار ترجمه را خیلی سخت کرده 
و کیفیت کارها را هم به شدت پایین آورده 
است. در ترجمه شما باید به لحاظ فکری با آن 
متفکر یا نسبتی داشته باشید یا آن متفکر را در 
خدمت پروژه فکری خودتان بگیرید و از همه 
مهم تر بر زبان مقصد به خوبی سوار باشید، به 
نظر من ما در حال حاضر از این حیث بشدت 
در مضیقه هستیم؛ برای مثال از هر ۱۰۰ کتابی 
که ترجمه می شود، شاید کم تر از 5 درصد آن ها 
ترجمه های قابل دفاعی باشند و در نتیجه ما 
با سیل گسترده ای از ترجمه ها مواجهه ایم که 
ناشران آن ها را طلب می کنند و مدام می گویند 
ترجمه بدهید، این شرایط باعث شده ترجمه از 
حالت حرفه ای خود خارج شود و برای کسانی 
که کار ترجمه را بلد هستند و کیفیت کار آن ها 
باالتر است ترجمه کردن نصرفد. در نتیجه 
مترجمان حرفه ای یا از مارکت خارج شده یا 

گاه به گاه ترجمه  کنند. در واقع این شکل از 
اقتصاد نشر که قراردادهای ۱۰ تا ماکسیمم ۱5 
درصدی را برای مترجمان در نظر می گیرد، 
بی نهایت برای مترجمان حوزه علوم انسانی 
این  برای  مترجم  یک  ببینید  آسیب زاست، 
که کار با کیفیتی ارائه دهد یک سال تا یک 
سال ونیم، وقت صرف می کند؛ چرا که وجهه 
اعتباری کار مهم است و باید قابل قبول باشد، 
در این مسیر دشواری های زیادی را پشت سر 
می گذارد و در انتها حتی پول یک ماه کارکردن 
هم نمی گیرد، مثال کتابی با قیمت ۱۰۰ هزار 
تومان نهایتا در 5۰۰ نسخه می خواهد منتشر 
شود. حاال شما حساب کنید ۱۰ درصد این مبلغ 
چقدر می شود؟ بنابراین مگر این که شما به هر 
دلیلی تامین باشید یا نیاز مالی نداشته باشید و 
گرنه نمی توانید مترجم حرفه ای باشید و در 
کار  واقعا  بودن  مترجم حرفه ای  حال حاضر 
سختی است. این عوامل هم باعث می شود 
مثال برای من نوعی ترجمه یک اثر طوالنی 
شود چرا که در بسیاری از مواقع مجبور می شوم 
برای رسیدگی به کارهای دیگرم کار ترجمه را 
چند ماه تعطیل کنم و چون وسواس هم دارم، 
کار طول می کشد و در نهایت همانطور که 
گفتم در این فضا واقعا سخت می شود مترجم 
به  کردم  اشاره  که  همانطور  بود.  حرفه ای 
همین دلیل است که بخش عمده ای از ترجمه 
آثار علوم انسانی به دست دانشجوها می افتد، 
دانشجویی که می خواهد ترجمه ای انجام دهد 
و وارد مارکت شود و همین موضوع است که 
کار گروهی در ترجمه پروژه های علوم انسانی 
در  من  که  تجربه ای  در  می کند.  دشوار  را 
مجموعه کتاب های متفکران مطرح معاصر 
این  بزرگ مان  معضل های  از  یکی  داشتم، 
بود که بخش قابل مالحظه ای از مترجمان ما 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی بودند و مترجم 
حرفه ای خیلی سخت پیدا می شود البته مترجم 
حرفه ای اگر دو یا سه سال در این بازارا کار 
کند دیگر اساسا انگیزه ای برای حرفه ای بودن 
ندارد! همانطور که می دانید کتاب های علوم 
انسانی رمان نیستند که دستکم تیراژ بخورند و 
به چاپ های باال برسند تا بتوان به آن ها امیدوار 
نظری  متونی  غالبا  انسانی  علوم  متون  بود. 
هستند که نهایتا در 5۰۰ نسخه منتشر می شوند.

اما می بینیم در  با تمام این مشکالت 
سال های اخیر ترجمه های پروژه محور افزایش 

یافته اند و گویی رغبت به آن ها بیشتر شده است، 
ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

مجموعه  به  بستگی  موضوع  این 
خوب  مجموعه  یک  موقع  یک  شما  دارد. 
همین  با  می کنید  سعی  و  می کنید  انتخاب 
محدودیت هایی که اشاره کردم آن را آبرومند 
درآورده و در نهایت مجموعه خوبی تحویل 
متفکران  مثال همین مجموعه  برای  دهید، 
که  است  دنیا  در  معتبری  مجموعه  معاصر، 
انتشار آن به زبان فارسی مفید و کارآمد است، 
اما در برخی موارد ما به وضوح کتاب سازی 
می بینیم، برای مثال ناشرانی هستند که دایره 
المعارف استنفورد که دسترسی آزاد و رایگان 
دارد را ترجمه کرده و منتشر کرده اند، این کار از 
نظر من مصداق بارز کتاب سازی است، چرا که 
شما یک محتوای رایگان برای استفاده عموم 
را کار کرده و به آن ها می فروشید در همین 
مورد خاص برای مثال در ایران نهادی مانند 
فرهنگستان باید این مجموعه را منتشر می کرد 
که می توانست با یک مکاتبه با دانشگاه استفورد 
این کتاب ها را برای استفاده گسترده عموم 
منتشر کند و آن ها هم حتما همراهی می کردند 
چرا که آن ها هم می خواهند متون شان خوانده 
شود. به هر حال از این معضالت زیاد است و 
دیگر  امور  مثل  هم  پروژه محور  ترجمه های 

خوب و بد دارند.
اگر بخواهیم به جمع بندی از صحبت های 
بزرگترین  را  مادی  چالش  باید  برسیم،  شما 
مناسب در حوزه  ترجمه های  انتشار  در  مانع 
آیا  اما  بدانیم  کلی  به صورت  انسانی  علوم 
محدودیت ورود به موضوعات در این حیطه 

مشکل آفرین نیست؟
حوزه  چون  انسانی  علوم  حوزه  ببینید 
حساسیت های  آن  برای  نیست  عامه فهمی 
حتی  و  مختلف  متون  دارد،  وجود  کم تری 
رادیکال هم توانسته اند با حذفیاتی کم و زیاد 
ترجمه شوند، اما نکته این است که همدستی 
سیاست های بازار و سیاست های دولتی باعث 
شده ما بدنه حرفه ای را از دست داده و کسی 
رغبتی به حرفه ای کارکردن در این حوزه نداشته 
باشد و بنابراین بازار به دست سوداگران بیافتد. 
مثال ما در حال حاضر حجم بسیار زیادی از 
کتاب ها را می بینیم که انقدر با کیفیت پایینی 
ترجمه شده اند که نیازمند بازترجمه هستند) من 
خودم هم در حال انجام این کار هستم( کتاب 
منتشر می شود، هزینه هم صرف می شود اما 
خروجی نهایی واقعا قابل خواندن نیست. خود 
بسیارخوبی  مترجمان  دارم که  من دوستانی 
در  نمی کنند.  کار  سال هاست  اما  هستند 
حقیقت چالش مادی کیفیت نیرو را هم تعیین 
می کند اساسا در ترجمه های علوم انسانی، چه 
پروژه محور و چه غیر آن، تعداد مترجمان کاربلد 
و حرفه ای روز به روز کم تر می شود چون اصال 
نمی صرفد. در واقع هر شکلی از حرفه ای کردن 
ترجمه در این حوزه مستلزم این است که این 
مدل اقتصادی حداقل اندکی تغییر کند و گرنه 
مگر این که جوانی باشد و شوری به سر داشته 

باشد که وارد این وادی شود و دوام بیاورد. 

ترجمه های پروژه محور ، مثل امور دیگر خوب و بد دارند

گلستان  و  مازندران  در  مسلح  گروه های  و  سیاسی  احزاب  کتاب 
منتشر شد

و  نویسنده  کتاب  دومین   
معاصر  سیاسی  تاریخ  پژوهشگر 
مازندران  سیاسی  احزاب  درباره 
این  فعالیت  به  تفصیلی  نگاهی  با 
به  منتهی  سال   25 طی  احزاب 

انقالب اسالمی منتشر شده است.
دکتر  کتاب  این  نویسنده   
پژوهشگر   ، شهابی«  »سیف الرضا 
مازندرانی  باسابقه  سیاسی  فعال  و 

است. این کتاب در برگیرنده شکل گیری و فعالیت احزاب و گروه های مسلّح در 
مازندران و گلستان از سال ۱332 تا ۱35۷ است که از سوی نشر اندیشه احسان 

منتشر شده است.
نویسنده در این کتاب چگونگی شکل گیری و فعالیت احزاب و گروه های مسلح 
در مازندران و تحوالت و تحرکات سیاسی اشخاص دینی و ملی در این استان طی بازه 
زمانی 25 ساله منتهی به پیروزی انقالب اسالمی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
سیاسی  »احزاب  عنوان  با  صفحه ای   ۴۷۹ کتابی  در  پیش  سال   ۱۰ شهابی 
مازندران« که از سوی انتشارات رسانش نوین منتشر شده بود، به تشریح تاریخچه 
شکل گیری و فعالیت احزاب سیاسی این استان طبق تقسیمات سیاسی وقت در بازه 
زمانی ۱2 ساله بین سال های ۱32۰ تا ۱332 پرداخته و با نگاهی مبتنی بر اسناد 

تاریخی و کتاب ها، پژوهشی مورد استناد را ارائه کرده بود.
کتاب تازه منتشر شده به قلم او نیز در واقع پیرو همان کتاب منتشر شده و به 
تشریح وقایع سیاسی و فعالیت احزاب در مازندران سال های ۱332 تا ۱35۷ می پردازد. 

در دوره یادشده ، گلستان هم بخشی از استان مازندران بود.
اثر جدید شهابی بدون احتساب پیش گفتار به قلم مهندس لطف اهلل میثمی، 
مقدمه مؤلف و نظرسنجی، شامل ۱2 سرفصل مستقل است که در هر کدام یکی 
فعالیتش شرح  روند  و  معرفی  مازندران  در  فعال  سیاسی  تشکل های  و  احزاب  از 

داده شده است.
پان ایرانسیم، حزب ایران، حزب مردم، حزب ملیون، حزب ایران  نوین، حزب 
امام)ره( در سال  آزادی  تبلیغات اسالمی شاهی)قائمشهر(، جشن  انجمن  رستاخیز، 
۱3۴3، حزب توده ایران و سازمان افسران، گروه جزنی، سازمان چریک های فدایی 
خلق و مازندرانی های عضو سازمان چریک های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق 
ایران )منافقین( و مازندرانی های عضو این گروهک سرفصل های این کتاب پژوهشی 
مرتبط با تاریخ سیاسی معاصر مازندران است. در پایان کتاب نیز عالوه بر معرفی منابع و 
مآخذ، مجموعه ای تصاویر مرتبط با احزاب و شخصیت های سیاسی گنجانده شده است.
آقای  اقامت  مانند  مازندران  تاریخ معاصر  برخی وقایع سیاسی  این کتاب  در 
منتظری در مازندران پیش از انقالب، فرار مجاهدین خلق از زندان ساری و همچنین 
زندگینامه دبیران کل مازندرانی احزاب و زندگینامه فدایی ها و اعضای مازندرانی سازمان 

مجاهدین خلق)منافقین( گنجانده شده است.
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: »پس از شهریور ۱32۰ و فعال شدن 
احزاب سیاسی واقعی در کشور، احزاب استان مازندران )که در آن زمان مازندران فعلی 
و استان گلستان بود( نیز فعال شدند ، اما این وضعیت دیری نپایید و پس از کودتای 
28 مرداد ۱332 شرایطی بر کل کشور از جمله مازندران تحمیل شد که نتیجه اش 
تعطیلی کلیه احزاب سیاسی بود. از سال ۱336 همزمان با تأسیس ساواک مجدداً 
احزاب سرکار آمدند، اما این بار احزاب نه به صورت واقعی، بلکه به شکلی فرمایشی 
در کشور تشکیل شدند ؛ احزابی که هیچ گونه جایگاه واقعی در بین مردم نداشتند. در 
نهایت در سال ۱35۰ سازمان های مسلح در غیاب احزاب واقعی و در مقابل احزاب 

فرمایشی ایجاد شدند و شروع به مبارزه مسلحانه کردند.«
کتاب »احزاب سیاسی و گروه های مسلّح در مازندران و گلستان از سال ۱332 

تا ۱35۷« در 26۴ صفحه با قیمت ۷۹ هزار تومان منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

»با من بخوانِ« ایران نامزد جایزه آستریدلیندگرن شد
 برنامه  »با من بخوان« برای ششمین بار پیاپی در فهرست نامزدان دریافت جایزه 

جهانی یادبود آسترید لیندگرن )آلما( اعالم شد.
به گزارش دنیای جوانان از تارنمای جایزه آلما، کاترین پترسون نویسنده نام آشنای 
جهان، »با من بخوان« را نامزد جایزه  آسترید لیندگرن کرد. این نویسنده که خود برنده  
جایزه آلما سال 2۰۰6 و جایزه هانس کریستین اندرسن ۱۹۹8 و جایزه های معتبر 
بسیار دیگری در حوزه ادبیات کودکان بوده، برنامه  »با من بخوان« را شایسته  دریافت 
این جایزه بزرگ جهانی دانسته است.افزون بر کاترین پترسون، »دفتر بین المللی کتاب 
برای نسل جوان بلژیک شاخه فالندرز« نیز امسال برای چندمین سال پیاپی برنامه  »با 

من بخوان« را به عنوان نامزد دریافت این جایزه معرفی کرده  است.
کمتر کسی در ایران ممکن است اهل ادبیات کودکان بوده و نام کاترین پترسون 
را نشنیده باشد. از این نویسنده نام آشنا و محبوب کودکان و نوجوانان کتاب های زیادی 
در ایران ترجمه و منتشر شده است که از میان آن ها می توان به همچون ستارگان، نان 
و گل سرخ، جیپ و داستان های زندگی او و پلی به سوی ترابیتیا اشاره کرد. درون مایه  
بیش تر آثار او موضوع های اجتماعی و انسانی است. او همواره دغدغه  سرنوشت و زندگی 
کودکان محروم را داشته است و از پشتیبانان بزرگ برنامه های ترویج خواندن در میان 
کودکان و نوجوانان مناطق محروم جهان بوده است و درست به همین سبب، به گفته 
خودش، دل در گرو برنامه  »با من بخوان« دارد و با باوری عمیق از آن پشتیبانی می کند.
او در نامه ای به گروه »با من بخوان« می نویسد: از این که هستید و با وجود همه  
نامالیمات از کودکان پشتیبانی می کنید و به آن ها خدمات می دهید، بسیار خوشحالم. 

جهان به افرادی چون شما که این چنین با مردم و کودکان همدلی دارید نیاز دارد.
شاخه  ملی ایبی در فالندرز بلژیک نیز امسال برای چندین سال پیاپی »با من 
بخوان« را شایسته دریافت این جایزه  تشخیص داده است. شاخه های ملی دفتر بین المللی 
کتاب برای نسل جوان IBBY ، در هر کشور، نهادهای ناسودبر و مستقلی اند که 
برای بهبود کیفیت کتاب های کودکان و گسترش فرهنگ کتابخوانی و کتابخانه های 

کودک فعالیت می کنند.
»با من بخوان« برنامه ای برای ترویج کتاب خوانی برای همه کودکان به ویژه 
کودکان محروم و در بحران است که زیر نظر »موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان« 
اجرا می شود. این برنامه بر پایه  رساندن کتاب های مناسب و باکیفیت به دست همه ی 
کودکان بنا شده است، به ویژه کودکانی که در وضعیت معمول زندگی به این گونه از 
کتاب ها دسترسی ندارند. »با من بخوان« بر تقویت سواد پایه و سهیم شدن کتاب با 
کودکان و نوجوانان با روش بلندخوانی، گفت وگو و نمایش در پیوند با کتاب تمرکز 
دارد تا هم زمان با ایجاد لذت و شوق خواندن تأثیرگذاری ژرف تری بر ذهن و جان 
کودکان بگذارد. این برنامه بر اساس این رویکرد، افزون بر گزینش آگاهانه کتاب های 
مناسب و باکیفیت و رساندن آن به دست کودکان، می کوشد با برگزاری کارگاه های 
گوناگون، مربیان و آموزگاران و کتابداران را در زمینه ی بلندخوانی و فعالیت های در 

پیوند با آن توانمند کند.
برنامه  »با من بخوان« که از سوی نیکوکاران پشتیبانی می شود از سال ۱38۹ تا 
کنون در مراکزی در 23 استان ایران اجرا شده و بیش از 3۰۰ هزار کودک و نوجوان 
صفر تا ۱6 ساله را تحت پوشش خود قرار داده است. همچنین برنامه ی »با من بخوان« 

تا کنون حدود ۱۰۰ کتابخانه ی کودک محور در سراسر ایران راه اندازی کرده است.
جایزه  یادبود آسترید لیندگرن )آلما( را دولت سوئد پس از درگذشت آسترید لیندگرن 
نویسنده در سال 2۰۰2 برای گرامی داشت خاطره ی او بنا نهاد. هدف از پایه گذاری 
جایزه ی آلما ترویج ادبیات ناب کودکان و نوجوانان جهان است.  این جایزه بزرگ ترین 
و گران ترین جایزه ی نقدی ادبیات کودک و نوجوان و دومین جایزه ی بزرگ ادبیات 
در جهان است. جایزه ی یادبود آسترید لیندگرن، جایزه ای ادبی است که نه تنها به 
نویسندگان و تصویرگران داده می شود، بلکه قصه گویان، مروجان و نهادهای فعال در 
حوزه  ادبیات کودکان و ترویج کتابخوانی نیز می توانند به آن دست یابند. این جایزه، 
سالیانه به یک یا بیش از یک هنرمند یا مروج یا نهاد، صرف نظر از زبان و ملیت آن ها 
اعطا می شود. آثار هنرمندان باید دارای کیفیت باالی هنری و ارزش های انسانی ای 

باشند که آسترید لیندگرن به آن ها باور داشت.

و  ضی  ا ر ا ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  قا ت  هیا ی  ا ر گهی  آ
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
گردیده  تایید  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سنندج  شهرستان 
جهت  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  امالک  مشخصات  وسیله  بدین  لذا 
صورتی  در  میگردد  آگهی  محلی  و  کثیراالنتشار  روزنامه  در  عموم  اطالع 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
محل  در  الصاق  تاریخ  از  درروستاها  و  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  میتوانند 
اخذ  از  پس  و  نمایند  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  تا 
به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید 
 . نمایند  ثبت  اداره  تحویل  و  اخذ  گواهی  و  نموده  تقدیم  قضائی  مرجع 
سند  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
مراجعه  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مقررات  طبق  مالکیت 

 . نیست  دادگاه  به  متضرر 
تاریخ نوبت: اول ۱۴۰۰/8/۴           تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/8/۱8

 :3 بخش 
قصریان  وکیلی  علی محمد  آقای  نام  به  مزروعی  زمین  ششدانگ یک 
 3۷3۰۷۱28۰2 ملی  کد  سنندج  صادره   363 شناسنامه  شماره  احمد  فرزند 
تحت پالک 2۰5 فرعی از 2۷3۴ اصلی بخش 3 سنندج به مساحت 3۱۰۴/85 
روستای  سنندج  آدرس  به  صاحب  زارع  احمد  نسق  از  شده  خریداری  متر 

برکان به  مشهور  قصریان 
رئیس ثبت بهنام قباد    م الف 2۰۱۰

22۴۷/3233 پالک  مالکیت  سند  فقدان  آگهی 
نظر به اینکه آقای محمدرضا فدائی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی 
در  واقع   22۴۷/3233 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  شده 
نام محمدرضا  به  ۷2۹83۹ که  به شماره سریال  5 خورموج  خورموج بخش 
فدائی صادر گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده و پس از جستجوی 
 ۱۴۰۰/۰8/۰۱ کامل دریافت نگردیده است مراتب طی بخشنامه ی مورخه 
اجرای  در  لذا  است  گردیده  ابالغ  رسمی سراسر کشور  اسناد  دفاتر  کلیه  به 
اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱2۰ ماده  اصالحی  یک  تبصره 
عموم آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
اعتراض  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز   ۱۰ مدت  باشد ظرف  می  خود  نزد 
خود را کتبا به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن 
مالک صادر  نام  به  المثنی  مالکیت  واخواهی سند  و عدم  قانونی  مقرر  مدت 
اعتبار  درجه  از   ۷2۹83۹ سریال  شماره  به  قبلی  مالکیت  سند  و  شد  خواهد 

شد.  خواهد  ساقط 

۱۴۰۰/۰8/۰۴ انتشار:  تاریخ 
ترجمان  عباس  امیر 

دشتی  شهرستان  ثبتی  واحد  رئیس 
م / الف 2۱6

22۴۷/3232 پالک  مالکیت  سند  فقدان  آگهی 
گواهی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  فدائی  شیما  خانم  اینکه  به  نظر 
در  واقع   22۴۷/3232 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  شده 
خورموج بخش 5 خورموج به شماره سریال ۷833۷۹ که به نام شیما فدائی 
صادر گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده و پس از جستجوی کامل 
دریافت نگردیده است مراتب طی بخشنامه ی مورخه ۱۴۰۰/۰8/۰۱ به کلیه 
تبصره  اجرای  در  لذا  است  گردیده  ابالغ  کشور  سراسر  رسمی  اسناد  دفاتر 
عموم  اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱2۰ ماده  اصالحی  یک 
نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  کسی  هر  تا  شود  می  آگهی 
اعتراض خود  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  ۱۰ روز  باشد ظرف مدت  خود می 
شدن  سپری  از  پس  صورت  این  غیر  در  دارد  تسلیم  اداره  این  به  کتبا  را 
مالک صادر  نام  به  المثنی  مالکیت  واخواهی سند  و عدم  قانونی  مقرر  مدت 
اعتبار  درجه  از   ۷233۷۹ سریال  شماره  به  قبلی  مالکیت  سند  و  شد  خواهد 

شد.  خواهد  ساقط 
۱۴۰۰/۰8/۰۴ انتشار:  تاریخ 

ترجمان  عباس  امیر 
دشتی  شهرستان  ثبتی  واحد  رئیس 

م / الف 2۱۷

22۴۷/323۴ پالک  مالکیت  سند  فقدان  آگهی 
نظر به اینکه آقای محمد فدائی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 22۴۷/323۴ واقع در خورموج 
صادر  فدائی  محمد  نام  به  که   ۷833۷8 سریال  شماره  به  خورموج   5 بخش 
گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده و پس از جستجوی کامل دریافت 
نگردیده است مراتب طی بخشنامه ی مورخه ۱۴۰۰/۰8/۰۱ به کلیه دفاتر اسناد 
اصالحی  یک  تبصره  اجرای  در  لذا  است  گردیده  ابالغ  کشور  سراسر  رسمی 
ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهی می شود تا 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف  هر کسی مدعی 
اداره  این  به  کتبا  را  خود  اعتراض  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز   ۱۰ مدت 
تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت مقرر قانونی و عدم 
مالکیت  سند  و  خواهد شد  مالک صادر  نام  به  المثنی  مالکیت  سند  واخواهی 

قبلی به شماره سریال ۷833۷8از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 

۱۴۰۰/۰8/۰۴ انتشار:  تاریخ 
ترجمان  عباس  امیر 

دشتی  شهرستان  ثبتی  واحد  رئیس 
م / الف 2۱5

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان فاقد سند 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  آرای  رسمی 

به شرح ذیل: دلفان  امالک  شهرستان 
لرستان  ۱2 یادگار بخش  ۱۹8 اصلی قریه دره  پالک 

۱-برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰325۰۰3۰۰۰۹۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰6/2۹ به 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۱۹6۱36/86 متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش 
رسمی  مالکیت  از  خروجی  دلفان  شهرستان  ثبتی  واحد  لرستان  استان   ۱2
کنعان  فرزند  کنعانی  علی  و  بگ  اسد  فرزند  یادگار  اسدی  میکائیل  آقایان 
کاکامراد  فرزندان  یادگار  مرادیان  همگی  نورمراد  و  محمد  و  گلمراد  و  بگ 

یادگار  عطایی  و عطابگ  احمد  فرزند  مرادی  شاهمراد  و 
2--برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰325۰۰3۰۰۰۹۷2 مورخ ۱۴۰۰/۰6/2۹ به 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 65۱22/۷۰ متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش 
رسمی  مالکیت  از  خروجی  دلفان  شهرستان  ثبتی  واحد  لرستان  استان   ۱2
کنعان  فرزند  کنعانی  علی  و  بگ  اسد  فرزند  یادگار  اسدی  میکائیل  آقایان 
کاکامراد  فرزندان  یادگار  مرادیان  همگی  نورمراد  و  محمد  و  گلمراد  و  بگ 

یادگار  عطایی  و عطابگ  احمد  فرزند  مرادی  شاهمراد  و 
3--برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰325۰۰3۰۰۰۹۷6 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰3 به 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۱52۴68/56 متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش 
رسمی  مالکیت  از  خروجی  دلفان  شهرستان  ثبتی  واحد  لرستان  استان   ۱2
کنعان  فرزند  کنعانی  علی  و  بگ  اسد  فرزند  یادگار  اسدی  میکائیل  آقایان 
کاکامراد  فرزندان  یادگار  مرادیان  همگی  نورمراد  و  محمد  و  گلمراد  و  بگ 

یادگار  عطایی  و عطابگ  احمد  فرزند  مرادی  شاهمراد  و 
۴--برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰325۰۰3۰۰۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰3 به 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۴۴8۱65/۹۴ متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش 
رسمی  مالکیت  از  خروجی  دلفان  شهرستان  ثبتی  واحد  لرستان  استان   ۱2
کنعان  فرزند  کنعانی  علی  و  بگ  اسد  فرزند  یادگار  اسدی  میکائیل  آقایان 
کاکامراد  فرزندان  یادگار  مرادیان  همگی  نورمراد  و  محمد  و  گلمراد  و  بگ 

یادگار  عطایی  و عطابگ  احمد  فرزند  مرادی  شاهمراد  و 

5--برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰325۰۰3۰۰۰۹۷8 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰3 به 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 8۴5۷3/۰۰ متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش 
رسمی  مالکیت  از  خروجی  دلفان  شهرستان  ثبتی  واحد  لرستان  استان   ۱2
کنعان  فرزند  کنعانی  علی  و  بگ  اسد  فرزند  یادگار  اسدی  میکائیل  آقایان 
کاکامراد  فرزندان  یادگار  مرادیان  همگی  نورمراد  و  محمد  و  گلمراد  و  بگ 

یادگار  عطایی  و عطابگ  احمد  فرزند  مرادی  شاهمراد  و 
6--برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰325۰۰3۰۰۰۹8۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰3 به 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۴۱8۰۹۷/۷8 متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش 
رسمی  مالکیت  از  خروجی  دلفان  شهرستان  ثبتی  واحد  لرستان  استان   ۱2
کنعان  فرزند  کنعانی  علی  و  بگ  اسد  فرزند  یادگار  اسدی  میکائیل  آقایان 
کاکامراد  فرزندان  یادگار  مرادیان  همگی  نورمراد  و  محمد  و  گلمراد  و  بگ 

یادگار عطایی  و عطابگ  احمد  فرزند  مرادی  شاهمراد  و 
۷--برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰325۰۰3۰۰۰۹82 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰3 به 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۱۱۹55/۰۷ متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش 
رسمی  مالکیت  از  خروجی  دلفان  شهرستان  ثبتی  واحد  لرستان  استان   ۱2
کنعان  فرزند  کنعانی  علی  و  بگ  اسد  فرزند  یادگار  اسدی  میکائیل  آقایان 
کاکامراد  فرزندان  یادگار  مرادیان  همگی  نورمراد  و  محمد  و  گلمراد  و  بگ 

یادگار  عطایی  و عطابگ  احمد  فرزند  مرادی  شاهمراد  و 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل 
به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند 

مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف ۱۷۷
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 

۱۴۰۰/۰8/۰۴  : نوبت دوم  انتشار  تاریخ 
پوالدوندی رضا 

دلفان امالک شهرستان  و  اسناد  ثبت  اداره  رییس 

زل
ل ع

ص
ف

از راست: زنده یاد محمدرضا حسن بیگی ، محمود هجرت، سهیل محمودی
اختصاصی دنیای جوانان

بگو که قصد نداری
اذیتم بکنی
مهرداد نصرتی

تو کز نجابت صدها بهار لبریزی
چرا به ما که رسیدی همیشه پاییزی؟

ببین! سراغ مرا هیچ کس نمی گیرد
مگر که نیمه شبی، غصه ای، غمی، چیزی

 تو هم که می رسی و با نگاه ُپر شورت
نمک به تازه  ترین زخم  هام می  ریزی

 خالصه حسرت این ماند بردلم که شما
بیایی و بروی ، فتنه برنیانگیزی

 بخند ! باز شبیه همیشه با طعنه
بگو که: آه! عجب قصه ی غم انگیزی

 بگو که قصد نداری اذیتم بکنی
بگو که دست خودت نیست تا بپرهیزی

 ولی.. . ببین خودمانیم مثل هر دفعه
چرا به قهر، تو از جات برنمی خیزی؟



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

سه شنبه  4  آبان 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1864

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

حسن ریوندي و عالقه به دنیاي بازیگري

ریوندی،  حسن  گذشته  شب 
کمدین و طنزپرداز کشورمان، مهمان 
نخستین قسمت از برنامه رخ به رخ 
بود. در بخشي از این برنامه ریوندی 
در  دارد  دوست  که  بازیگرانی  درباره 
فیلم زندگی اش بازی کنند، گفت: به 

نظرم جواد عزتی در 3۰ سالگی ام، مهران 
مدیری در آینده و رضا عطاران نقش حالم را بازی کند، فیلم خوبی از 
البته می خواهم مردم را به چالش بکشم که کدامیک از  آب درمی آید. 

این بازیگران طنازتر هستند. 
من اوایل به بازیگری عالقه داشتم البته آن روزها که می خواستم 
بازیگر شوم اصال کار خودم را به عنوان کمدین آغاز نکرده بودم. حتی به 
رضا عطاران حدود ۱۰ سال پیش گفتم، می خواهم بازیگر شوم و بازی 

طنز ارائه دهم.

جعفر گودرزي دبیر جشنواره منتقدان شد

هیات  عضو  گودرزی،  جعفر 
و  منتقدان  صنفی  انجمن  مدیره 
به  ایران  سینمایی  آثار  نویسندگان 
عنوان دبیر چهاردهمین جشن بزرگ 
منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 

انتخاب شد. این چهارمین دوره متوالی است 
انجمن صنفی  مدیره  هیات  تصمیم  با  که 
بر  جشن  این  دبیری  مسئولیت  سینمایی،  آثار  نویسندگان  و  منتقدان 
عهده گودرزی گذاشته شده است. با صدور این حکم، دبیرخانه جشن نیز 
فعالیت خود را آغاز می کند. این دوره از جشن با تحوالتی در ساختار و 
در مسیر پویاتر شدن و تاثیرگذارتر شدن بر جریان سینمایی کشور برگزار 
می شود. دوره سیزدهم این جشن بهمن ۱3۹8 برگزار شد و وقفه بین دو 
دوره نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا و منع و محدودیت برپایی بسیاری 

از رویدادها بوده است.

نگین معتضدي در سکانس پایاني رازناتمام

ل  یا سر ل  فینا ی  نس ها سکا
در  روزها  این  ناتمام،  راز  تلویزیونی 
با  است.  ضبط  حال  در  ترکیه  کشور 
اتمام تصویربرداری سکانس های زمان 
حال قصه سریال تلویزیونی راز ناتمام 

امانی  امین  تهیه کنندگی  و  کارگردانی  به 
در تهران، گروه در حال حاضر برای ضبط 
برنامه ریزی ها،  اساس  بر  ترکیه شده اند.  عازم کشور  فینال  قسمت های 
پایان می رسد. راز  آبان در ترکیه به  اواخر  تا  تصویربرداری این سریال 
ناتمام، با محوریت روایت زندگی پر فراز و نشیب شهید محمدجواد باهنر، 
به اتفاق های سال های پس از جنگ و نفوذ دشمن در ارکان دولت در زمان 
حال می پردازد. فرهاد جم، نگین معتضدی، سیدجواد هاشمی، رامین راستاد، 
بهرام ابراهیمی، شهرام عبدلی، مریم کاویانی، مریم خدارحمی، مهدی 
امینی خواه، مسعود رحیم پور و مهدی کوشکی بازیگران این سریال هستند.
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ت
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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

فیلم نیکي کریمي در جشنواره کمبریج

نی  کارگردا به  بای،  تا آ فیلم 
در  کریمی  نیکی  تهیه کنندگی  و 
انگلستان  کمبریج  جشنواره  مسابقه 
با فیلم های این بخش از جمله مامان 
برلین،  طالی  خرس  نامزد  کوچک 
تیتان برنده نخل طالی کن و نماینده 

فرانسه در اسکار،  مموریا برنده جایزه ویژه 
هیات داوران کن و آزادی بزرگ برنده جایزه هیات داوران بخش نوعی نگاه 
کن رقابت خواهد کرد. آتابای، به تازگی در بخش مسابقه آسیاپاسیفیک 
نوامبر در چهلمین دوره جشنواره قدیمی  تا 25  از ۱8  و  حضور داشت 

کمبریج نمایش خواهد داشت. 
علی غیاثوند پخش کننده بین الملل فیلم امیدوار است حضور آن در 
این جشنواره معتبر قدمی موثر در معرفی بهتر فیلم برای پخش و اکران 

در انگلستان و شانس حضور در بفتا باشد.

ما
سین

 

همراه با شوراي عالي سینما

محسن علی اکبری: رئیس جمهور باید در جریان مشکالت سینما باشد

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

این روزها اتفاقي که با مدیریت 
داده،  رخ  سینمایي  سازمان  جدید 
باعث شده تا حواشي مختلفي بین 
اهالي هنر ایجاد شود. تشکیل شوراي 
عالي سینما از سوي محمد خزاعي، 
رئیس جدید سازمان سینمایي، باعث 
یارکشي هاي  حس  عده اي  تا  شده 
در  تازه اي  باندبازي هاي  و  جدید 
با  باشند.  داشته  سینمایي  سازمان 
خصوصا  دیگر  عده اي  حال  این 
معتقد  عالي،  شوراي  همین  اهالي 
از  فراتر  شورا  این  وظایف  هستند 
این  زیاد  کارشناسي  با  و  اینهاست 

اتفاق افتاده است.
محسن علی اکبری که یکي از 
تهیه کنندگان قدیمي و موفق سینما 
اولین  اعضاي  از  یکي  مي باشد، 
شورای عالی سینما مي باشد. او روز 
با دنیاي جوانان،  گذشته در گفتگو 
این شورا گفت:  درباره شکل گیری 
شکل گیری  و  سینما  عالی  شورای 
در  و  بود  کارشناسی  کار  یک  آن، 
چون  هنرمندانی  حضور  با  ادامه 
جعفری  مسعود  میرباقری،  داوود 
جوزانی، شهریار بحرانی و… جلساتی 

را با رییس سازمان سینمایی برگزار 
می کردیم. در این جلسات مشکالت 
و مسائل موجود در جامعه سینما را 
مطرح و خروجی آن با حضور وزیر 
بررسی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
با حضور  آن  نهایت مصوبات  در  و 
در  می شد.  اجرایی  جمهور  رییس 
سینما،  عالی  شورای  فعالیت  دوره 
آن  از  که  داد  رخ  خوبی  اتفاقات 
این مسئله اشاره  به  جمله می توان 
کرد که ما در شورا توانستیم دولت 
بیمه  هنرمندان  تا  کنیم  متقاعد  را 
طالیی شوند، هرچند این اتفاق رخ 
داد اما با پایان کار دولت دهم، بیمه 
طالیی از بین رفت و بیمه دیگری 
نام سرمد جایگزین آن شد که  به 
نبود.  نیازهای هنرمندان  جوابگوی 
 2 دالر  قیمت  بیشترین  که  زمانی 
هزار تومان بود به همه اهالی سینما 
نفری 6۰۰ هزار تومان بن خواربار 
پرداخت شد. از این دست اقدامات 
و  معیشت  حوزه  در  خصوص  به 
بود  خوبی  اقدامات  مهر  مسکن 
که از سوی شورای عالی سینما به 

مرحله اجرا رسید.

این تهیه کننده سینما با اشاره 
از مواردی که  اینکه یکی دیگر  به 
توجه  مورد  سینما  عالی  در شورای 
ایجاد  اولیه  بحث  بود،  گرفته  قرار 
بود  پیشکسوت  هنرمندان  موسسه 
تاکید کرد: این موسسه همچنان به 
کار خود ادامه می دهد، بحث مالیات 
هنرمندان و مشکالت قانونی که در 
این زمینه وجود داشت نیز در شورا 
و با حضور و موافقت رییس جمهور 
اصالح شد. به نظر می آید در حال 
حاضر برای یکسری مباحث کالن 
که  مسائلی  گرفتن  نظر  در  با  و 
فقدان آن در سینما بسیار مشخص 
این شورا  دوباره  است، شکل گیری 
به  باشد،  کارساز  بسیار  می تواند 
یک  ساخت  پروانه  مثال  عنوان 
فیلم صادر می شود اما بعد از تولید، 
پروانه نمایش آن به هر دلیلی صادر 
نمی شود. این مسئله نشان می دهد 
که قانون در برخی از موارد مشکل 
پروانه  که  زمانی  واقع  در  دارد، 
مسئوالن  می شود  صادر  ساخت 
نمایش  پروانه  تا  هستند  موظف 
فیلم را صادر کنند، حال تصور کنید 

پروانه نمایش هم صادر می شود اما 
در نهایت جلوی اکران فیلم گرفته 
می شود مانند فیلم رستاخیز؛ که به 
آن  اکران  جلوی  مختلف  دالیل 
گرفته شد. اینها مسائل و مشکالت 
شورای  در  اگر  که  است  کالنی 
عالی سینما آن هم با حضور رییس 
جمهور مطرح نشود، برطرف شدن 
آن سخت می شود. تصور کنید برخی 
با  از مراجع عظام تقلید هستند که 
ساخت فیلم یا سریال درباره ائمه به 
این  اگر  هستند،  مخالف  دلیلی  هر 
مسائل و مشکالت از سوی رییس 
شود  طرح  تقلید  مراجع  با  جمهور 
بسیار بهتر است. من معتقدم با ایجاد 
یک شورا در حوزه علمیه و بررسی 
حضور  با  دست  این  از  مشکالتی 
نماینده حوزه علمیه و شورای عالی 
سینما می توان به نتایج قابل قبولی 
رسید که در نهایت تبدیل به قانون 
شود تا فیلم ها با رعایت این قوانین 
بتوانند به مرحله اکران برسند. این 
اتفاقات و تصمیم ها در سینمای ایران 
باید در سطح کالن و با حضور رییس 
جمهور گرفته شود و شورای عالی 

برای  بهترین محل  سینما می تواند 
این اهداف است.

این تهیه کننده قدیمي و موفق 
خود  صخبت هاي  ادامه  در  سینما 
درباره جلسات مختلفي که در شوراي 
عالي سینما برگزار شد توضیح داد و 
سینما  عالی  شورای  جلسات  گفت: 
در ابتدا با حضور رییس جمهور وقت 
که در آن زمان محمود احمدی نژاد 
کار  روی  با  اما  می شد،  برگزار  بود 
رییس  روحانی،  دولت حسن  آمدن 
این  در  حضور  به  تمایلی  جمهور 
جلسات نداشت و این مسئله اصال 
رییس جمهور،  نبود، چرا که  خوب 
رییس جمهور همه است. چرا رییس 
جمهور باید مثال در جلسه المپیک 
با  اما  کند  شرکت  پارالمپیک  یا 
نداشته  نمایندگان هنرمندان جلسه 
نشدن  برگزار  می کنم  فکر  باشد!؟ 
به  هنرمندان  با  جلسه هایی  چنین 
نوعی کم لطفی نسبت به آنها بود. 
سینما  عالی  شورای  اگر  واقع  در 
می توانست  دولت  نمی شد،  منحل 
از مصوبات  این 8 سال بخشی  در 
شورای قبلی و یا مصوبات جدید را 

برای سینما اجرایی کند که متاسفانه 
چنین اتفاقی رخ نداد.

وی در پاسخ به این سوال که 
حضور رییس جمهور در شورای عالی 
سینما تا چه اندازه در نفوذ نگاه دولتی 
در سینما تاثیر داشت، بیان کرد: در 
به  احمدی نژاد  که  زمانی  دوره  آن 
جلسات  در  جمهور  رییس  عنوان 
پیدا  حضور  سینما  عالی  شورای 
می کرد، هیچگاه شاهد نگاه دولتی بر 

سینما نبودیم، حتی یکبار هم شاهد 
این نبودیم که رییس جمهور درباره 
با موضوع خاص  فیلم  ساخت یک 
نظر دهد، چرا که اصال وارد جزئیات 
رییس جمهور  واقع  در  نمی شدیم. 
این جلسات مشکالت سینما را  در 
گوش داده و از اعضا راهکار مناسب 
راهکارهای  نیز  شورا  می خواست، 
مورد نظر را ارائه کرده و در نهایت 
رییس جمهور راهکارهای مورد نظر 

را مصوب می کرد.
پایان  در  اکبری  علی  محسن 
می کنم  فکر  گفت:  ضحبت هایش 
در  سینما  عالی  شورای  اعضای 
نمایندگانی  شامل  باید  جدید  دوره 
کانون  تهیه کنندگان،  صنوف  از 
کارگردانان و نویسندگان، 2 نماینده 
از سوی رییس سازمان سینمایی و 
2 نماینده از سوی وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی باشند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

بدون شک الله اسکندري یکي 
از موفق ترین و محبوب ترین بازیگران 
تلویزیون در طول دوران بازیگري اش 
و  سریال ها  در  حضورش  و  بوده 
باعث  متفاوت  و  مختلف  نقش هاي 
شده تا سریال سازان تلویزیوني روي 
او حساب ویژه اي باز کنند ولي او نیز 
سریال هاي  در  بازي  تجربه  اینکه  با 
مدیران  برخي  از  دارد،  را  فراواني 
است  معتقد  و  دارد  تلویزیوني گالیه 
در  را  تغییراتي  باید  صداوسیما  که 
نگرش خود در ممیزي ها داشته باشد 
تا از این وضعیت نجات پیدا کرده و 
بتواند مخاطب از دست رفته خود را بار 
دیگر به قاب جادویي بازگرداند. درواقع 
در سال هاي اخیر بسیاري از هنرمندان 
از سانسورهاي سلیقه اي، ممیزي هاي 
مدیران  برخي  تصمیمات  و  عجیب 
صداوسیما همواره گالیه داشته و حتي 
برخي از آنها عطاي کار در تلویزیون 
جالب  و  بخشیده اند  لقایش  به  را 
اینجاست که در این مدت تلویزیون 
نه تنها تغییر رویه نداده بلکه به نظر 
مي رسد روز به روز بیشتر به تصمیمات 
سلیقه اي مدیران خود پایبند مي شود 
و درنهایت این اتفاقات چیزي جز از 
دست دادن مخاطب را در پیش ندارد.

ه  چهر  ، ی ر سکند ا له  ال
تلویزیون،  محبوب  و  دوست داشتني 
به  خطاب  گفتگویي  در  گذشته  روز 
صداوسیما  سازمان  جدید  مدیران 
گفت کاری کنید فاصله ای که میان 
تلویزیون با خیلی از هنرمندان ایجاد 
تلویزیون  و  برود  بین  از  است  شده 
دوباره به سال های اوج خود برگردد.

الله اسکندري در این گفتگو در 
پاسخ به اینکه به عنوان یک هنرمند 
چه پیشنهادی به رییس جدید سازمان 
صداوسیما دارد؟ اظهار کرد: به عنوان 
یک بازیگر می توانم نظر بدهم و بپرسم 
بینندگانش  زمانی  که  تلویزیونی  چرا 
میلیونی پای آن می نشستند و به خاطر 

تماشای سریال ها، شهر از افراد خالی 
به جایی رسیده که در طول  می شد، 
سال ده ها سریال پخش می شود و ما 
آنها نمی شویم!؟ من در  اصال متوجه 
حوزه کاری خودم نظر می دهم، آنچه 
مسلم است این است که در این سال ها 
صداوسیما باید خودش را به روز می کرد 
که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. تلویزیون 
باید خودش را با شرایط امروز ایران و 
حتی جهان آپدیت کند نه اینکه دائما 
پسرفت داشته باشد و بخواهد هنوزهم 
مانند 2۰ سال پیش برنامه سازي کند!

در  همچنین  اسکندری  الله 
خود  صحبت هاي  از  دیگري  بخش 
تصریح کرد: ما امروز در یک رقابت 
تلویزیون  و  گرفته ایم  قرار  گسترده 
را  به گذشته تالش خود  باید نسبت 
چند برابر کند و جایگاهش را در این 
بازار رقابت حفظ کند، اما متاسفانه در 
این سال ها نه تنها این اتفاق نیفتاده 
و خودش را به روز نکرده، بلکه حتی 
گذشته  دهه های  تولیدات  به  نسبت 
است!  کرده  پیدا  افت  هم  خودش 
برای  تفاق  ا این  چرا  ینکه  ا حاال 
تلویزیون افتاده است، در حد صحبت 
و پیشنهاد کوتاه من و شما نیست و 
تصمیم  و  کارشناسی شود  باید حتما 
باید در  به نظرم  درست گرفته شود. 
زمینه تولید آثار فاخر، تاریخی، جنگی، 
اساسی  تصمیمات  طنز  و  مناسبتی 

گرفته شود.
که  خص  شا یگر  ز با ین  ا
در  سرخ،  خاک  چون  سریال هایي 
چشم باد، رقص پرواز، سال های برف و 
بنفشه و مشق عشق را در کارنامه دارد، 
یادآور شد: به عنوان نمونه سریال های 
۱۰ سال قبل ما واقعا جذاب بودند و 
ما که  دنبال می کردند.  را  آنها  مردم 
به سال های دور نمی رویم. بزرگترین 
مواجه  آن  با  تلویزیون  که  معضلی 
رسانه  تنها  چون  که  است  این  شده 
این  به هر حال شاید  دولتی ماست، 
حس را داشته باشد که مردم فقط آن 
دنبال  را  برنامه هایش  و  می بینند  را 

است،  همینطور  هم  قطعا  می کنند. 
مردم  کوچک،  شهرهای  در  ویژه  به 
خیلی دنبال سینما و حتی سریال های 
شبکه نمایش خانگی نیستند و فقط 
لبته  ا می کنند،  تماشا  را  تلویزیون 
شهر  از  خیلی  من  که  نماند  ناگفته 
که  دیده ام  را  کوچک  روستاهای  و 
نمایش  سریال های  و  دارند  ماهواره 
این  با  خانگی را هم تماشا می کنند. 
دیگر  که  بداند  باید  تلویزیون  حال 
نگاه  تنها صفحه اي نیست که مردم 
مي کنند و مخاطبش هستند، پس باید 

خود را به روز کند.
نظارت  بحث  به  ادامه  در  وی 
صداوسیما بر پلتفرم های نمایش فیلم 
و سریال اشاره کرد و گفت: تولیدات 
با  جدی  رقابت  در  واقعا  پلتفرم ها 
آثار  اتفاقا  و  گرفته اند  قرار  تلویزیون 

مختلف  حوزه های  در  هم  متنوعی 
انتخاب  دلیل  به  شبکه  این  دارند. 
سوژه های متنوع، آزادی های بیشتر در 
پوشش، فضا و داستان ها موفق بوده و 
همین امر باعث شده است که مردم، 
کنند.  استقبال  شبکه  این  از  بیشتر 
ماه های  در  که  بدی  اتفاق  متاسفانه 
تلویزیون  که  بود  این  افتاد  اخیر 
احساس کرد از رقابت جا مانده است 
و بینندگانش در حال ریزش هستند، 
به همین خاطر شبکه نمایش خانگی 
اگر  که  داد  قرار  خود  پوشش  زیر  را 
این اتفاق به شکل اجرایی رخ بدهد، 
عمال پلتفرم ها هم جمع آوری می شوند 

و دیگر برگ برنده ای ندارند.
الله اسکندری در بخشی دیگر 
فاخر  آثار  تولید  بر  صحبت هایش  از 
تاکید  تلویزیون  در  تاریخی  و  جنگی 

کرد و گفت: به عنوان هنرمندی که 
دو دهه است در تلویزیون کار می کند 
و در حوزه های دفاع مقدس، تاریخی 
تاکنون  داشته ام،  همکاری  جنگی  و 
که  کرده ام  کار  سریال   ۱2 الی   ۱۰
خوشبختانه  شد.  دیده  هم  آنها  همه 
بودم  خوش شانسی  بازیگران  جزو 
که حضورم در مجموعه های باارزش 
این  فرصت  و  خورد  رقم  تلویزیون 
فعلی  مشکل  اما  داشتم،  را  حضور 
کارها  اینگونه  دیگر  که  است  این 
آن  شاهد  دیگر  ما  و  نمی شود  تولید 
سریال های تاریخی و جنگی قبل در 
آن  با  مخاطب  که  نیستیم  تلویزیون 
همه ذوق و شوق پای آنها می نشست. 
سال های پیش حداقل سالی یک الی 
تلویزیون  برای  دو کار خوب و فاخر 
این  دیگر  االن  ولی  می شد  ساخته 

اتفاق نمی افتد.
به  خطاب  همچنین  بازیگر  این 
کرد:  تاکید  جدید صداوسیما  مدیران 
دوستان  که  است  این  ما  توصیه 
آمده اند  ریاست  مقام  در  که  جدیدی 
حاضر  حال  در  شوند.  روز  به  کمی 
بیشترین انتقادی که به صداوسیما وارد 
کارهاست.  محتوایی  بحث  به  است، 
به نظرم باید کمی سیاستگذاری ها را 
تغییر داد و فضا را باز گذاشت تا بتوان 
پروژه های متنوع تری تولید کرد و در 
واقع کاری کرد تا فاصله ای که میان 
خیلی از هنرمندان با تلویزیون افتاده 
از بین برود و دوباره تلویزیون به اوج 

سال های قبل خود برگردد.
روزها  این  که  اسکندری  الله 
مشغول بازی در سریال تاریخی جشن 
سربرون است، در پایان صحبت هایش 
این  سرمایه های  هنرمندان  گفت: 
شوند  حفظ  باید  و  هستند  مملکت 
به  بیشتر  باید  تلویزیون  به خصوص 
هنرمندان بها بدهد. خیلی از هنرمندان 
دلشان می خواهد شرایط تغییر کند و 
در  امیدوارم  بیفتد.  جدید  اتفاق  یک 
سیاست های جدید صداوسیما به این 

نگاه ها توجه داشته باشند.

چند توصیه به مدیران صداوسیما...

الله اسکندري: صداوسیما باید تغییر نگرش و تغییر سیاست بدهد


