
یک استاد د انشگاه مطرح کرد؛

اقتصاد کشور معلول تحریم های خارجی و خود تحریمی داخلی 

سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  توسعه  معاون 
بهزیستی کشور از ارائه وام ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد 
چهار درصد و بازپرداخت هفت ساله برای افرادی که اعتیاد 

را ترک می کنند، خبر داد.
روز سه شنبه در نشست صمیمانه سفیران  فاطمه رضوان مدنی 
زندگی که با هدف توسعه ظرفیتهای کارآفرینی و اشتغال آسیب دیدگان 
با مواد مخدر، هنرمندان  با حضور برخی سئوالن ستاد مبارزه  اعتیاد و 

و پیشکسوتان عرصه ورزش در شرکت تولیدی رویال آسایش واقع در 
شهرکت صنعتی چهاردانگه برگزار شد، گفت: سازمان بهزیستی از سال 
۱۳۸۵ تسهیالت کم بهره را در اختیار معتادان بهبود یافته قرار داد اما بعد 
از مدتی متوجه شد تنها ارائه تسهیالت کم بهره کافی نیست، بنابراین 
از سال ۱۳۹۳ بحث آماده سازی شغلی را مطرح، دنبال و با تدوین شیوه 
نامه، آماده سازی شغلی بهبودیافتگان را به استان ها ابالغ و پیگیری کرد.
صفحه 2

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛

بازگشایی مدارس متوسطه از 15 آبان
ابتدایی در دست بررسی!

سازمان حمایت تکلیف تایرسازان را روشن کند
تایر  صنعت  انجمن  رئیس  نایب 
تاثیرگذار  عوامل  تشریح  ضمن  ایران 
ویژه  به  و  تولید  هزینه های  افزایش  بر 
مشکالت در واردات مواداولیه خارجی مورد نیاز و 
افزایش چشمگیر هزینه های حمل ونقل، خواستار 
تایید افزایش قیمت ها توسط سازمان حمایت شد.
صنعت  پیرامون  اخیر  حواشی  راستای  در 
افزایش قیمت ها، حمیدرضا  تایر به ویژه در بحث 
عبدالمالکی، ضمن اشاره به اینکه از مردادماه سال 
جاری بحث افزایش قیمت  تایر شکل گرفت، تاکید 
کرد که همه مستندات، اعداد و ارقام از روز دوشنبه 

)۳ آبان( به سازمان حمایت اعالم می شود.
صفحه ۳

مدیرکل راه و شهرسازی: 

محور ارتباطی سیروان به مرکز ایالم
 ۸کیلومتر کوتاهتر می شود

4
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ۹۰ میلیون تن است

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1865- چهارشنبه 5  آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
هربار باید فیلم او 

را از یك زاویه 
جدید ببیند!

6ورزش
حسین وفایی
 اُ سالیوان را 

نابود کرد!

5صنعت

اصغر فرهادي بدون شك حاال برترين چهره سينماي ايران در 
عرصه بين الملل به شمار مي رود و حاال قرار است فيلم او بار 
ديگر در اسكار حضور داشته باشد و طبيعتا اگر او بتواند يك 
اسكار ديگر به دست بياورد، در اين زمينه در سينماي جهان 

ركورددار خواهد شد.

حسين وفايی ملی پوش اسنوكر ايران كه در انتخابی مسابقات 
مسترز آلمان ۲۰۲۲ شركت كرده است در مهمترين رقابت 
خود )دوشنبه شب، سوم آبان( به مصاف ستاره اسنوكر جهان 
يعنی رونی اُ ساليوان رفت و موفق شد با نتيجه قاطع  ۵ بر 

صفر به پيروزی برسد.   

دنيای جوانان : كيفيت محصوالت يكی از اولويت های شركت 
های بزرگ به منظور جلب رضايت مندی مشتری است ، در 
نقل  و  در حمل  استفاده  به سبب  فوالدی  واقع محصوالت 
عمومی و مصارف ساختمانی ، بايد دارای استاندارد و كيفيت 

عالی باشند زيرا به امنيت مردم گره خورده است

تولید محصوالت با 
کیفیت مورد نیاز بازار 
از اولویت های ذوب 

آهن اصفهان است

وام 1۰۰ میلیون تومانی کم بهره برای معتادان بهبود یافته  ذخیره ۲.۸ میلیارد سوخت مایع 
در نیروگاه های کشور

برای  سیزدهم  دولت  و  نفت  وزارت  عزم  از  نفت  وزیر 
الحمداهلل  گفت:  و  داد  خبر  ترکمنستان  به  گازی  بدهی  پرداخت 
مختلف  بخش های  در  نفت  صنعت  مدیران  تدابیر  و  تالش  با 
بیش از 2.۸ میلیارد لیتر سوخت مایع در مخازن نیروگاه ها و صنایع عمده 

ذخیره شده است.
صفحه ۳

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
وقت  اسرع  در  انرژی  کمیسیون  کرد:  تاکید  اسالمی، 
ابعاد اختالل پیش آمده در سامانه هوشمند سوخت را 
بررسی خواهد کرد اما اکنون امکان سوخت گیری در جایگاه ها با 
نرخ ۳ هزار تومان وجود دارد.مصطفی نخعی با اشاره به مشکل ایجاد 
شده در استفاده از کارت های سوخت بیان کرد: متاسفانه اختاللی در 

سامانه هوشمند سوخت به وجود آمده که مسئوالن در شرکت ملی 
پخش و فرآورده های نفتی در حال پیگیری آن هستند اما با دستور 
وزیر نفت امکان سوخت گیری در جایگاه ها با نرخ ۳ هزار تومان و 
نفت و گاز با نرخ ۶۰۰ تومان فراهم است و تیم های پشتیبان سامانه 

هوشمند در استان ها نسبت به راه اندازی سامانه اقدام کرده اند.
صفحه 2

بحث گران کردن بنزین شایعه است!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

2۰۰۰۰۹۳4۹۸۰۰۰۳4۶ شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای ۹۸4۰۰۱۸ مناقصه شماره ۱4۰۰/۰۰7 شماره مناقصه و تقاضا 

خرید فیلتر موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

۶4۵.۰۰۰۰.۰۰۰ 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 

۱2۳4۰2/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹4/۰۹/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار
۱2.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال مبلغ برآوردي مناقصه

۵ 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 ۱۵ و ۱۶- ساختمان امور 
کاال-اداره خرید پاالیشگاه ششم آدرس مناقصه گزار

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله ای

نوبت دوم
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:

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.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  44-۳۶-۰77۳۱۳۱۸۳۳۵ تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي شناسه آگهی :۱2۱۰۵۵۶

آگهي
 مناقصه عمومی 

 چاپ اول)نوبت دوم(
شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های بیمه واجد شرایط واگذار نماید :

مدت اجرا)ماه( صالحیتسپرده شرکت در مناقصه)ریال(برآورد اولیه )ریال(پروژه

بیمه تکمیلي کارکنان( رسمي،پیماني،قراردادي
،شرکتي،حجمي)و سایر بیمه هاي شهرداري و 

سازمان هاي تابعه به شرح جدول ذیل
۵۸/22۱/4۰۰/۰۰۰2/۹2۰/۰۰۰/۰۰۰

 توانگری 2 و ۱ سطح دارابودن
 بیمه بخشنامه آخرین اساس بر
ایران اسالمی جمهوری مرکزی

 یک سال

تعدادعنوان بيمه نامهرديف

بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان)طرح 1(1
بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان )طرح 2(

1
1

1بيمه نامه عمر و حوادث گروهي كاركنان2

1بيمه نامه مسئوليت جامع شهرداري3

6بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان4

5بيمه نامه مسئوليت در قبال زيان وارده به اشخاص ثالث5

22بيمه نامه آتش سوزي6

151بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل7

30بيمه نامه بدنه اتومبيل8
تبصره۱: با توجه به اهمیت موضوع، تنها شعب و سرپرستی های استان قادر به شرکت در این مناقصه می باشند. 

تبصره2:تنها یک شعبه یا سرپرستي از هر شرکت بیمه مي تواند در این مناقصه شرکت نماید.
- متقاضیان محترم می توانند از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۰/۰7/2۸ تا ساعت ۱2 روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۰۸/۰۸  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس 
از بررسی. پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب ۰۱۰۵7۰7۰۳۹۰۰7  نزد بانک ملی واریز و به 

همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت ۱2 روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۰۸/۰۸ لغایت ساعت ۱2 روز سه شنبه مورخ  ۱4۰۰/۰۸/۱۸ به سامانه ستاد ارسال نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد از ساعت ۱2 شنبه مورخ ۱4۰۰/۰۸/۰۸ لغایت ساعت ۱2 روز سه شنبه مورخ  ۱4۰۰/۰۸/۱۸ می باشد. 

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  ۱4۰۰/۰۸/۱۹  روز چهارشنبه راس ساعت ۱۳ می باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ۳۵۱۵۶22۵  -۰۱۱ می باشد.

http://www.babolcity.ir
محمدقاسم دابوئیان طبري
سرپرست شهرداري بابل  

شناسه آگهی : ۱2۰۹7۵۵

شرح آگهی 1:
آگهی مزایده عمومی

    FRW103              )نوبت اول(
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران--ساری در نظر دارد درراستاي اعمال ماده ۳قانون حفاظت و به استناد مجوز شماره ۱4۰۰/۳/2۱۸۵۵ مورخ ۱4۰۰/7/۱۵ صادره ازناحیه معاونت محترم امور جنگل 
سازمان جنگل ها ،مراتع وآبخیزداري کشور و در چارچوب سیاست هاي دولت محترم جمهوري اسالمي ، احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی آالشت شهرستان سوادکوه را با رعایت قوانین و 
مقررات جاري به  اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید. لذا متقاضیان بابت کسب اطالعات و دریافت اسناد و مدارک و جهت شرکت در آگهي مزایده مي توانند از تاریخ انتشار آگهي نوبت اول تا ساعت 
۱۸روز دوشنبه  مورخ ۱4۰۰/۸/۱۰ به دبیرخانه اداره کل واقع در ساري – انتهاي بلوارپاسداران مراجعه نمایند و مهلت تحویل پیشنهادها به آدرس فوق الذکرتا ساعت ۱۸ روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۰/۸/2۰   بوده و زمان 

بازگشایی پاکت ها رأس ساعت۱۰صبح روز شنبه  مورخ ۱4۰۰/۸/22  می باشد.
* هزینه های کل اجرای تعهدات طرح ) بدون احتساب بهره مالکانه( برای ۱۵ سال با توجه به تعهدات 2۰4/۶۳4/۶۶۶/۰۰۰  ریال برآورد شده که باید بوسیله برنده آگهی مزایده )مجری طرح( و بر اساس برنامه های 

زمانبندی هزینه گردد.
* مبلغ سپرده شرکت در آگهی مزایده به مبلغ 4/۰۹۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال برابر آیین نامه تضمین در معامالت دولتی مصوبه ۹4/۹/22 هیأت محترم وزیران می باشد که به صورت یکی از روش های ذیل تهیه و در پاکت 

الف تسلیم نمایند.
۳-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(۳ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.

4-سایر شروط و تعهدات در متن آگهی ذکر خواهد شد.
۵- محل دریافت ، تحویل اسناد، وگشایش پیشنهادها ،سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir  می باشد.

شرح آگهی 2 :
    FRW103              )آگهی مزایده عمومی)نوبت اول

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری در نظر دارد نسبت به  فروش درختان سیل آورده بستر رودخانه سیل آورده سنه کوه از توابع شهرستان میاندرود واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان میاندرود موضوع پروانه قطع شماره ۱4۰۰/42/۱4۹7۵ مورخ ۱4۰۰/7/۱۸ به حجم ۹7/2۸۵ متر مکعب چوب آالت صنعتی و ۳/۸۵ متر مکعب چوب آالت هیزمی و مجموعاً به حجم ۱۰۱/۱۳۵ متر مکعب اقدام نماید.
۱- عالقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۸/۱۰ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir اسناد مزایده را دریافت نمایند.

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها، تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۸/۱۵ و گشایش پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۱4۰۰/۸/۱۶ می باشد.
۱- مبلغ کارشناسی به ازای هر مترمعب براساس سیاهه نشانه گذاری ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مجموعا قیمت کل پایه کارشناسی ۱/۸2۰/4۳۰/۰۰۰ریال  می باشد.

۳- تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب IR4۶۰۱۰۰۰۰4۰۵۳۰42۱۰7۵۵۰۵۸4 با شناسه حساب ۹۶۸۱۳۹۰۵۳۱۱۳۹۰۵۳۰۰۰۰۰۰۰7۵۵۰۵۸4 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم FRW۱۰۵/۰ تهیه و ارایه گردد.

4-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(۳ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
4-سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

۵- محل دریافت ، تحویل اسناد، وگشایش پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  صورت می پذیرد.
شرح آگهی 3 :

    FRW103              )آگهی مزایده عمومی)نوبت اول
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری در نظر دارد نسبت به  فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده ناشی از سیل واقع در بستر جریانی رودخانه سیالبی سری های اسبوکال و دیوا از طرح حفاظتی کارسنگ رود از توابع 
شهرستان سوادکوه شمالی واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه شمالی موضوع پروانه قطع شماره ۱4۰۰/42/۱4۵۶۰ مورخ ۱4۰۰/7/۱۱ به حجم ۱2۰7/۰7۹ متر مکعب چوب آالت صنعتی و ۵4/۵۱7 متر مکعب 

چوب آالت هیزمی و مجموعاً به حجم ۱2۶۱/۵۹۶ متر مکعب اقدام نماید.
۱- عالقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت  ۱۸روز دوشنبه مورخ ۸/10/ 1400با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir اسناد مزایده را دریافت نمایند.

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها، تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۸/۱۵ و گشایش پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۱4۰۰/۸/۱۶ می باشد.
۱- مبلغ کارشناسی به ازای هر مترمعب براساس سیاهه نشانه گذاری ۲0/000/000 ریال و مجموعا قیمت کل پایه کارشناسی ۲5/۲31/9۲0/000ریال  می باشد.

۳- تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  ۱/2۶2/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب IR4۶۰۱۰۰۰۰4۰۵۳۰42۱۰7۵۵۰۵۸4 با شناسه حساب ۹۶۸۱۳۹۰۵۳۱۱۳۹۰۵۳۰۰۰۰۰۰۰7۵۵۰۵۸4 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم FRW۱۰۵/۰ تهیه و ارایه گردد.

4-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(۳ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
4-سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

۵- محل دریافت ، تحویل اسناد، وگشایش پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  صورت می پذیرد.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری

اصالحيه 
تجدید مزایده 
شهرداري مالرد

پیرو آگهي مورخ ۱4۰۰/۸/۳ دریافت وتحویل اسناد مزایده 
مذکور از تاریخ ۱4۰۰/۸/۵ لغایت ۱4۰۰/۸/۱۵ و زمان بازگشایي 

نیز ۱4۰۰/۸/۱۵ مي باشد.

صفحه ۳

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: 
مردم  رفاه  و  زندگی  سطح  می خواهیم  ما 
باال رفته و فاصله طبقاتی کم شود و مردم 

با عزت و سربلندی زندگی کنند.
سید محمد حسینی در جلسه شورای 
استان زنجان و در جمع مسئوالن  اداری 
باشکوه  برگزاری  به  اشاره  با  استان  این 
استان  شهید   ۳۵۳۵ بزرگداشت  کنگره 
شهید   ۱۳7 یادواره  اجالسیه  و  زنجان 
طارم،اظهار کرد: همه ما مدیون و وام دار 
ایثار  فرهنگ  بتوانیم  باید  و  شهدا هستیم 
کنیم  منتقل  جوان  نسل  به  را  شهادت  و 
که یکی از راههای این موضوع برگزاری 

همین یادواره ها و اقداماتی مانند ساخت 
راهیان  اردوهای  برگزاری  و مستند،  فیلم 

نور  است.
ز  ا مسئوالن  ینکه  ا ن  بیا با  وی 
سیزدهم  دولت  شکل گیری  ابتدای  همان 
فعالیت خود را با سرعت آغاز کردند، گفت: 
گرفتاری ها مسائل و مشکالت مردم زیاد 
بیرونی  مسائل  کاری ها،  کم  برخی  است، 
و  اشتباهات اقتصادی هم دست به دست 
هم دادند و مشکالتی را برای مردم ایجاد 
کردند، اما امروز همه مسئوالن باید دست 
شرایط  انشاهلل  تا  دهند،   هم  دست  به 

بهتری حاکم شود.

معاون رییس جمهوری:
می خواهیم سطح زندگی و رفاه مردم باال رود
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سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
بحث گران کردن بنزین شایعه است!

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: کمیسیون 
انرژی در اسرع وقت ابعاد اختالل پیش آمده در سامانه هوشمند سوخت را بررسی 
با نرخ ۳ هزار تومان  اما اکنون امکان سوخت گیری در جایگاه ها  خواهد کرد 

وجود دارد.
های  کارت  از  استفاده  در  ایجاد شده  به مشکل  اشاره  با  نخعی  مصطفی 
سوخت بیان کرد: متاسفانه اختاللی در سامانه هوشمند سوخت به وجود آمده که 
مسئوالن در شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی در حال پیگیری آن هستند 
اما با دستور وزیر نفت امکان سوخت گیری در جایگاه ها با نرخ ۳ هزار تومان و 
نفت و گاز با نرخ ۶۰۰ تومان فراهم است و تیم های پشتیبان سامانه هوشمند در 

استان ها نسبت به راه اندازی سامانه اقدام کرده اند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در ادامه، تصریح کرد: 
به هیچ عنوان بحث گران کردن حامل های انرژی شامل بنزین و نفت و گاز 
مطرح نیست. مسائلی که در این خصوص مطرح می شود فقط شایعه است لذا 

خواهشمندم مردم عزیز به این شایعه ها توجهی نکنند.
وی در ادامه تاکید کرد: کمیسیون انرژی در اولین فرصت برای رسیدگی 
به ابعاد موضوع و علل به وجود آمدن مشکل ورود خواهد کرد. جای هیچ نگرانی 
نیست و از مردم خواهشمندم اگر نیازی ندارند فعال به جایگاه های سوخت مراجعه 

نکنند. به زودی مشکل حل خواهد شد

نماینده مجلس:
عمل مسئوالن باید بيش از زبان شان بر آنچه می گویند، شهادت 

دهد
اسالمی گفت:  در مجلس شورای  و سلطانیه  ابهر، خرم دره  مردم  نماینده 

عمل مسئوالن باید بیش از زبان شان بر آن چیزی که می گویند، شهادت دهد.
حجت االسالم حسن شجاعی( در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه ابهر، با 
اشاره به روایتی از حضرت علی )ع( اظهار کرد: امیرالمومنان علی )ع( فرمودند: 
از تعلیم دیگران، به  باید پیش  هر که خود را در مقام پیشوایی مردم قرار دهد 
تعلیم خود بپردازد و پیش از آن که زبانش را تربیت کند، باید رفتار خود تربیت 
کرده و کسی که آموزگار و مربی خود باشد، بیشتر سزاوار بزرگداشت است تا آن که 

آموزگار و مربی دیگران است.
وی با یادآوری اینکه اگر این فرمایش حضرت علی )ع(  مورد توجه مردم و 
به ویژه مسئوالن قرار گیرد، نقش موثری در زندگی ایفا خواهند کرد، ادامه داد: 

عمل مسئوالن باید بیش از زبان شان بر آن چیزی که می گویند، شهادت دهد.
شجاعی با بیان اینکه انتظارات مردم از مسئوالن و روحانیت قبل و بعد از 
انقالب فرق کرده که اگر به این تفاوت ها توجه نشود، اعتماد مردم آسیب خواهد 
دید، تصریح کرد: تا دیروز مردم نهج البالغه را از زبان ما می شنیدند ولی امروز 

مردم انتظار دارند نهج البالغه در سیره مسئوالن  جاری شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر گوش مردم نسبت به شنیدن نهج البالغه ضعیف 
شده است، دلیلش ضعف در تدین یا قدرنشناس بودن مردم نیست، افزود: اگر عمل 
به نهج البالغه در سیره زندگی مسئوالن جاری باشد آنگاه مردم نیز گوش شان 

برای شنیدن باز است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی، با یادآوری اینکه بعد از 
نبی مکرم اسالم )ص(، جامعه پر از دنیاپرستی و حب به دنیا شده بود اما نهج البالغه 
مملو از پرهیز از دل بستن به دنیا است، گفت: پرهیز از دنیاپرستی باید موردنظر 
همگان به ویژه مسئوالن باشد، زیرا همه ما در دنیا و آخرت باید پاسخ گوی عمل 
خود باشیم.این مسئول، نماز جمعه را مهم ترین محل برای احقاق معارف حق دانست 
و سنگر امامت جمعه را به عنوان مهم ترین کانون برای اجرای سیره حضرت علی 
)ع( و پمپاژ معارف نهج البالغه در جامعه عنوان و خاطرنشان کرد: مسئوالن باید 

همانند گذشته همکاری الزم را با نهاد نمازجمعه داشته باشند.
شجاعی با بیان این مطلب که به برکت انقالب اسالمی در کشورمان شاهد 
توسعه نماز جمعه در سراسر کشور هستیم، یادآور شد: نمازجمعه کانون تقوا است 
و اگر شخصی مستمرا در نمازجمعه حاضر شود، این حضور در افزایش تقوا و در 

زندگی فردی و اجتماعی تاثیرگذار است.

درخواست پليس راهور برای لغو ممنوعيت تردد شبانه
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از طرح درخواست لغو ممنوعیت 

تردد شبانه به ستاد کرونا استان خبر داد.
سردار محمد حسین حمیدی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
گفت: قوانین مختلفی برای بهبود هوای تهران وضع شده اما کافی نیست چرا که 
قانون هوای پاک نیاز به بازنگری دارد. همچنین باید سازمانها را نسبت به تکالیف 
شان مکلف کرد واز طرفی حمل و نقل عمومی فرسوده است و تعداد آنها کم است 
و بیشترین آلودگی مربوط به حمل و نقل عمومی است.هر موتور سیکلت سه برابر 
خودرو آلودگی ایجاد می کند. در شرایط کرونا نیز استفاده از موتورسیکلت افزایش 

پیدا کرده است.
وی ادامه داد: امیدواریم دستگاهها به تکالیف خود عمل کنند تا ما هم و غم 
مان آمدن باد برای رفع مشکل آلودگی هوا نباشد و بتوانیم مانند بسیاری از کشورها 

این مشکل را برطرف کنیم.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: پلیس نمی تواند بدون سیستم و سامانه 

۸ میلیون دستگاه و موتورسیکلت را صرفا با ماموران کنترل کند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه 
آرام آرام به شرایط قبل از کرونا بر می گردیم هنوز به اوج ترافیک نرسیدیم و تقریبا 

ساعت 2۱ بزرگراهها به حالت عادی خود باز می گردد.
او با اشاره به ساعت طرح ترافیک گفت: طرح ترافیک از ساعت ۸:۳۰ آغاز 
می شود این ساعات به افرادی که قصد دارند با وسیله نقلیه خود تردد کنند، کمک 
می کند. بنابراین افزایش سفر را در سطح شهر شاهد هستیم و ۳7 درصد افزایش 
سفر را شاهد هستیم البته نسبت به شرایط قبل از کرونا ۳۳ درصد کاهش استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی را داریم و استفاده از این وسایل به یک سوم رسیده است.

وی ادامه داد: مردم به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی حاضر به استفاده از 
حمل و نقل عمومی نیستند اما به هر میزان که رجوع مردم به حمل و نقل عمومی 
بیشتر باشد ترافیک کمتر می شود. همچنین محدودیت تردد شبانه در ایجاد ترافیک 

تا قبل از ساعت 22 تاثیرگذار است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: اصالح ساعات 
کاری، اصالح ساعات طرح ترافیک و لغو محدودیت شبانه از درخواست های پلیس 
بوده است. ما تقاضا داریم طرح ترافیک به شرایط قبل از کرونا بازگردد. هنوز بارندگی 
در تهران شروع نشده و شاهد ترافیک هستیم اگر بارندگی در تهران آغاز شود با 

مشکالت بیشتری مواجه خواهیم شد.
با کرونا و شورای  استانی مقابله  به ستاد  را  پیشنهاداتمان  ما  داد:  ادامه  وی 

عالی ترافیک داده ایم.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدای 
سال 27۵ نفر از همشهریان را از دست دادیم، گفت: در سال حدود ۶۰۰ نفر در 
تصادفات جان خود را از دست می دهند و ما تالش کرده ایم در دو سال گذشته این 
روند را کاهش دهیم.  ۱۰۸ عابر به دالیل مختلف از جمله عبور از عرض بزرگراه، 
عدم پل زیرگذر و روگذر فوت کرده اند. ۱۰ الی ۱۵ درصد تردد موتورسیکلت نسبت 
به قبل از کرونا بیشتر شده است. همچنین ۱۱۰ هزار نفر از موتورسواران آموزش 

های الزم را از طریق طرح موتوریار دیده اند.
وی ادامه داد: شهر در تسخیر موتورسواران متخلف است. ما می خواهیم شهرمان 
منضبط شود و صرفا صحبت نمی کنیم. باید در این خصوص جمعی فکر کنیم و به 
دنبال رضایت بخشی از جامعه نباشیم و آن بخش از جامعه را که به دلیل رفتارهای 
اشتباه موتورسواران آسیب می بینند را هم مورد توجه قرار دهیم. ما از نظارت همه 

صاحبنظران در این زمینه استفاده می کنیم.
باقی  پارکینگ  در  موتورسیکلت  هزار   ۶۰ الی   ۵۰ همچنان  داد:  ادامه  وی 
از نمایندگان  مانده است. ما به دنبال رفع کاستی های طرح موتوریار هستیم و 
برای  طرحی  اگر  تا  می کنیم  درخواست  هستند  مخالف  طرح  این  با  که  مجلس 
سرقتی،  موتورهای  توقیفی  های  موتورسیکلت  در  دهند.  ارائه  دارند  آن  اصالح 

شکایتی و ... نیز داشته ایم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛

بازگشایی مدارس متوسطه از 15 آبان، ابتدایی در دست بررسی!
سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش در پاسخ به پرسشی 
از  اخبار ضدونقیض  بر  مبنی 
بازگشایی مدارس نظیر اظهارات رئیس 
اختیاری  بر  مبنی  آموزش  کمیسیون 
بودن حضور در مدارس اظهار کرد: اگر 
ما مسئول بازگشایی هستیم، مردم باید 

حرف ما را گوش بدهند.
علیرضا کاظمی در حاشیه مراسم 
تحولی سواد حرکتی  از طرح  رونمایی 
رویکرد  با  ابتدایی  دوره  آموزان  دانش 
ترویج  و  بنیادین  مهارت های  توسعه 
سبک زندگی سالم با بیان اینکه سواد 
از  یکی  و  است  مهم  همیشه  حرکتی 
ساحت های تعلیم و تربیت در سندتحول 
بنیادین، تربیت زیستی و بدنی است که 
حرکتی  سواد  همین  آن  اساس  و  پایه 
پایه  بدنی  تربیت  ساحت  گفت:  است 
اگر  و  است  تربیتی  دیگر  ساحت های 
باشد  نداشته  سالمی  جسم  دانش آموز 
با  نیز  حوزه ها  سایر  در  توانمندی اش 
به  نمی تواند  و  می شود  مواجه  مشکل 
پیش بینی  سند  در  که  اجتماعی  رشد 

کردیم دسترسی پیدا کند.
حرکتی  سواد  اهمیت  افزود:  وی 
در دوران کرونا مضاعف است و یکی 
خانواده ها  امروز  که  آسیب هایی  از 
شده ایم  روبه رو  آن  با  فرزندانمان  و 
کم تحرکی و بی تحرکی است. این امر 
نیز  دانش  نیازمند  کودکان  در  به ویژه 
هست. برای امسال بسته تحولی سواد 
حرکتی طراحی شده و تالش می کنیم 
اولیه  ارزیابی  و  غربالگری  یک  هم 
برای خانواده ها ارائه دهیم و هم بعد از 
24 جلسه تمرین  مبتنی بر دانش های 
متناسب با هر دوره، ارزیابی های ثانویه 
و  دستاورد  بعد  و  دهیم  انجام  نیز  را 
به  و  تعیین  را  بسته  این  اثربخشی 

مخاطبان عرضه کنیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه سوادحرکتی پایه بسیاری 
از فعالیت های بعدی ما می تواند باشد و 
دستاوردهای خوبی هم در حوزه دانشی 
و هم حوزه مهارتی دارد گفت: اهمیت 
توجه  قابل  بیشتر  منظر  این  از  دوره 
دارد  تمرکز  ابتدایی  دوره  بر  که  است 
و منجر به نهادینه شدن ورزش در آنها 
می شود. برنامه سواد حرکتی شامل کل 
دوره ابتدایی می شود و طبق برنامه ریزی 
باید تا قبل از عیدنوروز به  انجام شده 

اتمام برسد.
پرسشی  به  پاسخ  در  کاظمی 
مبنی بر اخبار ضدونقیض از بازگشایی 
مدارس نظیر اظهارات رئیس کمیسیون 
آموزش مبنی بر اختیاری بودن حضور 
مسئول  ما  اگر  کرد:  اظهار  مدارس  در 
ما  باید حرف  مردم  بازگشایی هستیم، 
را گوش بدهند. اگر جزئیات بازگشایی 
را از ما می خواهید، ما توضیح داده ایم. 
با هماهنگی ستاد  را  بازگشایی  الگوی 

و  تدوین  ماه  شهریور  در  کرونا  ملی 
ابالغ کردیم و بر اساس همان مصوبه 
و  بهداشت  وزارت  پیش بینی های  و 
و  روستایی  مدارس  بود  قرار  ستادملی 
که  باشند  باز  مهرماه  اول  از  عشایری 

4۵ درصد مدارس ما باز هستند.
وی ادامه داد: برای مابقی مدارس 
نیز طراحی کردیم که از اول آبان ماه 
بین  و  کنند  آغاز  را  بازگشایی  فرایند 
۱۵ آبان تا اول آذر با توجه به شرایط 
مدرسه  در  باید  که  اقداماتی  و  مدرسه 
دهند.  انجام  را  بازگشایی  شود،  انجام 
مصوبه ستادملی کرونا روشن است. در 
مصوبه گفته شده که مدارس متوسطه 
اول از اول آذر و مدارس متوسطه دوم 
از ۱۵ آبان بازگشایی می شوند که هیچ 

منافاتی با الگوی ما ندارد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
در پاسخ به اینکه آیا این گفته شما با 
وزارت  )سخنگوی  کمرئی  اظهارات 
بازگشایی  بر  مبنی  پرورش(  و  آموزش 
اول  از  آموز  دانش   ۳۰۰ زیر  مدارس 
خیر،  کرد:  اظهار  ندارد؟  مناقات  آبان 
اینها هیچ تضادی با هم ندارند، فرایند 
کمتری  جمعیت  که  مدارسی  ارزیابی 
دارند از اول آبان شروع شده و از نیمه 
دوم هم آغاز بازگشایی صورت می گیرد. 
انجام  آموزان هم  دانش  واکسیناسیون 

شده است.
می دهیم  قول  کرد:  تاکید  وی 
مدارس از نیمه آبان تا اول آذر بازگشایی 
شوند و تفاوت بین ۱۰ روز و ۵ روز و یک 
هفته مهم نیست و مدیران ما آمادگی 

بازگشایی مدارس را دارند.
کاظمی درباره وضعیت بازگشایی 
مدارس ابتدایی نیز اینگونه توضیح داد: 
برای دوره ابتدایی در طراحی اولیه ای 
مدارس  بین  تفاوتی  دادیم  انجام  که 
نشده  قائل  دوره ها  مابقی  و  ابتدایی 
بودیم، دلیلش هم این بود که بازگشایی 
را در آن زمان به واکسیناسیون دانش 
یک  تنها  بودیم.  نزده  گره  آموزان 
نش  ا د سیون  کسینا ا و بحث  تبه  مر
ابتدایی مطرح شد که آن هم  آموزان 
مسکوت ماند، زیرا در هیچ کجای دنیا 
کشور   ۱۱7 امروز  است.  نشده  انجام 

کرده اند  باز  کامل  را  مدارسشان  دنیا 
واکسیناسیون  به  را  آن  اینکه  بدون 
دانش آموزان گره بزنند. امیدواریم این 
ابتدایی در  موضوع برای دانش آموزان 

ستادملی کرونا مطرح شود.
خدمت  نامه ای  داد:  ادامه  وی 
ایشان  و  کردیم  تقدیم  رئیس جمهور 
بع  تا ست.  ا ه  د ا د بررسی  ر  دستو
نظرات  هستیم.  کرونا  سیاست های 
ارائه می دهیم.  را   کارشناسی خودمان 
دغدغه های خود را درباره عدم بازگشایی 
بر  اصرار  و  می کنیم  و  کرده  اعالم 
بازگشایی مدارس داریم، اما اگر ستادملی 
کرونا تشخیص دهد که کماکان ابتداییها 
باید آموزش را در فضای مجازی ادامه 
ملی  ستاد  سیاست های  تابع  دهند، 

کرونا هستیم.
کاظمی در پاسخ به اینکه بنابراین 
به  ماه  آبان  دوم  نیمه  از  دبیرستانی ها 
ابتدایی ها  آموزش  و  می روند  مدرسه 
آموزش  کرد:  اظهار  است؟  مجازی 
ابتدایی ها فعال مسکوت است، نه کسی 
رد کرده و نه تایید کرده اند؛ مراعا نگه 
داشته اند که مطرح شود، در حال کار بر 

روی آن هستند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش  
مدرسه  در  حضور  آیا  اینکه  درباره 
اختیاری است؟ گفت: حضور دانش آموز 
در فضای تعلیم وتربیت در شرایط عادی 
هم اینگونه است که نمی توانیم والدین 
را مجبور کنیم فرزندشان را به مدرسه 
چارچوب  در  را  مدارس  ما  بفرستند. 
با  و  می کنیم  باز  شده  طراحی  الگوی 
دانش آموز همان رفتاری را داریم که در 
ایام حضور داشتیم. اگر دانش آموزی در 
مدرسه حضور نیابد قطعا غیبت می خورد.
وی تاکید کرد: بخشی از درس ها 
حضوری و بخشی مجازی ارائه می شود 
و آن کسی که حضور نیابد برایش غیبت 
محسوب و از بخشی از درس ها محروم 

می ماند.
اجرای  وضعیت  درباره  کاظمی 
رتبه بندی معلمان نیز گفت: رتبه بندی 
از  است.  مجلس  دستورکار  در  اکنون 
دغدغه مندی و توجه نمایندگان تشکر 
می کنم. رتبه بندی از دغدغه های مهم 

به  هروقت  و  است  دولت  و  مجلس 
آن چیزی  اعالم می کنند.  برسد  نتیجه 
مجلس  قانون  بود  خواهد  حاکم  که 
تکلیف  دیگران  و  ما  نظرات  و  است 
رتبه بندی را مشخص نمی کند. مجلس 
کارشناسان  و  معلمان  دولت،  نظرات 
حاکم  آن چه  درنهایت  و  می گیرد  را 
دولت  است.  مجلس  نون  قا است، 
بودجه  قانون  اعتباری که در  می گوید 
کفاف  است  ممکن  شده  پیش بینی 
هنوز  اما  ندهد،  را  رتبه بندی  نوع  آن 
مشخص نیست اجرای رتبه بندی چقدر 
اعتبار می خواهد و قضاوتی درباره منابع 

نمی توان کرد.
کاظمی درباره گالیه مندی معلمان 
استان  همان  در  خدمت  تعهد  اخذ  از 
گفت: یک معضل آموزش و پرورش در 
حوزه نیروی انسانی همین است که هنوز 
ابالغ نیرو در منطقه نخورده، درخواست 
انتقال می کند. ماده واحده ای در شورای 
شده  تصویب  فرهنگی  انقالب  عالی 
نیرو  جذب  ردیف های  اینکه  بر  مبنی 
دیده  استانی  و  است  استان  مختص 
است.  درستی  کامال  مصوبه  که  شده 
انسانی  نیروی  ماندگاری  بخواهیم  اگر 
بوم  برای  بوم  از  باید  کنیم  تضمین  را 
نیست  هم  معنا  این  به  البته  بگیریم، 
در  همیشه  داده  تعهد  کسی  اگر  که 
جا  یک  در  همیشه  و  باشد  جا  یک 
بماند. وزارتخانه و وزیر این اختیار را در 
چارچوب نقل و انتقاالت دارد که قوانینی 
وضع کند تا اگر کسی  به عنوان مثال 
در  و  کرده  خدمت  جایی  در  سال   ۱۰
آنجا به او نیاز نیست به جای دیگری 
این  نگران  معلمان  مجموع  در  برود. 
تعهد نباشند. اما باید روی این موضوع 
هم حساب کاملی باز کنند که بیشترین 
خدمت را در یک منطقه داشته باشند. 
تعهد شهرستانی و استانی است و منطقه 
ای نیست. این تعهد شامل همه است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
درباره مطالبات معلمان نیز اظهار کرد: 
قول داده ام پیگیر باشم و در تمام جلسات 
هیئت دولت و تعامالت با سازمان برنامه 
شود،  محقق  هروقت  و  هستیم  پیگیر 

خود معلمان متوجه می شوند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم خبر داد؛
پایان نامه های  با  دانشجویان  و  اساتيد  برای  ویژه  امتياز 

کاربردی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که قصد داریم از طریق سازمان 
سنجش کشور دانشجویان ارشد و دکتری با رساله های کاربردی جذب کنیم، گفت: 
برای اساتید و دانشجویانی که پایان نامه های کاربردی می نویسند، امتیاز ویژه در 

نظر خواهیم گرفت.
دکتر محمدعلی زلفی گل در مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید 
دانشگاه علم و صنعت که عصر امروز در این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی اتفاقات بزرگی در عرصه علم و فناوری و نوآوری رخ داده 
است. اگر بخواهیم پیشرفت های علم و فناوری قبل و بعد از انقالب را با یکدیگر 
مقایسه کنیم، می توانیم به این نکته اشاره کنیم که قبل از انقالب ۱۵۰ هزار دانشجو 
در کشور وجود داشت که در حال حاضر این تعداد به بیش از سه میلیون دانشجو 
می رسد. قبل از انقالب تعداد سندهای علمی کشور ۵۰۰ بود و در حال حاضر این 

تعداد به 7۰ هزار سند علمی می رسد؛ اینها جهاد علمی است.
وی با بیان این که ما در منطقه رتبه اول را در حوزه علم و فناوری داریم، اظهار 
کرد: باید از تمام وزرای بعد از انقالب تشکر کنیم و بدانیم که نتایج امروز نتیجه 
زحمات آنهاست. تاریخچه علمی به ما نشان می دهد دهه اول دهه آموزش بود، 
دهه دوم دهه توجه به دوره های دکتری و تولید علم، دهه سوم بحث استنادسازی 
اساسی و پذیرش علمی، دهه چهارم بحث ترویج علم و تولید ثروت از دانش شکل 
گرفت و در دهه پنجم بحث ما این است که نه تنها از علم، ثروت تولید کنیم، بلکه 

از طریق علم دانایی، توانایی و ثروت ایجاد شود.
از دانشگاه ها بیشتر  انتظارشان  وزیر علوم اضافه کرد: در حال حاضر مردم 
شده و دیگر نمی پذیرند که نقش دانشگاه پررنگ تر از گذشته نباشد، این امر نیاز 
به اکوسیستم جدید دارد. دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری اکوسیستم هایی 
هستند که قرار است از علم، ثروت، اشتغال و رونق و توانایی تولید کنند. در این راستا 

باید عامل های مختلف و اکوسیستم هایی شناسایی شود و نقش آنها احصاء شود.
دکتر زلفی گل با بیان این که ما تالش می کنیم سیستم جدیدی ایجاد کنیم 
که براساس آن حرکت دانشگاه ها و تحقیقات در راستای نیازهای جامعه و مردم 
باشد، خاطر نشان کرد: ما باید در این راستا دو کار انجام دهیم؛ اوال تحقق مرجعیت 
علمی و دوما حرکت در راستای رفع نیازهای جامعه. در راستای تحقق مرجعیت 
علمی تاکنون اقدامات خوبی انجام شده که باید آنها را ارتقاء ببخشیم. ما باید در 
کنار برج علمی، برج فناوری را راه اندازی کنیم و تالش ما این است که سیستمی 
ایجاد کنیم که به ارتباط اکوسیستم های مختلف با یکدیگر و به خصوص ارتباط 

دانشگاه با صنعت کمک کنند.
وی اضافه کرد: در مجلس شورای اسالمی نظام جامع پیشنهادات را مطرح 
در  کشور  نیازهای  نظام  این  در  می شود.  منتشر  زودی  به  آن  گزارش  که  کردم 
موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری )ISC( نمایه می شود. در این راستا 

پایان نامه هایی برای ما مهم است که در راستای نیازهای تعریف شده تایید شود.
وزیر علوم ادامه داد: ما قصد داریم از طریق سازمان سنجش کشور دانشجویان 
ارشد و دکتری با رساله های کاربردی جذب کنیم. از این رو برای اساتید و دانشجویانی 

که پایان نامه های کاربردی می نویسند، امتیاز ویژه در نظر می گیریم.
دکتر زلفی گل خبر داد: ریاست جمهوری تاسیس صندوق علم و تحقیقات را 
ابالغ کرده اند و از سال آتی بودجه ای برای این صندوق در نظر خواهیم گرفت و 
تالش می کنیم به جای آنکه اساتید به سمت صنعت بروند، صنایع به سمت دانشگاه ها 
بروند و صنایع بدانند که در این صندوق نقش مهمی دارند و می توانند مسائل خود 

را به دانشگاه ها منتقل کنند. البته ما می خواهیم میان این دو تعادل برقرار کنیم.
وی در خصوص دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: انتظارات ویژه ای از دانشگاه 
علم و صنعت می رود، علم و صنعت از دانشگاه هایی است که در زمینه ارتباط با 
تدوین  حال  در  هفتم  توسعه  برنامه  این که  بیان  با  است.وزیرعلوم  فعال  صنعت 
است، گفت: از دانشگاه ها و دانشجویان انتظار می رود که در سمینارها، مقاالت و 
رساالت نقش موثری داشته باشند، چرا که اجرایی شدن این برنامه سبب تولید 

ثروت از دانش می شود.

درخواست قصاص برای قاتل مرد تهرانی 
قاچاقچی مواد مخدر که در درگیری بر سر جای پارک مرتکب قتل مرد 

میانسال شد، غیابی محاکمه می شود.
 قاچاقچی مواد مخدر که به خاطر دعوا بر سر جای پارک خودرو مرد میانسالی 
را کشته و از کشور خارج شده است بزودی در دادگاه کیفری استان تهران غیابی 

محاکمه خواهد شد.
حدود چهار سال قبل مرد ۶۵ ساله ای مقابل خانه اش از سوی فردی ناشناس 
با ضربه های کارد به قتل رسید. وقتی مأموران پلیس برای بررسی ماجرا به تحقیق 
از خانواده مقتول پرداختند پسرش گفت: پدرم با من تماس گرفت و در حالی که 
بسختی صحبت می کرد گفت مرد جوانی او را با چاقو زده است. با عجله خودم 
را به مقابل خانه رساندم و دیدم پدرم خونین روی زمین افتاده است او به یک 

خودروی پرشیا اشاره کرد و گفت راننده خودرو او را زده است.
همان موقع راننده با زنی که کنارش نشسته بود از کوچه فرار کرد می خواستم 
جلویش را بگیرم اما راننده قصد داشت من را هم زیر بگیرد که خودم را نجات 

دادم. بعد پدرم را به بیمارستان رساندم اما جان باخت.
به دنبال اظهارات پسر جوان مأموران پلیس صاحب خودرو را شناسایی و 
بازداشت کردند. اما پسر جوان گفت: خودرو روز حادثه در اختیار برادرم بود او 

برود و ماشین مرا قرض  بیرون  با زن مورد عالقه اش  به من گفت می خواهد 
گرفت. اما دیگر ازاو خبری ندارم.در ادامه تحقیقات پدر متهم گفت: پسرم معتاد 
و خالفکار است به همین خاطر از 4 سال قبل او را از خانه بیرون کردم و هیچ 

خبری از او ندارم.
محاکمه غیابی قاتل فراری

با به دست آمدن این اطالعات تالش برای دستگیری متهم ادامه داشت 
تا اینکه مأموران در ردیابی تلفن همراهش، زن جوانی به نام شیرین را که روز 
حادثه همراهش بود شناسایی و بازداشت کردند اما وی گفت: 4 سال قبل با این 

پسر آشنا شدم و باهم زندگی می کردیم.
خرج زندگی مان را از فروش مواد مخدر تأمین می کنیم البته خودمان هم 
مصرف کننده بودیم. آن روز برای انجام کاری بیرون رفته بودیم. در خیابان جای 
پارک نبود. به همین خاطر در کوچه های اطراف دنبال جای پارک گشتیم تا اینکه 

مقابل یک خانه پارک کردیم.
قبل از پیاده شدن از ماشین، مرد سالمندی از خانه اش بیرون آمد و گفت 
نباید مقابل پارکینگ خانه او توقف کنیم اما سر همین موضوع آنها باهم درگیر 

شدند و با چاقو ضربه ای به مرد میانسال زد و فرار کردیم.
زن جوان در حالی که از مخفیگاه مسعود متهم ابراز بی اطالعی می کرد گفت: 
فقط می دانم او بتازگی با جابه جایی یک محموله بزرگ مواد مخدر پول زیادی 
به دست آورده بود و قصد داشت با این پول از کشور خارج شود می خواست به 

ترکیه و بعد از آن هم به آلمان برود.
با اظهارات شیرین، مأموران برای دستگیری متهم از پلیس اینترپل درخواست 

کمک کردند اما ردی از متهم به دست نیامد.
با این حال خانواده مقتول برای متهم درخواست قصاص کردند و کیفرخواست 
صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا متهم فراری 

به صورت غیابی محاکمه شود.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

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 7 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 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ 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 ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ 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 x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳2 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 ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،7۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
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   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ 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 ۸/۱ 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. 
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

معاون سازمان بهزیستی خبر داد؛
وام 100 میلیون تومانی کم بهره برای معتادان 

بهبود یافته 
از  کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  توسعه  معاون 

و  درصد  چهار  کارمزد  با  تومانی  میلیون   ۱۰۰ وام  ارائه 
ترک  را  اعتیاد  که  افرادی  برای  ساله  هفت  بازپرداخت 

می کنند، خبر داد.
نشست  در  شنبه  سه  روز  مدنی  رضوان  فاطمه 
صمیمانه سفیران زندگی که با هدف توسعه ظرفیتهای 
حضور  با  و  اعتیاد  دیدگان  آسیب  اشتغال  و  کارآفرینی 
هنرمندان  مخدر،  مواد  با  مبارزه  ستاد  سئوالن  برخی 
رویال  تولیدی  در شرکت  ورزش  پیشکسوتان عرصه  و 
آسایش واقع در شهرکت صنعتی چهاردانگه برگزار شد، 

گفت: سازمان بهزیستی از سال ۱۳۸۵ تسهیالت کم بهره را در اختیار معتادان 
بهبود یافته قرار داد اما بعد از مدتی متوجه شد تنها ارائه تسهیالت کم بهره 
کافی نیست، بنابراین از سال ۱۳۹۳ بحث آماده سازی شغلی را مطرح، دنبال 
و با تدوین شیوه نامه، آماده سازی شغلی بهبودیافتگان را به استان ها ابالغ 

و پیگیری کرد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۹۱7۸ مورد و در سال ۱4۰۰ تاکنون 
به  اشتغالی  به صورت خود  ها  وام  این  افزود:  پرداخت شده،  وام  مورد   4۹۱۸
مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با بهره چهار درصد و با باز پرداخت هفت ساله به فرد 

معتاد بهبود یافته ای که اماده سازی شغلی را طی کرده پرداخت می گردد.
ادامه  کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  توسعه  معاون 
داد: اکنون به افرادی که بهبود یافتگان اعتیاد را بکار گیرند تا سقف حداکثر 
میلیون   ۵۰ کارفرمایی  وام  اکنون  و  کنیم  می  پرداخت  وام  آنها   به  نفر،   4۰
تومان است که درصددیم آن را هم به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم 
بیمه  مشوق  است. همچنین  درصد  چهار  نیز  وام  این  و 
ای هم به آنها پرداخت می شود و برای پرداخت این وام 

نداریم. محدودیتی 
رضوان مدنی با اشاره به یکی دیگر از اقدامات این سازمان 
در این حوزه اظهار کرد: در سال گذشته دیدیم که عمده مراکزی 
که داریم و معتادان مراجعه می کنند بیش از ۸۰ درصد آنها دچار 
شکست درمانی میشوند؛ بنابراین مراکزی را به عنوان مراکز 

جامع درمان و بازتوانی معتادان راه اندازی کردیم.
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ش  گستر ز  ا پس 
در  عمومی  کسیناسیون  وا
مقابل کرونا، کنترل و کاهش 
تورم و نجات سفره مردم از گرانی های 
دولت  اصلی  اولویت  در  افسارگسیخته 
قرار گرفته که در این راستا، طرح ها و 

سیاست هایی نیز اجرا شده است. 
به گزارش دنیای جوانان، دوگانه 
تحریم-کرونا اثرات زیانباری بر اقتصاد 
سال  سه  از  بیش  در  و  گذاشته  کشور 
کالن  شاخص های  وضعیت  گذشته 
تورم  نرخ  افزایش  جمله  از  اقتصادی، 
به صورتی بوده که معیشت مردم را به 

شدت در تنگنا قرار داده است.  
اکنون روند واکسیناسیون و مهار 
و  دارد  قرار  مطلوبی  شرایط  در  کرونا 
ذخایر واکسن کشور بیانگر این است که 
مهار این بیماری تنها عزم و اراده عموم 
مردم را می طلبد. در صورتی که همگان 
اقدام به زدن واکسن بکنند، دست کم 
زنجیره انتقال این ویروس قطع شده و 

از حالت همه گیری خارج خواهد شد.
زیادی  بخش  دهد  رخ  چنین  اگر 
از فعالیت های اقتصادی به حالت عادی 
باز می گردند و چرخ های اقتصاد، دست 
مربوط  کرونا  به  که  مواردی  در  کم 
در  آمد.  خواهد  در  حرکت  به  است 
شاهد  حدودی  تا  می توان  صورت  آن 
بهبود شاخص های کالن اقتصادی، از 
جمله افزایش رشد اقتصادی و کاهش 

تورم بود.  
ییس جمهوری  ر پیش،  چندی 
و  اقتصادی  کالن  شاخص های  درباره 
وضعیت اقتصادی مردم و التهابات ناشی 
کردیم  وعده  مردم  »با  گفت:  تورم  از 
اولویت نخست واکسیناسیون عمومی و 
کرونا است که کار تا حد زیادی انجام 
مساله  دومین  یابد.  ادامه  باید  و  شد 
معیشت مردم، کنترل تورم و گرانی در 
جامعه است و این دغدغه روزانه و هر 

ساعت بنده است.«
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی تاکید 
ساعتی،  و  روزانه  صورت  به  من  کرد: 
قیمت ها  وضعیت  و  دنبال  را  موضوع 
را به طور دائم به ویژه قیمت خوراکی 

در  و  وزرا صحبت  با  می کنم.  رصد  را 
جلسات شرکت می کنم تا تورم کنترل 
شود. ما از فشار روی مردم و اقشار کم 
درآمد و محروم آگاهم و احساس می کنم 
در کنار سفره مردم هستم. امیدوارم با 
گام هایی که برمی داریم آثار تورم کاهش 
یابد. البته آثار تورمی به دلیل تصمیمات 
مردم   سفره  روی  امروز  که  است  قبل 
ما  امروز  نمایان شده است. تصمیمات 
حتما در آینده روی زندگی مردم جلوه 

خواهد داشت.  
زمینه  در  فعلی  دولت  کارنامه 
واکسیناسیون مثبت است و تالش های 
آن غیر قابل انکار، اگر کنترل و کاهش 
تورم نیز به همان جدیت در دستور کار 
و  ثبات  شک  بدون  باشد،  داشته  قرار 
شاخص های  بهبود  و  اقتصاد  آرامش 
با  بود.  نخواهد  انتظار  از  دور  کالن 
این حال رسیدن به چنین حد مطلوبی 
در  درست  و  سنجیده  اقدامات  نیازمند 

ابعاد و حوزه های مختلف است.
بغزیان«،  »آلبرت  مورد  این  در 

تهران  دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان 
گفت: در موضوع کنترل تورم و گرانی 
باید ابتدا به عامل و یا عوامل ایجاد تورم 
بپردازیم تا بتوانیم راه های مقابله با آن را 

هم شناسایی کنیم.  
وی ادامه داد: هرچند سیاست های 
انبساطی و جبران کسری بودجه از راه 
می تواند  غیره  و  پول  چاپ  استقراض، 
رشد  در  که  آنچه  اما  باشد،  تورم زا 
کم سابقه تورم در چند سال اخیر نقش 
ارز  نرخ  افزایش  از همه  بیش  داشته،  
بوده است. عامل مؤثر در افزایش تورم 
تا  بنابراین،  است،  ارز  نرخ  رفتن  باال 
زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد قیمت ها 
نیز ثبات نخواهد یافت و ما همچنان با 

تورم مواجه خواهیم بود.
به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
که  اقتصادی  جنگ  و  تحریم  اهمیت 
گفت:  است،  افتاده  راه  ایران  علیه  بر 
سیاست های مالی و پولی دولت معلول 
تحریم ها است و نباید تنها این عامل را 

در افزایش تورم دخیل بدانیم.  

بغزیان نقش بانک مرکزی را مهم 
داشت:  اظهار  و  کرد  ارزیابی  حیاتی  و 
به  می توان  را  کنونی  تورم  از  بخشی 
در  مرکزی  بانک  مطلوب  نا  مدیریت 
پرسید  باید  دانست.  گذشته  سال های 
مدیریت  در  مرکزی  بانک  برنامه  که 

نرخ ارز چیست؟
به عامل سوم در  اقتصاددان  این 
افزایش تورم اشاره کرد و گفت: سومین 
قیمت ها  بر  نظارت ضعیف  به  موضوع 
است. بخش زیادی از این تورم ناشی 
از همین نبود نظارت کافی است. برای 
مثال به علت قطعی برق تولید سیمان 
قیمت  آن  دنبال  به  و  یافت  کاهش 
کرد.  پیدا  افزایش  شدت  به  کاال  این 
تبع  به  و  برق  وضعیت  بازگشت  با  اما 
پیشین  وضعیت  به  تولید  بازگشت  آن 

قیمت ها به حالت قبل باز نگشت.
است  درست  اینکه  بیان  با  وی 
نیز  تولید  هزینه  تورم،  فزایش  ا با 
افزایش  از  بسیاری  اما  می رود،  باال 
قیمت های تولید کنندگان غیر منطقی 
است و تناسبی با میزان افزایش هزینه 
تولید ندارد. برخی از آنها احتکار می کنند 
بازار قیمت ها  از راه ایجاد کمبود در  و 
باید به دنبال  بنابراین،  را باال می برند. 
سلطان های مختلف در بازار رفت و با 

آنها برخورد کرد.
اقتصاد  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
با  خارجی  تحریم های  کنار  در  ما 
رو  به  رو  نیز  داخلی  خودتحریمی های 
است و رفع مشکالت و موانع داخلی به 
فعالیت ها  بر جریان  نظارت  مدیریت و 
اقتصادی باز می گردد. باید کوشید ابتدا 
با رفع موانع، ثبات الزم را به بازار و به 
در  سپس  بازگرداند.  قیمت ها  عرصه 
کنترل  زیرا  رفت.  قیمت ها  پی کاهش 
است  مهم  اگرچه  ثبات  ایجاد  و  تورم 
اما مطالبه اصلی مردم کاهش قیمت ها 
است. اگر با نقد سیاست های انبساطی 
تنها به دنبال حل مشکل تورم از طریق 
انقباضی،  سیاست های  گرفتن  درپیش 
بدون توجه به سایر مسائل و حل دیگر 
مشکالت باشیم ممکن است به رکود و 

تورم بیشتر دامن زده شود.

بانک آینده از مدارس و مراکز آموزش غيردولتی حمایت می کند
به  منظور گسترش تعامالت و همکاری های فی مابین 
در زمینه ارائه خدمات متقابل، بانکداری و بیمه ای و ایجاد 
هم افزایی الزم و پایه ریزی یک اتحاد استراتژیک مالی و 
اعتباری و با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان، سهامداران، 
کارکنان و مجموعه ذی نفعان، تفاهم نامه همکاری مشترک 
مدارس  توسعه  از  حمایت  صندوق  و  آینده  بانک  بین 
غیردولتی توسط نادر خواجه حق وردی معاون امور شعب 

و بازاریابی بانک آینده، عباس معزی مدیرعامل و منوچهر ناصرالملکی رئیس هیات 
مدیره صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی به امضاء رسید.

ارائه انواع خدمات به صندوق، موسسان، مدیران و کارکنان مدارس و مراکز 
بانکی،  مختلف  زمینه های  در  صندوق  طرف  از  شده  معرفی  غیردولتی  آموزشی 
مالی، بیمه ای و سایر حوزه های مورد توافق دو طرف در چارچوب قوانین و مقررات، 

موضوع این تفاهم نامه است.
ارائه خدمات اعتباری، پرداخت انواع تسهیالت، صدور انواع ضمانت نامه بانکی، 
تامین مالی پروژه ها از طریق تامین مالی بازار سرمایه با انتشار اوراق، گشایش انواع 
اعتبار اسنادی داخلی دیداری/ مدت دار )LC(، خدمات بانکداری الکترونیکی، صدور 
ارائه خدمت  امکان  )بن کارت، هدیه و سایر کارت ها(،  انواع کارت پیش پرداخت 
 ATM(،( نصب دستگاه های خودپرداز ،)Smart IPG( درگاه پرداخت هوشمند
VTM(( و پایانه های فروش )POS(، امکان ارائه طرح قالیچه سلیمان، خدمات 
کارا،  قالب طرح  در  ارزان قیمت  تسهیالت  اعطای  امکان  کارکنان صندوق،  ویژه 
از  خرید  برای  آینده داران  طرح  چارچوب  در  کاال  خرید  تسهیالت  اعطای  امکان 
هایپر استار و فروشگاه های منتخب واقع در مجموعه بازار بزرگ ایران )ایران مال(، 
امکان اعطای تسهیالت خرید کاالی ایرانی در چارچوب طرح طراوت از مجموعه 
فروشگاه های طرف قرارداد بانک آینده در سراسر کشور، امکان اعطای تسهیالت 
خرید کاال و خدمات ایرانی طرح گارگشا با هدف تمرکز و حمایت از تولید کاالی 
ایرانی، امکان اعطای تسهیالت در قالب طرح مردم یار با موضوع خرید کاال و خدمات 
تولید داخل یا تعمیر و بازسازی واحد مسکونی و سایر خدمات بانکی از دیگر اهداف 

این تفاهم نامه مشترک است.

تمدید مهلت افتتاح اوراق گواهی سپرده مدت دار بانک سينا
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام 
بانک سینا تا پایان سال ۱4۰۰ به مشتریان عرضه می گردد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ پیرو صدور مجوز 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و هیات مدیره بانک 
مبنی بر انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار )عام(، شعب 
بانک سینا آماده عرضه اوراق گواهی سپرده مدت دار به 

مشتریان و عالقه مندان می باشند.
الزم به ذکر است که نرخ سود اوراق گواهی سپرده مدت دار عام ساالنه ۱۸ 
درصد است و مشتریان بانک سینا می توانند برای بهره مندی از این فرصت سرمایه 
گذاری استثنایی با مراجعه به شبکه شعب بانک سینا در سراسر کشور نسبت به 

دریافت اوراق گواهی سپرده مدت دار اقدام نمایند.

اجرای پروژه سه مرحله ای »راهبری دیجيتال« در بانک توسعه 
تعاون 

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک توسعه 
تعاون از اجرای پروژه سه مرحله ای »راهبری دیجیتال« 

در بانک خبر داد.
با اجرای یک پروژه سه مرحله ای سطح و کیفیت 
خدمات ارائه شده به مشتریان بانک توسعه تعاون ارتقا می 
یابد. معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک توسعه 
تعاون گفت : با تحلیل و درک شرایط پیش رو و برای اینکه 

در رقابت با سایر بانک ها خدمات مطلوبی به مشتریان ارائه شود، پروژه »راهبری 
دیجیتال« به همت واحد فناوری بانک اجرا می شود.

شیخ زاده درتشریح این پروژه اعالم کرد: بخش اول به ساخت و راه اندازی 
مرکز داده برمی گردد که از چند سال قبل جانمایی و ساخت سه مرکز داده در 
دستورکار قرار گرفت، که دو مرکز داده به عنوان واحد های اصلی و دیگری به 

عنوان پشتیبان و حمایتی عمل خواهند کرد.
وی افزود: ساخت و تجهیز نخستین مرکز داده به پایان رسیده و در مرحله بهره 
برداری قرار گرفته است و نکته مهم اینکه انتقال اطالعات با رعایت همه جوانب و 

بدون ایجاد اختالل درفعالیت های روزمره بانک درحال انجام است.
 ، تعاون  توسعه  بانک  اطالعات  فناوری  و  ریزی  برنامه  معاون  گفته  به 
دومین مرکز داده بانک در مراحل ساخت سازه قرار دارد و طی سال آینده به 
دیجیتال  راهبری  دوم  درتشریح بخش  زاده  آمد. شیخ  در خواهد  بانک  خدمت 
اعالم کرد: برای اجرای برنامه ها و ارتقای عملیات بانکی نیاز بود که سیستم 
های سخت افزاری بانک ارتقا یابند و یا برخی از آنها تعویض شوند. به همین 
منظور یک سوم رایانه های بانک تعویض شد و نوسازی باقیمانده رایانه های 

قدیمی در حال انجام است.
وی اعالم کرد:همکاران بخش فناوری در دوره شیوع کرونا نیز سخت در حال 
کار و فعالیت بودند. وی افزود: با توجه به ورود ۱2۰ نیروی جدید االستخدام نیاز 
به تامین رایانه برای این تعداد نیرو بود که این مهم نیز انجام شده است.همچنین 
اقدام  این  به روز رسانی است، که  بانک در حال  رایانه های  تمام  سیستم عامل 

سطح ایمنی را باالتر خواهد برد.
معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: دو بخش ارتقای سخت افزار 
و ساخت مرکز داده نیاز به یک حلقه واسط داشت که ارتقای شبکه ارتباطی به 
عنوان پروژه تکمیلی تعریف شد. وی بیان کرد: بخشی از ارتقای کیفیت خدمات 
در  مناسبی  اقدامت  است که  باالتر  باند  ازپهنای  استفاده  نیازمند  ارتباطی  شبکه 
این حوزه در حال انجام است که با اجرایی شدن آن سرعت عملیات بانکی ارتقا 
می یابد. شیخ زاده درپایان گفت: با اجرای این پروژه سه مرحله ای بسیاری از 
بانک  به مشتریان  باالتر  با کیفیت  و درفضای مجازی  خدمات در فضای شعبه 

توسعه تعاون ارائه می شود.

در  توانبخشی  مرکز  دو  از  گردشگری  مالی  گروه  مسئوالن  بازدید 
کرمان؛ 

روز  استانداردهای  مطابق  مددجویان  به  رسانی  خدمات  کيفيت 
باشد

بنیاد نیکوکاری  مسئوالن گروه مالی گردشگری و 
ایام والدت حضرت محمد)ص( و امام  یاس به مناسبت 
جعفرصادق)ع( از دو مرکز نگهداری و توانبخشی معلوالن 

ذهنی و جسمی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در 
توانبخشی در جنوب کرمان و  از دو مرکز  بازدید  جریان 

مرکز شهید فیاض بخش کرمان بر لزوم ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به معلوالن 
ذهنی و جسمی مطابق با استانداردهای روز تاکید شد.

مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی شهید فیاض بخش کرمان 
از تیر ماه امسال به بنیاد نیکوکاری یاس واگذار شده است. این مرکز دارای ۸۵ معلول 
ذهنی تخت گرا)روی تخت( است و ۳۵ نفر نیز مراقبت از آنان را برعهده دارند که 

طبق تفاهمنامه مذکور به بنیاد نیکوکاری یاس تحویل شده است.
دو مرکز توانبخشی »جنوب کرمان« و »شهید فیاض بخش« کرمان  در مجموع 
حدود 2۰۰ نفر پرسنل و معلول دارند که هزینه نگهداری این مراکز ماهانه حدود ۵ 
میلیارد ریال است. این هزینه از طرف بنیاد نیکوکاری یاس و با همکاری هلدینگ ها 

و شرکت های زیرمجموعه گروه مالی گردشگری تامین می شود.
این گزارش حاکیست: در مراکز یاد شده عالوه بر نگهداری و مراقبت از معلوالن 
ذهنی و جسمی، خدمات دیگری همچون گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، 
ارتوپد فنی، روانشناسی، مددکاری و پزشک متخصص به صورت تمام وقت زیرنظر 

مربیان و کارشناسان خبره این امور انجام می شود.
در این بازدید عالوه بر مسئوالن گروه مالی گردشگری و بنیاد نیکوکاری یاس، 
مدیرکل، مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی استان کرمان و رییس بهزیستی 

شهرستان کرمان حضور داشتند.
در پایان این بازدید، مسئوالن گروه مالی گردشگری هدایایی به پرسنل و 
تمام  افزایش حقوق ماهانه  با  اینکه  اهدا کردند ضمن  یاد شده  مددجویان مراکز 
»مادریاران« هر دو مرکز توانبخشی جنوب کرمان و شهید فیاض بخش کرمان به 

میزانی بین ۵ تا 7 میلیون ریال موافقت شد.
بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی)س( وابسته به گروه مالی گردشگری است 
و تمام فعالیت های انجام شده در بنیاد یاس طبق سیاست های هیات امنا گروه مالی 

گردشگری و حمایت بانک گردشگری صورت می گیرد.

وزیر نفت خبر داد؛
ذخيره 2.۸ ميليارد سوخت مایع در نيروگاه های کشور

وزیر نفت از عزم وزارت نفت و دولت سیزدهم برای پرداخت بدهی 
گازی به ترکمنستان خبر داد و گفت: الحمداهلل با تالش و تدابیر مدیران 
صنعت نفت در بخش های مختلف بیش از 2.۸ میلیارد لیتر سوخت مایع 

در مخازن نیروگاه ها و صنایع عمده ذخیره شده است.
با  دیدار  از  آبان ماه( پس  )سه شنبه، چهارم  روز گذشته  اوجی  جواد 
هیئت ترکمنستان به ریاست رشید مرادف، وزیر امور خارجه این کشور در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما دو قرارداد گاز با ترکمنستان در دو نقطه 
از جغرافیا ایران )خراسان رضوی و گلستان( داریم که این قراردادها 2۵ 
ساله است و ما روزانه از محل این دو قرارداد 4۰ میلیون مترمکعب گاز از 

ترکمنستان وارد می کردیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه در دولت گذشته به دلیل پرداخت نکردن 
مطالبات ترکمنستان صادرات گاز این کشور به ایران قطع شد، افزود: این 
موضوع برخالف روابط دوستانه دو کشور به دیوان بین المللی داوری کشیده 

شد و این دیوان رقم دقیق بدهی ایران را مشخص کرد.
این  بلندپایه  هیئت  و  ترکمنستان  وزیرخارجه  با  مذاکره  نفت  وزیر 
کشور را که متشکل از بخش انرژی و بانکی بود، مثبت ارزیابی کرد و 
ادامه داد: خوشبختانه با برنامه ریزی که از قبل انجام داده بودیم مذاکرات 
انجام شد. عزم دولت سیزدهم و  خوبی برای تسویه بدهی ترکمنستان 

آقای رئیسی تسویه این بدهی است.
اوجی با بیان اینکه مذاکرات ایران و ترکمنستان در سطح کارشناسان 
شرکت ملی گاز ایران و بانک مرکزی در روزهای آینده ادامه خواهد یافت، 
گفت: با راهکارها و پیشنهادهای مطلوبی که ارائه دادیم بی شک تسویه 
بدهی طرف ترکمنستان انجام خواهد شد و ما در این زمینه مصمم هستیم.

وی با اشاره به اینکه احیای صادرات گاز ترکمنستان به ایران می تواند 
گام نخست برای ارتقای همه جانبه روابط دو کشور باشد، یادآوری کرد: 
از  با همسایگان  روابط دوجانبه  سیاست دولت سیزدهم گسترش سطح 

جمله ترکمنستان است.
اینکه الحمدهلل با  با بیان  وزیر نفت درباره تأمین سوخت زمستانی 
تالش و تدابیر مدیران صنعت نفت در بخش های مختلف بیش از 2.۸ 
میلیارد لیتر سوخت مایع در مخازن نیروگاه ها و صنایع عمده ذخیره شده 
ایران،  نفت  ملی  شرکت  مدیران  تالش  از  دارد  جا  کرد:  تصریح  است، 
شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
که شبانه روزی برای تأمین سوخت زمستانی تالش کردند، تشکر کنم. 

امیدوارم زمستان بدون چالشی را با توکل بر خدا سپری کنیم.

یک استاد د انشگاه مطرح کرد؛

اقتصاد کشور معلول تحریم های خارجی و خود تحریمی داخلی 
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زیر نظر: محمد امامی

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:
نگرانی برای تامین برق پایدار در زمستان وجود ندارد

به  سوخت رسانی  روند  تداوم  ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاه ها و مصرف بهینه برق و گاز را مهم ترین شرط تامین برق پایدار در زمستان 

دانست.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، مصطفی رجبی 
مشهدی افزود: امسال با تالش های وزارتخانه های نفت و نیرو قبل از شروع فصل 
سرما، تدابیر بسیار خوبی برای تامین سوخت کافی نیروگاه ها اندیشیده شده است تا 
نگرانی ناشی از این موضوع کاهش یابد و روند سوخت رسانی مطلوب به نیروگاه ها 
برای تامین انرژی برق پایدار در زمستان امسال به بهترین شکل ممکن انجام شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر میزان ذخایر نفت گاز و نفت کوره نیروگاه ها نسبت 
به سال گذشته از شرایط بهتری برخوردار است و تداوم این روند می تواند نقش موثری 

در تامین انرژی مورد نیاز بخش برق کشور ایفا کند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: وجه تمایز تامین برق پایدار 
در دوره سرد امسال ، دو عامل اساسی است که در مقایسه با سال گذشته تغییرات 
قابل مالحظه ای خواهند داشت. مصرف انرژی در هفت ماه گذشته امسال نسبت به 
دوره مشابه در سال قبل، بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته است، به عبارت دیگر به 
همین میزان باید سوخت بیشتری به نیروگاه ها تزریق شود. این در حالی است که 
میزان رشد مصرف انرژی برق در مدت مشابه سال گذشته حدود ۵.4 درصد بوده که 

نشان دهنده رشد حدود دو برابری تقاضای برق در سال کنونی است.
سخنگوی صنعت برق در تشریح دالیل افزایش مصرف امسال افزود: از دالیل 
مهم افزایش مصرف در امسال می توان به رشد مصرف صنایع بزرگ و سایر مشاغل و 
حرفه ها بعد از تعطیالت دوره کرونا و همچنین پدیده شوم استخراج غیرمجاز رمزارزها 
اشاره کرد. اما عامل دوم که متاثر از تغییر اقلیم و ادامه خشکسالی در کشور است 
که الزم است میزان انرژی دریافت شده از نیروگاه های برقآبی در چند ماه پیش رو 
به ۵۰ درصد کمتر از سال گذشته برسند که این موضوع خود نیازمند این است که 
روزانه گاز یا سوخت معادل بیشتری برای مصرف بخش نیروگاهی کشور تامین شود. 
از سوی دیگر با توجه به اینکه هر ساله میزان تقاضای گاز کشور افزایش پیدا می کند 
 باید به این موضوع و مصرف بهینه گاز در بخش خانگی و تجاری توجه ویژه ای کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص نوع سوخت مورد نیاز 
نیروگاه ها ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد از برق نیروگاه های کشور توسط 
نیروگاه های حرارتی تامین می شود. در دوره سرد سال با توجه به کاهش حدود 4۰ 
درصدی مصرف برق نسبت به تابستان، ظرفیت کافی در نیروگاه های کشور وجود دارد.

تامین  در صورت  کشور  موجود  نیروگاه های  دیگر  عبارت  به  داد:  ادامه  وی 
سوخت، توان پاسخگویی تقاضای مشترکان را خواهند داشت، اما محدودیت اصلی 
در این دوره، تامین سوخت گاز نیروگاه ها با توجه به افزایش مصرف گاز در سایر 
بخش هاست. به منظور راحتی و کارآیی بیشتر، در اولویت اول، سوخت گاز، سوخت 

اصلی مورد استفاده در نیروگاه های حرارتی است.
می توانند  نیروگاه ها  سوخت،  این  تامین  صورت  در  افزود:  مشهدی  رجبی 
که  صورتی  در  و  باشند  داشته  را  کشور  برق  مصرف  تامین  برای  الزم  تولید 
یا  از سوخت دوم  باید  ناچار  به  اعمال شود  نیروگاه ها  گاز  تامین  در  محدودیتی 

کرد. استفاده  پشتیبان 
سوخت  کرد:  خاطرنشان  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
پشتیبان نیروگاه ها سوخت مایع است که البته سهم سوخت نفت و گاز بیشتر از 
سوخت نفت کوره است. برای تامین سوخت مایع نیروگاه  ها الزم است سوخت 
زمانبر  فرآیندی  یابد که  انتقال  نفتکش ها  یا  لوله  از طریق  پاالیشگاه ها  از  مایع 
باشد  مناسب  سوخت رسانی  روند  سرما  روزه   ۱۰۰ دوره  در  باید  بنابراین  است، 
مخازن  سرما  فصل  از  قبل  آن  به رغم  نشود.  ایجاد  برق  تامین  در  مشکلی  تا 
نیروگاه ها باید تکمیل باشند که روند کنونی سوخت رسانی مناسب است و امید 

می رود تا پایان آبان این مهم محقق شود.
وی ادامه داد: البته نباید از نظر دور داشت که تامین گاز بیشتر نیروگاه ها در گرو 
مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک است و چنانچه میزان مصرف 
گاز در این بخش ها افزایش قابل مالحظه ای نداشته باشد، روند کنونی سوخت رسانی 
به نیروگاه ها می تواند با اولویت گاز صورت گیرد در غیر این صورت باید از سوخت مایع 
استفاده کرد که خود نیازمند استمرار روند سوخت رسانی در دوره ۱۰۰ روزه سرماست.
رجبی مشهدی اطالع رسانی و آموزش مشترکان در بخش های مختلف را یکی 
از اقدام های مهم در کاهش مصرف برق و گاز و جلوگیری از مصرف بی رویه و 
خارج از الگو دانست و گفت: در هر حال تداوم سوخت رسانی و مدیریت مصرف برق 
و گاز توسط مشترکان، دو شرط اصلی تامین برق پایدار در ۱۰۰ روزه سرماست که 

امیدواریم با همکاری خوب همه بخش ها و مشترکان محقق شود.
گاز تحویلی  برخی روزها،  نشان می دهد در زمستان سال گذشته در  آمارها 
به نیروگاه ها به زیر 7۰ میلیون مترمکعب در روز رسید. این در حالی است که اگر 
نیروگاه های کشور بخواهند با همه ظرفیت خود کار کنند سوختی معادل ۱۹۰ میلیون 

متر مکعب گاز در روز نیاز دارند.
بنابراین بقیه سوخت مورد نیاز نیروگاه ها در زمستان به وسیله سوخت مایع 

تامین شده است.
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معاون وزیر نفت:
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی 90 میلیون تن است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: هم اکنون ظرفیت تولید صنعت 
پتروشیمی ۹۰ میلیون تن است که این ظرفیت با تکمیل ۶۵ طرح فعال تا سال ۱4۰۶ 

به ۱۳۵ میلیون تن افزایش می یابد.
بهزاد محمدی - معاون وزیر نفت در مراسم آغاز به کار نمایشگاه و همایش معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری و توسعه صنایع نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی و انرژی های 
تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: با اجرای طرح های پیشران با هدف 

ارزش سازی و متنوع سازی سبد محصوالت پتروشیمی 
در حدود ۳.۵ میلیون تن محصول متنوع به ظرفیت تولید 
پتروشیمی افزوده می شود و این جریان محرک خوبی 

برای توسعه پارک های شیمیایی است.
متوسط  طور  به  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی 
ساالنه حدود 47 میلیون تن معادل یک میلیون و 2۰۰ 
پتروشیمی  صنایع  به  خوراک  خام،  نفت  بشکه  هزار 
عرضه می شود، گفت: ظرفیت فعلی تولید پتروشیمی 
کشور حدود ۹۰ میلیون تن در قالب فعالیت ۶7 مجتمع 

پتروشیمی است.

ایران  اینکه مجموع تولید محصول قابل فروش صنعت پتروشیمی  با اعالم  وی 
در سال گذشته، حدود ۳4 میلیون تن بود که از این میزان 24 میلیون تن صادر شده و 
درآمد صنعت معادل ۱۵ میلیارد دالر بوده است، تصریح کرد: برنامه سال ۱4۰۰ تولید 
از فروش و صادرات حدود 2۱.۵  محصول قابل فروش 4۵ میلیون تن و درآمد ناشی 

میلیارد دالر برآورد شده است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه تا سال 2۰4۰ میالدی رشد تقاضای 
ساالنه برای محصوالت پتروشیمی و پلیمری در بازار 4.۵ درصداست، درحالی است که 
رشد تقاضا برای  فرآورده های نفتی ساالنه کمتر از یک درصد است، بیان کرد: هم اکنون 
ایران در تولید محصوالت عمده، 2۵ درصد ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی خاورمیانه و 
2.۵ درصد جهان را در اختیار دارد و پس از عربستان در جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ 

محصوالت عمده پتروشیمی در خاورمیانه است.
صنعت  درآمد   ۱4۰4 سال  تا  هم  درآمدی  حوزه  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
یابد  افزایش می  میلیارد دالر   ۵۳ به   ۱4۰۶ میلیارد دالر و سال   ۳7 به  پتروشیمی 
که حاکی از تاثیر مهم این صنعت در اقتصاد کالن کشور است، تبیین کرد: میزان 
میلیون  دو  معادل  به   ۱4۰4 سال  در  پتروشیمی  صنعت  توسط  خوراک  برداشت 
2.۳ میلیون بشکه معادل نفت  بشکه نفت خام در روز و تا سال ۱4۰۶ به بیش از 

یابد. افزایش می  خام در روز 
یادآوری  با  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
در  گذاری  دالر سرمایه  میلیارد  تاکنون حدود ۸۰  اینکه 
کرد:  خاطرنشان  است،  شده  انجام  پتروشیمی  صنعت 
حجم سرمایه گذاری ها تا پایان سال جاری به ۸۵ میلیارد 

دالر خواهد رسید.
گفتنی است، نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های 
پاالیش،  گاز،  نفت،  صنایع  توسعه  و  سرمایه گذاری 
و  آزاد  مناطق  در  تجدیدپذیر  انرژی های  و  پتروشیمی 
آبان برگزار می شود. عالقه مندان  تا ۵  اقتصادی ۳  ویژه 
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت این گردهمایی 

تخصصی به نشانی Www.ifeex.ir مراجعه کنند.

نایب رئیس انجمن صنعت تایر ایران 
افزایش  بر  تاثیرگذار  عوامل  تشریح  ضمن 
مشکالت  ویژه  به  و  تولید  هزینه های 
و  نیاز  مورد  خارجی  مواداولیه  واردات  در 
حمل ونقل،  هزینه های  چشمگیر  افزایش 
توسط  قیمت ها  فزایش  ا تایید  خواستار 

سازمان حمایت شد.
پیرامون  اخیر  حواشی  راستای  در 
افزایش  بحث  در  ویژه  به  تایر  صنعت 
قیمت ها، حمیدرضا عبدالمالکی، ضمن اشاره 
به اینکه از مردادماه سال جاری بحث افزایش 
قیمت  تایر شکل گرفت، تاکید کرد که همه 
از روز دوشنبه )۳  ارقام  اعداد و  مستندات، 

آبان( به سازمان حمایت اعالم می شود.
صنعت  صنفی  انجمن  رئیس  نایب 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  ایران  تایر 
برای  شده  اعمال  قیمت  افزایش  آخرین 
تایرها مربوط به آذرماه سال گذشته است، 
از آن زمان تا پایان مهرماه جاری، افزایش 
سایر  و  مواداولیه  در  توجهی  قابل  قیمت  
هزینه های تولید رخ داده است. بطور مثال 
نخ ۶*۶ از ۱4۱ هزار تومان به ازای هرکیلو 
به 24۰ هزار تومان رسیده، دوده 7۰ درصد 
با ۳۸  افزایش قیمت داشته یا نخ پلی استر 
 ۱۰۹ به  تومان  هزار   7۹ از  افزایش  درصد 

هزار تومان رسیده است.
این  طی  عالوه براین  افزود:  وی 
مدت مواداولیه خارجی و مواد شیمیایی نیز 
افزایش قیمت چشمگیری داشته است. مثال 
کائوچویی را که ۱.7 دالر خریداری می کردیم 
در حال حاضر به دو دالر رسیده است.کشور 
چین به دلیل آلودگی های زیست محیطی و 
همچنین کمبود برق، تولیدات کارخانه های 
افزایش  به  منجر  که  داده  کاهش  را  خود 
شیمیایی،  مواد  ویژه  به  اولیه  مواد  قیمت 

بعضا تا دو برابر شده است.
هزینه های  کرد:  تصریح  عبدالمالکی 
حمل و نقل نیز افزایش قیمت قابل توجهی 
داشته اند. پیش تر کرایه های حمل از مالزی 

به  اکنون  اما  بود  ازای هر تن 4۰ یورو  به 
۱۸۰ یورو رسیده است. اگر هم کشتی های 
ایرانی نباشند و مجبور به استفاده از خطوط 
تا ۳۰ درصد  کشتیرانی خارجی شویم، 2۰ 
بر  افزوده می شود. عالوه  بر هزینه حمل 
گذشته  در  حمل،  هزینه های  شدن  گران 
کاال  مستقیم از کشور مبدا وارد ایران می 
شد اما اکنون به دلیل کمبود کشتی ایرانی 
و نیز توقف کشتی در چند بندر، زمان حمل 
کاال طوالنی شده و از 4۰ تا ۵۰ روز به بیش 

از 7۰ روز رسیده است.
هزینه های تولید سرسام آور شده است
این مقام صنعتی ضمن تاکید براینکه 
هدف از اعمال افزایش قیمت تایر، افزایش 
نبوده  تولیدکنننده  کارخانه های  سوددهی 
است، گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
قیمت گذاری تایرها به خود تولیدکنندگان 
واگذار شده است تا براساس ضوابط سازمان 
کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان  حمایت 
تولید،  هزینه های  افزایش  براساس  بتوانند 
خود  محصوالت  قیمت  نهایی  تعیین کننده 

باشند.
نایب رئیس انجمن صنفی صنعت تایر 
ایران خاطر نشان کرد: این درحالیست که 
با افزایش قیمتی که اخیرا اعمال کرده ایم 

بازهم به همین ۱۵ درصد سوددهی نخواهیم 
رسید. در حال حاضر بسیاری از کارخانه های 
دریافت  تولید  از  سودی  عمال  تولیدکننده 
نمی کنند و برخی دیگر به زیان دهی افتاده اند؛ 
افزایش قیمت،  فعلی و منع  روند  ادامه  لذا 
تولید را غیرقابل توجیه خواهد کرد و آن را 
به ورشکستگی خواهد رساند. با این حجم 
از افزایش هزینه های تولید، نقدینگی مورد 
نیاز تولیدکنندگان از کجا بایستی تامین شود؟
اساس  براین  داد:  ادامه  عبدالمالکی 
تایر  صنعت  صنفی  انجمن  گذشته  هفته 
جلسه ای با حضور اعضای خود برگزار کرد و 
رسما شرکت ها اقدام به افزایش قیمت کردند 
که این افزایش قیمت شامل  2۰ درصد برای 
تایرهای سواری رادیال و ون و  ۳۰ درصد 
برای تایرهای نیمه سنگین و سنگین بایاس 
قیمت ها،  افزایش  اعمال  از  پس  شود.  می 
سازمان حمایت خواستار ارائه مستندات شد 
که این کار نیز به صورت کامل و براساس 
فرم های سازمان حمایت انجام خواهد شد.

در  تایر  صنعت  انجمن  رئیس  نایب 
مشکالت  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  ادامه 
اصلی ما این است که مواداولیه خارجی را 
شرکت های  می کنیم  خریداری  که  زمانی 
را  شده  ارائه  فاکتورهای  پیش  فروشنده 

می دانند؛  معتبر  هفته  یک  برای  حداکثر 
در صورتی که پس از ثبت سفارش، زمان 
تخصیص ارز  و حواله ارز بیش از 4۰ روز 
پیش  فروشندگان  اکثر  و  می کشد  طول 
تاخیر در  دلیل  به  را  ارائه شده  فاکتورهای 

پرداخت ابطال می کنند.
مرز  به  سواری  تایرهای  حوزه  در 

خودکفایی رسیده ایم
ینکه  برا کید  تا ضمن  لکی  لما عبدا
با  همکاری  و  تعامل  انجمن  این  رویکرد 
این  که  هرآنچه  و  است  حمایت  سازمان 
انجمن هم  کند،  تایید  نهایت   در  سازمان 
تمام  به  باتوجه  گفت:  پذیرفت،  خواهد 
تولیدکننده  شرکت های  شده،  مطرح  موارد 
در  و  هستند  نرخ ها  افزایش  خواستار  تایر 
ارئه  را  خود  مستندات  و  دفاع ها  راستا  این 
خواهند کرد. الزم به توضیح است انجمن 
سال گذشته با توجه به افزایش ظرفیت های 
خوبی که ایجاد شده، توانست تولید الستیک 
را در حدود 2۰ درصد افزایش دهد و در تولید 
الستیک سواری به مرز خودکفایی رسیدیم.
نیاز کشور  افزود: در حال حاضر  وی 
میلیون   24 تا   2۳ سواری  تایرهای  برای 
نوع  این  تولید  توانستیم  که  است  حلقه 
 22 از  بیش  به  گذشته  سال  در  را  تایرها 
میلیون حلقه برسانیم و با این افزایش تولید 
مصوبه ای  سواری،  الستیک های  حوزه  در 
دریافت کردیم که براساس آن گروه کاالیی 
از  تایرهای سواری رینگ ۱۳ و ۱4 و ۱۵ 
2۱  به 27 تغییر کرد  و ممنوعیت واردات 
این کاال اعالم شد اما متاسفانه در شهریور 
ماه  انجمن واردکنندگان تایر طی نامه ای 
به معاونت بازرگانی با طرح این موضوع که 
این ممنوعیت واردات باعث افزایش قاچاق 
این کاال شده است، گروه کاالیی تایرهای 
رینگ ۱۳ و ۱4 و ۱۵ را از گروه 27 به 2۵ 
را  تایرها  این  واردات  عمال  و  دادند  تغییر 
خالف  موضوع  این  که  کردند  امکان پذیر 

سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

نایب رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران:

سازمان حمایت تکلیف تایرسازان را روشن کند
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مدیرکل راه و شهرسازی 
ارتباطی  محور  گفت:  ایالم 
مرکز  به  سیروان  شهرستان 
جاری  سال  پایان  تا  ایالم  استان 

۸کیلومترکوتاهتر می شود.
عبداهلل بهادری در بازدید از نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  استان 
چاهی– چشمه  راهسازی  پروژه  از 
اتمام  از  ایالم-سیروان(  سفیدخانی) 
این طرح تا پایان سال خبر داد و گفت: 
راهسازی  پروژه  این  اجرایی  عملیات 
دردو قطعه در حال انجام است، قطعه 
اول به طول 2 کیلومتراحداث پل بزرگ 
پایان  به  متر   ۵2 ۱۰متروطول  بادهانه 
مشغول  پیمانکار  اکنون  هم  و  رسیده 
برای  برداری  ترانشه  مراحل  آخرین 
قطعه  است،  زیرسازی  عملیات  شروع 
عملیات  ۵کیلومتر  طول  به  نیز  دوم 
و  رسیده  پایان  به  تقریبًا  سازی  زیر 
عملیات روسازی )بیس و آسفالت( آغاز 

شده است .
طرح  کل  فیزیکی  پیشرفت  وی 
را در مجموع ۸۰ درصد عنوان کرد و 
7کیلومتری،  پروژه  این  احداث  افزود: 
از ۸  پرحادثه، بیش  نقاط  ضمن حذف 
شهرستان  به  را  استان  مرکز  کیلومتر 

در صورت  و  کند  نزدیک می  سیروان 
بهره  به  سال  پایان  تا  اعتبار  تأمین 

برداری می رسد.
مجلس  در  ایالم  مردم  نماینده 
شورای اسالمی نیز در این بازدیدگفت: 
چاهی-  چشمه  زی  سا ه  ا ر طرح 
مردم  حق  به  مطالبات  از  سفیدخانی 

شهرستان سیروان می باشد، این پروژه 
شروع  از  زیادی  سالهای  که  چند  هر 
پیشرفت  اما  بود  گذشته  آن  اجرای 
با  خوشبختانه  ولی  نداشت  چندانی 
مدیریت جدید راه و شهرسازی استان 
اجرای این طرح با شتاب بسیار خوبی 

بی وقفه در حال اجرا است.

از  ادامه  در  بسطامی  اکبر  علی 
و  راه  مدیریت  گیری  پی  و  تالش 
این  تالش  پر  همکاران  و  شهرسازی 
این  پیمانکاران  همچنین  و  مجموعه 
طرح که با وجود مطالبات زیاد بی وقفه 
فعالیت خود را ادامه می دهند تشکر و 

قدردانی کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی: 

محور ارتباطی سيروان به مرکز ایالم ۸کيلومتر کوتاهتر می شود
و  اقتصادی  ظرفيت  یک  هزاررنگ،  پایيز  جشنواره  سبطی: 

اجتماعی برای شهر گرگان است
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، محمدرضا 

بافت تاریخی شورای شهر  سبطی در هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری و 
گرگان اظهار کرد: اقلیم استان گلستان به ویژه شهر گرگان بسیار خاص است و 

باید از ظرفیت های آن به خوبی بهره ببریم.
سبطی با اشاره به جشنواره پاییز هزاررنگ گرگان گفت: در جشنواره پاییز 
هزاررنگ باید از تمامی ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی استفاده کنیم 
زیرا فصل پاییز، سرمایه اقتصادی و اجتماعی برای شهر گرگان را به همراه دارد. 
وی افزود: شهردار گرگان تصریح کرد: برای این جشنواره ابتدا نیاز است یک 
گرگان  برای  انتخاب شعار  به جهت  گرگان  معرفی شهر  با محوریت  فراخوان 
تفاهم  به  باتوجه  افزود: همچنین  برنامه ریزی شود. شهردار گرگان  و  طراحی 
نامه خواهرخواندگی و اینکه در پنجاهمین سالگرد برقراری روابط ایران و چین 
هستیم، می توانیم از میهمانان ویژه مانند سفیر کشور چین در این جشنواره بهره 
مند شویم. به گفته سبطی، طبیعت خدادادی مانند جنگل های هیرکانی در فصل 
پاییز بسیار غنی است که این موضوع شهر گرگان را در سطح کشور و حتی بین 

المللی متمایز می سازد.

و  ترویج  راستای  گازدر  شرکت  مدیرعامل  از  استاندارگلستان 
توسعه فرهنگ نورانی نماز تقدیر کرد

  به پاس قدردانی از تالش و زحمات شایسته علی طالبی مدیرعامل و 
همچنین اعضای شورای اقامه نماز شرکت گاز استان گلستان  در راستای  توسعه و 
ترویج فرهنگ نورانی نماز در سال ۱۳۹۹  که بر اساس ارزیابی و رای هیئت داوران 
به عنوان دستگاه برترو شایسته تقدیر انتخاب  گردیده است  از سوی دکترحق 
شناس  استاندار گلستان با اهداء لوح سپاس ، مراتب تقدیر و تشکر بعمل آمد .

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان ،در این لوح سپاس 
استاندار گلستان  توفیقات روز افزون  مدیرعامل و  اعضای شورای اقامه نماز 
شرکت گاز را در زمینه  پیمودن راه پر افتخار شهدای واالمقام انقالب اسالمی و 
در راستای آرمانهای بلند بنیانگذار جمهوری اسالمی  ایران حضرت امام خمینی 
)ره( و پیروی از منویات مقام معظم رهبری )مدضله العالی( در سایه توجهات 

حضرت ولی عصر)عج( مسئلت نمود. 
در همین راستا  طالبی   نیز به نوبه خود  از محبت ابراز شده تقدیر نموده 
، و ضمن تبریک کسب این افتخار ارزشمند معنوی به کلیه کارکنان شرکت گاز 
استان گلستان ، حضور و توجه   به انجام فرائض الهی و دینی و برپایی نماز 
جماعت اول وقت را  از اولویتهای مهم این شرکت دانسته و بر آن تاکید کرد.
شایان ذکر است در نشستی که به همین منظور  در محل ستاداقامه نماز استان  
گلستان برگزار شد لوح تقدیر استاندار، توسط قاسم محمدی  رئیس .ستاد اقامه 

نماز به مدیرعامل شرکت گاز اهداء شد.

حضورمدیر  با  گلستان  استان  مرکز  مخابرات  مشکالت  بررسی 
منطقه

در جلسه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان مشکالت مخابرات 
مرکز استان بررسی شد.

در جلسه ای که با حضور دکتر غالمعلی شهمرادی برگزار شد مسائل و 
مشکالت اداره مخابرات شهرستان گرگان بررسی شد. دکتر غالمعلی شهمرادی 
که در جمع مدیر ، روسا و کارشناسان مخابرات گرگان سخن می گفت : الویت 
را در سرعت بخشیدن به رفع خرابی ها دانست و افزود : با توجه به روند رو به 
بهبودی که در اجرای فرآیند ها مشاهده می شود امیدواریم بتوانیم سرعت رفع 
خرابی ها را به حداقل برسانیم .وی با اشاره به بهینه سازی تجهیزات و نگهداری 
مناسب از آنها بعنوان عامل موثر در خدمات رسانی بهتر گفت : بازدهی و راندمان 
عملکرد با وجود تجهیزات سالم و به روز بیشتر شده و در نتیجه استفاده مطلوب 

و نگهداری بهینه از آنها باید مورد توجه قرار گیرد .
مدیر مخابرات منطقه گلستان استفاده حداکثری از ظرفیت منابع انسانی 
را خواستار شد و گفت  : با توجه به برنامه توسعه مخابرات و  افزایش دایری  ، 
بیشتر از قبل نیاز است رویکرد ها تغییر کرده و با اجرای طرح های زود بازده و 

تشویقی نسبت به تحقق اهداف برنامه ریزی کرد .
وی استفاده از توان کارگزاران را نیز موثر دانست و افزود : دایری تلفن 
ثابت و      ad  ، کاهش الوصولی ها و تشویق روستاییان به استفاده از تلفن 
ثابت از جمله کارهایی است که کارگزاران باید در این موارد تالش خود را بیشتر 
کرده  و نتایج فعلی را به حد مطلوب تری برسانند .در پایان این جلسه راهکارهای 
پیشنهادی توسط کارشناسان بررسی و پس از تبادل نظر دستورات الزم از سوی 

مدیر مخابرات منطقه گلستان صادر و بر اجرای به موقع آنها تاکید شد .

آغاز تزریق دوز سوم واکسن کرونا درگلستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: تزریق دوز سوم واکسن کرونا 
در گلستان آغاز شده و تاکنون 7۰۰ نفر از کادر درمان دوز سوم را دریافت کردند.
عبدالرضا فاضل  در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان اظهارکرد: تزریق دوز 
سوم کرونا در گلستان آغاز شده و تاکنون 7۰۰ نفر از کادر درمان دوز سوم را دریافت 
کردند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: روند شیوع کرونا در گلستان 
همچنان کاهشی است و هم اکنون ۱7۹ بیمار در مراکز درمانی استان بستری 
هستند.فاضل توضیح داد: روز گذشته 24 مورد بستری در کل بیمارستان های 
استان داشتیم و روند ثبات بیماری همچنان برقرار است.طبق گفته وی طی هفته 
گذشته ۹ فوتی کرونایی در استان ثبت شده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان تأکید کرد: با روند رعایت پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون پیک 
ششم را در استان تجربه نخوایم کرد.فاضل اضافه کرد: تاکنون یک میلیون و 
۶۸۰ هزار دز واکسن در استان تزریق شده که ۸۰ درصد مردم استان یک دوز 

واکسن و 4۰ درصد مردم استان دو دوز واکسن دریافت کرده اند.

از سوی مدیرشعب استان بوشهر مطرح شد؛        
هدف گذاری 412 ميلياردی پرداخت تسهيالت در استان بوشهر   
از  با رسانه ها    مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر در گفتگو 
هدف گذاری پرداخت 4۱2 میلیارد تومان تسهیالت توسط این بانک دولتی طی 

سال جاری در استان بوشهر خبر داد.  
  سید مجتبی حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد : بانک توسعه تعاون 
به عنوان جوان ترین بانک دولتی کشور که از سال ۱۳۸۸ فعالیت های بانکی 
خود را جهت کمک به تامین مالی بخش بسیار مهمی از اقتصاد کشور یعنی 
تعاونی ها و مبحث اشتغال زایی آغاز کرده است  در حال حاضر  با ۱۱  شعبه 
تاکنون  ، و  تعاونگران و عموم است  باجه در استان بوشهر در خدمت  و یک 
شاهد دستیابی به موفقیت ها و تحقق اهداف برنامه ریزی شده خود درسنوات  

قبل بوده است .
حسینی با اشاره به تسهیالت پرداختی این بانک در استان بوشهر گفت: در 
سال ۱۳۹۹ حدود 27۰  میلیارد تومان و در شش ماهه ابتدایی سال جاری نیز 
مبلغ ۱2۱ میلیارد تومان تسهیالت توسط شعب بانک توسعه تعاون در استان به 

متقاضیان  پرداخت شده است.
وی بیان کرد : تعداد کل  مشتریان بانک توسعه تعاون در استان بوشهر ۱4۰ 
هزار نفر و  تعداد مشتریان استفاده کننده  از خدمات بانکداری الکترونیک  این بانک 
نیز بالغ بر  ۵۰ هزار نفر در مقطع زمانی  پایان شهریور ماه سال جاری بوده است .
حسینی ادامه داد:منابع سپرده ای استان در پایان شهریور ماه  ۱4۰۰ به 
بیش از ۶24 میلیارد تومان  رسیده و نسبت به پایان سال گذشته 4 درصد رشد 
را نشان می دهد و بیانگر تحقق  برنامه های اصلی و  محوری این بانک  در  

استان بوشهر است .
 ۸۶ را  استان   این   بانکی  تسهیالت  وصولی  بوشهر  استان  شعب  مدیر 
میلیارد تومان و مبلغ ضمانت نامه های صادره توسط شعب استان را ۸2 میلیارد 

تومان  اعالم کرد.
اولویت  امیدواری کرد   که در صورت  این مقام مسئول درپایان  اظهار 
 بندی های  دقیق در طرح های متقاضیان تسهیالت، مقدار وام های پرداختی در 
استان  تا پایان سال  به  4۱2 میلیارد تومان برسد و موجبات رضایت حداکثری 

متقاضیان و مشتریان بانک  فراهم آید.

وزیر نیرو:
دو طرح توسعه ای برق رسانی در اردبيل تکميل می شود

 وزیر نیرو گفت: دو طرح توسعه ای برق رسانی در این استان در سال آینده 
تکمیل خواهند شد تا مشکلی از بابت تأمین برق صنایع و شهرک های گلخانه ای 

وجود نداشته باشد.
علی اکبر محرابیان در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: این استان 
متوسط بارش ۳۱7 میلیمتری داشته که در سال زراعی گذشته این میزان بارش 

به 2۵۰ میلیمتر رسید.
وی منابع داخلی آب استان را یک میلیارد و ۱۸۳ میلیمتر مکعب اعم از آب های 
سطحی و زیرزمینی اعالم کرد و گفت: با احتساب آب رودخانه ارس و سایر منابع 
در مجموع در این استان دو میلیارد و 4۰۰ میلیون متر مکعب آب در دسترس وجود 
دارد که باید در تأمین شرب، صنعت، کشاورزی و فضای سبز از این میزان منابع 

آبی استفاده شود.
وزیر نیرو هدررفت 4۵۰ میلیون متر مکعب آب را در این استان یادآور شد و 
تصریح کرد: با تکمیل و افتتاح سدهای در حال احداث و سایر منابع تالش بر این 

است تا از هدررفت منابع آب جلوگیری شود.
محرابیان به رکود طرح ها و پروژه های آب و برق در دو سال اخیر اشاره کرد 
و افزود: از پاییز امسال تا بهار سال آینده با اختصاص یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 

قرار شد طرح های آب و برق در استان اردبیل افتتاح و راه اندازی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان در 
بخش برق و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز در حوزه آب و فاضالب به استان اختصاص 

می یابد تا طرح ها به سرانجام برسد.
وزیر کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد: در این سفر قرار شد وزارت نیرو سه 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح های نیمه تمام و راکد اختصاص دهد که عمده 
آنها مربوط به پایاب سدها و تکمیل سد عمارت و همچنین طرح های آبرسانی در 

مناطق مختلف است.
محرابیان بیان کرد: تا آخر سال با بهره برداری از سد عمارت ۱۸2 میلیون متر 

مکعب برداشت آب به انجام می رسد.
آینده  بهار سال  تا  را  آن  از  بهره برداری  و  عنبران  تکمیل سد  وی ضرورت 
یادآور شد و ادامه داد: در کنار سدها، قرار شد مجتمع های آبرسانی روستایی به تعداد 
۱۰ مورد در استان با تزریق اعتبارات و منابع مورد نیاز راه اندازی و در اختیار اهالی 

این مناطق قرار گیرد.
محرابیان به راه اندازی مرکز جهادی آبرسانی اشاره کرد و گفت: این مرکز 
زیر نظر شورایی با حضور متخصصان و صاحب نظران حوزه آب مدیریت می شود تا 
در مدت چهار سال ۱۰ هزار روستا در کشور آبرسانی شده و دچار تنش آبی نشوند.

مرکز  و  طرح  این  مزایای  از  خانوار   2۰ باالی  روستاهای  افزود:  نیرو  وزیر 
فعال بهره مند خواهند شد که امیدواریم در استان اردبیل نیز به سرعت مشکالت 

و نارسایی ها رفع شود.
وی به ظرفیت طرح های برق رسانی اشاره کرد و ادامه داد: دو طرح توسعه ای 
برق رسانی در این استان در سال آینده تکمیل خواهند شد تا مشکلی از بابت تأمین 

برق صنایع و شهرک های گلخانه ای وجود نداشته باشد.
همزمان با سفر رئیس جمهور

وزیر نیرو از طرح های توسعه برق و آب اردبیل بازدید کرد
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو که همزمان با سفر رئیس جمهور در اردبیل به 
سر می برد از طرح های توسعه آب و برق استان اردبیل بازدید و در جریان روند این 

طرح ها قرار گرفت.
محرابیان با حضور در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل از پست 2۳۰ کیلوولت 
شهرک صنعتی دو بازدید و برای حضور در شورای اداری و ارائه گزارش در اردبیل 

حاضر خواهد شد.
برق  و  آب  شرکت های  زیرمجموعه  مدیران  حضور  با  محرابیان  اکنون  هم 
برای بازدید از سد عنبران راهی این منطقه است تا در جریان کم و کیف احداث 

این سد قرار گیرد.
وزیر نیرو که قرار بود معین شهرستان های خلخال و کوثر باشد به دنبال لغو 

این سفرها در منطقه نمین و عنبران حاضر می شود.
بازدید از خط چهار مداره آرتا به کمی آباد، بازدید از خط دوم انتقال فاضالب 
شهر اردبیل و حضور در جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق از دیگر 

برنامه های علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در اردبیل است.

با  سمنان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاونين  و  ریاست  دیدار 
اعضاء شورای اسالمی شهرستان سمنان

شهروندان عزیز استان سمنان قدردان نقش بی بدیل مسئولین سالمت استان 
در کنترل و مقابله با کرونا هستند.

روز  عصر  سمنان؛  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دوشنبه سوم آبان ماه سال ۱4۰۰، دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
سمنان با حضور در شورای اسالمی شهرستان سمنان، با رئیس و تعدادی از اعضای 

این شورا دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که دکتر پهلوان معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و 
دکتر رستم زاده معاون غذاودارو دانشگاه نیز حضور داشتند، دکتر دانائی با تبریک 
ایام مبارک ماه ربیع االول و قدردانی از حمایت های بی بدیل مدیریت شهری با 
این دانشگاه، گفت: در طی دو سال اخیر و پس از بروز و شیوع بیماری کووید-۱۹ 
در کشور و استان، نقش بی بدلیل سالمت در جامعه و همچنین اقدامات مهم و 
تأثیرگذار دست اندرکاران این حوزه، بر همگان به خوبی روشن گردید و تمامی آحاد 
مختلف جامعه با هر نوع تفکر و گرایش سیاسی و اجتماعی بر اهمیت این موضوع، 

اتفاق نظر پیدا کردند.
توسعه  دانشگاه در سه سال گذشته و  به دستاوردهای  اشاره  با  دانائی  دکتر 
زیرساخت های های حوزه سالمت در استان، توسعه آموزش عالی علوم پزشکی و 
دوران بحران کرونا، همکاری ها و هماهنگی مناسب این دانشگاه با شورای اسالمی 
شهر و شهرستان و نیز شهرداری سمنان، خاطر نشان کرد: ما در کنار بحران کرونا، 
بحران های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر بحران ها را نیز   پیش رو داریم 
که نیاز است به کمک تمامی دستگاه های اجرایی به ویژه مدیریت شهری، به مردم 

کمک های مقتضی صورت پذیرد.
در ادامه موسوی رئیس شورای شهرستان سمنان با عرض خداقوت و قدردانی 
از تالش ها و زحمات شبانه روزی ریاست دانشگاه و تمامی مدافعان سالمت، بیان 
کرد: نقش پزشکان، پرستاران و تمامی کادر بهداشت و درمان در ماه های اخیر حیاتی 
و بسیار مهم بوده و نه تنها در فضای فعلی متأثر از کرونا که مجموعه کادر درمانی 
کشور در خط مقدم آن درگیر هستند، در همه زمان های دیگر نیز حفظ جسم و جان 
و عالوه بر آن روح و روان مردم به خدمات مجموعه پزشکی ارتباط مستقیمی دارد 

و شرایط بسیار سخت فعلی ارزش کار این عزیزان را دوچندان کرده است.
ریشه و حمایتی  واسطه  به  و روستا  افزود: شوراهای اسالمی شهر  موسوی 
که در بدنه جامعه دارند، می تواند عالوه بر توجه به توسعه زیرساخت ها بر اساس 
راهبرد درازمدت، کمک و نقش موثری در مدیریت بهتر و سریعتر بیماری منحوس 
کرونا داشته باشند که امیدواریم با کمک یکدیگر بتوانیم در راستای توانمندسازی و 

خدمت شایسته به مردم گام برداریم.
در ادامه مسئولین حوزه سالمت و شورای شهرستان درخصوص مسائل مختلف 
فی مابین و موضوعات مشترک و پیرامونی به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیمات 

الزم نیز اتخاذ گردید.
در پایان این نشست از طرف شورای اسالمی شهرستان سمنان، به نمایندگی 
از تمامی شهروندان، از دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و 
با  دانشگاه  معاونین  زاده  رستم  دکتر  و  پهلوان  دکتر  جندقی،  دکتر  دکتر گوهری، 

اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

در 6 ماهه ابتداي سال جاري صورت گرفت :
اجراي بيش از 19 کيلومتر لوله گذاري آب در شهرستان شازند

مهندس حمید طاهري مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شازند از اجراي بیش 
از ۱۹ کیلومتر لوله گذاري آب در ۶ ماهه نخست سال در این شهرستان خبر داد.

امور  مدیر  مرکزي  استان  فاضالب  و  آب  روابط عمومي شرکت  گزارش  به 
آبفاضالب شهرستان شازند در توضیح این خبر اظهار داشت : این مقدار لوله گذاري 
آب شامل اصالح و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در ۶ شهر و روستاهاي 

شهرستان شازند صورت گرفته است.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شازند همچنین از اصالح ۱۰۰ متر شبکه 
فاضالب در شهر مهاجران خبر داد و گفت : در نیمه نخست سال یک حلقه چاه 

تجهیز و راه اندازي گردید و  ۶4۱ انشعاب آب در این شهرستان  اصالح گردید.
مهندس حمید طاهري با اشاره به اجراي پروژه آبرساني کمال صالح شامل 
آبرساني به شهر هندودر و ۳۶ روستاي شازند بیان داشت :فاز اول اجراي این پروژه 
، آبرساني به  ۵ روستا  در نیمه نخست سال به اتمام رسید و خوشبختانه تجهیزات 

و امکانات الزم  در این خصوص احداث شده است.
وي ادامه : براي تکمیل این پروژه  مي بایست اقداماتي شامل تکمیل تصفیه 
خانه به همراه اجرا و تکمیل خطوط انتقال صورت گیرد و پیش بیني مي شود به 

شرط تخصیص به موقع اعتبارات تا دهه فجر سال جاري به پایان برسد.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شازند در خصوص وضعیت اجراي پروژه 
فاضالب در شهرستان هاي شازند و آستانه گفت : در ۶ ماهه ابتداي سال براي 
تکمیل این پروژه ، 24۰ متر باقي مانده خطوط انتقال فاضالب و خط انتقال پروژه 
فاضالب شهرهاي شازند و آستانه اجرا شد و تا پایان سال هم  تصفیه خانه فاضالب 
مذکور به پایان می رسد.وي زمان اتمام و بهره برداري از فاضالب این دو شهر را  

نیمه اول سال آینده برآورد نمود.

هیچ  اصفهان  برق  توزیع  شرکت 
پاسخ  بی  را  مردمی   شکایات  از  یک 
را  شکایات  وقت  اسرع  در  و  نگذاشته 
به  دهد  می  پاسخ  و  کند  می  بررسی 
طوری که در ۶ ماهه اول سال جاری  
این شرکت  پاسخگوی ۳۳ شکایت بوده 
است که 2۰ مورد در حوزه بهره برداری 
،۱۱ مورد خدمات مشترکین و 2 مورد 

مهندسی بوده است.
مهندس محمد علی اکبری بازرس 
ویژه مقابله با فساد اداری شرکت توزیع 
برق اصفهان گفت :در راستای تکریم 
و  شفاف  پاسخگویی  و  رجوع  ارباب 
در شرکت  مردم  شکایات  به  رسیدگی 
موثر  فعالیت  با  اصفهان  برق  توزیع 
خود گلوگاههای فساد را شناخته و در 
جهت رفع آن اقدام عاجل نموده است 
به طوری که در جشنواره شهید رجایی 
حوزه  در  که  است  متمادی  سالهای 
پاسخگویی به مشتریان حائز رتبه اول 
شده و در ارزیابی های مختلف در این 

حوزه از سوی استانداری اصفهان مورد 
تقدیر قرار گرفته است.

وی به درگاههای مختلف رسیدگی 
به شکایات اشاره کرد و گفت :سامانه 
پیامکی ۳۰۰۰۳۵۱۵۰  و۱۰۰۰۰۰۱2۱ 
eepdc. نشانی  به  شرکت  سایت  و 

تمامی  در  گویا:۳۵۱۵۰   تلفن    ،  ir
ساعات شبانه روز فعال می باشد و هر 

کوتاهی   ویا  مردمی  های  گالیه  گونه 
پیگیری  و  ثبت  را  خدمات  ارائه  در 
را  می کند  و زمینه های بروز تخلف 
حفظ  بر  عالوه  که   نماید  می  حذف 
اعتماد مردم  ،افزایش  سالمت سازمان 
را به صنعت برق را نیز به همراه دارد 
نیز   ۱۵2۱ سمیع  سامانه  همچنین  و 
مردم  های  درخواست  پاسخگویی  به 

می پردازد
طر  خا ی  کبر ا علی  س  مهند
توزیع  شرکت  عامل  :مدیر  کرد  نشان 
حضور  مرتبه    2 با  نیز  اصفهان  برق 
پاسخگوی  اصفهان  نداری  استا در 
درخواست های مردم از طریق سامانه 
صورت  به  و  بوده   ) )استانداری  سامد 
از ساعت ۹  حضوری روزهای دوشنبه 
تا ۱2 و با هماهنگی قبلی  توجه ویژه 
ای به درخواست های مردم می نمایند .

وی عنوان کرد : عالوه بر اقدامات 
امورهای  در  نماینده   ۱۰ شده  انجام 
اجرایی کار رسیدگی به شکایات را عهده 
دار هستند و همچنین  موظف هستند که 
به صورت تصادفی ماهیانه از ۵ درصد 
از مشترکین نظرسنجی نمایند تا میزان 

رضایتمندی مردم را دریافت نمایند.
وی خاطر نشان کرد :ارتقا شفافیت  
،ریشه یابی مشکالت وتبدیل نقاط قابل 
بهبود به نقاط قوت در این شرکت  به 

جد صورت می گیرد.

سرعت پاسخگویی به شکایات مردمی در شرکت توزیع برق اصفهان

پاسخگویی به شکایات مردمی در اسرع وقت ،نشاندهنده تکریم ارباب رجوع است

مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر از 
آغاز ثبت نام متقاضیان مسکن جهش 
تولید در استان از امروز چهارشنبه مورخ 

2۸ مهر ماه ۱4۰۰ خبر داد.
و  رتباطات  ا ره  دا ا گزارش  به 

اطالع رسانی راه و شهرسازی بوشهر
خصوص  این  در  رستمی  فرزاد 
ماه  یک  متقاضیان   : داشت  اظهار 
به  جدید  سامانه  در  تا  دارند  فرصت 
آدرس saman.mrud.ir مراجعه و 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
اینکه شرایط  به  اشاره  با  رستمی 
در  مسکن  متقاضیان  برای  نام  ثبت 
اجرای قانون جهش تولید مسکن همان 

چهار شرطی است که در طرح اقدام ملی 
مسکن نیز موردتاکید بود، افزود: داشتن 
امکانات  از  استفاده  )عدم  سبز  ج  فرم 
و  مسکن  و  زمین  یارانه ای  و  دولتی 
تسهیالت(، نداشتن مالکیت خصوصی، 
و  بودن،  خانوار  سرپرست  یا  و  تاهل 
سکونت  سال   ۵ حداقل  سابقه  داشتن 
در شهر مورد تقاضای مسکن از شروط 

اصلی برای ثبت نام متقاضیان است.
در  نام  ثبت  کرد:  اضافه  وی 
تاکنون  که  می شود  انجام  شهرهایی 

تامین زمین شده است.
رستمی با تاکید بر اینکه ثبت نام 
از  مسکن  تولید  جهش  قانون  اجرای 

امروز 2۸ مهر در ۳۱ استان و شهرهایی 
آغاز  شده،  تامین  آنها  برای  زمین  که 
اطالعات  داد:  توضیح  شد،  خواهد 
افراد تحت  و  هویتی سرپرست خانوار 
تکفل وی که دارای شروط چهارگانه 
اعالم شده هستند به همراه شهر مورد 
تقاضا، باید توسط متقاضیان در سامانه 
وارد شود. بعد از پاالیش اولیه و بعد از 
شناخته  شرایط  واجد  متقاضیان،  آنکه 
شدند از پذیرفته شدگان برای مراجعه 
حضوری به ادارات کل راه و شهرسازی 
استان ها و یا سایر دستگاه های کارگزار 
و مجری از جمله بنیاد مسکن، دعوت 
تا سابقه ۵ سال سکونت در  می شود 

از  بعد  شود.  پاالیش  موردتقاضا  شهر 
کنترل سابقه ۵ سال سکونت پذیرفته 
شدگان و واجدان شرایط در استان ها، 
در نهایت نایید نهایی به متقاضی داده 

می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر 
به نهضت تولید مسکن در استان اشاره 
کرد و افزود: با توجه به قانون جهش 
تولید مسکن که به تازگی توسط مقام 
عالی وزارت راه و شهرسازی به استانها 
ابالغ شد، سهم استان بوشهر از ساخت 
میلیون مسکن در کشور،  ساالنه یک 
پیش  واحد   ۹۶۸ و  هزار    ۱2 حدود 

بینی شده است

مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر خبر داد : 

آغاز مرحله نخست ثبت ناِم متقاضیان مسکن جهش تولید در استان

اشاره  با  چغادک  آبفای  مدیر 
در  آبرسانی  شبکه  نوسازی  اینکه  به 
برای  اظهار داشت:  دارد  قرار  اولویت 
کاهش هدر رفت آب از شبکه آبرسانی 
و توزیع عادالنه آب طرح نوسازی و 
کار  دستور  در  آبرسانی  شبکه  توسعه 

قرار گرفته است.
طرح  اجرا  از  سرخوش  سبحان 
کوچه  در  نی  برسا آ شبکه  توسعه 
شهرک  های  کوچه  و  بازار  روبروی 
بیان  و  داد  خبر  چغادک  شهر  طوبی 
کرد: در راستای تحقق مطالبات مردم 

با استفاده از لوله ۱۱۰ میلیمتری طرح 
توسعه شبکه آبرسانی اجرا شده است.
یکماه  طی  کرد:  تصریح  وی 
گذشته تاکنون 7۰۰ متر طرح توسعه 
شبکه آبرسانی در چغادک با لوله ۱۱۰ 

میلیمتری اجرا شده است.
وی با تاکید بر توجه به مصرف 
در  مردم  همکاری  گفت:  آب  بهینه 
تابستان  در  آب  مصرف  مدیریت 
گذشته ستودنی و الزم است این مهم 
همچنان در دستور کار مشترکین آب 

قرار بگیرد.

طرح نوسازی و توسعه 
در شبکه آبرسانی

 شهر چغادک

برق  شرکت  بهره برداری  معاون 
منطقه ای غرب از طراحی و نصب سیستم 
از  استفاده  با  ترانسفورماتور  خنک کنندگی 
سیستم لوله کشی و کنترل اتوماتیک پاشش 
آب در پست 2۳۰.۶۳ کیلوولت سرپل ذهاب و  
صرفه جویی ۳ هزار و ۶4۰ مگاوات ساعتی 
استان  در  مشترکین  به  تحویلی  انرژی 

کرمانشاه خبر داد.
 مهندس »سیامک محمدی حسینی« 
خروج  و  حادثه  بروز  به  توجه  با  گفت: 
پست  یک  شماره  قدرت  ترانسفورماتور 
پست  بار  سرپل ذهاب،  کیلوولت   2۳۰.۶۳
طریق  از  مگاوات   ۸۰ حدود  در  مذکور 
شد  تأمین   2 شماره  قدرت  ترانسفورماتور 
قدیمی  و  منطقه  بار  بودن  باال  به دلیل  که 
برنامه ریزی های  ترانسفورماتور،  این  بودن 
ترانس  بار  جابجایی  و  کاهش  جهت  الزم 

صورت پذیرفت.
وی افزود: در این راستا جابجایی بار 

روی  از  قصرشیرین  و  سرپل ذهاب  خطوط 
در حدود  و  انجام  کیلوولت   ۶۳ باسبارهای 
از  سرپل ذهاب  منطقه  بار  از  مگاوات   ۳۰
با  کیلوولت   ۶۳ ارتباطی  خطوط  طریق 
پست 2۳۰.۶۳ کیلوولت اسالم آباد به صورت 

مستقیم تأمین شد.
اینکه  به  اشاره  با  حسینی  مهندس 
حدود ۵۰ مگاوات از بار منطقه قصرشیرین 
ترانس  طریق  از  می بایست  گیالنغرب  و 
ساخت:  خاطرنشان  شود،  تأمین   2 شماره 
به دلیل باال بودن بار ترانس نسبت به حالت 
عادی و افزایش دمای آن به مرز حدود ۹۰ 
بودن  مدار  در  وجود  با  و  سانتیگراد  درجه 
می بایست  دائم  به صورت  ترانس  فن های 
برای  تدابیری  جدید،  ترانس  راه اندازی  تا 
پیشگیری  و   2 شماره  ترانس  خنک سازی 
از اعمال خاموشی در حدود ۱۰ مگاوات در 
روز با توجه به گرمای شدید هوای منطقه 

اندیشیده و اجرا شود.

ابراز  غرب  برق  بهره برداری  معاون 
داشت: لذا طرح خنک سازی ترانس شماره 
2 با استفاده از احداث حوضچه ذخیره آب 
آب  پاششی  اتوماتیک  سیستم  طراحی  و 
بر  که  این صورت  به  اضطراری  به صورت 
روی قسمت فوقانی تمام رادیاتورهای این 
بارانی  قطره  به صورت  لوله کشی  ترانس، 
نصب و در زیر رادیاتورها نیز حوضچه های 

فلزی طراحی، ساخته و اجرا شد.
وی افزود: سپس با نصب یک دستگاه 
آب  پمپاژ  به  نسبت  آب  منبع  در  کف کش 
به داخل لوله ها و برگشت مجدد به صورت 
سیرکوله و پمپاژ آب برگشتی از هدر رفت آب 
جلوگیری به عمل آمد و همچنین یک عدد 
تانکر ذخیره آب برای مواقع اضطراری در 

مجاورت آن نصب شد.
مهندس حسینی در ادامه با اشاره به 
اینکه با راه اندازی این طرح دیگر احتیاجی 
به در مدار بودن دائم فن های ترانس نیست 

و فن ها به صورت نوبتی هر ۶ ساعت یکبار 
دمای  داشت:  بیان  می گیرند،  قرار  مدار  در 
روغن ترانس و سیم پیچ آن نیز در حدود ۱۵ 
درجه نسبت به حالت عادی ترانس کاهش 
یافت و با توجه به اینکه کاهش مناسبی در 
دمای روغن ترانس قدرت شماره 2 تا زمان 
بهره برداری از ترانس جدید داشتیم از اعمال 
هرگونه خاموشی اضطراری به مشترکین نیز 

پیشگیری به عمل آمد.
برق  شرکت  بهره برداری  معاون 
میزان  گفت:  پایان  در  غرب  منطقه ای 
طرح  این  اجرای  از  حاصل  صرفه جویی 
مگاوات   ۱۰ حدود  اعمال  از  جلوگیری 
از  ساعت   ۱4 در  کیلوولت   2۰ خاموشی 
که  است  روز   2۶ مدت  طی  روز  شبانه 
به عبارتی معادل صرفه جویی ۳ هزار و ۶4۰ 
مگاوات ساعت انرژی تحویلی به مشترکین 
بوده و با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون ریال 

اجرا شد

معاون بهره برداری برق غرب:
طراحی و نصب سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور در شرکت برق منطقه ای غرب

صرفه جویی 3 هزار و 640 مگاوات ساعتی انرژی تحویلی به مشترکین
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جعفر  محمد   : ن  نا ا جو نیای  د
آهن  ذوب  خرید  معاون  لحی  صا
ه  یشگا نما پنجمین  ر  د ن  صفها ا
معدنی  یع  وصنا معدن  لمللی  ا بین 
غرفه  در  با حضور  وابسته  وتجهیزات 
این شرکت گفت : یکی از نگرانی ها 
و دغدغه های اصلی کنونی در صنایع 
فوالدی که چندی است شاهد اثرات 
شالق  “اثر  به  معروف   ، هستیم  آن 
باشد  می  تامین  زنجیره  در  چرمی” 
وتقاضا  عرضه  بحث  در  نوسان  که 

بوجودمی اورد.
اثر   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
شالق چرمی نوسانی در زنجیره تأمین 
است که عامل اصلی به وجود آورنده 
با  تقاضا است.  تغییرات در میزان  آن 
حرکت از سطح مشتری جزء به سطوح 
تغییرات  تأمین،  زنجیره  در  باالتر 
کوچک در سطوح پایین باعث تغییرات 
بزرگ در سطوح باالیی می شود . این 
در  بزرگی  نوسانات  موجب  تغییرات 
مجموعه زنجیره تأمین خواهد شد.«

وی افزود : مشکل قطع برق در 
نیمه اول سال و مشکل گاز در نیمه 

دوم سال با شروع فصل سرما که با آن 
مواجه خواهیم شد از جمله مشکالت 
داشت  اظهار  .صالحی  است  رو  پیش 
های  قیمت  بحث  دیگردر  مشکل   :
دستوری و انتظار کاهش قیمت است 
که به نوعی به جامعه تزریق شده است 
وبازار را در حالت رکود قرار داده که 
امیدواریم تا اواخر آبان ماه جرقه های 

از حرکت را مشاهده کنیم.
هن  آ ب  و ذ ید  خر ن  و معا
این  برگزاری  اهمیت  به  همچنین 
نمایشگاه اشاره کرد و افزود : یکی از 
دستاوردهای این نمایشگاه این است 

و  نظرات  از  گیری  بهره  امکان  که 
تبادل نظر با کارشناسان و خبرگان با 
تجربه ازجمله پیشکسوتان ذوب آهن 
مخزن  نوعی  به  شودکه  می  فراهم 

تجربه ودانش هستند .
رسدکه  می  نظر  به   : افزد  وی 
شدن  رقیق  حال  در  کرونایی  شرایط 
است وامید است که این نمایشگاه ها 

بتوانند به وضعیت سابق بر گردند .
ئیس  ر ه  د ا ز ی  ز نما کتر  د
ر  د نیز  ومعدن  صنعت  ندیشکده  ا
معدن  المللی  بین  نمایشگاه  پنجمین 
وصنایع معدنی وتجهیزات وابسته در 

غرفه ذوب آهن اصفهان حضور یافت 
مهمترین   : گفت  ما  خبرنگار  به  و 
موضوع  کشور  فوالد  صنعت  چالش 
سنگ آهن است و بایستی این معضل 
را با کمک شرکت های دانش بنیان 
حل کنیموی افزود : یکی از مشکالت 
خصوصی سازی در کشور این بود که 
دولت مالکیت شرکت ها را واگذار کرد 

اما مدیریت را واگذار نکرد.
ومعدن  صنعت  اندیشکده  رئیس 
اظهار داشت : حوزه سیاست گذاری در 
کشور باید بصورت غیر متمرکز باشد تا 
تصمیمات کاربردی تری گرفته شود .

به  اشاره  با  زاده  نمازی  دکتر 
عنوان  به  اصفهان  آهن  جایگاه ذوب 
 : گفت  کشور  فوالد  صنعت  مادر 
آهن  ذوب  کارشناسی  و  فنی  نظرات 
اصفهان به عنوان متولی بخش معدن 
صنایع  اولیه  مواد  تامین  خصوص  در 
باید  و  دارد  ای  ویزه  اهمیت  فوالدی 
در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری 
ها ، نظر این شرکت های پیشگام که 
، مورد  را حفظ می کنند  تولید  جبهه 

توجه قرار گیرد.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان در پنجمین نمایشگاه معدن کرمان :

اثر » شالق چرمی « در زنجیره تامین صنایع معدنی شکل گرفته است

معدنی  صنایع  و  معدن  ارزش آفرین  ایده های  جشنواره  سومین   : جوانان  دنیای 
با همکاری ذوب آهن اصفهان، سازمان  2۸ مهرماه  لغایت   2۶ تاریخ  ۳( در  )اینوماین 
معاونت  تهران،  دانشگاه  )ایمیدرو(،  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه 
معدنی  و شکوفایی، شرکت های  نوآوری  جمهوری، صندوق  ریاست  فناوری  و  علمی 
اقتصاد  و  معدنی  صنایع  و  معدن  صنعت،  حوزه  فعاالن  دیگر  و  معدنی  صنایع  و 

برگزار شد. دانش بنیان 
به گزارش دنیای جوانان ، با توجه به اهمیت توسعه، نیازها و چالش های حوزه صنعت 
و معدن و به مدد بینش متخصصان، دانش فنی و تجربه صنعت گران و خالقیت نوآوران 
در جهت کاهش و رفع آن ها و در راستای تولیدی فن آورانه و صنعتی ملی، اینوماین ۳ 
برگزار گردید تا فرصتی پربار، را با حضور ذینفعان در اختیار ایده  پردازان، صاحبان مسئله و 

سرمایه گذاران حوزه معدن و صنایع معدنی قرار دهد.
مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان با حضور در این رویداد 
و شرکت در جلسات علمی – تخصصی با ایراد سخنرانی به پیشرفت ها و نیازهای فناورانه 

این شرکت عظیم صنعتی پرداخت و گفت: تحقیق و توسعه و حمایت از مراکز علمی 
و دانش بنیان موجب رونق تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز و فکرهای خالقانه از 

کشور خواهد شد.
وی افزود: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولیدکننده فوالد کشور 
همچون دانشگاه صنایع به پرورش و تربیت مدیران و متخصصان صنعت کشور پرداخته و 
از ابتدای تاسیس حامی و پیشرو نوآوری در صنعت و ایجاد زیرساخت های صنعتی کشور 
بوده و با سرمایه گزاری در بخش های تحقیقی، پژوهشی و علمی به پیشرفت و ارتقاء مراکز 
دانش بنیان کمک شایانی به خودکفایی ملی نموده که خوشبختانه امروز شاهد نتایج بسیار 

مثبت آن در کشور با وجود شرایط تحریم های سخت فعلی هستیم.
در این جشنواره  کارشناسان ذوب آهن اصفهان ضمن حضور در غرفه نمایشگاهی 
شرکت و ارائه توانمندی بخش های مختلف نیازهای فناورانه خود را در قالب جلسات ارتباطی 
با شرکت های فوالدی و معدنی و شرکت در پنل های B2B به شرکت های دانش بنیان 

حاضر در جشنواره ارائه نمودند.

حضور فعال شرکت ذوب آهن اصفهان در سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی )اینوماین 3(

یزدی  منصور   : نان  جوا دنیای 
دیگر  از  چند  تنی  و  مدیرعامل  زاده 
مسئولین ذوب آهن اصفهان یک شنبه 
2۵ مهرماه با حضور در شرکت فوالد 
این  معاونین  و  مدیرعامل  با  مبارکه 
شرکت ، در نشستی تعاملی ، دیدار و 

تبادل نظر کردند .
همکاری  و  تعامل   ، زاده  یزدی 
فوالدساز  بزرگ  دومجموعه  این  بین 
موجب  و  مهم  ر  بسیا ا  ر ر  کشو
صنعت  در  چشمگیر  وردهای  دستا
این  مدیریت   : گفت  و  دانست  فوالد 
صنایع بزرگ، امر خطیری است و همه 
همکاری،  و  همفکری  با  موظفیم  ما 
های  مجموعه  این  توان  و  پتانسیل 
و  صنعت  تعالی  سمت  به  را  بزرگ 

اقتصاد کشور رهنمون کنیم .
اصفهان،  آهن  ذوب  مدیرعامل 
جهت ارائه ایده های جدید و همچنین 
مسائل  اقتصادی  و  فنی  کارشناسی 
تواند  می  که  مابین  فی  موضوعات  و 
منجر به نتایج ارزشمند شود ، پیشنهاد 
داد که کمیته مشترکی تشکیل گردد 
تا طرح های تعاملی و مشارکتی قبل 
از اجرا در ابعاد مختلف بررسی گردد .

منافع  به  اشاره  با  زاده  یزدی 
کشور  مهم  صنعت  دو  این  مشترک 
فوالدی  صنایع  مرجع  آنها   : گفت   ،
حوزه  در  توانند  می  و  هستند  کشور 

های مختلف از یکدیگر پشتیبانی کنند 
که حفظ منافع کل صنعت فوالد کشور 

را در پی دارد .
حمل   : د کر ن  نشا طر خا وی 
تامین  مشترک،  مقاصد  و  محصوالت 
نکات   ، مشترک  مبادی  و  اولیه  مواد 
و تجربه های فنی، کارکنان و سرمایه 
جمله  از  همه  و  همه  انسانی  های 
فوالدی  دو قطب  مواردی هستند که 
همدیگر  همکاری  با  اصفهان  استان 
ارزش  به  آنها  کمک  با  توانند  می 
هردو  و  پیداکنند  افزوده جمعی دست 
از مواهب سازمانی به وجود  مجموعه 

آمده منتفع گردند.
 ، نیز  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
در  خود  فعالیت  دوره  به  اشاره  ضمن 
ذوب آهن اصفهان ، گفت : این مجتمع 
عظیم صنعتی، مادر صنعت فوالد کشور 

است و در شکل گیری صنایع مختلف 
فوالدی ایران از جمله فوالد مبارکه ، 

نقش مهمی ایفا نموده است .
موضوعات  به  کالن  نگاه  وی 
صنعت فوالد را عامل اصلی توسعه و 
هم افزایی دانست و گفت : ذوب آهن 
اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه به دلیل 
مشابهت در جنس تولیدات که فوالدی 
است و حضور در استان اصفهان ، دارای 

منافع و مسائل مشترک هستند .
مدیرعامل فوالدمبارکه با اشاره به 
نقش هم افزایی این دو فوالدساز بزرگ 
فوالدمبارکه  و  آهن  ذوب  تولد  گفت: 
دارند  اختیار  در  که  هایی  مجموعه  و 
بلند مدت و استراتژیکی  حاصل تفکر 
به  نگاهی  محدود،  منابع  با  که  است 

نسل های آینده داشتند.
نجات  حق،  به   : گفت  نیا  طیب 

صنعت نیازمند نگاه ملی است و اگر ما 
که امروز در این دو بنگاه اقتصادی به 
فعالیت می پردازیم به خوبی مدیریت 
نکنیم ، موفقیت چندانی بدست نیاورده 
از  جلوگیری  موارد  از  بسیاری  در  و 
امکان  برایمان  سازمانی  تعارض های 
به  فقط  ما  نگاه  اگر  نیست.  پذیر 
استان اصفهان  معطوف باشد و منطقه 
نمیتوانیم  دیگران  از  کنیم  عمل  ای 
مناطق  ورای  که  باشیم  داشته  انتظار 
در  بگیرند.  تصمیم  خود  جغرافیایی 
حقیقت نگاه ملی و فرابخشی می تواند 
مجموعه های بزرگ را نجات دهد و 
دغدغه های مدیران را نیز به کمترین 
حد ممکن برساند. وی افزود : این دو 
و  پیشگامان   ، صنعتی  عظیم  مجتمع 
و  بزرگان صنعت فوالد کشور هستند 
همفکری و تعامل آنها ، توسعه صنعت 

کشور را به دنبال دارد .
تشکیل  پیشنهاد  ز  ا نیاز  طیب 
گفت  و  کرد  استقبال  مشترک  کمیته 
: این کمیته می تواند نقش اتاق فکر 
را  مشترک  های  طرح  اجرای  برای 

ایفا کند .
مدیرعامل  برنامه  این  ابتدای  در 
در  حضور  با  شرکت  هردو  معاونین  و 
فوالدمبارکه  شرکت  الشهدای  معراج 
ادای  آشنا  نام  شامخ شهدای  مقام  به 

احترام نمودند .

ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه در مسير افزایش همکاری و تعامل

مدیر کیفیت فراگیر شرکت :
توليد محصوالت با کيفيت مورد نياز بازار از اولویت های ذوب 

آهن اصفهان است

اولویت های شرکت های  از  : کیفیت محصوالت یکی  جوانان  دنیای 
واقع محصوالت  در   ، است  مشتری  مندی  رضایت  جلب  منظور  به  بزرگ 
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 :

به گزارش دنیای جوانان ، دیباجی به محصوالت جدید ذوب آهن اصفهان 
از قبیل ریل مترو ، ریل سوزن ، میلگرد TH۳۶ 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 ۳۰ میلی متر و ۵۰ 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 
 ISO، 4۵۰۰۱ ISO جهانی می باشد ، داشتن گواهینامه های مختلف مانند
ISO ، ۱۰۰۰4 ISO ، ۱۰۰۰2 ISO ، ۹۰۰۱ ۱4۰۰۱ 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 
مدیریت  که  شود  می  انجام  اصفهان  آهن  ذوب  در  نحوی  به  محصوالت 
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 .
توانایی دست  این  به  : متخصصین ذوب آهن اصفهان  دیباجی گفت 
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 .
وی به تاکید مدیر عامل شرکت بر توسعه محصوالت اشاره کرد و یاد 
آور شد : ورق سازه های فوالدی در ابعاد و سطوح مختلف، محصول جدید 

ذوب آهن به منظور رفع نیازهای مشتریان در داخل و خارج کشور است .
مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اظهار داشت : ذوب آهن اصفهان با توجه 
به داشتن متخصصین توانمند در بخش کنترل کیفیت می تواند محصوالتی 
تولید کند که دارای استانداردهای بین المللی است و همواره بازرسین کیفیت 

این امر را تایید می کنند .
وی افزود : آزمایشگاه ذوب آهن اصفهان یکی از نقاط قوت این شرکت 
در تولید محصوالت با کیفیت است زیرا با داشتن کادری مجرب همواره بر 
تولید نظارت دارد تا برند ذوب آهن را ارتقا دهد و از نظر کیفی بهبود بخشد .

مسابقه دو همگانی کارکنان در ذوب آهن اصفهان برگزار شد

و  بدنی  تربیت  هفته  و  هفته وحدت  آغاز  مناسبت  به   : جوانان  دنیای 
ورزش، مسابقه دو همگانی کارکنان با حضور 7۸ ورزشکار در دو رده سنی 
باال و زیر چهل سال از فلکه نهالستان تا یادمان شهدای گمنام به همت 

حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان برگزار شد .
به گزارش دنیای جوانان ، در اختتامیه این مراسم که مهدی بهرامی 
های  سرمایه  معاون  اکبری  احمد  اجتماعی،  خدمات  و  پشتیبانی  معاون 
بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده  مختاری  مهران  مدیریت،  توسعه  و  انسانی 
برتر  نفرات  به  داشتند  حضور  شرکت  مسئولین  دیگر  و  تندگویان  شهید 

هدایایی اهدا شد .
گفت:  مدیریت  توسعه  و  انسانی  های  سرمایه  معاون  اکبری  احمد 
نهادینه کردن ورزش در خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان یکی از اهداف 
مهم برگزاری این مسابقات ورزشی است و توجه به سالمت روحی و روانی 
کارکنان یکی از اهداف مهم ذوب آهن اصفهان در کنار تولید است . وی 
با اشاره به استقبال کارکنان از مسابقات ورزشی افزود : توجه کارکنان به 
ورزش نشان از سالمت روحی کارکنان این شرکت دارد و حوزه مقاومت 

بسیج شهید تندگویان در این زمینه اقدامات مهمی را انجام داده است .
سرهنگ مختاری گفت : مسابقه دو همگانی با هدف افزایش روحیه 
امر  در  بیشتر  انگیزه  با  کارکنان  است  امید  و  انجام شد  سازمانی  نشاط  و 

تولید فعالیت نمایند .
در پایان این مسابقات؛ در رده باالی چهل سال سعید همتیان، عباس 
مرتضوی، احسان مرادمند، سعید شفیعی، مرتضی جانثاری، محمود قربانی 
و محمد موذنی رتبه های اول تا هفتم به دست آوردند و در رده زیر چهل 
سال نیز داود شمس، سجاد نقدی، محمدرضا یوسفی، رشید سلیمیان، محمد 
حمله داری، علی اکبر ابراهیمیان زاده و سید مجید موسوی حایز رتبه های 
اول تا هفتم شدند . شایان ذکر است در این مراسم به تعداد ۱4 نفر از شرکت 

کنندگان در مسابقه دو همگانی نیز هدایایی به رسم یاد بود اهدا شد .

در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی
ذوب آهن اصفهان نشان عالی و جایزه مروج برتر مسئوليت 

اجتماعی را کسب نمود

دنیای جوانان : ذوب آهن اصفهان موفق شد در نخستین دوره جشنواره 
روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی نشان عالی و جایزه مروج برتر مسئولیت 
آهن  روابط عمومی ذوب  مدیر  امیری  علیرضا  و  نماید  را کسب  اجتماعی 

اصفهان به عنوان نماینده شرکت این نشان و جایزه را دریافت نمود .
و  عمومی  روابط  جشنواره  دوره  نخستین   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
و  عمومی  روابط  حوزه  فعاالن  و  کارشناسان  با حضور  اجتماعی  مسئولیت 
مدیران برخی سازمان ها و صنایع کشور 2۶ مهرماه در مرکز همایش های 

صدا و سیما برگزار شد .
المللی روابط عمومی در پیامی به  فلیپ بورمانس رئیس انجمن بین 
این جشنواره به اهمیت مسئولیت اجتماعی برای سازمان های پیشرو اشاره 
کرد و ابراز امیدواری نمود که برگزاری این جشنواره بتواند در نهادینه سازی 
مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از وظایف روابط عمومی ،یاری رسان باشد.

پرفسور وی آن ویزر رئیس سازمان بین المللی مسئولیت اجتماعی و 
رئیس انجمن بین المللی مسئولیت اجتماعی صنفی نیز در سخنرانی ویدئویی 
، پرداختن به مسئولیت اجتماعی را در یک برنامه بلند مدت برای سازمان ها 
، ضروری دانست و گفت : روابط عمومی باید به سازمان کمک کند تا بتواند 
نقش خود را در مسئولیت اجتماعی ، به صورت هدفمند و سودمند ایفا کند.

هوشمند سفیدی رئیس خانه روابط عمومی ایران و علی مطیع جهانی 
عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی، تحقیقات و برنامه ریزی اتاق تعاون 

ایران نیز از دیگر سخنرانان این جشنواره بودند .
ذوب آهن اصفهان با بیش از نیم قرن فعالیت در صنعت کشور ، پیشگام 
و پیشرو صنایع کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی محسوب می شود که 
برخی از فعالیت های ذوب آهن در این حوزه مشتمل است بر مشارکت در 
توسعه صنایع کشور ، آموزش نیروهای متخصص و ماهر برای کلیه صنایع 
کشور، پشتیبانی فنی و اعزام نیرو در دوران حماسه سازی مردم ایران در دفاع 
مقدس ، مشارکت در توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی کشور از طریق 
باشگاه فرهنگی ورزشی این شرکت ، تاسیس بیمارستان شهید مطهری و 
ارائه خدمات درمانی به جامعه که در دوران شیوع بیماری کرونا نیز تداوم 
یافت، کمک به توسعه عمرانی و زیرساخت های منطقه ، تولید محصوالت 

مورد نیاز جامعه و….

پروژه  آماده سازی  و  تجهيزات  نصب  پيشرفت 92 درصدی 
احداث واحد اکسيژن جدید ذوب آهن اصفهان

دنیای جوانان : مهدی نصر معاون 
برنامه ریزی و توسعه شرکت در مصاحبه 
پروژه  خصوص  در  آتشکار  خبرنگار  با 
پروژه  این  گفت:  اکسیژن  واحد  احداث 
بر پایه ی مطالعات انجام شده به منظور 
دستیابی  جهت  اکسیژن  پایدار  تامین 
در  فوالد  تن  میلیون   ۳/۶ ظرفیت  به 
سال، با تکیه حداکثری بر توان داخلی 
بصورت  سپاهان  صفافوالد  شرکت  با 

EPC آغاز گردید.
به گزارش دنیای جوانان ، این پروژه پس از توقف حدود 2/۵ ساله، از 
مهر ماه ۱۳۹۸ در دوره مدیریت عامل یزدی زاده شروع مجدد گردید و هم 
اکنون با پیشرفت بالغ بر ۹2 درصد در مرحله نصب تجهیزات و آماده سازی 

جهت راه اندازی است.

ذوب آهن اصفهان در اینوماین به دنبال همگرایی صنعت و 
پژوهش

دنیای جوانان : از امروز دوشنبه 2۶ مهرماه، غول های معدن و صنایع معدنی 
ایران با محوریت سازمان ایمیدرو، در کنار شرکت های دانش بنیان، در سومین جشنواره 
ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی اینوماین )INNOMINE( با هدف 

شناسایی و بکارگیری ایده های نوآورانه، گردهم آمده اند.
وجیه اهلل  حضور  با  رویداد  این  افتتاحیه  مراسم   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو، برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صمت، محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران، محمدجعفر صالحی 
معاون خرید ذوب آهن وجمعی از دست اندکاران و کارشناسان صنایع معدنی اصفهان 

برگزار شد.
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادرصنعت کشور، در این جشنواره 
به همراه سایر شرکت های صنعتی و دانش بنیان به منظور تحقق همگرایی صنعت و 

تحقیق و پژوهش حضور فعالی دارد.
این رویداد از 2۶ لغایت 2۸ مهرماه، در محل دانشگاه تهران در حال برگزاری 

است.

خبر...خبر

گزیده

افتتاحیه  مراسم   : جوانان  دنیای 
ذوب  کار  و طب  پایش سالمت  مرکز 
آهن اصفهان واقع در بیمارستان شهید 
زاده  یزدی  منصور  حضور  با  مطهری 
این  مسئولین  از  جمعی  و  مدیرعامل 
شرکت 2۱ مهرماه در سالن اجتماعات 

بیمارستان مذکور برگزار شد .
 ، ن  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
به  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
بهره  معاون  توالئیان  مهرداد  همراه 
برنامه  معاون  نصر  مهدی  برداری، 
ریزی و توسعه، مهدی بهرامی معاون 
احمد  اجتماعی،  خدمات  و  پشتیبانی 
و  انسانی  های  سرمایه  معاون  اکبری 
صالحی  جعفر  محمد  مدیریت،  توسعه 
معاون خرید، احمد سلیمی معاون مالی 
رئیس  رضوانیان  علیرضا  اقتصادی،  و 
علیرضا  شرکت،  معامالت  کمیسیون 
آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری 
و دیگر مسئولین این بیمارستان ضمن 
افتتاح مرکز پایش سالمت و طب کار از 
 MRI مراحل نهایی راه اندازی بخش
شهید  بیمارستان  در  شکن  سنگ  و 

مطهری بازدید کردند .
یزدی زاده در حاشیه این مراسم 
پایش  مرکز  گفت:  ما  ر  خبرنگا به 
سالمت و طب کار شرکت با مبنا قرار 
درمان  بر  مقدم  که  پیشگیری  دادن 
کند  و تالش می  تاسیس شده  است، 
با پایش سالمت کارکنان، پیش بینی 
الزم در خصوص وضعیت سالمت آن 
ها و بیماری های احتمالی را ارائه دهد 
پیشگیری  به  نسبت  بتوانند  افراد  تا 

اقدام نمایند .
های  خانواده  برای  افزود:  وی 

ویژه  اهمیت  موضوع  این  آهنی  ذوب 
ای دارد که بدانند کارکنان ذوب آهن 
اصفهان به جهت حفظ سالمتی، تحت 
مراقبت هستند و اقدامات الزم نه تنها 
از  پیشگیری  بلکه جهت  درمان،  برای 
بیماری و مشکالت جسمی جهت آنها 

انجام می شود .
اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
فاز  در  سالمت  پایش  داشت:  اظهار 
اول برای کارکنان ذوب آهن اصفهان 
و سپس برای کل اعضاء خانواده بزرگ 
این مجتمع عظیم صنعتی اجرا می شود .
به  اشاره  با  همچنین  زاده  یزدی 
اندازی  راه  پروژه  مطلوب  پیشرفت 
بخش MRI و سنگ شکن گفت: با 
توجه به این که راه اندازی این پروژه 
توانایی  از  لذا   ، دارد  زیادی  هزینه  ها 
بخش خصوصی در این امر استفاده شد .

وی با اشاره به این که تا دو ماه 
می  برداری  بهره  به  بخش  این  آینده 
فاقد  لنجان  شهرستان  افزود:  رسد، 
لحاظ  به  که  است   MRI امکانات 
درمانی اهمیت ویژه ای دارد و لذا ایجاد 
این بخش در بیمارستان شهید مطهری 
مرکز  همچنین   . بود  ضروری  بسیار 
سنگ شکن که هم در این منطقه وجود 
ندارد به زودی راه اندازی می شود و به 
خدمات این مرکز درمانی که کل منطقه 
را پوشش می دهد ، اضافه خواهد شد .
مطهری  شهید  بیمارستان  رئیس 
پایش  مرکز  نکه  ای  به  اشاره  با  نیز 
سالمت و طب کار با هدف پیش بینی 
بیماری ها  از امراض و  و پیش گیری 
ایجاد شده، افزود: در این مرکز، تست 
های نوینی نظیر انواع آزمایشات پیش 
بینی سرطان، تست های ژنتیک، تست 

و  قامت  ساختار  تخصصی  فوق  های 
ایجاد  عضالنی  و  اسکلتی  اشکاالت 
شده و یک مرکز فوق تخصصی است 

که نظیری در استان اصفهان ندارد .
وی با اشاره این که این خدمات 
جهت خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان 
و مردم منطقه ارائه می شود، افزود: در 
این مرکز عالوه بر پایش های استاندارد، 
آزمایش های شخصی سازی شده نیز 
این  نتایج  اساس  بر  و  می شود  انجام 
افراد  به  پیگیری  نحوه   ، ها  آزمایش 
های  مشاوره  و  شده  رسانی  اطالع 

تخصصی الزم ارائه می شود .
مطهری  شهید  بیمارستان  رئیس 
شرکت  از  ویژه  به  و  برکت  بنیاد  از 
این  در  که  برکت  الکترونیک  سالمت 
راه همکاری و تعامل سازنده ای داشت، 

قدردانی نمود .

افتتاح مرکز پایش سالمت و طب کار ذوب آهن اصفهان
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یورو اسپورت:
حسين وفایی ُا ساليوان را نابود کرد!

از  تمجید  به  اسپورت  یورو  رسانه ورزشی 
ستاره اسنوکر ایران پرداخت.

حسین وفایی ملی پوش اسنوکر ایران که در 
انتخابی مسابقات مسترز آلمان 2۰22 شرکت کرده 
است در مهمترین رقابت خود )دوشنبه شب، سوم 
آبان( به مصاف ستاره اسنوکر جهان یعنی رونی 
اُ سالیوان رفت و موفق شد با نتیجه قاطع  ۵ بر 

صفر به پیروزی برسد.   
این پیروزی برای حسن وفایی در حالی به 
دست آمد که او در رده بندی کلی در جایگاه ۶۰ 

جهان قرار دارد در حالی که اُ سالیوان در رده بندی جهانی در مقام سوم دنیا ایستاده است.
یورو اسپورت پس از پیروزی ملی پوش اسنوکر ایران مقابل اُ سالیوان به تمجید 
از ستاره ایرانی پرداخت و نوشت: »رونی اُ سالیوان توسط حسین وفایی در کمتر از 
یک ساعت نابود شد! حسین وفایی به عنوان شماره ۶۰ جهان، رونی اُ سالیوان قهرمان 
شش بار جهان را در اولین دور مقدماتی مسترز آلمان تنها در ۵4 دقیقه شگفت زده کرد.

حسین وفایی بدون شک بهترین شب دوران ۹ ساله حرفه ای خود را سپری 
کرد زیرا در اولین دور مسابقات مسترز آلمان، رونی اُ سالیوان، قهرمان شش بار جهان 
را با نتیجه درخشان  ۵-۰ شکست داد. بازیکن پیشرو ایران از زمان حرفه ای شدنش 
در سال 2۰۱2 تا کنون به سه مرحله نیمه نهایی رنکینگ رسیده است اما این شاید 
برجسته ترین پیروزی دوران حرفه ای او در این رقابت ها و مقابل اُ سالیوان باشد. بی 
رحمی و سرعت فکر وفایی این برد را برای او شیرین کرد چرا که این بازیکن  تنها در 
۵4 دقیقه پیروزی را به دست آورد. همچنین نتیجه شوکه کننده باخت مقابل ستاره ایران 
به امید اُ سالیوان برای تقلید از موفقیت خود در قهرمانی مسترز آلمان پایان می دهد.

رقابت های اسنوکر مسترز آلمان یک رقابت حرفه ای است که از  2۶ تا ۳۰ ژانویه 
2۰22 در برلین آلمان پیگیری خواهد شد. این مسابقات نهمین رویداد رنکینگ فصل 

اسنوکر 2۰2۱-22 خواهد بود.
اسنوکر بازان باید در انتخابی این مسابقات که از  ۱۸ تا 2۶ اکتبر 2۰2۱ در 

انگلستان برگزار می شود، جواز حضور در رقابت های اصلی را کسب کنند.  
مسابقات مسترز آلمان 2۰22، مبلغ 4۰۰ هزار پوند جایزه دارد که قهرمان این 
رقابت ها می تواند ۸۰ هزار پوند به جیب بزند. همچنین نفر دوم و سوم به ترتیب ۳۵ و 
2۵ هزار پوند برنده خواهند شد.در این مسابقات اسنوکر بازان معروفی مانند جاد ترامپ 

به عنوان مدافع قهرمانی، رونی اُ سالیوان، مارک آلن و ... حضور دارند.

بوکس قهرمانی جهان ۲0۲1 – صربستان؛
نخستين پيروزی بوکسور ایران در رینگ جهانی

بوکسور سبک وزن ایران، نخستین مبارزه خود در رقابت های قهرمانی جهان را 
با پیروزی پشت سر گذاشت.

در دومین روز از رقابت های بوکس قهرمانی جهان 2۰2۱ صربستان، اشکان 
رضایی بوکسور وزن ۶۳ کیلوگرم تیم ملی موفق شد به عنوان نخستین نماینده ایران 

در این رقابت ها، مقابل حریف خود به پیروزی دست پیدا کند. 
بوکسور سبک وزن تیم ملی که در گام نخست به مصاف »زمویدینیا« از لیتوانی 
رفته بود، در هر سه راند به برتری رسید تا ضمن صعود به مرحله یک شانزدهم، نخستین 
برد نمایندگان ایران در این مسابقات را نیز به ثبت برساند.رضایی با این پیروزی به 
جمع ۳2 نفر راه یافت و در این مرحله باید با »لینچ« بوکسوری از اسکاتلند دیدار کند. 
رقابت های بوکس قهرمانی جهان 2۰2۱ از روز دوشنبه گذشته و به میزبانی شهر 

بلگراد آغاز شده است و در تاریخ ۱۵ آبان ۱4۰۰ به پایان خواهد رسید.

تکرار نبرد خونين بوکسور ایرانی با تایسون نيوزلندی
حرفه  بوکسور  بیات  محمدعلی 
ای ایرانی ساکن کشور امارات از »همی 
درخواست  اش  نیوزلندی  رقیب  اهیو« 

مسابقه مجدد کرد. 
یک هفته بعد از نبرد این دو  بوکسور 
ایرانی و نیوزلندی در شب بوکس امیرخان 
در هتل هپتور دوبی که منجر به شکست 
محمدعلی بیات مقابل حریف خود شد، 

بوکسور خشمگین از اظهارنظرهایی »اوهیو« وی را به مبارزه مجدد فراخوانده است. 
دیدار قبلی این دو که منجر به معرفی اولین قهرمان WBC در منطقه خاورمیانه 

شد، دیدار پرماجرایی بود که با پنهان کاری بوکسور نیوزلندی همراه بود. 
او در وزن کشی و نشست مطبوعاتی پیش از مسابقه شرکت نکرد تا بوکسور 
ایرانی اطالع دقیقی شرایط وزنی حریفش نداشته باشد، اما در زمانی که زنگ آخر آغاز 
مسابقه به صدا درآمد، بیات با حریفی رودررو شد که حداقل 2۰ کیلو از وی سنگین 
تر بود و این نبردی نابرابر را بین این دو رقم زد که در راند دوم و در زمانی که بیات 
روی زانو افتاد، به پایان رسید. بیات که رقابت را در راند اول خوب شروع کرده بود، با 
تصمیم مربی به جای دفاع کردن رو به حمله آورد و این منجر خوردن یک آپرکات 

و ضربه ای به سر او شد که تصمیم او را برای قطع کردن مسابقه در پی داشت. 
بوکسور ۳۱ ساله نیوزلندی که به مایک تایسون تونگان مشهور است، در شرایطی 
کمربند قهرمانی سنگین وزن آسیا زیر نظر سازمان WBC را به دست آورد که شاید 
دعوت مجدد به مبارزه یک شب داغ و پرحرارت دیگر را پیش روی این دو بوکسور 
قرار بدهد. دو بوکسوری که در دو سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی کمتر فرصت 
مسابقه داشتند و این بخصوص روی نمایش محمد علی بیات که در دوبی و بدون 

حریف تمرینی خود را آماده این مسابقه میکرد، تاثیر زیادی گذاشته بود. 
اهیو بعد از این مسابقه ابراز امیدواری کرد که با پیروزی به دست آمده بتواند 
با بوکسورهای قویتری مبارزه کند و این همان چیزی است که باعث خشم بیات و 
پیغام اینستاگرامی و خط و نشان اهیو شده است. بیات در این پیغام اینستاگرامی برای 
رقیب نیوزلندی چنین گفته است: »همه در مورد مسابقه از من می پرسند. باید به شما 
بگویم سر من شکسته بود و در طول مسابقه از سر من خون می آمد. یک جا هم روی 
زمین نشستم و با اینکه به مربی گفته بودم حال من خوب است و میتوانم ادامه دهم 
سوءتفاهم شد و همه فکر کردند تصمیم به قطع مسابقه گرفته ام، اما حاال درخواست 
برگزاری مجدد این مسابقه را دارم و اصال هم جایش برایم مهم نیست. چه در هند و 
چه در نیوزلند. از سم و بیل)برنامه گذاران( می خواهم هر چه سریعتر ترتیب برگزاری 

مبارزه جدید را بدهند. من یک جنگجوی لعنتی هستم.«

کومان: اتفاقی که پس از ال کالسيکو افتاد ریشه تربيتی دارد
نا  سلو ر با ل  تبا فو تیم  بی  مر سر
هواداران  توسط  شدن  احاطه  درخصوص 
این تیم پس از شکست در ال کالسیکو، این 
اتفاق را مشکلی اجتماعی و تربیتی خواند و از 
ارائه توضیحات بیشتر در این باره طفره رفت.
شکست  از  پس  کومان«  »رونالد 
در  مادرید  رئال  برابر  بارسا  شب  یکشنبه 
نیوکمپ، توسط هواداران آبی اناری ها احاطه 
شد و مورد فحاشی و حمالت لفظی تندی 
قرار گرفت؛ این در حالی بود که هیچ نیروی 
امنیتی برای محافظت از وی وجود نداشت.

مرد هلندی در رابطه با این موضوع به ارائه توضیحات پرداخت و ترجیح داد تا 
رویکردی دیپلماتیک را در این باره اتخاذ کند.

وی در نشست خبری پیش از دیدار بارسا برابر رایووایکانو گفت: درست است 
که از اتفاقی که رخ داد و لحظه ای که در خودرو نشسته بودم، احساس خوبی ندارم اما 
هواداران را دوست دارم و آنها به خوبی از این موضوع مطلع هستند. در جایی که باید 
باشم، هستم و می خواهم از بودن در این جایگاه لذت ببرم. اهمیتی ندارد که هشت 
سال بمانم، سه ماه بمانم یا یک سال دیگر؛ در هر صورت از بودن اینجا لذت می برم.

وی در ادامه در خصوص احاطه شدن توسط هواداران اظهار داشت: فکر نمی کنم 
راه حلی وجود داشته باشد. از نظر من، این اتفاق یک مشکل اجتماعی است. آنها یا 
هواداران بارسا هستند و یا افرادی هستند که وقتی پای تحصیالت و تربیت به میان 
می آید، مشکالتی دارند. آنها قوانین و ارزش ها را نمی شناسند. جو ورزشگاه حتی 
زمانی که بازی دو بر صفر بود، باز هم برعکس جریان بازی بود. بنابراین نباید به 

چنین افرادی زیاد توجه کنید. 
کومان افزود: ویدئو و فایل های صوتی آن اتفاق موجود است؛ شاید اینطور 
به نظر برسد که این اتفاق فقط برای من رخ داد اما اتفاقی مشابه برای بسیاری از 
بازیکنان و خانواده هایشان رخ داده است. شاید برای من به عنوان کسی که مسوول 
است، اتفاقی که رخ داد اغراق آمیزتر بود. این اتفاق حتی برای »کارلس پویل« هم 
رخ داده است. در چنین شرایطی نمی توانید خیلی راحت مثل بقیه زمین را ترک کنید. 
باید راه حلی برای این اتفاق پیدا شود زیرا این موضوع یک مشکل اجتماعی است. 

قرارداد »عثمان دمبله« در بارسلونا تابستان سال آینده منقضی می شود و مرد 
فرانسوی با بارسا برای قراردادی جدید به توافق نرسیده است.

کومان در این باره نیز گفت: مهم ترین موضوع این است که ما می خواهیم که 
او با ما بماند. او بازیکنی کلیدی و باکیفیت است. هدف ما تمدید قرارداد است اما اگر 
او قصد تمدید نداشته باشد، موضوع دیگری است.  »سرخیو آگوئرو« در دقیقه ۹7 
ال کالسیکو تک گل  بارسا را به ثمر رساند و تلخی شکست را کاهش داد اما هنوز 
برای حضور ۹۰دقیقه ای در زمین آماده نیست.مرد هلندی در رابطه با وی نیز اظهار 
داشت: او برای ۹۰ دقیقه آمادگی ندارد اما برای حضور در ترکیب اصلی یا حضور 
یک نیمه ای آماده است. همگی در مورد مصدومان نگران هستیم. سعی داریم شرایط 

را آنالیز کنیم تا بازیکنان رفته رفته بهبود پیدا کنند.

آنری: مسی در پی اس جی منزوی شده است
هم تیمی اسبق »لیونل مسی« بر این 
باور است که مرد آرژانتینی در پاری سن ژرمن 
منزوی شده و پاریسی ها باید به جای »کیلین 

امباپه«، بیشتر به مسی تکیه کنند.
فوق ستاره تیم ملی آرژانتین همچنان 
در حال وفق پیدا کردن با لیگ یک فرانسه 
است؛ در چهار حضور خانگی در این فصل، 
هیچ گلی نزده و این موضوع به انتقاد برخی از 
عملکرد مسی در لوشامپیونه منجر شده است.
»تیری آنری« در گفت وگو با شبکه 

آراِم سی فرانسه گفت: مسی منزوی شده و کمتر روی توپ سوار است؛ نمی گویم 
ناراحت است اما منزوی شده است. ترجیح می دهم در میانه میدان بازی کند.

وی ادامه داد: با بازی کردن مسی در سمت راست مشکل دارم. در میانه می تواند 
ضرب آهنگ تیم را تنظیم کند. برای آنکه مسی، نیمار و امباپه بتوانند کنار هم بازی 
کنند، باید روشی وجود داشته باشد.ستاره اسبق آرسنال در ادامه، پست اختصاص 
داده شده به مسی را تحت هدایت »مائوریتسیو پوچتینو« زیر سوال برد و گفت: تصور 
نمی کنم مسی در سمت راست بتواند تفاوتی را رقم بزند؛ با این حال، جزئیات دقیقی 
از موضع تاکتیکی پی اس جی در اختیار ندارم.وی افزود: مشخصا زمانی که شما به 
اصطالح باال بازی می کنید و مشکلی برای حریف ایجاد نمی کنید، تاثیری هم ایجاد 

نخواهید کرد و در نتیجه توپ های کمتری نصیب مسی می شود. 
آنری که به مدت سه سال )2۰۰7 تا 2۰۱۰( در بارسلونا با مسی هم بازی بود، 
مدعی است که تیم فعلی پی اس جی به »کیلین امباپه« تعلق دارد اما تاکید دارد که 

تیم پاریسی باید بیشتر از مرد فرانسوی به مسی تکیه کند.
وی در این باره اضافه کرد: مسی زیاد اهل حرف زدن نیست و حرفش را با 
توپ می زند. در حال حاضر، پی اس جی حول کیلین می چرخد و او کسی است که 
بیشتر از همه بازیکنان می درخشد و توپ ها هم بیشتر به او ختم می شود. در هر لحظه 
مفروض تنها یک رهبر و هماهنگ کننده وجود دارد در غیر این صورت شما نمی توانید 

ضرب آهنگ را حفظ کنید و در این تیم، رهبران زیادی وجود دارد!

گواردیوال: در جام اتحادیه به بازیکنان جوان بازی می دهم
پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی، 
تایید کرد که در بازی مقابل وستهام در جام 
اتحادیه از برخی بازیکنان جوان خود استفاده 

خواهد کرد.
قهرمانی  عنوان   ۸ با  منچسترسیتی 
کنار  در  انگلیس  اتحادیه  جام  های  رقابت 
لیورپول از این حیث رکورد دار است. سیتیزن 
پپ  هدایت  با  گذشته  های  سال  طی  ها 
گواردیوال در این رقابت ها فوق العاده عمل 
کرده اند و فصل قبل نیز با غلبه بر تاتنهام 

در بازی فینال جام قهرمانی را باالی سر بردند.
منچسترسیتی امشب در دور چهارم رقابت های جام اتحادیه انگلیس مهمان 
وستهام خواهد بود. پپ گواردیوال پیش از این مسابقه گفت: »در مسابقه از چند 
بازیکن حاضر در آکادمی منچستر سیتی استفاده خواهم کرد اما در عین حال تعداد 
آنها نسبت به مسابقه قبلی کمتر خواهد بود چرا که در آن بازی چند مصدوم هم 
داشتیم. البته باید این را هم بگویم که در مسابقه حواس مان به چند بازی آینده مان 
نیز خواهد بود. باز هم در این باره تصمیم گیری خواهم کرد اما از چند بازیکن جوان 
استفاده خواهیم کرد.”پپ گواردیوال همچنین درباره عملکرد موفقیت آمیز منچستر 
سیتی در سال های گذشته جام اتحادیه انگلیس نیز گفت: » ما طی سال های اخیر 
در این رقابت ها خوب کار کرده ایم. چهار مرتبه پیاپی در این مسابقات به پیروزی 
رسیده ایم و این فصل نیز هنوز در آن حاضر هستیم. از طرفی این را هم می دانیم 
که بازی در خانه وستهام اصال کار ساده ای نیست. برای پیروزی در این دیدار مانند 

دیگر رقابت ها باید کامال آماده باشیم.”

یحیی گل محمدی سرمربی 
گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
بالتکلیفی برای تیم بزرگی چون 
پرسپولیس خوب نیست و امیدوارم 
هرچه سریعتر تکلیف مدیریت تیم مشخص 

شود.
یحیی گل محمدی در نشست خبری 
پیش از دیدار تیمش برابر نساجی در هفته 
دوم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: این اولین 
نشست خبری است که ما به عنوان تیم میزبان 
برگزار می کنیم و از این بابت خوشحالیم. اولین 
دیداری است که در ورزشگاه آزادی در فصل 
که  داشتیم  دوست  و  هستیم  میزبان  جدید 
هوادارانمان کنار ما باشند که هنوز این اتفاق 

رخ نداده است.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
هواداران پرسپولیس همیشه به جذابیت فوتبال 
بازی ها  ما کمک می کردند و گرما بخش 
بودند. امیدوارم شرایط به نحوی باشد که ما 
نیز مانند دیگر کشورها بتوانیم شاهد حضور 

هوادارانمان در ورزشگاه باشیم.
وی افزود: بازی با نساجی برای ما حائز 
اهمیت است. ما به همه بازی هایمان در لیگ 
به چشم یک فینال نگاه می کنیم و چهارشنبه 

نیز باید در دومین فینال به میدان برویم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید 
ایران  لیگ  خوب  تیم های  از  نساجی  کرد: 
می دهد.  ارائه  را  منسجمی  فوتبال  و  است 
گرفتن ۳ امتیاز در بازی برای ما یک اصل 
بقیه  ولی  داریم  مصدوم  چند  البته  است، 

بازیکنان آماده هستند.
وی در رابطه با اینکه تیمش در نخستین 
دیدار لیگ برابر فوالد در نیمه نخست عملکرد 
بازی  آن  برای  کرد:  اضافه  نداشت،  خوبی 
در  آن  از  پیش  بازی  داشتیم،  ما مشکالتی 
عربستان مقابل الهالل هم از نظر فیزیکی 
و هم از نظر روحی برای ما خیلی  سنگین 
بود و شکست در آن دیدار موجب شد تا از 
نظر روحی و روانی کمی دچار مشکل شویم.

گل محمدی تاکید کرد: هر چند برخی 

مشکالت داخلی هم داریم که دوست ندارم 
در مورد آن صحبت کنم. در نیمه اول بازی 
با فوالد خوب نبودیم اما باید عملکردی مانند 
نیمه دوم مقابل فوالد را مقابل دیگر حریفان 
هم تکرار کنیم. البته بازی در ورزشگاه آزادی 
کار را برای ما روان تر می کند و به طور حتم 
فوتبال هجومی و همیشگی را از پرسپولیس 

شاهد خواهید بود.
الهامی  ساکت  تمجید  با  اطه  در  وی 
نشست  در  پرسپولیس  از  نساجی  سرمربی 
خبری گفت: او همیشه به من لطف دارد. با 
توجه به ثبات خوبی که پرسپولیس در این چند 
سال اخیر داشته هر سال می توانیم خودمان 
را به عنوان مدعی قهرمانی معرفی کنیم. هم 
تیم ما حاکم  نسل و هم ذهنیت خوبی در 
است و همین شرایط باعث شده پرسپولیس 
حتی برای سال های آینده هم مدعی باشد.

گل محمدی در ادامه صحبت هایش با 
اشاره به حریف یعنی نساجی خاطرنشان کرد: 
آنها مشکالتی داشتند اما تیم خوبی را برای 
این فصل جمع کردند و امیدوارم شاهد بازی 

خوبی از سوی هر دو تیم باشیم.
مورد  در  پرسپولیس  تیم  سرمربی 
و  باشگاه  مدیریتی  شرایط  نشدن  مشخص 
عدم انتخاب مدیرعامل گفت: قطعا بالتکلیفی 
برای تیمی مثل پرسپولیس خوب نیست. در 

شان و جایگاه پرسپولیس نیست که به عنوان 
پرطرفدارترین تیم آسیا مدیریتش بالتکلیف 
باشد. از وزیر ورزش درخواست دارم که باشگاه 
را از این وضعیت خارج کند. البته مجید صدری 
برای حل مشکالت باشگاه تالش زیادی کرد 

چرا که از مشکالت آگاه بود.
وی تاکید کرد: امیدوارم شرایط خوب 
در  صدری  وضعیت  این  با  اما  برود  پیش 
مدیریت باشگاه واقعا تنها است. فقط امیدوارم 
تصمیماتی گرفته شود که وضعیت باشگاه را 
پرسپولیس  هواداران  حق  این  کند.  روشن 
است که بخواهند وضعیت مدیریتی و سازمانی  
باشگاهشان مشخص باشد.وی در خصوص 
رضایی  کاوه  مانند  جدید  بازیکنان  جذب 
تصریح کرد: اگر پنجره نقل و انتقاالتی باز 
شود گزینه هایی داریم که در حال بررسی آنها 
هستیم اما هنوز پنجره باز نشده و شرایطی 
هم که برای جذب بازیکنان گذاشته اند کار را 
سخت کرده است. تیمی که می خواهد مدعی 
قهرمانی آسیا باشد باید بازیکنان با کیفیت و به 

اصطالح کار در بیار داشته باشد.
را  این  البته   کرد:  تاکید  گل محمدی 
هم بگویم که همه تیم ما ستاره هستند اما 
در شرایط فعلی باید قبول کنیم گرفتن بازیکن 
خوب خیلی سخت است. به صدری هم گفتم 
سعی کنند پنجره زودتر باز شود چرا که اگر 

گرفتن  شود  تمام  انتقاالت  و  نقل  فرصت 
بازیکن آزاد خیلی سخت است. ما فعال منتظر 
باز شدن پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه هستیم 

تا ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد.
به  پرسپولیس  اعتراض  مورد  در  وی 
مسجد  نفت  و  سپاهان  دیدار  زمین  تغییر 
سلیمان که این موضوع باعث بیشتر شدن 
کرد:   تصریح  شد،  باشگاه  دو  بین  تنش ها 
روی صحبت ما با باشگاه سپاهان نبود. به 
آن تیم هم یک تاریخ و محل برگزاری بازی 
اعالم می کنند. روی صحبت ما با مسووالن 
مسجد  در  است.بازی  مسابقات  برگزاری 
که  زمان  هر  و  است  سخت  واقعا  سلیمان 
ما آنجا بازی داریم یک هفته برنامه ریزی 
می کنیم که چگونه سفر کنیم اما با تغییر محل 
بازی عالمت سوال هایی  شکل می گیرد که 

چرا اینگونه برنامه ریزی می شود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید 
کرد: لیگ ما در بین لیگ های غرب و شرق 
آسیا قوی است و از طرفی داشتن سازمان و 
برنامه ریزی خوب خیلی می تواند به لیگ 
ما کمک بیشتری کند. همه تیم ها دوست 
دارند در شرایط برابر با هم بازی کنند و این 
عدالت بین تیم ها رعایت شود. امیدوارم دیگر 
شاهد این مسائل نباشیم.گل محمدی در مورد 
عدم رضایت از نحوه تعامل با سازمان لیگ 
گفت: ما دوست داریم که به تیم ملی کمک 
کنیم و همیشه بیشترین کمک به تیم ملی را 
پرسپولیس کرده است، حتی کریم باقری و 
مهرداد خانبان را در یکی دو مقطع در اختیار 
تیم ملی قرار دادیم اما از آنجا که تنها نماینده 
ایران در آسیا برای بازی با الهالل بودیم ولی 

کمک خوبی را از طرف فدراسیون ندیدیم.
وی تاکید کرد: حتی زمانیکه بازیکنان 
ما که از تیم ملی برگشتند خیلی آماده نبودند 
یکی از آنها خسته بود و یکی دو نفر دیگر 
و  باقری  حضور  نداشتند.  بازی  شرایط  هم 
خانبان در تیم ملی دست خودشان است ولی 
دوست داریم تعامل  با فدراسیون فوتبال دو 

طرفه باشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس:

بالتکليفی در شان و جایگاه باشگاه پرسپوليس نيست 

داور بازنشسته فوتبال ایران صحبت های 
جنجالی علیه نفوذ برخی جریانات در داوری 

مطرح کرد.
برنامه فوتبال برتر دوشنبه شب گذشته با 
دعوت از یکی از داوران بازنشسته فوتبال ایران 
و افشاگری های جنجالی او در خصوص برخی 
موارد پیرامون داوری در فوتبال ایران حسابی 

سرو صدا کرد. 
با اطمینان می گویم در داوری ما فساد 

وجود دارد
از ابتدای فصل گذشته به این نتیجه رسیدم 
که خیلی از مسائل داوری در پشت پرده رقم 
می خورد و چیدمان داوری ها بر اساس توانایی 
افراد صورت می گیرد. در بیستمین سال کاری ام 
به این موضوع رسیدم. وقتی دالل وارد موضوعی 
می شود دیگر توانایی مورد بحث قرار نمی گیرد. 
به من می گویند چرا در سال بیستم متوجه این 
اتفاقات شده ای؟ من نمی دانم که قبل از این 
هم بوده یا نه اما با یقین می گویم از ابتدای فصل 
گذشته مواردی را که خود دنبال کردم دیده ام و 
می دانم در داوری فساد وجود دارد. سطح فساد 
در سال بیستم رشد کرده؛ منظورم گستردگی 
نیست بلکه درجه آن است. وقتی دالل به بحث 
داوری ورود می کند دیگر نمی توانی با توانمندی 
خودت پیشرفت کنی. اگر رئیس فدراسیون بودم 

موضوع را پیگیری می کردم. 
داورها ایجنت دارند

مدت ها حس می کردم که داورها ایجنت 
دارد؛ اقداماتی در بُعد روابط خانوادگی، سفارش 
وزیر و وکیل را دیدم که برای پیشرفت داور 
تالش می شود. زدوبندهای کمیته با هیات ها 
که به نوعی ابالغ فروشی می کرد، را در اثبات 

همین موضوع دیده ام.
فساد در داوری ایران نظام یافته است

ابتدا به شکلی بود که حس می کردم فساد 
فردی است و می توانم خودم را اثبات کنم. اما 
وقتی بحث دالل وسط می آید، فساد نظام یافته 
می شود. برای خودم عجیب است که حدود 
22 روز پیش من در رسانه ای این صحبت ها 
را مطرح کردم اما رئیس فدراسیون، دبیر کل، 
کمیته اخالق و انضباطی و ... کسی به من زنگ 

نزده که بگوید آقا حرف حساب شما چیست؟
به فروغی گفتم داوری برایم تمام شده 

است

از طرف کمیته داوران واسطه شدند که به 
کالس لیگ یک برگردم. آقای فروغی زنگ زد 
اما گفتم داوری برایم تمام شده است. به نظرم 
از جایی نشر کرده بود که من مصاحبه کرده ام و 
فردای آن روز دبیر دپارتمان تهران دوست آقای 
افشاریان و رییس سابق دپارتمان زنگ زدند که 
بیا صحبت کنیم. اعالم کردم که داوری برای 
من تمام شده است و درخواست صحبت در جلسه 
با خداداد افشاریان )سرپرست کمیته داوران( را رد 
کردم. به یکی از داوران گفتم شما که با سرپرست 
کمیته داوران خوب هستی وساطت کن تا من 

بازی های خوبی را قضاوت کنم. 
چینش داوری را یک مافیا انجام می دهد

فردی که بازیکن سابق فوتبال است وارد 
صفحه شخصی من شد و گفت من می توانم همه 
چیز را درست کنم. به شوخی گفتم پرسپولیس - 
سپاهان را می خواهم، اما مشخص بود که تنها 
تیم های خاصی را می تواند درست کند. شخص 
ناشناسی به من پیام می داد که این بازی را 
برایت گرفته ام و داور پشت دروازه یا چهارم می 
شدم. خودش را بازیکن سابق یک تیم و مشاور 
تیم صنعتی معرفی کرد. بعد از مدتی تمام ذهنم 
آشفته بود که نکند واقعا بازی باشد که او گفته 
مشاور آن تیم هستم. ابتدا به خودم گفتم که 
شاید این فرد فقط مطلع است که من داور فالن 

مسابقه هستم. به من گفت که با فالن داور در 
ارتباط هستم و در ادامه دیدم که واقعا چینش ها 
درست همان طور است که او می گوید! چیدمان 
داوری یک مأموریت برای داورهاست تا مسابقات 
را مهندسی کنند؛ درواقع این کار یک مافیاست!

یک مثال از خرید داوران
دو فصل قبل مس کرمان و آلومینیوم 
اراک بازی داشتند که مس به خاطر یک گل 
نتوانست صعود کند. ببینید تیم ایکس می گوید 
من 4۰ میلیارد هزینه کردم پس 4۱ میلیارد خرج 
می کنم و آن را می گذارم برای قوه قضاییه 
فوتبال! در این شرایط اگر داور هیچ لطفی به 
شما نکند، ۵۰-۵۰ را به سمت تان سوت می 
زند. وقتی قبل از بازی می دانی داوری برای 
شماست و هیچ اتفاقی نمی افتد، ذهن شما آرام 
است. من قبال در تیم داوران بودم و هرکسی 
صحبتی درباره فساد می کرد مقابله می کردم 
اما االن نمی توانیم بگوییم جامعه آن ها کامال 

پاک است.
موی دماغ مافیا بودم و مرا حذف کردند

شخصی که در موردش صحبت می کنم 
و ام را مافیای داوری می بینم مرا مزاحم خودش 
می دید. یک بازی لیگ یکی را سوت زدم و 2 
کارت قرمز و 2 پنالتی به ضرر تیم آن شخص 
گرفتم. هنوز هم رد پای او را در چیدمان داوری 

میبینم. رئیس کمیته داوران من را برای قضاوت 
در لیگ دسته اول هم دعوت نکرد. مافیا سعی 
را حذف کند، من موی  افراد مزاحم  می کند 
دماغ آن ها بودم. استان چهارمحال و بختیاری 
۶ داور )۳ داور و ۳ کمک داور( در لیگ برتر 
دارد، قطعا رئیس هیئت این استان که در هیئت 
رئیسه فدراسیون حضور دارد در این موضوع بی 

تاثیر نیست.
به خاطر یک رای ابالغ ها فروخته می شد
وقتی از این موضوع آگاه شدم دردم آمد 
چرا که تا پیش از آن فکر می کردم همه چیز 
در سال های قبل نرمال بوده است. چرا کمیته 
باشد که  نباید مناعت طبع داشته  داورانمان 
سرویس نپذیرد؟ ما چرا از زاهدان داور نداریم؟ 
چرا فقط داوران از استان های خوش آب و هوا 
هستند؟! استان چهارمحال و بختیاری ۶ داور در 
لیگ برتر دارد؛ چرا؟ چون روابط صمیمانه دارند 
و هم رئیس هیات جزو هیات رئیسه است. این 
ها یک رای دارند و تهران هم یک رای دارد. 
برخی از داوران چه گناهی کردند که در آن 
جغرافیا به دنیا آمدند؟ ما چه گناهی کردیم که 
در تهران به دنیا آمده ایم؟ که از زمان ریاست 
قبلی کمیته داوران باب شد که به خاطر یک 
رای ابالغ ها فروخته می شد و این روند هنوز 

هم ادامه دارد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

)آگهي مزایده(
نوبت اول

اردبیل در نظر دارد به استناد مجوز  شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
کمیسیون ماده 2 به شماره ۰۰۱4 – ۰۰– 7۵  نسبت به فروش یک دستگاه 
خودروي سمند دوگانه سوز مدل ۱۳۹۱ از طریق مزایده عمومي اقدام نماید. 
تاریخ درج آگهي  از  از خودروی مذکور  بازدید  توانند جهت  عالقمندان مي 
لغایت ۱4۰۰/۸/۱۶ به آدرس اردبیل، مجتمع اداری بعثت، شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اردبیل مراجعه و جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده از 

طریق سامانه www.setadiran.ir اقدام نمایند.
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی 
فاقد سند  و ساختمانهای  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  و ۳  مواد ۱  به دستور  نظر 
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ و برابر رای شماره ۱4۰۰/۱۶۹7 مورخ ۱4۰۰/۰۶/۱۱ هیات 
مستقر در واحد ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره ۹۹/۰۰۹۶ ماده یک قانون مذکور 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرشاد حیدری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع پالک فرعی از ۱۱ اصلی خریداری شده بدون 
واسطه از آقای گلبرار حاجی تبار محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه 
این گهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نماید در غیر این صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. شناسه آگهی : ۱2۱۰۸۵۹

تاریخ انتشار اول: ۱4۰۰/۰۸/۰۵
تاریخ انتشار دوم: ۱4۰۰/۰۸/2۰

مرتضی قاسم پور 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار 

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی چالوس

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/2۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
2۱7 فرعی از ۹۸ اصلی واقع در مرتع الروسر بخش کران حوزه ثبت ملک چالوس 
مربوط به مجید آقاجانی پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 

۵۳۰/۰۶ متر مربع خریداری مع الواسطه از حسین آهنگری مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 

روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفنه نشده واحدث بتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی : ۱2۱۰۱۶2
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰۸/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۸/۱۹
سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

علیرضا براری 

جهت روزنامه ))جناب آقای سید رضا نژاد هاشمی با سالم احتراما در راستای اجرای 
مفاد دادنامه صادره از شعبه 2 دادگاه خانواده رشت مبنی بر طالق به شما اخطار می گردد 
ظرف مهلت قانونی جهت ثبت در این دفترخانه حاضر شوید در غیراینصورت وفق مقررات 

عمل خواهد شد و اعتراض شما مسموع نخواهد بود.((
دفتر ازدواج ۱۳۵ و طالق 4۳ رشت

مفقودی
شماره  به   ۱۳۹۸ مدل  روغنی  سفید  رنگ  به  ساینا  سواری  مالکیت  شناسنامه 
شاسی  شماره  به   ۸77۰۵۳۸/M۱۵ موتور  شماره  به  2۶-ایران7۶  س   ۹۵۳ انتظامی 
اعتبار  وازدرجه  مفقود  کرکان  علیجانی  احسان  به  متعلق   NAS۸۳۱۱۰۰K۵۸2۹42۵

ساقط می باشد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری تیبا به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹7 به شماره پالک ۶7۸ 

ل ۸۱-ایران4۶ به شماره موتور M۱۵/۸۵4۶۱77 متعلق به زهرا پوراصغر قاضیانی مفقود 
وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
به شرح ذیل آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
تاریخ  به  نوبت  ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو  فاقد سند رسمی ذیل 
های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر 
و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی 
موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  

شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
۱ـ پرونده کالسه ۳۰۰۰۱7۳ رای شماره ۱4۰۰۶۰۳2۵۰۰۳۰۰۰۸۱۳

 مورخ۱4۰۰/۰۵/2۹ و رای اصالحی  شماره ۱۰۳۶-۱4۰۰/۰7/2۸  به تقاضای آقای 
فردین کرم پریان  فرد فرزند یارولی نسبت به  ششدانگ یک باب دامداری  به مساحت 
2۰۶۹/۰4متر مربع واقع در قسمتی از پالک 2۵۹ اصلی دربخش ۱۱ لرستان شهرستان 
دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقایان  عباس خان عزیزی و الماس خان عزیزی و  

اکبر خان عزیزی و محمد ناصر عزیزی رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب 
حقوقی  صاحبان  سایر  و  مالکین  اطالع  جهت  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  رسمی 
تا چنانچه  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  در روزنامه کثیراالنتشار و محلی 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  الصاق  تاریخ  از 
یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  وبرابر  دارند  تسلیم  نورآباد  شهرستان 
مراجع قضایی ذیصالح  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
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 عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا 
مالکیت  در هر حال صدورسند  مقررات صادر خواهد شد.  رای وفق  مدلول  اساس  بر 

بود. نخواهد  مراجع قضایی  مراجعه متضرربه  مانع 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۰۸/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۰/۰۸/2۱

رضا پوالدوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

افشاگری جنجالی داور بازنشسته ؛

صالحی: فساد در داوری ایران نظام یافته است
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و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  گردشگری  معاون   
پیشگام  و  گردشگری  دیپلماسی  پیشبرد  با  گفت:  صنایع دستی، 
شدن آن در روابط با کشورها سایر زمینه های ارتباط و همکاری 

شکوفا خواهد شد.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی معاونت گردشگری 
علی اصغر  صنایع دستی،  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
شالبافیان در نشست با بهنام بلوریان سفیر جدید اعزامی جمهوری 
تعداد گردشگران  اگرچه  به کشور سنگاپور گفت:  ایران  اسالمی 
ورودی از سنگاپور زیاد نیست؛ اما برقراری دیپلماسی گردشگری 
می تواند ضمن ایجاد شرایط برخورداری فعاالن گردشگری هر دو 
کشور سبب ارتقای سطح همکاری ها و پیشگام شدن در توسعه 

سایر زمینه های ارتباطات باشد.
خدمات  دفاتر  میان  ارتباطی  پل  ایجاد  اینکه  بیان  با  وی 
مسافرتی و گردشگری هر دو کشور یکی از اقدامات مهم و بسترساز 
در ایجاد روابط مذکور به شمار می آید؛ افزود: برگزاری تور آشناسازی 
ابزاری تاثیرگذار برای این اقدام است که باعث درک عمیق فعاالن 
بخش خصوصی و اصحاب رسانه دو کشور خواهد شد تا با بسط 

درالیه های تصمیم ساز، گسترش روابط در ابعاد مختلف محقق شود.
شالبافیان همچنین خطاب به سفیر جدید اعزامی جمهوری 
اسالمی ایران درکشور سنگاپور یادآور شد: در صورت معرفی افراد 
اینفلوئنسرهای مسلمان و  با زمینه های مساعد همکاری همانند 
دعوت آنها به کشورمان می توانیم ورود به بطن جامعه و دست یابی 
به راهکارهای تاثیرگذار در بخش بازاریابی و تبلیغات گردشگری 

کشور را در این بازار بیابیم.
معاون گردشگری در ادامه تمرکز بر ظرفیت های آموزشی 
را نیز یکی دیگر از پل های ارتباطی میان گردشگری دو کشور 
ایران و سنگاپور عنوان کرد و گفت: وجود ظرفیت های آموزشی 
تخصصی در قالب کارگاه های آموزشی به صورت وبینار می تواند 
عالوه بر تبادل اطالعات و به روزرسانی دانش گردشگری سبب 

شناخت دقیق و عمیق دو کشور از داشته های موجود شود.
تشریح  ضمن  نیز  بلوریان  بهنام  نشست  این  در  همچنین 
کشور  این  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  ساختار 
نسبت به تسهیل روابط به ویژه در بخش دیپلماسی گردشگری 

اعالم آمادگی کرد.

معاون گردشگری تاکید کرد:

دیپلماسی گردشگری پیشگام در روابط کشورها

ه  یشگا نما ری  ا برگز  
اختتامیه  فرانکفورت،  کتاب 
کتاب  جایزه  دوره  دومین 
سومین  یافتن  پایان  و  جوانان  سال 
جشنواره  فراخوان  و  نوفه  جایزه  دوره 
کتاب،  دوستدار  روستاهای  و  شهرها 
مهمترین رویدادهای کتاب در روزهای 

گذشته بودند.
 در هفته ای که گذشت، بزرگترین 
رویداد فرهنگی و ادبی دنیا، نمایشگاه 
ترین  مهم  که  بود  فرانکفورت  کتاب 
رویداد کتاب در طول سال به حساب می 
آید. پایان کار سومین دوره جایزه گمانه 
جایزه  برگزیده  آثار  معرفی  و  نوفه  زن 
ملی کتاب سال جوانان نیز، رویدادهایی 
بودند که در این هفته، اتفاقات مهم در 

حوزه کتاب به شمار می آیند. 

سال  کتاب  جایزه  دوره  دومین 
جوانان

که  جوانان  کتاب سال  دوم  دوره 
اداره کل فرهنگ و ارشاد  با پشتیبانی 
اسالمی استان تهران کار خود را آغاز 
کرده است، عصر سه شنبه )27مهر ماه( 

به کار خود پایان  داد.
 ۱۳ پدیدآورندگان  دوره،  این  در 
و  شدند  اعالم  برگزیده  کتاب  عنوان 
تقدیر،  نیز در مقام شایسته  2۸ عنوان 

جای گرفتند.
برگزیدگان این دوره از جایزه کتاب 

سال جوانان 
درآمدی به فهم عقل گرایی، تألیف 
چارلز هیونمن، ترجمه ایمان عباس نژاد، 

انتشارات کتاب طه
و  نزدیک  خاور  در  زنان  پوشاک 
خاورمیانه، تألیف جنیفر اسکرس،  ترجمه 
مریم سربندی  فراهانی، سازمان سمت

معنای  شناخت  مبانی  و  مبادی 
هنر  دانشگاه  اردبیلچی،  ایلقار  محیط، 

اسالمی تبریز
و  تاریخ  در  بی اعتبار  مشهورات 
سیمایی،  مهدی  اول(،  )دفتر  حدیث 

انتشارات کتاب طه
گریسون  لیف  تأ خاک،  شیمی 
فتحی  نگ  ژ ر ا جمه  تر  ، یتو ز سپو ا
جهاد  انتشارات  سازمان  گردلیدانی، 

دانشگاهی
داروهای قلب و عروق؛ داروهای 
درخشان،  باب پور  ر عاطفه  خون، 

انتشارات تیمورزاده
 ،mindmap طب داخلی در قالب
حامد  ترجمه  اسمیت،  اولیویا  تألیف 

خوش اخالق، انتشارات تیمورزاده
بی حسی موضعی ماالمد )ویرایش 
ترجمه  ماالمد،  استنلی  تألیف  هفتم(، 
ن  کیها و  خوش طریق  محمدرضا 

سلیمانی، انتشارات رویان پژوه
خوردگی،  در  الکتروشیمی  مبانی 
تألیف توشیاکی اوتسوکا و دیگران،ترجمه 
سوگند عباس پور، جهاد دانشگاهی واحد 

صنعتی اصفهان
حسین  امیر  سید   ،۱۳۵۸ دیوار 
کتابستان  انتشارات  سعید،  میر  قاضی 

معرفت
و  فقیهی  اول(، صدف  )دفتر  مرز 

ماهور پورقدیم، انتشارات پی نما
 ۵( گاهول  نگهبانان  فروپاشی؛ 
ج(، نوشته کاترین لسکی، ترجمه بهنام 

حاجی زاده، انتشارات هوپا
خانم فریز بی، نوشته رابرت سی. 
گیالنی،  پور  پرستو  ترجمه  اوبراین، 

انتشارات پیدایش
عنوان   ۱2 و  هزار  دوره،  این  در 
که  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  کتاب 
به  عنوان   ۸۱ نخست،  داوری  از  پس 
آثار،  این  میان  از  یافت؛  راه  دوم  دور 
های  سنجه  و  دقیق  بررسی  از  پس 

علمی - هر اثر توسط حداقل دو نفر از 
داوران سنجیده شده است - ۱۳ کتاب 
در مقام برگزیده  و 2۸ کتاب در مقام 

شایسته تقدیر شناخته شد.
دوره  این  آثار  ارزیابی  و  داوری 
از جایزه کتاب سال جوانان را ۶۸ تن 
دانشگاهی،  پژوهشگران  و  استادان  از 
و  دانشی  گوناگون  مراکز  و  حوزوی 

پژوهشی بر عهده داشتند.

برزگترین نمایشگاه کتاب جهان 
نمایشگاه  از  دوره  هفتادوسومین 
 ، ت ر نکفو ا فر ب  کتا لمللی  بین ا
بخش  دو  در  مهرماه،  بیست وهفتم 
یت  رعا با  و  زی  مجا و  حضوری 
و  شد  افتتاح  بهداشتی  شیوه نامه های 
کار  به  آغاز  مهرماه  بیست وهشتم  از 
ویژه  میهمان  نیز  کانادا  کشور  کرد. 
این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب 

فرانکفورت است.
غرفه ملی جمهوی اسالمی ایران 
در این نمایشگاه در فضایی به وسعت 
4۰ متر مربع برپا شده و نمایندگانی از 
خانه  همچون  کشورمان  نشر  صنعت 
ادبی  آژانس  ایران،  ادبیات  و  کتاب 
دایره مینا، آژانس ادبی پل، آژانس ادبی 
مقدس،  دفاع  ناشران  مجمع  تماس، 
و  کودک  ناشران  فرهنگی  انجمن 
نوجوان و اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
جمهوری  فرهنگی  رایزنی  و  تهران 

اسالمی ایران در آن حضور داشتند.
نکفورت،  ا فر کتاب  ه  یشگا نما
دارد.  قدمت  سال   ۵۰۰ به  نزدیک 
را  میالدی  قرن ۱2  اوایل  بتوان  شاید 
ظهور کتاب های چاپی، نمایشگاه های 
های  محل  فرانکفورت،  در  عمومی 
فروش کتاب های دست نویس دانست 
و تا پایان قرن هفدهم میالدی نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت، به عنوان بهترین و 
مهم ترین نمایشگاه کتاب در کل اروپا 

برگزیده شد. 
در نمایشگاه سال 2۰2۱ بیش از 
دو هزار غرفه از ۸۵ کشور جهان حضور 
داشتند و حدود 7۳ هزار نفر نیز از آن 
بازدید کردند. همه گیری کرونا به شدت 
از تعداد بازدیدکنندگان و غرفه های آن 

در این دوره کاسته بود.

نویسنده هری پاتر، باز هم در صدر 
فهرست کتاب های انگلیسی 

اثر جدید جی کی رولینگ، خالق 
صدرنشین  »هری پاتر«  فانتزی  دنیای 
کتاب های  پرفروش ترین  فهرست 

انگلیس شد.
یسمس  کر ک  خو ن  ما ر
)Christmas Pig(، در اولین هفته 
انتشار ۶۰ هزار و ۱۰ نسخه فروش کرد 
و در صدر فهرست ۵۰ کتاب پرفروش 
انگلیس ایستاد. این کتاب شانزدهمین 
اثر از رولینگ است که جایگاه نخست 
این فهرست را از آن خود می کند و از 
هشتادوپنجمین  تاکنون   ۱۹۹۸ سال 
مشهور  نویسنده  این  که  ایست  هفته 
در صدر فهرست پرفروش ترین هاست.

خوک کریسمس یک کتاب کودک 
با شخصیت های جدید است که داستان 
عروسک  و  جک  نام  به  بچه ای  پسر 

گمشده اش را روایت می کند. این کتاب 
۱2 اکتبر )2۰ مهر ۱4۰۰( همزمان به 
در 2۰ کشور جهان  زبان های مختلف 

منتشر شد. 

جایزه  دوره  سومین  کار  پایان 
گمانه زن نوفه

 سومین دوره جایزه گمانه زن نوفه، 
شده  منتشر  آثار  برگزیدگان  معرفی  با 
شنبه،  یک  عصر   ،۹۹ تا   ۹۸ سال  در 
دوم آبان به کار خود پایان داد و رمان 
رنسانس مرگ نوشته ضحی کاظمی، از 
انتشارات کتابسرای تندیس، در بخش 
رمان بزرگ سال برگزیده شد، این دومین 
سال پیاپی است که کاظمی این جایزه 
را دریافت می کند، او سال گذشته نیز 
با رمان باران زاد، جایزه نوفه را دریافت 

کرده بود.
در بخش رمان گمانه زن نوجوان، 
نو  شعر  و  سیاه  خرس  با  من  تابستان 
از نشر  بقایی،  نوشته مهسا تکاپومنش 
نردبان، اثر برگزیده معرفی و تقدیر شد 
و در بخش فصل اول، ویژه رمان های 
هنوز منتشر نشده و در حال نوشتن که 
بخش جنبی جایزه نوفه است، هیچ اثری 

برگزیده شناخته نشد. 
جایزه نوفه یک جایزه  ادبی مستقل 
منظور  به   ۱۳۹۶ سال  در  که  است 
اعتالی نشر ادبیات گمانه زن و تشویق 
آثار  تألیف  برای  نویسندگان  و  ناشران 
و  پیدایش  نشر  همکاری  با  گمانه زن، 
از  متفاوت  ژانرهایی  در  سپید  مجله 
فانتزی، علمی تخیلی  تا  وحشت گرفته 
و جنایی پایه گذاری و نخستین دوره آن 

در سال ۱۳۹7 برگزار شد.

معرفی برندگان سال 2۰2۱ جایزه 
شعر »فوروارد«

برندگان جوایز شعر فوروارد عصر 
مراسمی  در   ،۱4۰۰ آبان   2 یکشنبه، 
 ۱۰ جایزه  و  شدند  معرفی  لندن  در 
بهترین  برای  فوروارد  پوندی  هزار 
بر  یادداشت هایی  به  شعر  مجموعه 
 Notes on the /)غزل ها)ی شکسپیر
 Luke( کنارد  لوک  اثر   Sonnets
Kennard( رمان نویس، شاعر و منتقد 

انگلیسی رسید.
 )Caleb Femi( فمی  کیلب 
انگلیسی- شاعر  و  عکاس  فیلمساز، 
 Poor/نیجریایی با مجموعه شعر فقیر
جایزه ۵ هزار پوندی بهترین کتاب شعر 
شعر صفحات  کرد.  خود  آن  از  را  اول 
2۳ تا Pages /2۹ 22-2۹ از نیکول 
سیلی نیز به عنوان بهترین تک شعر سال 
پوندی  هزار  جایزه یک  و  انتخاب شد 
فوروارد را در این بخش دریافت کرد.  

جایزه ادبی »فوروارد« اولین بار در 
سال ۱۹۹۱ با هدف افزایش مخاطبان 
در  تازه کار  شاعران  معرفی  و  شعر 
از  و  شد  راه اندازی  ایرلند  و  انگلیس 
آن سال هر ساله برگزیدگان را در سه 
بهترین  شعر،  مجموعه  بهترین  بخش 
شعر  تک  بهترین  و  اول  شعر  کتاب 

معرفی می کند. 

»با من بخوانِ« ایران نامزد جایزه 
آستریدلیندگرن شد

برای  بخوان«  من  »با  برنامه  
ششمین بار پیاپی در فهرست نامزدان 
آسترید  یادبود  جهانی  جایزه  دریافت 

لیندگرن )آلما( اعالم شد.
ه  یسند نو  ، ن سو پتر ین  تر کا
را  بخوان«  من  »با  جهان،  نام آشنای 
نامزد جایزه  آسترید لیندگرن کرد. این 
نویسنده که خود برنده  جایزه آلما سال 
2۰۰۶ و جایزه هانس کریستین اندرسن 
۱۹۹۸ و جایزه های معتبر بسیار دیگری 
برنامه   بوده،  کودکان  ادبیات  حوزه  در 
»با من بخوان« را شایسته  دریافت این 

جایزه بزرگ جهانی دانسته است.
دفتر  پترسون،  کاترین  بر  افزون 
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.
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  
باکیفیت  و  مناسب  کتاب های  رساندن 
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 
جان  و  ذهن  بر  ژرف تری  تأثیرگذاری 

کودکان بگذارد.
از سوی  با من بخوان که  برنامه  
سال  از  می شود  پشتیبانی  نیکوکاران 
 2۳ در  مراکزی  در  کنون  تا   ۱۳۸۹
از  بیش  و  شده  اجرا  ایران  استان 
تا  صفر  نوجوان  و  کودک  هزار   ۳۰۰
قرار  خود  پوشش  تحت  را  ساله   ۱۶
من  »با  برنامه ی  همچنین  است.  داده 
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  او بنا نهاد. هدف از 
پایه گذاری جایزه  آلما ترویج ادبیات ناب 
کودکان و نوجوانان جهان است.  این 
جایزه   گران ترین  و  بزرگ ترین  جایزه 
نقدی ادبیات کودک و نوجوان و دومین 
جایزه  بزرگ ادبیات در جهان است که نه 
تنها به نویسندگان و تصویرگران داده 
و  مروجان  قصه گویان،  بلکه  می شود، 
نهادهای فعال در حوزه  ادبیات کودکان 
و ترویج کتابخوانی نیز می توانند به آن 

دست یابند.

و  روستاها  ره  جشنوا هشتمین 
عشایر دوستدار کتاب فراخوان داد

جشنواره  دوره  هشتمین  فراخوان 
ملی روستاها و عشایر دوستدار کتاب، 

منتشر شد.
ملی  جشنواره  دوره  هشتمین   
کتاب  ر  دوستدا یر  عشا و  روستاها 
 ، مه ها نا بر ز  ا نی  پشتیبا ر  به منظو
و  م شده  نجا ا ت  ما ا قد ا  ، لیت ها فعا
و  کتاب  حوزه  بتکاری  ا طرح های 
تقویت هویت  راستای  در  کتاب خوانی 
توسعه  امیدبخشی،  اسالمی،  ـ  ایرانی 
کسب وکارهای فرهنگی و هنری محلی 
و بومی؛ و محرومیت زدایی با محوریت 

فرهنگ اجرا می شود.
فرهنگی  لیت های  فعا مجموعه 
که  کتاب خوانی  با  مرتبط  ترویجی  ـ 
و  نهادها  مردمی،  مشارکت های  با 
روستائیان  میان  در  فعال  سازمان های 
و عشایر اجراشده یا برای اجرا در سال 
می تواند  است،  برنامه ریزی شده  آینده 
نامزد شرکت در جشنواره باشد. در هر 
برنامه )اعم از اجراشده یا پیش بینی شده( 
نهادهای   ، اجرا شیوه  اهداف،  باید 
مشارکت کننده و همچنین نحوه تأمین 

بودجه مشخص و اعالم شود.
کتاب  دوستدار  عشایر  و  روستاها 
شبکۀ  وبگاه  به  مراجعه  با  می توانند 
به  نسبت  ایران  کتاب خوانی  ترویج 

ثبت نام اقدام کنند.

از فرانکفورت تا روستا با نمایشگاه های کتاب

بهترین  از  منتخبی  شد/  منتشر  می گویند«  قصه  »ارواح 
داستان های کوتاه کالسيک ارواح
قصه  »ارواح  کوتاه  داستان  مجموعه 
دو  در  مقانلو  شیوا  گردآوری  با  می گویند« 
نسخه ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر 

صاد منتشر شد.
به گزارش  دنیای جوانان به نقل از روابط 
این مجموعه  داستان های  نشر صاد،  عمومی 
داستان های  محبوب ترین  و  بهترین  بین  از 
انگلیسی زبان و قدیمی دنیا انتخاب شده است، 
ارواح  کالسیک  قصه های  تحت عنوان  که 
تقسیم بندی شده اند. حال وهوای حاکم بر این 
قصه ها بیش از ترس و وحشت، از جنس وهم 
و اندوه است که شاید این امر به خاطر ویژگی 
نوزدهم و  اواخر قرن  ادبیات داستانی در  عام 

اوایل قرن بیستم باشد؛ نمایش رنج ها، تردیدها، اندوه ها و کابوس های بشری در 
قالب ادبیاتی وزین، آهنگین، اندوهگین و رمانتیک.

این داستان ها ساده و خوش آوا و سرراست اند و ترس مطرح شده در آن ها هم 
ملموس و قابل فهم؛ ترسی هم خانواده با سردرگمی و وهمی که همه ی ما در برخورد 
با پدیده هایی تجربه می کنیم که در ابتدا برایمان ناشناخته و غیرقابل توضیح اند؛ اما 
به تدریج درمی یابیم که تنها بخشی از جهان درون و بیرون آدمی اند که یا دلیلش 

را نمی شناخته ایم یا اصاًل پِی دلیل نبوده ایم.
نسخه  کاغذی کتاب را می توانید با قیمت ۶۰ هزار تومان از سایت نشر صاد 
به نشانی Saadpub.ir تهیه کنید، و نسخه ی الکترونیکی اثر نیز با قیمت ۳۰ 

هزار تومان قابل دریافت از طاقچه است.

در  اول  جهانی  جنگ  جانباز  داستان  من«؛  »دوستان 
خيابان های پاریس

معروف ترین  و  نخستین  من«  »دوستان 
و  طنزآمیز  شاهکاری  و  بُوو  امانوئل  کتاب 
سرگرم کننده از این نویسنده محبوب فرانسوی 

است؛ کتابی ساده و کمی غیرمعمول.
که  رمان »دوستان من«  در  بُوو  امانوئل 
به تازگی با ترجمه منصور انصاری و به همت 
انتشارات نگاه به بازار کتاب راه یافته است، از 
از  پس  که  می  گوید  اول  جهانی  جنگ  جانباز 
جنگ در پاریس زندگی می کند و در جست وجوی 

دوستی است.
معروف ترین  و  نخستین  من«  »دوستان 
و  طنزآمیز  شاهکاری  و  بُوو  امانوئل  کتاب 
سرگرم کننده از این نویسنده محبوب فرانسوی 

است. کتاب به سادگی و کمی غیرمعمول آغاز می شود: »وقتی بیدار می شوم، دهانم 
باز است. دندان هایم خزدار هستند: بهتر است آن ها را عصر مسواک بزنم، اما من 

هرگز به اندازه کافی شجاع نیستم.«
ویکتور باتون، مرد کوچک کالسیک و بدون استعداد است. تنها چیزی که 
ویکتور دوست دارد این است که دوستش داشته باشند، و تنها چیزی که می خواهد 
یا  عشق  جستجوی  در  پاریس  خیابان های  در  ویکتور  وقتی  است.  دوست  یک 
دوستی یا ارتباطی زودگذر قدم می زند، ما هم به مهربانی او و هم به غرور عجیب 
او می خندیم، اما احساس می کنیم او نیز نوعی از همه ماست؛ شوالیه ای تسلیم ناپذیر 

در برابر شکست های زندگی.
در بخشی از کتاب می خوانیم: »در اتاق دیگر، پیرمردی زندگی می  کند. خیلی 
ناخوش احوال است، سرفه می کند. به ته عصایش الستیکی چسبانده. استخوان  های 
کتفش قوز شده اند. سیاهرگ برجسته  ای روی شقیقه  اش نمایان است، درست بین 
پوست و استخوان. کتش از پشت دیگر به کفل هایش نمی رسد و هنگام راه رفتن 
چنان دو طرفش تکان می  خورد که انگار هیچی در جیب  هایش نیست. مرد بیچاره 
نرده  ها را می  گیرد وخودش را با زحمت زیاد یکی یکی از پله  ها باال می کشد. همین 
که چشمم به او می  افتد، تا جایی که می توانم نفسم را حبس می کنم تا بدون نیاز 

به نفس گیری دوباره، بی  سروصدا، از کنارش عبور کنم.
زمستانی«)۱۹۹۸(،  »فصلنامه  »آرماند«)۱۹۸7(،  من«)۱۹۸۶(،  »دوستان 
»قتل سوزی پومیر«، »استپسون«)۱۹۹۱(، »شن روان«، »عزیمت شبانه«، »مرد 
مجرد«، »راسکولنیکوف« و »هنری دوشمین و سایه هایش« از جمله آثار امانوئل 

بُوو به شمار می آیند.
با ترجمه منصور انصاری در ۱۸۸  بُوو  امانوئل  کتاب »دوستان من« نوشته 
صفحه، به قیمت ۵۵ هزار تومان، در قطع رقعی،جلد شومیز و کاغذ بالک از سوی 

انتشارات نگاه به کتاب فروشی ها راه یافت.
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پروانه رسولی خوشبخت

هشتمین جشنواره روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب فراخوان داد

دوستدار  عشایر  و  روستاها  ملی  جشنواره  دوره  هشتمین  فراخوان   
کتاب، منتشر شد.

به گزارش دنیای جوانان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، هشتمین 
دوره این جشنواره به منظور پشتیبانی از برنامه ها، فعالیت ها، اقدامات انجام شده 
ابتکاری حوزه کتاب و کتاب خوانی در راستای تقویت هویت  و طرح های 
ایرانیـ  اسالمی، امیدبخشی، توسعه کسب وکارهای فرهنگی و هنری محلی 

و بومی؛ و محرومیت زدایی با محوریت فرهنگ اجرا می شود.
ترویجی  ـ  فرهنگی  فعالیت های  این جشنواره مجموعه  برگزاری  در 
سازمان های  و  نهادها  مردمی،  مشارکت های  با  که  کتاب خوانی  با  مرتبط 
آینده  سال  در  اجرا  برای  یا  اجراشده  عشایر  و  روستائیان  میان  در  فعال 
هر  در  باشد.  جشنواره  در  شرکت  نامزد  می تواند  است،  برنامه ریزی شده 
برنامه )اعم از اجراشده یا پیش بینی شده( باید اهداف، شیوه اجرا، نهادهای 

مشارکت کننده و همچنین نحوه تأمین بودجه مشخص و اعالم شود.
روستاها و عشایر دوستدار کتاب می توانند با مراجعه به وبگاه شبکۀ 

ترویج کتاب خوانی ایران نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران با مشارکت سازمان ها 
و نهادهای همکار اعم از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، انجمن کتابداری و اطالع رسانی 
ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران، ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور، 
فرهنگی  امور  معاونت  و  کشور  سراسر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سطح روستاها و عشایر سراسر کشور 

برگزار می شود.

استاندار مازندران برای رویداد 
ساری۲0۲۲ نماینده ویژه منصوب کرد

رویداد  به  مربوط  مسائل  ویژه  پیگیری  هدف  با  مازندران  ستاندار 
بین المللی ساری 2۰22 و افزایش هماهنگی بین دستگاه ها برای پیشبرد 
سال  در  اکو  گردشگران کشورهای عضو  از  مازندران  میزبانی  برنامه های 

2۰22 نماینده ویژه معرفی کرده است.
 احمد حسین زادگان با صدور حکمی عباس مهدوی مدیرکل روابط 
عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران را به عنوان نماینده خود در 

رویداد ساری پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو منصوب کرد.
در حکم استاندار مازندران آمده است: نظر به اهمیت رویداد »ساری 
پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو« و نقش و ره آوردی که این رویداد 
مهم می تواند در روابط بین الملل خصوصا توسعه منطقه ای، رونق اقتصادی و 
فرهنگی استان ایفا کند، به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان نماینده 
خود در دبیرخانه رویداد ساری پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در 

سال 2۰22« منصوب می نمایم.
پیگیری برای ورود جدی دستگاه های اجرایی به این رویداد، بهره گیری 
از ظرفیت های مردمی و توجه به فعالیت های خالقانه با هماهنگی معاون امور 
اقتصادی استانداری و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
از جمله مهم ترین اولویت های کاری شما در این دبیرخانه خواهد بود. امید 
است با اهتمام و تالش وافر و مضاعف در تحقق اهداف عالیه این رویداد 

مهم موفق و مؤید باشید.
نماینده ویژه استاندار در رویداد ساری 2۰22 روز سه شنبه به خبرنگار 
ایرنا گفت: نخستین کاری که برای پیشبرد اهداف این رویداد باید انجام 
از برگزاری آن و مزایای میزبانی برای ساری و  با خبر کردن مردم  شود 
مازندران است. تأکید استاندار نیز بر این است که در این مأموریت به دو 
حوزه استفاده از ظرفیت های مردمی پس از آگاه سازی جامعه و همچنین 
بهره گیری از توانمندی دستگاه های اجرایی با ایجاد هماهنگی بین آن ها به 

صورت ویژه توجه شود.

هماهنگی بین ادارات و آگاه سازی جامعه
عباس مهدوی اظهار کرد: از یک رویداد اینچنینی که کشور ما تجربه 
میزبانی آن را دو بار در همدان و تبریز داشت دستاوردهایی برای جامعه 
میزبان باقی می ماند. تالش ما این است که این آگاهی را در جامعه ایجاد 
کنیم تا خود مردم برای انجام برخی امور که اتفاقا هزینه مالی هم ندارد 

پای کار بیایند.
وی افزود: بعضی از ظرفیت ها در استان موجود است و نیازی به اعتبار 
برای ایجاد آن ها نیست. درست است که ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات به 
بودجه نیاز دارد، اما در برخی بخش ها خیلی نباید دنبال بودجه باشیم. ما 
در روستاها ظرفیت خاموش و کمتر دیده شده زیادی داریم که برای احیا 
شدن فقط به کمی هماهنگی و ساماندهی نیاز دارند. در شهرها نیز از این 

ظرفیت های گردشگری احیا شده کم نیستند.
اظهار  مازندران  استانداری  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
کرد: طبیعتا در چنین رویدادی نباید همه نگاه ها به سمت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد. بلکه همه دستگاه ها باید وظایف 

خود را بدانند و وارد عمل شوند.
استان  اجرایی  دستگاه های  بین  تحرکی  هنوز  کرد:  تصریح  مهدوی 
برای فعالیت در این رویداد و ایفای نقشی که می توانند داشته باشند دیده 
نمی شود. هدف استاندار از این انتصاب ایجاد تحرک و پویایی در دستگاه ها 

برای آگاه سازی جامعه است.

رونوشت آگهی حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  بشرح   2۰۵ شناسنامه  شماره  دارای  مرادیان  رحیم  آقا/خانم 
۰۰۰۰۳۳۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنبن توضیح داده که 
شادروان علی اسکر مرادیان بشناسنامه 27۰در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱ــ رحیم مرادیان    ش ش 2۰۵         ۳۳2۹۸۸۹۰۸۱           ۱۳۶4/۰۶/۰۱       

گیالنغرب   پسر متوفی 
2- شوکت اکبری   ش ش ۱42          ۳۳2۹۳7۸۸۹۱         ۱۳۱۹/۰۱/۰۱         

گیالنغرب   همسر متوفی 
۳- محمد کریم مرادیان  ش ش ۱۳۳7۵     ۳۳2۹2۳۰۳۸۱      ۱۳۵7/۰۶/۱۵        

گیالنغرب   پسر متوفی
          ۱۳۳۸/۰۶/۰۱ مرادیان  ش ش ۵۱۳۳          ۳۳2۹۱۵22۸۱       فرشته   -4

گیالنغرب   دختر متوفی 
         ۱۳4۵/۱۰/۰۵         ۳۳2۹2۰۳۹۵۱       ۱۰742 مرادیان  ش ش  فرزانه   -۵

گیالنغرب   دختر متوفی 
          ۱۳4۹/۱2/2۰       ۳۳2۹2۰۳۹۶۱          ۱۰74۳ ش  ش  مرادیان  اختر   -۶

گیالنغرب     دختر متوفی 
          ۱۳۵2/۰4/2۵      ۳۳2۹2۰۶۳4۹          ۱۰۹۸2 ش  ش  مرادیان  عالیه   -7

گیالنغرب      دختر متوفی 
         ۱۳۵7/۰2/۱۵        ۳۳2۰۱۵424۹              ۰ مرادیان  ش ش  والیه   -۸

گیالنغرب    دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی 

ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
شماره : ۰۰۰۰۳۳۱

رئیس شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب
غالمرضا پروین         

زل
ل ع

ص
ف

از راست: رضا قوی فکر، محمود هجرت، علی اکبر قاضی زاده
اختصاصی دنیای جوانان دکتر بهروز بهزادی، محمد بلوری و مرتضی شاه علی 

آن رایحه ناب سمن بو
که تو هستی

نغمه مستشار نظامی

ای هستی من رو به هر آنسو که تو هستی
من نیستم و هستم ازان رو که تو هستی

من نیستم و هستم ازان نقطه که در دل
اقرار کند بر لب حقگو که: تو هستی

من نیستم و بر قلمم کعبه عشقند
بسم اهلل و بسم الحق و یاهو که تو هستی

من نیستم و هستی من  شرم حضور است
بر هر ورق و هر لب و هر مو که تو هستی

هم ما تویی و هم من و هم جمله ی عالم
هم این تو و هم آن تو و هم او که تو هستی

هم هستی من از تو و هم عالم هستی
زیبا شده هر سوی فراسو که تو هستی

تشویش جهان را به گل صلح بدل کرد
آن رایحه ناب سمن بو که تو هستی
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گفتگوي مایک لي با اصغر فرهادي
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محمد حسین زاده

حاال  شک  بدون  فرهادي  اصغر 
برترین چهره سینماي ایران در عرصه 
قرار  به شمار مي رود و حاال  بین الملل 
است فیلم او بار دیگر در اسکار حضور 
داشته باشد و طبیعتا اگر او بتواند یک 
اسکار دیگر به دست بیاورد، در این زمینه 
در سینماي جهان رکورددار خواهد شد. 
فیلم  دوره جشنواره  پنجمین  و  شصت 
همیشه  همچون  و  شد  برگزار  لندن 
سینمادوستان  برای  جشنواره  مدیران 
را  فیلمسازان  با  گفتگو  ویژه   جلسات 
نمایش  دلیل  به  امسال  دیدند.  تدارک 
بی شمار  موفقیت های  و  قهرمان  فیلم 
فیلمساز  این  فرهادی،  اصغر  پیشین 
ارزنده ایرانی مهمان یکی از این جلسات 
گفتگو بود. این جلسه با مدیریت مایک 
لی )فیلمساز بلند آوازه سینمای بریتانیا( 
هنرمند  دو  این  گفتگوی  شد.  برگزار 
برای بسیاری از مخاطبان فارسی زبان 
می توانید  که  بود  برانگیز  کنجکاوی 

ترجمه آن را در ادامه بخوانید...

-مایک لی: عصر همگی بخیر و 
خوش آمدید. باعث افتخار من است تا 
در کنار دوست و همکارم، اصغر فرهادی 
از  یکی  می دانم  که  جایی  تا  باشم. 
بزرگترین فیلمسازان است. می خواستم 
استفاده  معاصر  فیلمسازان  ترکیب  از 
یکی  که  است  این  واقعیت  ولی  کنم، 
است.  تاریخ  فیلمسازان  بزرگترین  از 
بگویم  می توانم  فیلمساز  به عنوان یک 
کارهای  بین  در  اصغر  فیلم های  که 
می شناسم،  که  کارگردان هایی  همه 
است چون  من  خود  کارهای  به  شبیه 
نزدیک  بسیار  انسان ها  روح  به  عمیقا 
است. او توانایی فوق العاده ای دارد تا بر 
روی پرده از آدم های واقعی حرف بزند. 
و  باشم  اینجا  که  است  افتخارم  باعث 
با هم صحبت کنیم. من سال ها بیش 
رئیس هیات داوران جشنواره فیلم برلین 
بودم و اصغر هم به عنوان یکی از داوران 
هم  با  را  خوبی  زمان  و  داشت  حضور 
گذراندیم. تجربه های مشترک دیگری 

هم از آن موقع داشتیم.
اینکه  از  قبل  فرهادی:  *اصغر 
و  می کنم  عرض  سالم  بدهیم،  ادامه 
می خواهم بگویم که امروز روز بسیاری 
از  بعد  چون  است  من  برای  زیبایی 
سال ها مایک را از نزدیک دوباره دیدم. 
در این مدت در ارتباط بودیم ولی وقتی 
او  از  خوبی  خیلی  انرژی  دیدمش،  که 
گرفتم. فکر می کنم همه این چیزهایی 
که مایک گفت، بیشتر درباره فیلم های 
خودش بود و من چقدر از فیلم های او 
او  می گیرم.  یاد  آنها  از  و  می برم  لذت 
کرد  شروع  فیلمسازی[را  من  از  زودتر 

و من از او بسیار آموختم.

دیده  را  اصغر  فیلم های  -اگر 
باشید، می دانید که او در دانشگاه ادبیات 
نمایشی خوانده و در ایران کارش را با 
وارد  چطور  است.  کرده  شروع  رادیو 
فیلمی  اولین  شدی؟  فیلمسازی  حرفه 

که ساختی چه بود؟
*اولین فیلم کوتاهم را ۱۳ سالم 
بود که ساختم. االن به فرزند خودم که 
خیلی  می کنم،  نگاه  است  سالش   ۱۳
چون  می رسد  نظر  به  عجیب  برایم 
فکر می کنم که چگونه بقیه آدم ها مرا 
کمک  و  گرفتند  جدی  سالگی    ۱۳ در 
به  بسازم؟  کوتاه  فیلم  من  که  کردند 
امکانات  با  ساده  فیلم هایی  شکل،  هر 
محدودـ  نظیر دوربین فیلمبرداری سوپر 
۸ می ساختم. سپس به دانشگاه رفتم تا 
در  اتفاقی  به طور  ولی  بخوانم،  سینما 
بابت  این  از  پذیرفته شدم.  تئاتر  رشته 
دانشگاه  وارد  وقتی  اما  بودم  ناراحت 
احساس  شدم،  آشنا  تئاتر  دنیای  با  و 
کردم که این بزرگترین شانس زندگی 
من بود. ولی اگر بخواهم بگویم که از 
چه زماني به سینما عالقمند شدم، فکر 
می کنم اولین بار با پسرعمویم بود که 
به سینمای شهر دیگری برای تماشای 
فیلم رفتیم چون شهر محل زندگی ما 
شهر کوچی بود )خمینی شهر اصفهان( 
مجاوری  شهر  به  اتوبوس  با  باید  و 
می رفتیم تا فیلم ببینیم. وقتی به سینما 
رسیدیم، فیلمی خارجی نمایش می دادند 
که در اواسطش بود. در مسیر بازگشت 
به  مدام  من  آن،  از  بعد  روزهای  در  و 
فیلم  اول  نیمه  که  می کردم  فکر  این 

چه بوده است؟ فکر می کنم لذت بردن 
از ساختن قصه از آنجا برای من شروع 
شد. ولی حقیقت این است که آشنا شدن 
با ادبیات نمایشی خارجی نظیر ایبسن، 
را  این قضیه  چخوف و برشت بود که 
برای من جدی کرد و تصور می کردم 
تمام عمرم تئاتر کار خواهم کرد و سینما 
برایم تبدیل به اولویت دوم شد. هنوز هم 
به این شکل است، نمایشنامه نویس های 

دنیا برایم جایگاه باالتری دارند. 

برایم  خیلی  حرف  این  -شنیدن 
جالب است چون همانطور که می دانی 
اما  دارم.  تئاتری  پیش زمینه  هم  من 
تجربه من در به صحنه بردن نمایش ها 
کمک شایانی به فیلمسازی ام کرد. یکی 
از نکات مهم درباره فیلم های تو روشی 
است که با ساختار چندسطحی و نمایشی 
بسیار پیچیده و مملو از جزئیات سروکله 
می زنی و رخدادها را به صورت کمال و 
تمام نمایش می دهی، منظورم این است 

که چطور این کار را انجام می دهی؟
فیلم های  که  می کنم  فکر  *من 
من در ظاهر هیچ نسبتی با تئاتر ندارند 
زندگی  به  خیلی  روایت  و  بازی ها  و 
نزدیک است ولی در عمق خود،  برآمده 
از چیزی هستند که من از تئاتر گرفتم. 
چیزی که در تئاتر یاد گرفتم و هنوز به 
آن باور دارم، این است که اجرای نمایش 
در هر شب با شب دیگر متفاوت است 
و می توان آن را از زاویه های مختلفی 
دارد  این  به  بستگی  حتی  کرد.  تماشا 
باشد.  کجا  سالن  در  تو  صندلی  که 
انگار هر نمایشنامه پنجره های مختلفی 
دارد و می توان آن را هر بار از یکی از 
مسئله  این  کرد.  تماشا  پنجره ها  این 
در  من  می افتد.  اتفاق  کمتر  سینما  در 
فیلم هایم سعی کردم که تماشاچی هر 
بار آن را از یک زاویه جدید ببیند. وقتی 
در دانشگاه بودم و تئاتر کار می کردم، 
دیده  مرا  کارهای  که  کسانی  از  یکی 
نگارش  برای  کرد  دعوت  من  از  بود، 
این کار چون  رادیویی.  نمایشنامه های 
من  به  بود،  درآمدزا  مالی  به لحاظ 
کمک کرد تا زندگی ام ثبات پیدا کند. 
رادیو نوشتم،  برای  نمایشنامه هایی که 
چندقسمتی بودند مثال  در یک هفته ۵ 
قسمت از آن پخش می شد و من باید 
تعلیق را در یک داستان ایجاد می کردم 
و این کار قصه گویی مرا خیلی تقویت 
کرد. چون در آن مقطع دانشجو بودم و 
نیاز مالی زیادی داشتم، برای رادیو زیاد 
می نوشتم. هر روز ساعت ۶صبح بیدار 
می کردم.  نوشتن  به  شروع  و  می شدم 
برای  باعث می شد دست من  کار  این 

نوشتن روان شود.

اشاره  تعلیق  به  که  است  -جالب 
کردی. االن که فکر می کنم، می بینم 

معموال  هستی.  تعلیق  ایجاد  استاد  تو 
گفته می شود که آلفرد هیچکاک استاد 
این کار است، اما فکر نمی کنم هیچ کدام 
لحاظ  از  بتواند  هیچکاک  فیلم های  از 
تعلیق به فیلم های اصغر نزدیک شود. 
ما در تمام فیلم های تو، در لبه صندلی 
می نشینیم و فکر می کنیم که بعدا چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟ می خواهم بدانم که 

این از کجا می آید؟
از رادیو و تلویزیون می آید  *این 
زود  خیلی  رادیو  آنجا شنونده  در  چون 
باید  تو  می کند.  خاموش  را  گیرنده 
او  هست  که  طوری  هر  کنی،  تالش 
دوره ای  نگه داری.  قصه  شکل  با  را 
که برای رادیو نمایشنامه و بعدتر برای 
تلویزیون سریال می نوشتم، بیشتر وجه 
تجاری آن کارها برایم پررنگ بود، ولی 
تماشاگر  چطور  که  کردم  تجربه  من 
گسترده تری را جذب کنم. شاید اگر آن 
فرایند را طی نمی کردم، تبدیل می شدم 
نیست  مهم  برایش  که  فیلمسازی  به 
دارد.  تماشاگر  تعدادی  چه  فیلم هایش 
که  است  چیزی  گفتن  قصه  نظرم  به 
همه آدم های دنیا دوست دارند چون ما 
با قصه به خواب می رویم و  از بچگی 
با قصه خیلی مأنوس هستیم. من سعی 
کردم ببینم چطور شکل روایت قصه ای 

که می گویم، کهنه نباشد. 

ه  ر ا همو یت  ها ر کا ر  د تو  -
داري.  بازیگران  با  زیادي  تمرین هاي 

در این رابطه برایمان بگو؟
*کار من به همان شیوه ای است 
در  می دهد.  انجام  لی  مایک  خود  که 
فیلمنامه  نگارش  حین  در  مایک  واقع 
و تمرین با بازیگران به ساختار می رسد 
که این کار برای من حیرت انگیز است. 
ولی این بخش از فیلمنامه و تمرین با 
بازیگر به هر حال مهمترین کاری است 
که من دارم انجام می دهم. البته من ابتدا 
می نویسم و ساختار کلی پیدا می شود و 
بعد تمرین ها را شروع می کنم. همزمان 
با تمرین، فقط تغییرات جزئی می دهم. 
چیزی که تازگی متوجه شدم، این است 
که تمرین ها بیشتر به من کمک می کنند 
را  بازیگران  بازیگرها. وقتی که من  تا 
در تمرین ها می بینم، انگار دارم فرایند 
نوشتن و توسعه شخصیت ها را با دنیای 
واقعی تطبیق می دهم و مدام در ذهنم 
آزمون  را اصالح می کنم. تمام آن  آن 
و خطاهایی را که نمی شود سر صحنه 
تمرین ها  سر  من  داد،  انجام  بازیگر  با 
یعنی  می کنیم  تکرار  و  می دهم  انجام 
بیشتر تمرین ها برای من است و به درد 
دارد،  وجود  که  نکته ای  می خورد.  من 
می شود  تالش  که  است  این  واقع  در 
شخصیت ها،  در  که  پویایی  این  همه 
دارد،  وجود  میزانسن  و  صحنه پردازی 
به نظر نیاید که وجود دارد و شبیه به 

زندگی باشد. چیزی که االن می خواهم 
آموزشی مفید  به لحاظ  بگویم و شاید 
نام  به  الگویی  که  است  این  باشد، 
در  ناخودآگاه  آدم  و  دارد  وجود  زندگی 
فیلم همه چیز را به آن نزدیک می کند؛  
ولی زندگی برخالف چیزی که توضیح 
خواهم داد، ُپر از تکرار و چیزهای اضافی 
و خسته کننده است که با آن تعبیری که 
من  است.  تناقض  در  کردیم،  صحبت 
مدل  این  با  کارهایم سعی می کنم  در 
زندگی که روبرو هستم، کاری کنم تا 
تکرارها و کسالت هایش بیرون بیاید. در 
واقع در داستان های که من می نویسم، 
بحرانی  زندگی  این  به  می کنم  تالش 
اضافه کنم که همه جزئیات تبدیل به 

نشانه شوند.

-من فیلم های اول تو را ندیده ام 
یعنی رقص در غبار و شهر زیبا... اما از 
چهارشنبه سوری بی اندازه لذت بردم که 
جالب  نکته  است.  فوق العاده ای  فیلم 
کلیه  که  است  این  فیلم،  این  درباره 
حوادث حول یک دختر نظافتچی جوان 
مرکزی  شخصیت  یعنی  می چرخد، 
باره  این  در  کمی  بیا  اوست.  داستان 

صحبت کنیم؟
*جالب است که در بین فیلم های 
خودم من هم آن فیلم را دوست دارم. 
چه  که  بودم  نگرفته  تصمیم  هنوز 
مسیری  چه  وارد  و  بسازم  را  فیلمی 
که  بود  فیلم  این  با  و  شوم  سینما  در 
در  که  برای من مشخص شد. چیزی 
گذشتن  است،  جالب  برایم  فیلم  آن 
با  ما  است.  روز  یک  در  فیلم  داستان 
فیلم مواجه هستیم، یک  2 زندگی در 
و  است  پایان  به  رو  انگار  که  زندگی 
یک زندگی که می خواهد شروع شود. 
شاهد کنتراست این 2 زندگی در زمانی 
محدود هستیم. در واقع ما از طریق یک 
کارگر نظافتچی وارد زندگی یک زوج 
دیگر می شویم. مدام احساس می کنیم 
که به موقعیت اشراف داریم و می دانیم 
که چه خبر است،  ولی با گذشت زمان 
و  نیست  اینطور  که  می شویم  متوجه 
اشتباه می کردیم. از آن فیلم به بعد بود 
که ذهن من ناخواسته درگیر دروغ شد 
تم های  از  یکی  به  تبدیل شد  دروغ  و 
در  که  اتفاقی  من.  کارهای  همیشگی 
بود.  ناخودآگاه  دوباره  افتاد  الی،  درباره 
دارم.  تاکید  کلمه  این  روی  خیلی  من 
اولین فیلم من بود که جزئیات در زیر 
همه چیز را می ساخت و بعد به بحران 
می کشید. ما همیشه فکر می کنیم که 
یا  روزمره  زندگی  در  جزئی  چیزهای 
گاهی  اما  ندارند  اهمیتی  گفتارمان  در 
همین چیزها هستند که به خاطر اهمیت 
فاجعه می شوند. در  به  ما منجر  ندادن 
درباره الی، چنین اتفاقی می افتد. داستان 
این فیلم هم در زمان محدودی می گذرد 

تئاتر.  به  است  من  فیلم  نزدیکترین  و 
را  الی  درباره  که  می کنم  فکر  همیشه 

می توانستم به روی صحنه هم ببرم. 

به جدایی که قبال در  -می رسیم 
موردش صحبت کردیم. فیلم بعدی تو 
گذشته به زبان فرانسه است. برایم جالب 
است که تو به زبان فرانسه یا اسپانیایی 
مسلط نیستی. گذشته، همانطور که از 
اسمش برمی آید درباره قدیم است. بیا 

کمی درباره آن صحبت کنیم؟
از  بعد  که  چیزهایی  از  *یکی 
کرده بود  درگیر  را  ذهنم  جدایی  فیلم 
و با گذشت سنم پررنگ تر می شود، بار 
من  برای  شاید  است.  گذشته  سنگین 
به عنوان یک ایرانی که از آن بخش دنیا 
می آیم، گذشته نقش مهمی در فرهنگم 
دارد و زیاد می توان درباره اش صحبت 
کرد. نکته ای که در فیلم گذشته جالب 
بود و باعث شد تا آن فیلم را بسازم، این 
بود که اتفاقی در زمان حال حاضر رخ 
و  افتاده  اتفاق  قبال  همه چیز  نمی دهد. 
االن دارد دوباره بازگویی می شود. انگار 
وضعیت شبیه وضعیت آن زنی است که 
در کما به سر می برد. همه چیز در برزخ 

بین گذشته و حال قرار دارد.

-شخصا فکر می کنم که وضعیت 
ماهیت  به  تو  ولی  است،  پیچیده ای 
زندگی و جامعه در ایران اشاره کردی. 
جنبه های  که  است  مهم  ما  برای 
محیطی  سیاسی  و  مذهبی  فرهنگی، 
را درک کنیم که وقایع فیلم در آن رخ 
می دهد. می دانم که این چیزی نیست 
که بشود راحت در موردش صحبت کرد، 

اما نظرت در این باره چیست؟
*در بیشتر فیلم هایی که در ایران 
ساختم، این بخشی است که تماشاچی ها 
یعنی  می زنند؛  حرف  درباره اش  بیشتر 
خوشبختانه  فیلم هایم.  اجتماعی  وجه 
رخ  مردم  بین  گفتگویی  تماشا،  از  بعد 
می دهد؛ از دل همین گفتگو هاست که 
من به پاسخ برخی سئوال هایی می رسم 
که در حین ساخت فیلم برایم پیش آمده 
این زاویه ای که  به  بود. همیشه وقتی 
اشاره کردید فکر می کنم که می توانم 
برخی از این سئوال ها را با قصه منتقل 
این  حرفم  معنی  تماشاچی.  به  کنم 
و  دارد  جواب  سئوال ها  این  که  نیست 
واقعیت  می کنم؛  پنهان  را  جواب  من 
این است ـ همان طور که اشاره کردید 
است  پیچیده  آن قدر  کشور  وضعیت  ـ 
مشخص  جواب های  سئوال ها  این  که 
یا ساده ای ندارند. این در بافت روایت 
کار  نظر،  این  از  چه  اگر  می آید.  هم 
کردن در ایران بستر خیلی خوبی است؛ 
ولی همین پیچیدگی، کار فیلمساز را ـ 
به عنوان کسی که آنجا زندگی می کند 

و فیلم می سازد ـ نیز پیچیده می کند.

این  برسیم...  فروشنده  فیلم  -به 
فیلمی بود که من افتخار داشتم در زمان 
نمایش در میدان ترافالگار در لندن به 
تماشایش بنشینم. وقتی که فیلم نامزد 
جایزه اسکار شد، تو تصمیم گرفتی که 
به آمریکا نروی و شهردار لندن آن را 
زیادی  داد و مردم  نمایش  برای مردم 

برای تماشایش آمدند…
با  پیش  قت  و چند قا  تفا ا *
یکی  که  می کردم  صحبت  دوستان 
زندگی  اتفاق های  خاطره انگیزترین  از 
حرفه ای من،  نمایش فروشنده در لندن 
بود و چندین هزارنفر حضور پیدا کردند. 
همه  و  گرفت  باران  نمایش  وسط  در 
دادند. دوستانی  ادامه  تماشا  به  نشسته 
که آنجا بودند تصاویری از میدان برایم 
می فرستادند و من نگران بودم که مردم 

تا ِکی به تماشا ادامه خواهند داد؟

یک  آمریکا  در  حضور  -براي 
تصمیم سیاسي گرفتي...

*فرهادي: ابتدا تصمیم داشتم که 
بکنم؛  را  کار  این  می توانستم  و  بروم 
چون کارت سبز )گرین کارت( داشتم. 
آمریکا  به  سفر  منع  بحث  وقتی  اما 
پیش آمد و اسم آن 7 کشور اعالم شد، 
توهین  یکجور  این  که  کردم  احساس 
بود  سخت  برایم  کار  این  البته  است. 
چون می دانستم این تصمیم توجه ها را 
به فیلم بیشتر جلب خواهد کرد و شاید 
به نامزدهای دیگر توجه کمتری شود. 

آن تصمیم دوراهی بسیار سختی برای 
من بود. ترجیح می دادم تا آن اتفاق ها 
را طی  فیلم مسیر خودش  و  نمی افتاد 
می کرد. ولی همچنان فکر می کنم که 

تصمیم درستی با قلبم گرفتم.

-زمانی که تصاویر نمایش فیلم در 
لندن به دستم می رسید، تماشاچیان را 
نگاه می کردم که از ملیت های مختلف 
نشسته بودند و فیلم را تماشا می کردند. 
انگار وقتی بحث سینما مطرح می شود، 
اینکه گذرنامه ات  یا  نیست  ملیت مهم 
خاصی  معنای  روز  آن  کجاست.  مال 

برای من داشت!
*یکی از باشکوه ترین چیزها درباره 
سینما همین است. نمی خواهم وقت را 
تلف کنم، چون باید به پرسش و پاسخ 
با حضار هم برسیم. فیلم بعدی ات همه 
می دانند است که در اسپانیا تولید شد. 
اما قبل از اینکه به آن برسیم، لطفا فیلم 

بعدی را نمایش دهید.

درباره  جالب  نکات  ز  ا -یکی 
نایی  توا که  است  این  تو  فیلم های 
داری.  کودکان  با  کار  در  فوق العاده ای 
زیرا خودم  کردم،  اشاره  مسئله  این  به 
عمری را در فیلمسازی صرف اجتناب 
از کار با کودکان کرده ام. چون تفاوت 
بسیار زیادی با کار با بازیگران بالغ دارد. 
فکر می کنم در هر فیلمت صحنه های 
شگفت انگیزی از کودکان داری. فیلمساز 
دیگری را نمی شناسم که چنین کاری 

کرده باشد. امکانش هست توضیح دهی 
که چطور این  کار را می کنی؟

با  که  روزی  پایان  در  هم  *من 
به خودم می گویم  کار کرده ام،  کودکان 
این آخرین باری است که با کودکان کار 
سختی  کار  واقعا  چون  )خنده(  می کنم 
است  این  فهمیدم  که  چیزی  اما  است. 
که  گفت  نباید  مستقیما   بچه ها  به  که 
که  دریافتم  تجربه  به  می خواهیم.  چه 
بچه ها زیاد تخیل می کنند و هر چیزی 
را می توانند تبدیل به بازی کنند. اما این 
انحصار خودشان می دانند و  را در  بازی 
وقتی بزرگترها درگیر یک بازی به اسم 
فیلمسازی می شوند، باور نمی کنند و به 
نظرشان مسخره می آید. من همیشه سعی 
می کنم واقعیِت کاری که قرار است بچه ها 
انجام دهند را به آنها نگویم بلکه داستانی 
در پشت دوربین می چینم تا آنها واکنشی 
به این داستان داشته باشند و همین واکنش 
تبدیل می شود به بازی. چیزی که خیلی 
خطرناک است و بیشترین انرژی را از من 
در کار با بچه ها می گیرد، پرهیز از این است 
که کار سانتی مانتال درنیاید چون بچه ها 
ظرفیت باالیی برای این کار دارند. آخرین 
اینکه من هیچ وقت  نکته درباره بچه ها 
و  نمی گویم  بچه ها  به  را  فیلم  داستان 
فیلم نامه را هم به آنها نمی دهم. به نظرم 
این خطر بزرگی است. چون آنها می روند 
در خانه و دیگران کمک شان می کنند و 

این گونه کار خراب می شود. 

-به فیلم قهرمان برسیم...
*من ترجیح می دهم که ابتدا نظر 
خود مایک را درباره قهرمان بدانم چون 

فیلم را به تازگی دیده است.
-من فکر می کنم فیلم بسیار خوبی 
است… آن را خیلی دوست داشتم. مهمتر 
از همه با شخصیتی مواجه هستیم که 
توسط رسانه  ها احاطه شده است. امروزه 
به شکلی خطرناک همه چیز  رسانه ها 
فکر  درآورده اند.  خود  سلطه  تحت  را 
می کنم این را در فیلم دیگری ندیدم. 
از لحاظ سایر جنبه هایی از فیلم های تو 
که امروز درباره شان صحبت کردیم نیز 

فیلم خوبی است...
*بخشی از این داستان که برای 
من جالب بود، این است که افرادی با 
یک زندگی بسیار معمولی، در یک لحظه 
توسط  که  می کنند  خوبی  کار  روز  از 
انتظار  این  رسانه ها برجسته می شود و 
آینده شان  و  گذشته  همه  که  می رود 
شبیه به همان لحظه شود. زمانی که کار 
شروع شد، تصور نمی کردم شبکه های 
اجتماعی تبدیل به یکی از موضوع های 
اصلی فیلم شود ولی امروزه ناخودآگاه 
این اتفاق می افتد. در بین قصه هایی که 
کار کردم، قهرمان قصه ای گسترده تر با 
شخصیت هایی بیشتر دارد. گویی جامعه 
از  با آن درگیر است. مخصوصًا  بیشتر 
جامعه ای  درباره  داریم  که  زاویه   این 
قهرمان پرور صحبت می کنیم. این مساله 
به زمان دانشجویی من و اثری از برشت 
هم مربوط می شود که شاید ناخودآگاه از 
آن موقع در ذهن من مانده باشد. پشت 
مسئولیت های  از  فرار  قهرمان پروری، 

فردی و اجتماعی پنهان شده است. 
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