
هشدار مدیرکل جمعیت وزارت بهداشت؛

حرکت جمعیت کشور به سمت پیری و زنانه شدن سالمندی

بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
است گفت:  مدارس مشخص  بازگشایی  الگوی  اینکه 
با  را  کارشان  دوم  متوسطه  مدارس  باید  آبان   ۱۵ از 
الگوی مدیر آغاز کنند. مدارس متوسطه اول نیز از ابتدای آذرماه 
بازگشایی می شوند.علیرضا کاظمی در دیدار با مدیران آموزش و 
و  متفاوت  مهر  امسال  کرد:  اظهار  تهران  شهر  مناطق  پرورش 

ماندگاری در تاریخ آموزش و پرورش را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: نظام تعلیم و تربیت با متغیرهایی مواجه شد که 
اینکه  نخست  نمی شود.  تکرار  پرورش  و  آموزش  تاریخ  در  دیگر 
با  آنکه  دوم  کند.  اداره  با سرپرست  را  وزارتخانه  ناچار شد  دولت 
با ارتباطات خوب و نزدیک و  گذار دولت مواجه بودیم. توانستیم 
 ۱۷ و  ببریم  پیش  را  امور  ها  استان  و  ستاد  در  کار خوب  تقسیم 

پروژه طراحی شده برای مهرماه اجرا شد.
صفحه 2

معاون رئیس جمهور:

مسائل زنان باید به صورت مستقل 
دیده و پیگیری شود

کاهش قیمت خودرو در حوزه اختیارات وزیر صنعت نیست
وزیر  اظهارات  مورد  در  زاوه  فربد 
تا  قیمت خودرو  بر کاهش  مبنی  صمت 
حذف  تا  عرضه  افزایش  و  سال  پایان 
قیمت  کاهش  موضوع  کرد:  اظهار  قرعه کشی 
خودرو، فراتر از وزارت صمت است، مشخص نیست 
چرا آقای وزیر اصرار دارند که مسئولیت مسئله ای 
را قبول کنند که در حوزه اختیارات ایشان نیست. 
قیمت کاالها ناشی از سیاست های پولی و مالی در 
در حوزه خودرو  تنها  تورم  می یابد.  افزایش  کشور 
نیست بلکه در همه حوزه ها ما دچار تورم هستیم و 
این مشکل هم با دستور بهبود پیدا نمی کند. بنابراین 
 ، باشیم  بازار خودرو تورم منفی داشته  این که در 

حرف عجیبی است.
صفحه 3

سرهنگ شوقانی جانشین فرماندهی سپاه خبر داد،

برگزاری ۷۲ برنامه شاخص در هفته بسیج دانش آموزی 
در استان سمنان

4
پرسپولیس؛ خطرناک ترین میزبان در برتر 

صفحه 6

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1867- شنبه 8  آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سام نوري: این 

روزها همه ما نیاز 
به شادي داریم

6ورزش
مبارزه کشتی آمریکا 
- ایران با حضور ۲۷ 

هزار تماشاگر

هنگ 7فر

برای  این  اما  داشته  را  کمدی  آثار  در  حضور  تجربه 
اولین بار است که در یک مجموعه ویژه کودک و نوجوان 
نقش آفرینی می کند. سام نوری در سریال نارگیل ایفاگر 

نقش وزیر درباره ملکه شهر سه ماه است. 

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از اسپورتال، بلیت 
فروشی دیدار دوستانه کشتی آزاد تیم های ملی آمریکا 
برگزار  تگزاس  آرلینگتون  در  بهمن   ۲۱ که  ایران  و 

می شود، آغاز شد.

کتابخانه های عمومی گفت: در چند سال  نهاد  دبیرکل 
اخیر کتابخانه های عمومی رشد قابل مالحظه ای داشته 
و بیش از ۷۰۰ کتابخانه به ناوگان کتابخانه های عمومی 

کشور اضافه شده است.

۷۰۰ کتابخانه به 
ناوگان کتابخانه ای 

کشور افزوده شد

بازگشایی مدارس متوسطه اول از ابتدای آذر ماه بهبود شرایط اقتصادی کشور در گرو تعامل
 با سازمان همکاری های شانگهای

به گزارش دنیای جوانان، ایران در 2۶ شهریورماه در جریان نشست 
سران سازمان همکاری های شانگهای با موافقت همه اعضا، نهمین عضو 
دائم این سازمان شد. عضویت ایران در این سازمان، عالوه بر دستاوردهای 
سیاسی و امنیتی، فرصت های اقتصادی گسترده ای را نیز پیش روی فعاالن اقتصادی 

کشورمان قرار می دهد و مسیر مبادالت تجاری با کشورهای عضو را تسهیل می کند.
صفحه 3

برنامه  از  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو 
کمیسیون متبوع خود برای اصالح شرایط و رویه 
های نامتعارف مهریه خبر داد و گفت: در پیشنهاداتی 
که در طرح جمعیت و تعالی خانواده مطرح شده، قرار است 
مالیات بر مهریه بسته شود. حجت االسالم محمدتقی نقدعلی 
درباره اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی برای چاره اندیشی 

البته در بخش های  این مشکل  برای زندانیان مهریه گفت: 
مختلفی ریشه دارد. بخش نخست آن مربوط به مهریه هایی 
بینی عواقب و آگاه سازی و  است که متاسفانه بدون پیش 
ترغیب خانواده ها، جوانان پای عقدنامه ها امضا می کنند و  آنها 

را در این چاله بزرگ قرار می دهند.
صفحه 2

رویه های نامتعارف مهریه اصالح می شود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آزمون و طارمی در جمع بهترین های جهان؛

اتفاق تاریخی برای زوج محبوب تیم ملی

اصالحیه 
تاریخ  به  روزنامه  این  در  منتشرشده  آگهی  پیرو 
اطالع  به  بابل  شهرداری  به  مربوط   ۱400/08/0۵
می رساند در تیتر آگهی مذکور عبارت " چاپ دوم 
)نوبت اول( " به شناسه آگهی ۱209۷۵۶صحیح می 

گردد. می  اصالح  بدینوسیله  که  باشد 

دو  طارمی  مهدی  و  آزمون  سردار 
در  ایران،  فوتبال  ملی  تیم  ارزنده  مهاجم 
جهان  بازیکن  بهترین  نامزدهای  فهرست 

قرار گرفتند.
دو  آزمون  سردار  و  طارمی  مهدی 
بسیار  فوتبالی  سال  ایران  ملی  تیم  مهاجم 
خوبی را پشت سر گذاشتند. طارمی که پس 
از درخشش در ریو آوه راهی پورتو شده بود، 
شاگردان  جمع  در  را  نظیری  بی  عملکرد 
سرجیو کونسیسائو داشت. او فصل قبل 23 
بار گلزنی کرد و ۱8 پاس گل داد و امسال 
اینجای کار 9 گل زده و 2 پاس  تا به  نیز 

گل داده است.
زمانیکه طارمی در دیدار هفته نخست 
فصل قبل برابر براگا در دقیقه 8۷ به زمین 
آمد تا برای اولین بار لباس این تیم را بر تن 
کند، او موفق به گرفتن یک خطای پنالتی 
شد و کمتر کسی تصورش را می کرد که 
این مهاجم ایرانی به چنین عملکرد درخشانی 
برسد. اما مهاجم بوشهری پورتو روند بسیار 
خوب خود را ادامه داد و آن را نیز حفظ کرده 
است تا جایی که او اکنون مهره اصلی خط 
حمله اژدهایان و بازیکنی بدون جانشین در 

خط حمله است.
طارمی یک قهرمانی سوپرکاپ را در 
با پورتو کسب کرد و طی ماه  سال 202۱ 
بزرگی چون  تیم های  های گذشته دروازه 

کرده  باز  را  یوونتوس  و  چلسی  لیورپول، 
است که این درخشش مورد توجه بسیاری 
از رسانه ها قرار گرفته است. عالوه بر این، 
او در تیم ملی ایران نیز خوش درخشیده و 
در سال 202۱ طی 8 بازی ملی، 4 گل زده 
و ۵ پاس گل نیز داده است تا نشان دهد در 

بهترین فرم دوران ورزشی خود قرار دارد.
با  نیز  توئیتر  در  پورتو  رسمی  صفحه 
لوئیز  و  طارمی  مهدی  از  تصاویری  انتشار 
و  آبی  بازیکن  دو  نام  گرفتن  قرار  از  دیاز، 
میان  در  پورتو  بندرنشین  شهر  سفیدهای 
نامزدهای بهترین بازیکن سال دنیا خبر داد.
در سوی دیگر، سردار آزمون قرار دارد. 
به نظر فصل آخر  مهاجم 2۶ ساله ای که 

دوران حضور خود در فوتبال روسیه را پشت 
سر می گذارد و احتمال فراوان در تابستان 
مطرح  کشور  در  بزرگی  تیم  راهی  بعدی، 
همراه  به  قبل  فصل  آزمون  شود.  اروپایی 
لیگ و سوپرجام روسیه شد  زنیت قهرمان 
ضمن اینکه عنوان بهترین بازیکن فصل را 

به خود اختصاص داد.
سردار با ۱9 گل و ۶ پاس گل نقش 
این  داشت.  زنیت  های  موفقیت  در  بزرگی 
بازیکن در فصل جدید نیز 8 گل زده و 2 
پاس گل داده است و همین آمار درخشان 
سبب شده بسیاری از تیم های مطرح اروپایی 
در صدد جذب این بازیکن ایرانی باشند. 4 گل 
و 3 پاس گل در ۷ بازی برای تیم ملی ایران 

از عملکرد  در سال 202۱، بخشی دیگری 
زنیت  رسمی  سایت  است.وب  بوده  آزمون 
در  آزمون  سردار  حضور  خبر  بازتاب  با  نیز 
میان نامزدهای بهترین بازیکن سال، نوشت 
که آزمون تنها نماینده لیگ روسیه در این 

فهرست 32 نفره است.
ایرانی  درخشش های این دو مهاجم 
باعث شده است تا هم سردار آزمون و هم 
و  تاریخ  فدراسیون  اعالم  با  مهدی طارمی 
آمار فوتبال جهان، در میان نامزدهای بهترین 
بگیرند.  قرار  در سال 202۱  بازیکن جهان 
لیستی که در آن 32 بازیکن از سراسر دنیا 
حضور دارند که دو مهاجم ارزنده ایرانی نیز 

در میان این افراد قرار گرفته اند.
قرار گرفتن نام آزمون و طارمی در کنار 
مسی،  رونالدو،  نظیر  فوتبال  دنیای  بزرگان 
هالند، امباپه، لواندوفسکی، نیمار، صالح و... 
افتخار بزرگی برای فوتبال ایران محسوب می 
شود. قرار است مراسم انتخاب بهترین بازیکن 
سال 202۱، در پایان ماه نوامبر برگزار شود. 
بایرن  از  لواندوفسکی  روبرت  گذشته  سال 
مونیخ عنوان بهترین بازیکن سال 2020 را 

به خود اختصاص داد.
اکرم عفیف قطری و عضو تیم السد 
قطر، علی مبخوت اماراتی و عضو تیم الجزیره 
و سون هیونگ مین کره ای و عضو تاتنهام 

دیگر آسیایی های این فهرست هستند.

 هرمز هوشمندراد

واکسن  جانبی  عوارض  بروز 
ایجاد  افزایش  از  ناشی  کووید۱9 
عنوان  به  نیست.  بدن  در  ایمنی 
مشاهدات  برخی  براساس  مثال، 
واکسن  دز  دو  تزریق  بیمارستانی، 
نشد،  همراه  عارضه ای  با  آسترازنکا 
اما سنجش و ارزیابی میزان آنتی بادی در بدن حاکی از ایجاد ایمنی 

سلولی کامل بود.
تزریق واکسن به مفهوم مصونیت کامل در برابر کرونا، وضعیت 
بود. دریافت واکسن  بیماری و همچنین مرگ ومیر نخواهد  شدید 
احتمال ابتال به بیماری و مرگ ومیر را کاهش می دهد، اما به طور 

قطعی از بین نمی برد.
از منظر آماری نیز در برخی کشورها که واکسیناسیون گسترده 
انجام شده، پیک کرونا و بیماری شهروندان به ویژه موارد بستری و 

فوت در اشخاص واکسن نزده رخ داده است.
به عنوان مثال، در آمریکا برخی ایاالت نسبت به واکسن حالت 
دفاعی گرفته و در برابر تزریق مقاومت می کردند. این ایاالت در دوران 

پیک بیماری، بیش از دیگر مناطق آلوده به کرونا شدند.
در این ایاالت همچنین ۵ تا ۱0 درصد میزان بستری در آی سی 
یو و مرگ ومیر از واکسن زده ها و 9۵ درصد از این موارد )بستری در 

آی سی یو و مرگ ومیر( از واکسن نزده ها بوده است.
یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری و قرار گرفتن هر کشور در 
از شهروندان است. این  پیک کرونا هم عدم تزریق واکسن برخی 
بیماری در سراسر جهان به صورت موج سینوسی افزایش و کاهش 
به  برای دریافت واکسن در حقیقت ظلم  بنابراین ممانعت  می یابد، 

خود و دیگران است.
عدم تزریق واکسن باعث چرخش این ویروس در کشور شده 
و واکسن گریزان باید بدانند خودداری از تزریق واکسن سبب شیوع 
بیماری، ابتالء دیگر شهروندان و گاه فوت برخی از این بیماران خواهد 
شد و دریافت واکسن به عنوان یک مسئولیت اجتماعی وظیفه همه 

هموطنان است.
در حال حاضر نمی توان یک پاسخ قطعی به این پرسش داد. با 
آغاز شیوع کرونا گفته می شد، فروردین ماه 99 این بیماری به طور 
کامل حذف خواهد شد، با تداوم این شرایط، طبق برخی نظرات در 
فصل تابستان این ویروس باید کاهش می یافت و مجددا با تداوم 
بیماری در سراسر جهان واکسیناسیون، تنها راه مقابله با این همه گیری 

خوانده شد.
علت اصلی این نظرات متعدد، رفتارهای ناشناخته این ویروس 
و همچنین برخی جهش هاست که مجددا رفتار ویروس را غیرقابل 
پیش بینی می کند. بنابراین پایان حیات این بیماری را نمی توان به 
طور دقیق مشخص کرد، اما براساس شواهد باید گفت، این ویروس 

فعال با بشر زندگی خواهد کرد.  
بر این اساس، با دریافت واکسن هم باید از ماسک استفاده شود، 
فاصله فیزیکی حفظ، از شرکت در اجتماعات پرهیز شود و تمامی 

شیوه نامه های ابالغی برای مقابله با کرونا مراعات شود.

سرمقاله

مسئولیت اجتماعی

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه موضوع 
تامین  سازمان  به  دولت  واگذارشده  سهام  »بازپس گیری 
دولت  و  مجلس  ما،  میان  قانونی  مشکل  یک  اجتماعی«، 
است که حل خواهد شد گفت: حتما کسری بودجه و منابع 
داریم اما متناسب سازی را با همه فشارهایی که به ما وارد 
می شود اجرا و ماه به ماه حقوق را بر اساس آن می پردازیم.

میرهاشم موسوی، در واکنش به مباحث مطرح شده 
بازپس گیری سهام واگذارشده دولت  احتمال  پیرامون  اخیر 
بیمه  ای  مطالبات  تهاتر  جهت  اجتماعی  تامین  سازمان  به 
سازمان مزبور از دولت و همچنین اجرای طرح متناسب سازی 

مستمری ها که در دولت قبل  انجام شده بود گفت: این یک 
مشکل قانونی میان ما، مجلس و دولت است که حل خواهد 
شد و  مشکل خاصی در رابطه با این ۶9 هزار میلیارد تومان 
نداریم.وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت جدی شدن این 
موضوع، تامین بار مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان 
با مشکل مواجه نخواهد شد؟ گفت: متناسب سازی را با همه 
فشارهایی که به ما وارد می شود اجرا می کنیم و ماه به ماه 

حقوق را بر اساس متناسب سازی می پردازیم.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی افزود: طبق روال ماه 

های گذشته حقوق بازنشستگان را پرداخت کردیم.

موسوی درباره روبه رو شدن این سازمان با کمبودهای 
داریم.  منابع  و  بودجه  کسری  حتما  گفت:  نیز  ای  بودجه 
متناسب سازی یک باری بود که بر اساس شرایط اقتصادی 
کشور به صندوق بیمه ای ما تحمیل شد، اما تمام تالش 
خود را به کار گرفته ایم که پرداخت های ما به روز باشد. طی 
دوماهی که بنده مسئولیت سازمان را برعهده گرفتم حقوق 
ها سرموعد مقرر پرداخت شده و مشکل خاصی نبوده است؛ 
اما خب کسری منابع داریم و راهکارهایی را برای جبران 
منابع پیش بینی کرده ایم. ان شاءاهلل تا پایان سال مشکلی 

نخواهیم داشت.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبرداد؛
 اجرای متناسب سازی حقوق ها با وجود مخالفت ها!

ورود FATF به بازار رمز ارزها؛
استقبال بازار از دستورالعمل جدید کارگروه 

ویژه اقدام مالی
با  مالی  اقدام  ویژه  کارگروه  توسط  جدید  های  ممنوعیت  اعالم 

استقبال بازار مواجه شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از سی ان بی سی، کارگروه ویژه 
اقدام مالی، دستورالعمل جدید خود را در خصوص ضوابط و چارچوب 
های مربوط به رمزارزها و مقابله با پولشویی از طریق آن ها منتشر کرد.
در این بیانیه با وجود آنکه ارزهای دیجیتالی در طبقه دارایی های 
مالی  موسسات  و  ها  دولت  از  اند،  نشده  بندی  طبقه  دیجیتالی  مالی 
خواسته شده است تا با آن ها طبق مقررات این طبقه برخورد شود. 
این  به  باید  مشکوک  تراکنشات  مقصد  و  منشا   ،FATF اعالم  طبق 

کارگروه گزارش شود. 
بنیاد تتر با صدور بیانیه ای اعالم کرد دستورالعمل جدیدی را به اجرا 
خواهد گذاشت تا جلوی استفاده از پولشویی با استفاده از این رمزارز به 

ویژه در پرداخت های فرامرزی گرفته شود.
تتر با ارزش ترین رمزارز با ارزش ثابت جهان و پنجمین رمزارز با 
ارزش دنیا است و بسیاری از آن به عنوان دالر دیجیتال نام می برند. 
این تغییرات در راستای عمل به الزامات جدید کارگروه ویژه اقدام مالی 

اتخاذ و اجرایی خواهند شد. 
بیتکوین  پذیرش  مجدد  احتمال  از  تسال  خودروسازی  شرکت 
ابزار پرداخت برای خرید محصوالت این شرکت خبر داده  به عنوان 
است. این شرکت با صدور بیانیه ای اعالم کرد کماکان ۱.۵ میلیارد 
دالر بیتکوین در اختیار دارد و موجودی رمزارزهای خود را کم و زیاد 

نکرده است.
تسال با بیان اینکه به ظرفیت بالقوه ارزهای دیجیتالی هم به عنوان 
جایگزینی برای پول و هم برای سرمایه گذاری باور دارد، از احتمال 

پذیرش مجدد بیتکوین خبر داد.    
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 2۵80 
میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 4.۵۱ درصد 
بیشتر شده است. در حال حاضر 4۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱2 
سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد 

شد و از سال 2009 معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

صفحه 2



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1867- شنبه 8 آبان 21400 معه جا

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
رویه های نامتعارف مهریه اصالح می شود

متبوع خود  کمیسیون  برنامه  از  قضایی  و  کمیسیون حقوقی  عضو 
در  و گفت:  داد  مهریه خبر  نامتعارف  رویه های  و  برای اصالح شرایط 
پیشنهاداتی که در طرح جمعیت و تعالی خانواده مطرح شده، قرار است 

مالیات بر مهریه بسته شود.
حجت االسالم محمدتقی نقدعلی درباره اقدامات کمیسیون حقوقی 
مشکل  این  گفت:  مهریه  زندانیان  برای  اندیشی  چاره  برای  قضایی  و 
به  مربوط  آن  نخست  بخش  دارد.  ریشه  مختلفی  بخش های  در  البته 
مهریه هایی است که متاسفانه بدون پیش بینی عواقب و آگاه سازی و 
ترغیب خانواده ها، جوانان پای عقدنامه ها امضا می کنند و  آنها را در این 

چاله بزرگ قرار می دهند.
این  دیگر  افزود: بخش  و قضایی مجلس  عضو کمیسیون حقوقی 
مشکل به عدم فرهنگ سازی برای مردم مربوط است که باید در موضوع 
ابعاد  تا  بگیرد  و  روشنگری الزم صورت  تعیین مهریه، فرهنگ سازی 

مختلف تعیین مهریه های نامتعارف روشن شود.
وی با بیان اینکه بخش دیگر مشکالت رخ داده در موضوع مهریه 
باال مربوط به قانون است، عنوان کرد: قانون فعلی، مهریه را به هر میزان 
که باشد قابل مطالبه می داند و حق قابل مطالبه بودن همه آثار و تبعات 
خاص خودش را دارد. به عبارتی در قانون جدید، میزان مهریه توافق شده 
در سند ازدواج هر چقدر باشد معتبر است و امکان مطالبه آن از طریق 

دادگاه و اجرای ثبت وجود دارد.
نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه کمیسیون قضایی در 
تالش است شرایط فعلی مهریه را اصالح کند،گفت: در صورت اصالح 
قانون، برای رویه های غلطی که در مهریه وجود دارد، ترمز و دست اندازی 
ایجاد می شود. به عنوان نمونه در پیشنهاداتی که در طرح جمعیت و تعالی 
به  بر مهریه بسته شود و همین  مالیات  خانواده مطرح شده، قرار است 

نحوی ترمزی برای جلوگیری افزایش میزان مهریه است.
نقدعلی ادامه داد: وقتی مالیات برای مهریه در نظرگرفته شود، فردی 
که نسبت به ثبت ازدواج اقدام می کند، مجبور است برای مهریه سنگین 
مالیات باالیی را به صورت نقدی پرداخت کند که همین سبب جلوگیری 

از افزایش میزان مهریه خواهد شد.
ارائه شده عنوان کرد  پیشنهادات  از دیگر  را  بودن مهریه  نقد  وی 
که البته با فتوا علما و شریعت سازگار نیست. البته پیشنهادات دیگری در 
کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است تا جلوی این روند غلطی 
که در جامعه وجود دارد، گرفته شود. نماینده مردم خمین درباره اینکه آیا 
امکان جایگزین شدن وجه نقد به جای سکه در مهریه وجود دارد یا خیر؟ 
گفت: فعال در کمیسیون موادی دراین زمینه به تصویب نرسیده است و 
نمی توانیم در این خصوص نظر قطعی داد. اما پیشنهادتی مطرح شده مبنی 
بر اینکه نرخ سکه با توجه به زمان ثبت ازدواج و میزان واقعی آن در نظر 
گرفته شود.وی ادامه داد: طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، 
دادگاه ها حق حبس بدهکاران مهریه را ندارند و این گام خوبی بود که در 
تصویب قوانین گذشته انجام شد و برای آینده نیز باید ساز و کاری فراهم 

شود تا جلوی بدهی های غیرمنطقی گرفته شود.
مهریه  بحث  در  مجلس  که  کاری  مهمترین  کرد:  تاکید  نقدعلی   
می تواند انجام دهد،  ایجاد سرعت گیر برای مهریه های باال است تا آثار 

و تبعات آن که مهریه های باال گریبان جوانان را می گیرد، کاهش یابد.
همه  به  باید  اینکه  بر  تاکید  با  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو 
افزود:  داده شود،  زمینه  این  را در  آموزش های الزم  بخش های جامعه 
اینکه مهریه زیاد مشکالت فراوانی برای جامعه مردان ایجاد  عالوه بر 
می کند برای زنان نیز مشکل آفرین است و این احساس در زنان جامعه 

ایجاد می شود که مهریه باال پشتوانه محکمی برای آنها است.
وی ادامه داد: از طرفی مهریه باال سبب خواهد شد تا مردان در زندگی 
زناشویی احساس بردگی کرده و فضای عصبی و پرخاشگرانه در زندگی 

حاکم شده و در نهایت کار به جدایی و مشکالت پس از آن منجر شود

معاون رئیس جمهور:
مسائل زنان باید به صورت مستقل دیده و پیگیری شود

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه مسائل 
زنان به صورت مستقل دیده و مشکالت آنان مرتفع شود، گفت: معاونت، 
تدوین و عملیاتی کردن برنامه هایی در دو حوزه توانمندسازی و کارآفرینی 

بخصوص برای زنان سرپرست خانوار را در اولویت قرار داده است.
دکتر انسیه خزعلی در اولین نشست هم اندیشی دبیرخانه ستاد ملی 
زن و خانواده در دولت سیزدهم که با هدف بررسی اولویت ها و مشکالت 
مربوط به زن و خانواده با حضور اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه، به 
صورت حضوری و مجازی برگزار شد، ضمن تاکید بر همکاری با ستاد ملی 
زن و خانواده و برگزاری منظم این جلسات، خاطرنشان کرد: درحال برنامه 
هستیم.  خانواده  و  زنان  معاونت  جایگاه  ارتقاء  و  بهبود  برای  ریزی هایی 
همچنین در تالش هستیم تا بتوانیم  زن و خانواده تراز انقالب اسالمی را 

در سطح ملی و بین المللی معرفی کنیم.
وی ادامه داد: یکی از تاکیدات رئیس جمهوری در این مدت، توجه به 
مسائل زن و خانواده، تدوین قوانین و لوایحی بود که بتواند این جایگاه را 
ارتقاء و آسیب های این حوزه را کم و تا حد امکان از آن جلوگیری کند. 
همچنین ایشان بر مساله  تالش برای ازدواج جوانان، پیشگیری از طالق و 

کنترل آسیب های ناشی از آن، تاکید نموده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار داشت: این معاونت 
تدوین و عملیاتی کردن برنامه هایی در دو حوزه توانمندسازی و کارآفرینی 
بخصوص برای زنان سرپرست خانوار را در اولویت قرار داده است. عالوه 
بر این برنامه هایی نیز برای اقشار محروم و کسانی که تمایل دارند به شیوه 

عزت مندانه ای زندگی خود را اداره کنند، تدارک دیده خواهد شد.
وی افزود: اما برنامه دوم و مهمی که معاونت زنان و خانواده در دستور 
کار قرار می دهد، جلوگیری از آسیب های اجتماعی از جمله؛ طالق، اعتیاد 

و بسیاری از مواردی که ریشه در مسائل اقتصادی دارند؛ است.
خزعلی با ابراز امیدواری از اینکه با برگزاری این نشست ها در مرحله 
زیربنایی  و  مهم  ارکان  از  که  خانواده  و  زن  حوزه  قوانین  تدوین  در  اول 
است، قدم مثبث برداشته شود، تصریح کرد: همچنین امیدواریم با همکاری 
بتوانیم  این حوزه،  ایده و نظرات صاحبنظران و فعاالن  ارائه  و همفکری، 

راهکار موثری را دریابیم.
وی اذعان داشت: در این جلسه به بحث زنان ورود خواهیم کرد، زیرا 
مسائل زنان به صورت مستقل نیز باید دیده و مشکالت آنان مرتفع شود و 
در قدم بعد به بحث خانواده که محور اصلی و تاثیر گذار آن زن است، نیز 

به طور جدی ورود خواهیم کرد.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه بحث آسیب های اجتماعی 
نیز بسیار مهم است، تصریح کرد: پس تالش می کنیم هر چند هفته یکبار 
دارای دیدگاه ها، گروه ها و جناح  اندیشمندان  و  با صاحبنظران  جلساتی 
های مختلف داشته باشیم تا پیشنهادات خود را در ارائه راهکار مناسب در 

حل آسیب ها ارائه نمایند.

هشدار مدیرکل جمعیت وزارت بهداشت؛

حرکت جمعیت کشور به سمت پیری و زنانه شدن سالمندی
 ، جمعیت کل  یر مد
مدارس  و  خانواده  سالمت 
و  درمان  بهداشت،  وزارت 
شدن  زنانه  گفت:  پزشکی  آموزش 
باید  و  شده  آغاز  کشور  در  سالمندی 
برای  به درستی  سیستم های حمایتی 

مواجهه با این پدیده تبیین شود.
دنیای  با  گفتگو  در  برکاتی  حامد 
جوانان افزود: جمعیت کشور به سمت 
به  توجه  با  و  کند  می  حرکت  پیری 
از  زنان بیش  به زندگی در  امید  اینکه 
مردان بوده و بانوان بعد از طالق کمتر 
ازدواج مجدد دارند، دوران تنها بودن و 
سالمندی آنها بیشتر خواهد بود و از هم 
اکنون پدیده زنانه شدن سالمندی آغاز 
به  حمایتی  های  سیستم  اگر  و  شده 
زیادی  مشکالت  نشود،  تبیین  درستی 

خواهیم داشت.
وی اظهار داشت: مردان به دلیل 
از جمله حوادث  مرگ های زودهنگام 
ترافیکی عمر کمتری می کنند و طول 
عمر زنان سه تا چهار سال بیش از آنها 
به  توجه  با  امروزی  جامعه  در  و  است 
اینکه فرزندآوری کمتر شده، در دوران 
خواهند  زیادی  مشکالت  سالمندی 

داشت و تنها خواهند بود.
برکاتی با بیان اینکه نرخ باروری 
باید  که  حالی  در  است   ۷/۱ کشور  در 
۱/2 باشد تا جمعیت حفظ شود، تاکید 

کرد: شیوع پوکی استخوان به دنبال فقیر 
سرطان  گسترش  ها،  استخوان  شدن 
سینه که در استان های کشور بصورت 
در  زنان  سالمت  برای  است،  یکسان 
باید  و  بوده  سالمندی خطرناک  دوران 
زنان از وضعیت سالمت خود آگاه شوند 
تا دوران سالم تری را در دوران پیری 

طی کنند.
و  خدمات  ینکه  ا بیان  با  وی 
ارتقای  جهت  در  باید  زیادی  امکانات 
گفت:  شود،  فراهم  سالمندان  سالمت 
کمبودهای  جمله  از  مشکالتی  بروز 

ضعف  وضعیت  آن  تبع  به  و  تغذیه ای 
جسمانی و کاهش قوای بدنی طبیعی در 
سن سالمندی از دیگر مصایب و مسایلی 
است که زندگی سالمند را نشانه گرفته و 

تحت فشار قرار می دهد.
وی با اشاره به این که تمام توان 
یک سالمند برای حمایت مالی و معنوی 
گرفته  کار  به  فرزندان  و  خانواده  از 
می شود، افزود: این در حالی است که به 
طور معمول حمایت مالی و برخورداری 
مالی سالمندان به مراتب کمتر از دوره 
با  باید  پس  است  شان  زندگی  گذشته 

جدیت بیشتر به این مسله نگاه کرد .
زمینه  در  الزم  فرهنگ سازی 
جایگاه سالمندان و توانمندی های آنان 
در جامعه ما صورت نگرفته گرچه در 
و  جایگاه  بر  دینی  و  ایرانی  فرهنگ 
احترام بزرگ تر بسیار تاکید شده است 
اما این آموزه ها باید به شکل عینی و 
بتوان  تا  شود  ترویج  جامعه  در  عملی 
روان  و  روح  تامین سالمت  بر  عالوه 
سالمندان، آنان را در روند امور جمعی 
اجتماعی  فعالیت های  در  و  کرد  حفظ 

مشارکت داد.
دراین  مطالعات  بررسی های    
زمینه حاکی از این است که سالمندی 
در حال زنانه شدن و تعداد زنان سالمند 
خود سرپرست در حال افزایش است. به 
سیاستگذاری های  به  نیاز  دلیل  همین 
منابع  به  توجه  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
احساس  بیشتر  سالمندان  اختیار  در 
می شود. سالمندی در حال زنانه شدن 
است. چرا که بررسی های جهانی نشان 
می دهد که امید به زندگی زنان به طور 
متوسط 4.۵ سال بیشتر از مردان است 
و تعداد زنانی که در گروه سنی سالمند 
قرار دارند، به نسبت قابل توجهی بیشتر 
الگوی  این  است.  سالمند  مردان  از 
احتمال  که  می دهد  نشان  سالمندی 
بیوه یا مجرد بودن زنان سالمند نسبت 

به مردان بیشتر است.
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زیر نظر: علی هوشمند

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد؛
بازگشایی مدارس متوسطه اول از ابتدای آذر ماه

بازگشایی  الگوی  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
مدارس مشخص است گفت: از ۱۵ آبان باید مدارس متوسطه دوم کارشان 
آذرماه  ابتدای  از  نیز  اول  متوسطه  مدارس  کنند.  آغاز  مدیر  الگوی  با  را 

می شوند. بازگشایی 
علیرضا کاظمی در دیدار با مدیران آموزش و پرورش مناطق شهر تهران 
اظهار کرد: امسال مهر متفاوت و ماندگاری در تاریخ آموزش و پرورش را 

پشت سر گذاشتیم.
وی افزود: نظام تعلیم و تربیت با متغیرهایی مواجه شد که دیگر در تاریخ 
ناچار شد وزارتخانه  اینکه دولت  آموزش و پرورش تکرار نمی شود. نخست 
را با سرپرست اداره کند. دوم آنکه با گذار دولت مواجه بودیم. توانستیم با 
ارتباطات خوب و نزدیک و تقسیم کار خوب در ستاد و استان ها امور را پیش 

ببریم و ۱۷ پروژه طراحی شده برای مهرماه اجرا شد.
و  کرونا  دوران  در  قرارگرفتن  دیگر  مهم  مورد  اینکه  بیان  با  کاظمی 
بازگشایی مدارس با توجه به شرایط کرونایی بود عنوان کرد: اتفاق بزرگی 
این  بابت  را  آقای حاجی میرزایی  باید  پرورش رقم خورد که  آموزش و  در 
ریسک تحسین کرد که آن هم یکپارچه سازی سامانه های وزارت آموزش 
و پرورش بود که بدون منابع و انعقاد قرارداد آن را به انجام رساند. ضمن 

آنکه با چالش های متعددی در این زمینه روبه رو بودیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: نکته دیگر آنکه آموزش 
و پرورش به طور عموم همواره با دو چالش جدی مواجه بوده است، نیروی 
که  ارزشمند هستند  منابعی  مالی؛  کیفی  و  منابع کمی  در  کفایت  و  انسانی 
منابع مالی کیفی باشد و صرف فرایند یادگیری و یاددهی نظام تعلیم و تربیت 
این دو موضوع  با  باید همواره  باشد  شود. هرکسی وزیر آموزش و پرورش 

دست و پنجه نرم کند.
وی با طرح این پرسش که چه طور می توانیم از معلمی انتظار تحول 
داشته باشیم که در معیشتش با مشکل مواجه باشد؟ عنوان کرد: امید است 
تمدن  پایه ریز  که  معلمی  و  بنشیند  برصدر  پرورش  و  آموزش  دوره  این  در 

نوین اسالمی است به جایگاهی برسد که بتواند به رسالت خود عمل کند.
کاظمی به ابهامات بازگشایی مدارس پاسخ داد و گفت: بیان موضوعات 
مختلف، علی رغم داشتن سخنگو، در دست ما نیست، اما روند به خوبی پیش 
می رود. الگوی بازگشایی مشخص است. از ۱۵ آبان باید مدارس متوسطه 
دوم کارش را با الگوی مدیر آغاز کند و مدارس متوسطه اول نیز از ابتدای 

آذرماه بازگشایی می شوند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود: بیش از 8۵ درصد معلمان و 
اولیاء واکسن زده اند. همچنین نزدیک به ۷4 درصد دانش آموزان  بسیاری 

مشمول نیز واکسن تزریق کرده اند.
وی ادامه داد: بازگشایی حضوری دوره ابتدایی هم شنبه در دستورکار 
و سیاست های  تابع تصمیمات  است.  گرفته  قرار  در ستادملی کرونا  بررسی 

ستادملی کرونا هستیم.
کاظمی درباره مشکالت ناشی از توزیع نامناسب کتب درسی نیز گفت: 
بخشی از چالش هایی که در زمینه کتاب های درسی با آن مواجه بودیم به 
سامانه سیدا بازمی گشت که اکنون رفع شده است اما باید یک مرتبه بررسی 

و بازبینی شود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تا آخرین توانی که داریم 
تالش می کنیم و از حرکت باز نمی ایستیم گفت: هفته آینده جلسه ای پیرامون 
باید برای  نیمه تمام برگزار خواهد شد. همچنین  تکمیل فضاهای آموزشی 
چهارسال آینده الگوی دقیقی برای ساماندهی نیروی انسانی داشته باشیم. با 
مجلس رایزنی کردم که میزان خرید خدمات را دو تا سه برابر افزایش دهیم.

مرگ ۳ کارگر شرکت فوالد در ابهر
3 نفر از هفت کارگر حادثه دیده در شرکت فوالد ناب آرش ابهر، بر اثر سقوط به 
درون مخزن گاز نیتروژن دچار مسمومیت شدید و خفگی شدند و جان خود را از دست دادند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان با تایید خبر وقوع این حادثه گفت: متاسفانه 
این حادثه در شرکت فوالد ناب آرش در یکی از شهرک های صنعتی شهرستان ابهر اتفاق 

افتاد،  متاسفانه منجر به کشته شدن سه کارگر و مسمومیت چهار کارگر دیگر شد.
صفی اهلل کرامتی افزود: یکی از کارگران به منظور پاکسازی مخزن گاز وارد عمل می 
شود که 2 کارگر دیگر حاضر به محض مشاهده حادثه به یاری  این کارگر شتافته و خود 
نیز گرفتار می شوند.وی ادامه داد: چهار کارگر دیگر نیز به کمک به این سه کارگر می روند 
تا جان آنان را نجات دهند که خود نیز دچار مسمومیت با گاز نیتروژن می شوند که در حال 

حاضر نیز به منظور درمان در بیمارستان ابهر بستری و تحت مداوا هستند.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز گفت: وقوع این حادثه 
تلخ در این شرکت تولیدی صنعتی مورد تایید است و چگونگی این اتفاق از سوی عوامل 

ذیربط در این اداره کل در دست تحقیق و بررسی است.
محمدرضا انصاری افزود:یک نفر از کارگران جهت پاکسازی یکی از دهانه های مخزن 
آهن اسفنجی، اقدام می کند که متاسفانه به دالیل نامشخص به درون مخزن مخروطی 
شکل حاوی گاز ازت )N2( سقوط می کند که به دنبال آن 2 کارگر دیگر برای نجات جان 
همکار حادثه دیده می شتابند که خود نیز مسموم دچار مسمومیت شدید شده و در پی آن 

چهار کارگر دیگر نیز گرفتار در این حادثه می شوند.
وی با بیان اینکه همکاران ذیربط اداره کار شهرستان ابهر به محض اطالع از حادثه در 

محل حاضر می شوند تا در جریان چگونگی این رخداد قرار گیرند،  اظهار داشت: در صورت 
کسب نتیجه و دریافت اطالعات دقیق و کامل، علت وقوع این حادثه از طریق روابط عمومی 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان اطالع رسانی خواهد شد.

کشف بزرگترین شبکه دسترسی غیرمجاز به شبکه های اجتماعی 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز 
به چند هزار حساب کاربری شبکه های اجتماعی )اینستاگرام( توسط شبکه ۶ نفره خبر داد 

وگفت: متهمان در مجموع بیش از ۵0میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند .
 سردار حسین رحیمی، اظهار داشت:در پی مراجعه چند صد نفر از همشهریان تهرانی به 
پلیس فتای پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه های اجتماعی 
و از جمله اینستاگرام ،درتحقیقات این افراد اظهار داشتند که حساب های کاربری آنها مورد 
هجوم افراد ناشناس قرار گرفته است، به طوری که در قسمت پیام ها از مخاطبین و دنبال 

کنندگانشان درخواست واریز وجه کرده اند و در برخی موارد مبالغی هم واریز شده است. 
وی ادامه داد:کارشناسان با بررسی ها فنی و سایبری موفق شدند ردپای متهمان را 
در فضاهای مجازی و حقیقی شناسایی کنند و پس از کسب دستور قضایی، اعضای اصلی 
این گروه که ۶ نفر بودند را در یک عملیات در 3 نقطه خارج تهران دستگیر کردند. متهمان 
دربازجویی به دسترسی غیرمجاز به صفحات بیش از 3000 نفر از کاربران اینستاگرام در 
کشور اقرار کردند که بررسی های تکمیلی در حال انجام است.رحیمی اضافه کرد: متهمان 
در پلیس فتا با خیال اینکه ردی از خود بر جا نگذاشته اند ، همه چیز را انکار می کردند، 
اما پس از مشاهده ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود اقرار کردند و 
گفتند که اکثر قربانیان ما افرادی بودند که از رمزهای ساده و قابل حدس نظیر شماره تلفن 

همراهشان استفاده کرده بودند. 
رحیمی با اشاره به لزوم فعال سازی تایید هویت 2 مرحله ای برای حساب های کاربری 
شبکه های اجتماعی به شهروندان توصیه کرد: هنگام فعالیت در شبکه های اجتماعی تنظیمات 
امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطالعات حساب کاربری 
خود به دیگران بپرهیزند و همچنین در صورتی که پیامی در شبکه های اجتماعی از سوی 
دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت کردند، حتماً از طریق دیگری 

نظیر برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز کنند .
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱00y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱00y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x8۶ 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 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R۱۵ و R۱0 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱00Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x8۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷00(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،۷۶0 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   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

کشور  از  کرونا  پیک  پنج  گذر 
آنها،  از  فراوان  تجربه های  کسب  و 
بهترین آموزگار برای پیشگیری از تکرار 
مشکالت در مواجهه با پیک های بعدی 
که  درسی  است؛  نشدن  غافلگیر  و  آن 
باید آموخت و به کار برد تا کمتر شاهد 

نشستن داغی بر دلها بود.
از  هشدار آمدن پیک ششم کرونا 
شهریور ماه و هنگامی که هنوز به قله 
شد؛  شروع  بودیم  نرسیده  پنجم  پیک 
صورت  در  اینکه  بر  مبنی  هشدارهایی 
اتفاق  انگاری  عادی  و  انگاری  سهل 
آمار  و  داد  خواهد  رخ  ناگوارتری  های 
کرونا  به  ابتال  اثر  در  فوت  و  بستری 

دوچندان خواهد شد.
این هشدارها در کنار امتناع برخی 
رییس  واکنش  واکسن،  تزریق  از  افراد 
آبان  جمهوری را هم برانگیخت و اول 
ماه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
با تاکید بر اینکه نباید غافلگیری در موج 
در  شد:  متذکر  شود  تکرار  کرونا  پنجم 
مسیر مقابله با کرونا، مساله اقناع افکار 

عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی 
تریبون  که  کسانی  همه  کرد:  تصریح 
در اختیار دارند به ویژه رسانه ملی باید 
وضع موجود کشور را به ویژه در مقایسه 
با کشورهای دیگر تشریح و عملکردها 
و کیفیت مقابله با این بیماری را تبیین 

کنند.
وی یادآور شد: همچنین ضرورت 
زمینه  در  شده  انجام  بررسی های  دارد 
تاثیر واکسیناسیون عمومی بر سالمتی 
افراد به شکل دقیق  احتمالی  ابتالی  و 
برای افکار عمومی توضیح داده شود تا 
کسانی که به هر دلیل تاکنون از تزریق 
انجام  به  کرده اند،  خودداری  واکسن 

واکسیناسیون ترغیب شوند.
رییس جمهوری همچنین به لزوم 
تقویت زیرساخت ها برای مقابله موفق با 
موج احتمالی ششم بیماری کرونا اشاره 
کرد و گفت: امیدواریم با موج جدیدی از 
بیماری مواجه نشویم، اما در هر صورت 
برابر  در  تا  باشیم  داشته  آمادگی  باید 
انفعالی  مواجهه  بیماری  احتمالی  موج 

نداشته باشیم.
چگونه  را  کرونا  قبلی  های  پیک 

بدرقه کردیم؟
در مورد پیک های کرونا همین بس 
که هر یک با شدت و حدت خودنمایی 
کردند اما مواردی همچون واکسیناسیون، 
تعطیلی سراسری و رعایت پروتکل های 

در  که  بودند  موانعی  جمله  از  بهداشتی 
پایان این پیک ها را بدرقه کردند.

از  که  اول  پیک  در  که  ویروسی 
و  شروع   99 اردیبهشت  تا   98 اسفند 
خاتمه یافت در مقابل استفاده خوب مردم 
از ماسک و رعایت شیوه های بهداشتی 
شکست خورد و اندکی عقب نشینی کرد.

اما همین امر سبب شد تا به گمان 
از بین رفتن کرونا، فضاهای عمومی باز 
و قرنطینه پایان یابد و زندگی به روال 
عادی بازگردد که به ناگهان پیک دوم 
در خردادماه 99 مردم را محاصره کرد و 
دوباره موارد ابتال و بستری دوچندان شد 
اما همچنان میزان فوتی ها دو رقمی بود 
که زنگ هشدار مسووالن به صدا درآمد 
که اگر مراقب نباشیم با ورود به فصل 
و  بروز  تر   خطرناک  سوم  پیک  سرما 

ظهور می کند.  
در  سوم  پیک  هشدارها،  تمام  با 
برگ  رنگ  تغییر  با  همزمان   99 آبان 
ها با سرعت سرایت باال بازگشت و آمار 
فوتی ها را سه رقمی کرد؛ پیکی که باعث 
شدت گرفتن رعایت شیوه نامه بهداشتی 
اماکن  و  ای شهرها  دوهفته  تعطیلی  و 
عمومی شد و اندک اندک در حال عبور 
از آن بودیم که پیک چهارم با ویروس 
انگلیسی از فروردین ماه وارد کشور شد.

ویروسی با قدرت سرایت و انتشار 
های  پیک  از  باالتر  بسیار  مراتب  به 
قبلی بار دیگر آمار فوتی ها را سه رقمی 
اعضای  میان  و مبتالیان بخصوص در 
خانواده را دو چندان کرد و رنگ شهرها 
را به قرمزی کشاند. دست و پنجه نرم 
کردن در مقابل ویروس انگلیسی طولی 
پیک  با  کرونا  دلتای  نوع  که  نیانجامید 
از جنوب  تیرماه ۱400  ابتدای  از  پنجم 
آغاز و در کشور شیوع پیدا کرد و شاهد 
افزایش آمار بستری ها و فوتی ها بودیم 
تا آنجا که این پیک را رکورددار بیشترین 
آمار ابتال و فوتی های روزانه بر اثر کرونا 

عنوان می کنند.

چنانچه بر اساس آمار ستاد مقابله 
با کرونا، تلفات کرونا در کشور 28 مرداد 
ماه از مرز یکصد هزار نفر عبور کرد و 
سه شنبه دوم شهریور ماه با ۷09 مورد 
مرگ، رکورد تلفات روزانه طی ۱9 ماه 

گذشته شکست.
شد  سبب  که  عی  ضو مو
واکسیناسیون علیه کرونا شدت بگیرد و 
با عملکرد شبانه روزی وزارت بهداشت در 
واکسیناسیون، تا کنون ۵۱ میلیون و 4۵۵ 
اول، 30 میلیون و  ُدز  نفر  هزار و 29۱ 
9۵0 هزار و 480 نفر ُدز دوم و ۶۷ هزار و 
۵00 نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به 82 میلیون و 4۷3 هزار 
و 2۷۱ ُدز رسید و تغییر رنگ شهرها از 
قرمز به آبی و زرد و کاهش آمار بستری 
و فوتی بر اثر ابتال به کرونا از به قله پیک 

پنجم رسیدن حکایت دارد.
را  ما  ششم  پیک  تا  کنیم  چه 

غافلگیر نکند؟
تا پیک  این پرسش که چه کنیم 
موضوعی  نکند؟  غافلگیر  را  ما  ششم 
است که دکتر حسین قناعتی سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و 
گو با رسانه ها، درباره آن اظهار داشت: 
طرح های مقابله با کرونا با بهره گیری از 
تجربیات حدود دو سال گذشته در حال 
پایه های  از  واکسیناسیون  که  اجراست 

کار در کنار رعایت شیوه نامه ها است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
تهران با هشدار در خصوص آغاز پیک 
جدید  پیک  شدت  گفت:  کرونا  ششم 
مردم  سوی  از  نامه ها  شیوه  رعایت  به 

بستگی دارد.
قناعتی تاکید کرد: مردم باید توجه 
کنند که طبق تجاربی که در پیک های 
افزایش  ابتال  آمار  ابتدا  داشتیم،  قبلی 
در  و  بستری ها  تعداد  سپس  می یابد، 
نهایت مرگ و میر اوج می گیرد و برای 

مقابله با آن همگی باید کمک کنند.

با  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
و  آمار مرگ  کرونا،  علیه  واکسیناسیون 
سایر  با  مقایسه  در  پیک ششم  در  میر 

پیک های قبلی کاهش یابد.
کمیته  دبیر  جماعتی  حمیدرضا 
اینکه  درباره  هم  کرونا  کشوری  علمی 
چه عواملی ما را از پیک ششم کرونا دور 
نگه می دارد توضیح داد: واکسیناسیون، 
انجام  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت 
تست های غربالگری و بیماریابی به موقع 
سه پایه اساسی است که ما را از پیک 

ششم بیماری کرونا دور نگه می دارد.
دوم  و  اول  موضوعات  افزود:  وی 
از اهمیت بیشتری برخوردار است که در 
هم  و  مسئوالن  هم  آنها  اجرایی شدن 
های  تست  افزایش  دارند.  نقش  مردم 
تواند  می  هم  کرونا  بیماری  غربالگری 
در قالب هوشمندسازی در آینده به نحو 

مطلوب به اجرا درآید.
کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
با  واکسیناسیون  هرچند  داشت:  اظهار 
سرعت زیاد در حال انجام است، اما در 
کنار آن مردم باید همچنان پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کنند.
اصول   : کرد تصریح  عتی  جما
بهداشتی از سوی اصناف و همچنین در 
مراکز پر ازدحام و شلوغ از جمله حمل 
و نقل عمومی باید به دقت رعایت شود. 
اما اگر مردم پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نکنند و تست های غربالگری از 
می  دورکاری  لغو  نشود،  انجام  بیماران 

تواند به ایجاد موج ششم کمک کند.
مسووالن  هشدارهای  بندی  جمع 
پروتکل  رعایت  بدون  دهد  می  نشان 
های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی 
شلوغ،  اماکن  در  ماسک  از  استفاده  و 
خبری از کاهش چرخه انتقال ویروس یا 
فروکش شدت و حدت کرونا نخواهد بود 
و باید منتظر شکل گیری پیک ششم در 
میانه راه پنجمین پیک بود؛ دقیقا اتفاقی 

که در پیک چهارم رخ داد.
داده  نشان  تجربه  اینکه  ضمن 
طوالنی شدن دوره فعالیت هر پیک به 
نوعی به شدت گرفتن فعالیت ویروس در 
پیک بعدی کمک خواهد کرد و هزینه 
و  بهداشت  کادر  برای  را  آن  مدیریت 
بنابراین  بود.  خواهد  سنگین تر  درمان 
توسط  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
واکسیناسیون  گیری  اوج  و  شهروندان 
تاز  و  تاخت  میدان  در  را  کرونا  تنها  نه 
شکست می دهد بلکه امیدی دوباره در 
دل کادر درمان خسته ایجاد می کند.  

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا مطرح کرد؛

جلوگیری از پیک ششم کرونا با واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی 
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ن  کمیسیو ییس  ر
نی  گا ر ز با ق  تا ا ت  ا ر د صا
تعامالت  توسعه  گفت:  ایران 
همکاری های  زمان  سا عضای  ا با 
شانگهای، فرصتی بی نظیر برای افزایش 
و  نفتی  غیر  صادرات  برابری  چندین 
بهبود شرایط اقتصادی در اختیار کشور 

قرار خواهد داد.
ایران  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
نشست  جریان  در  شهریورماه   2۶ در 
سران سازمان همکاری های شانگهای 
عضو  نهمین  اعضا،  همه  موافقت  با 
ایران  عضویت  شد.  سازمان  این  دائم 
در این سازمان، عالوه بر دستاوردهای 
سیاسی و امنیتی، فرصت های اقتصادی 
فعاالن  روی  پیش  نیز  را  گسترده ای 
اقتصادی کشورمان قرار می دهد و مسیر 
مبادالت تجاری با کشورهای عضو را 

تسهیل می کند.
در همین راستا، رییس کمیسیون 
بازرگانی، صنایع، معادن  اتاق  صادرات 
و کشاورزی ایران اظهار داشت: رسمی 
زمان  سا در  یران  ا عضویت  شدن 
آغاز  تنها  شانگهای  های  همکاری 
ایجاد زیرساخت  یک مسیر است و به 
های جدید برای رونق تجارت و توسعه 

اقتصادی نیاز دارد.
»جمشید نفر« با بیان اینکه برای 
گسترش  و  تجاری  روابط  عادی سازی 
رفع  باید  خارجی  مشکالت  برخی  آن 
شود، تصریح کرد: نمی توانیم فقط به 
سخنان متکی شویم بلکه باید در زمینه 
های بانکی و تحریمی اقدامات عملی 

انجام شود.
اینکه اعمال تحریم  با اشاره  وی 
فعاالن  برای  را  تجاری  توسعه  ها، 
اقتصادی سخت کرده است، خاطرنشان 

کرد: ایران موقعیت جغرافیایی استثنایی 
هایی  سازمان  در  حضور  با  که  دارد 
مانند شانگهای می تواند بهترین بهره 
برداری را از آن داشته باشد اما برخی 
این  از  کافی  استفاده  مانع  مشکالت 

موقعیت می شود.
اتاق  صادرات  کمیسیون  رییس 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
ایران با بیان اینکه دیپلماسی بین المللی 
برای اقتصاد فعالیت می کند، خاطرنشان 
کرد: عضویت در سازمان همکاری های 
شانگهای پیش نیاز اساسی بود که نیاز به 

توسعه روابط با جهان نیز دارد.
در سال 200۱ با هدف همکاری های 
چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، 
سازمان همکاری های شانگهای تشکیل 
شد. تاکنون کشورهای هند، قزاقستان، 

روسیه،  پاکستان،  قرقیزستان،  چین، 
پیمان  این  ازبکستان در  تاجیکستان و 
می  شناخته  اصلی  اعضای  عنوان  به 
بالروس  افغانستان،  کشور  سه  شدند. 
ناظر و ۶  به عنوان عضو  مغولستان  و 
ارمنستان،  آذربایجان،  کشور جمهوری 
و  ترکیه  نپال،  مبوج،  کا پادشاهی 
سریالنکا نیز از شرکای گفت وگوی این 
جمعه  روز  می شوند.  محسوب  سازمان 
بیست  در  نیز  ایران  شهریورماه(   2۶(
سازمان  این  سران  اجالس  یکمین  و 
معرفی  رسمی  عضو  نهمین  عنوان  به 
با  شد.سازمان همکاری های  شانگهای 
ملی  ناخالص  تولید  درصد   2۵ حدود 
با  سازمان هایی  معدود  جمله  از  جهان 
امنیتی-  و  اقتصادی  هم زمان  ماهیت 

نظامی است.

میزان  گمرک،  اعالم  اساس  بر 
کشورهای  مجموعه  با  ایران  تجارت 
 99 سال  در  شانگهای  پیمان  عضو 
 28 ارزش  به  کاال  تن  میلیون   ۵۵ به 
میلیارد دالر رسید که سهم صادرات 4۶ 
میلیون تن به ارزش ۱4 میلیارد و ۶00 
میلیون دالر و سهم واردات 9 میلیون 
تن به ارزش ۱3 میلیارد و 400 میلیون 

دالر بوده است.
با  ایران  تجارت  حجم  بیشترین 
چین به ارزش ۱8 میلیارد و 900 میلیون 
دالر است و هند با سه میلیارد و 400 
میلیارد و  با 2  افغانستان  میلیون دالر، 
300 میلیون دالر، روسیه با یک میلیارد 
و ۶00 میلیون دالر و پاکستان با یک 
میلیارد و 200 میلیون دالر در رتبه های 

بعدی قرار دارند.

مطالبات بانکی موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نشود
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران به نقل از 
شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران )شادا(، سید احسان 
خاندوزی در این نامه بیان داشته است: با توجه به دستورات 
اکید مقام معظم رهبری )دامت ظله( در سنوات اخیر، مبنی 
زدایی  مانع  و  ملی  تولید  از  جانبه  همه  حمایت  لزوم  بر 
ریاست  پیرو دستور  و  قانونی  و  تکلیف شرعی  به عنوان 
اینکه  بر  مبنی  اردبیل  استان  به  اخیر  سفر  در  جمهوری 

»هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند »، 
ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به »وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به 
روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی”، خواهشمند است دستور فرمایید؛ 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیتواحدهای 
تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی 
احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده است، عالوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج 
در مواد ۶۱ و ۶2 الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است 
بانک مرکزی  اقتصاد و  بیمه و شرکتهای دولتی وزارت   ، بانکی  امور  به معاونت 
جمهوری اسالمی ایران گزارش نمایند تا پیگیریهای الزم حسب مورد صورت پذیرد.

وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابالغی به معاون امور بانکی ، 
بیمه و شرکتهای دولتی خود، مأموریت دادبر روند وصول مطالبات بانکها نظارت 
مستمر نموده و همچنین بانکها در ابتدا تالش نمایند تا در صورتی که واحدهای 
تولیدی ، دارای صالحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت 
بدهی ناشی از مشکالت اقتصادی، تأمین مواد اولیه و امثالهم هست، به جای تملک 
واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا 
استفاده از سایر شیوههای وصول مطالبات )غیر از تملک واحد تولیدی( اقدام نمایند.

این گزارش می افزایدهمچنین در صورتی که تضامین و متعهدین متعدد برای 
دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک ها مکلف اند در ابتدا از سایر اموالی که 
توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی سازد طلب خود را استیفاء نمایند 
و در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته 
یا مالک فعلی ، صالحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانکها صرفًا در صورتی 
میتوانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام نمایند که این امر به هیچ وجه منجر 

به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نگردد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در بازدید از واحدهاي صنعتي 
شهرستان بروجرد اعالم کرد: 

اولویت این بانك تسهیالت به واحدهای صنعتی نیمه تمام بروجرد 
می باشد 

به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، 
مدیر عامل این بانک به همراه ولي الهي، عضوهیئت عامل 
صنعتی  واحدهای  از  تعدادي  از  بازدید  در  پنجشنبه  روز 
فرتاک  واحد صنعتی   : بروجرد در جمع خبرنگاران گفت 
استان  این  ارزشمند  پروژه هاي  از  بروجرد  سیلیس متال 
مي باشد که با بهره برداري از تمامي فازهاي آن باعث 

افزایش اشتغال و رونق اقتصادی این شهرستان خواهد شد.
وی افزود: خوشبختانه این پروژه ارزشمند داراي پیشرفت باالیي مي باشد، 
لذا مقرر شد بانک صنعت و معدن تا سقف موردنیاز تسهیالت به این واحد صنعتی 

پرداخت نماید.
وی اضافه کرد: با پرداخت این تسهیالت پیش بینی می شود فاز اول واحد 
برداری  بهره  به  آینده  اوایل سال  یا  پایان سال جاری  تا  بروجرد  فرتاک سیلیس 

خواهد رسید .
بزرگ صنعتی یک مجموعه  واحد  این  تاکید کرد:  بانکي  ارشد  مدیر  این 
خواهد  که  باالیی  افزوده  ارزش  با  آن  آتي  فازهای  که  باشد  مي  منظوره  چند 
داشت، می تواند کشور را از این محصول خودکفاء و در منابع ارزی و واردات 
صرفه جویی چشمگیري داشته باشد. مهری ادامه داد: در جریان این بازدیدها، 
و  تشکیل  کارگروهی  مقرر شد  که  نمودند  مطرح  را  خود  صنعتگران مشکالت 
امیدواری کرد:  اظهار  ادامه وی  در  تنظیم شود.  پیگیری  برای  ای  صورتجلسه 
شهرستان  کاران  معدن  و  صنعتگران  مشکالت  از  بخشی  بتوانیم  امیدوارم 

نماییم. مرتفع  را  بروجرد 
تولید فرتاک سیلیکون متال با سرمایه گذاری ۵0 میلیون دالر در زمینی به 
با بهره  انجام است که  با پیشرفت فیزیکی 90 درصد در حال  وسعت 20 هکتار 
برداری از این پروژه با ظرفیت 34 هزار تن در سال اشتغالزایی مستقیم ۶00 نفر و 

غیر مستقیم 2 هزار و ۵00 نفر فراهم می شود.
شایان ذکر است عالوه بر سیلیکون متال، محصوالت پلی سیلیکون و پلیمر 
این مجتمع صنعتي  در  است  تولید سلولهای خورشیدی  نیاز  پیش  سیلیکونی که 

تولید خواهد شد.
دکتر مهری در ادامه سفر یک روزه خود به بروجرد از چندین طرح صنعتی این 
شهرستان همچون شرکت کارخانجات صنعتي مالیر ، درین گلوکز غرب ، فوالد 
نوید پاسارگاد، صبا ظرف آسیا و شرکت نورد آلومینیوم آسیا بازدید کرد و از نزدیک 

در جریان فعالیت آنها قرار گرفت.
شرکت درین گلوکز غرب تولید کننده نشاسته با ظرفیت ۱2 هزار تن و اشتغال 
زایي 3۵ نفر بوده بانک صنعت و معدن مبلغ ۱۵ هزار میلیون ریال تسهیالت سرمایه 
ثابت و ۱0 هزار میلیون ریال سرمایه در گردش به این شرکت پرداخت نموده است.

شرکت فوالد نوید پاسارگاد تولید کننده شمشهاي فوالدي با ظرفیت سالیانه 
۶0 هزار تن و اشتغال زایي ۵0 نفر مي باشد. بانک صنعت و معدن در این راستا 
مبلغ 220 میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش، 80 میلیارد ریال تسهیالت 

سرمایه ثابت پرداخت نموده است.
شرکت صبا ظرف آسیا تولیدکننده انواع ظروف آشپزخانه با ظرفیت 2 هزار و 
400 تن و اشتغال ۶0 نفر مي باشد که بانک صنعت و معدن مبلغ ۶۵ میلیارد ریال 

تسهیالت سرمایه در گردش پرداخت نموده است .
شرکت نورد آلومینیوم آسیا تولید کننده گرده هاي آلومینیومي با اشتغال 23 
نفر و ظرفیت 3 هزار تن انواع ورق آلومینیومي آلیاژي و غیر آلیاژي مي باشد که در 
خصوص این شرکت نیز بانک صنعت و معدن تسهیالت 28 میلیارد ریال مصوب 

نموده که در آستانه انعقاد قرارداد مي باشد.
هاي  از شرکت  بانک  به  مرتبط  بر طرحهاي  بانکي عالوه  ارشد  مدیر  این 
گروه صنعتي آویژه، سامان کاشي و شهر پروتئین نیز بازید نمود و یادآور شد: از 
همه سرمایه گذاران فعال و کوشایی که چرخه اقتصاد و اشتغال با دستان تواناي 
آنان مي چرخد و در این شرایط سخت اقتصادي کشور که ناشي از تحریم هاي 
ظالمانه و شیوع ویروس کرونا است، همچنان ثابت قدم با همه مشکالت مبارزه 
مي کنند، صمیمانه سپاسگزارم و اعالم مي دارم مجموعه بانک صنعت و معدن، 

خود را خدمتگزار آنان مي داند.
وي در پایان با حضور در جمع کارکنان شعبه بروجرد از زحمات آنان قدرداني 
نمود و با تاکید بر اصل مشتری مداری، معرفی خدمات بانکی جدید به مشتریان، 
درک و پاسخ به نیاز آنان در دستیابی به عملکرد مناسب و مطلوب تاکید نمودند .

نسخه جدید همراه بانك مهریران منتشر شد
نسخه جدید همراه بانک »مهریران« با قابلیت ها و 

امکانات جدید منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، همراه بانک 
»مهریران« به روزرسانی شد و نسخه جدید آن در دسترس 
عموم قرار گفت.در این نسخه )8.0.۱9۵9( امکانات جدیدی 
ارائه شده و همچنین برخی بهینه سازی ها نسبت به نسخه 

قبلی صورت گرفته است.
بهینه سازی تسهیالت کاالکارت سازمانی، با ضامن و بدون ضامن یکی از 
تغییرات صورت گرفته در نسخه جدید است. همچنین امکان ثبت درخواست صدور 
مجدد کارت و امکان مشاهده سوابق چک های صیادی اعم از ثبت، تأیید و انتقال 

نیز در نسخه جدید همراه بانک مهریران ارائه شده است.
فرستادن پیامک اطالع رسانی عملیات صیادی چک در فرآیند انتقال و ثبت 

نیز از جمله قابلیت های اضافه شده به نسخه جدید همراه بانک مهریران است.
مشتریان محترم می توانند از طریق لینک های زیر نسبت به دانلود نسخه جدید 

همراه بانک مهریران اقدام کنند.
لینک مستقیم:

https://qmb.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/file/Mobile/
mehr_1959_8.0.apk

لینک کافه بازار:
http: / /cafebazaar. i r /app/?id=com.ada.mbank.
mehr&ref=share

خبر چهار 
اعالم آمادگی بانک دی برای تأمین نیازهای ارزی پتروشیمی دماوند

بانک دی آمادگی خود را برای افتتاح خط اعتباری ارزی پتروشیمی دماوند 
اعالم کرد.

توسعه میادین مشترک غرب کارون؛
تحقق تولید روزانه ۱.۲ میلیون بشکه در دولت جدید

طبق برنامه قرار بود که تا سال ۱400 توسعه نهایی میدان های نفتی 
غرب کارون با هدف دستیابی به تولید روزانه ۱.2 میلیون بشکه محقق شود، 
علیرغم فراز و نشیب های متعدد اکنون میزان برداشت از این میادین به 3۵0 
هزار بشکه افزایش یافته اما هنوز به هدف دست نیافته ایم؛ موضوعی که 
دولت جدید عزم راسخی برای تحقق آن دارد.میادین مشترک غرب کارون 
جز میادین جوان ایران شناخته شده است که برداشت اول از آن مربوط به 
اواسط دهه 80 می شود. هرچند که توسعه این میادین در سال های قبل با 
چالش های متعددی روبرو شد اما تکیه بر توان داخل توانست تحولی در این 
میادین ایجاد کند تا جایی که تولید نفت از میدان های مشترک غرب کارون 
با افتتاح میدان های آزادگان، یادآوران و یاران از ۷0 هزار بشکه در روز هم 

اکنون به بیش از 3۵0 هزار بشکه در روز رسیده است.
توسعه میدان های مشترک غرب کارون که ذخیره نفت در جای آنها به 
۶۷ میلیارد بشکه می رسد به دلیل هم پوشانی منابع هیدروکربوری آن با کشور 
عراق، جز اهداف صنعت  نفت بوده است، از این طریق ظرفیت تولید نفت 
خام کشور به طور چشمگیری افزایش می یابد و توسعه این میادین موجب 

تقویت جایگاه کشور در بازارهای بین المللی انرژی می شود.
در کنار توسعه میدان های نفتی غرب کارون، پروژه ایجاد سیستم یکپارچه 
انتقال نفت خام تولیدی سبک و سنگین این میدان ها در دو فاز در دستور کار 
شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است؛ پروژه ای که مجموع طول خطوط 
لوله آن به بیش از 800 کیلومتر می رسد. فاز نخست این طرح با 300 کیلومتر 
خط لوله سال ۱39۶ افتتاح شد و نفت خام تولیدی میدان های غرب کارون به 
همراه نفت تولیدی میدان دارخوین به وسیله این خطوط به مبادی صادراتی 
ارسال می شود؛ اجرای فاز دوم این طرح نیز از سال ۱39۷ شروع شده و در 

سال ۱399 به پایان رسید.
از دیگر اولویت های صنعت نفت در راستای افزایش ظرفیت تولید، 
انتقال و صادرات نفت در منطقه غرب کارون، می توان به توسعه فاز نخست 
میدان های آزادگان شمالی و جنوبی، یاران شمالی جنوبی و فاز دوم میادین 
یادآوران و آزادگان شمالی، طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی و طرح احداث 
خط لوله انتقال نفت گوره – جاسک و پایانه جاسک اشاره کرد که در مجموع 
طرح یکپارچه توسعه میدان های مشترک نفتی غرب کارون را شامل می شود.
تولید نفت از این میدان ها در حالی صورت می گیرد که بخشی از افزایش 
تولید روزانه نفت میدان آزادگان جنوبی طی سه سال گذشته با استفاده از واحد 
فرآورش پیش ساخته به میزان 40 تا ۵0 هزار بشکه انجام شده است که 
روشی تازه در تولید مقرون به صرفه نفت بوده و با عقد قراردادهای مربوط 
به ساخت این دستگاه با مراکز علمی و پژوهشی مقرر شده است تا این شیوه 

در دیگر میدان های مشترک نیز عملیاتی شود.
میدان نفتی یاران

در واقع میادین مشترک غرب کارون شامل پنج میدان آزادگان شمالی، 
آزادگان جنوبی، یاران شمالی، یاران جنوبی و یادآوران می شود، میدان نفتی 
مشترک یاران در فاصله ۱30 کیلومتری غرب اهواز در نقطه صفر مرزی با 
عراق قرار دارد و با میدان مجنون عراق، در مخزن نفتی مشترک بوده، طول 
این میدان نفتی 48 کیلومتر و عرض آن به 2.۵ کیلومتر می رسد،  توسعه این 
میدان به دو بخش یاران شمالی و جنوبی تقسیم شده است. توسعه بخش های 
شمالی و جنوبی میدان یاران در قالب یک طرح جامع و مشترک توسط شرکت 
نفت و گاز پرشیا در دستور قرار دارد. طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی با 
هدف تولید روزانه 2۵ هزار بشکه نفت خام از الیه سروک از طریق حفر 20 
حلقه چاه از اردیبهشت ۱392 آغاز شد و تست تولید 2۱ از 28 روز در اسفند 
۱39۵ با موفقیت به پایان رسید. طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی نیز با 
هدف تولید روزانه 2۵ هزار بشکه نفت خام از الیه های سروک و فهلیان از 

طریق حفر ۱8 حلقه چاه در حال اجرا است.
میدان نفتی یادآوران

میدان نفتی یادآوران در ۱0 کیلومتری جنوب شرقی میدان آزادگان 
و در حدود ۷0 کیلومتری جنوب غربی اهواز، شمال خرمشهر و در منطقه 
جغرافیایی کوشک و حسینیه بوده و در گستره نوار مرزی کشور عراق واقع 
شده و با میدان سندباد عراق مشترک است. این میدان نفتی مشتغل بر دو 
میدان کوشک و حسینیه بوده که طرح توسعه آن، در سال ۱39۵ به اتمام 
رسید. این طرح در فاز اول ظرفیت تولید نفت در کشور را به میزان 8۵ هزار 
بشکه در روز افزایش می دهد و برنامه ریزی و مذاکره برای توسعه فاز دوم 

این میدان برای دستیابی به ظرفیت 2۱0 هزار بشکه در حال انجام است.
میدان نفتی آزادگان

میدان نفتی آزادگان نیزدر جنوب غربی ایران، در 80 کیلومتری غرب 
اهواز و در نزدیکی شهر سوسنگرد و در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد. 
اولین چاه اکتشافی در گستره این میدان نفتی در سال ۱3۵۵ حفر و مجموعه 
مخازن عظیم این میدان با حفر دومین چاه در سال ۱3۷8 کشف شد. به 
دلیل وسعت زیاد میدان آزادگان، توسعه آن به دو بخش آزادگان شمالی و 

جنوبی تقسیم شده است.
میزان نفت در جای میدان نفتی آزادگان شمالی طبق آخرین مطالعات 
معادل ۵.4۷ میلیارد بشکه برآورد شده، فاز اول توسعه میدان آزادگان شمالی 
با هدف تولید ۷۵ هزار بشکه در روز از طریق حفاری ۵8 حلقه چاه شامل 
۵0 حلقه چاه تولیدی جدید، چهار حلقه چاه تحدیدی، چهار حلقه چاه دفع 
پساب و سه حلقه چاه جهت انجام است. همچنین در فاز اول توسعه میدان 
نفتی آزادگان جنوبی، نفت و گاز از ۱۷۶ حلقه چاه جدید به اضافه 2۵ حلقه 
چاه موجود )جمعا 20۱ حلقه چاه( به واسطه ۱0 واحد جمع آوری مرکزی و 
واحدهای تفکیک گاز از نفت شمالی و جنوبی جمع آوری و به واحد فرآورش 
مرکزی انتقال خواهد یافت.بطی هشت سال گذشته توسعه این میدان ها با 
سرعت پیش رفته تا جایی که تولید نفت در غرب کارون ۵.۵ برابر افزایش 
یافته است اما با این وجود هنوز به عدد هدف نرسیدیم و کم و کاستی هایی 

در توسعه غرب کارون به چشم می خورد.
دستور وزیر نفت برای توسعه

برای رفع این کم و کاستی ها دولت جدید آستین ها را باال زده و برنامه 
هایی را برای این مهم در نظر گرفته است، جواد اوجی وزیر نفت در این باره 
اعالم کرد: از روند پروژه های میدان های مشترک غرب کارون بازدید می کنیم 
که بخشی از آنها توسعه یافته اند اما کامل نیست و نیاز است دیگر بخش های 

آن تکمیل شود و هرچه سریع تر فاز دوم یا سوم توسعه آنها را آغاز کنیم.
به گفته وی بحث حداکثر برداشت نفت از میدان های مشترک را در برنامه 
داریم، با بیش از ۱۵3 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال، ظرفیت خوبی برای 
برداشت از این مخازن و میدان های نفتی را داریم و با ارائه راه های مختلف 
هم بحث افزایش برداشت از میدان های مشترک و هم حفظ و نگهداشت 

آنها را دنبال خواهیم کرد.
نیاز به سرمایه گذاری  ۱۱ میلیارد دالری برای تکمیل طرح ها

محسن خجسته مهرمدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز به تازگی در 
این رابطه گفته در بسیاری از موارد، تأخیرها و کاستی ها در حیطه توسعه این 
میدان ها به دلیل نقص در قراردادهای منعقدشده میان شرکت متن و پیمانکاران 
بوده است لذا می بایست فرمت کلی قراردادهای نفتی به منظور جلوگیری از 

طوالنی شدن زمان قراردادها و افزایش بهره وری تغییر یابد.
به گفته وی در بعضی موارد، از اعالم مناقصه تا  اجرای یک طرح یا 
پروژه زمان زیادی می گذرد که این موضوع به ویژه در مورد قراردادهای ریالی 
مشکالتی را به همراه دارد و سبب تداخل و کندی در روند انجام کار می شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، میدان های مشترک نفتی غرب کارون 
را به عنوان اولویت دارترین پروژه مجموعه شرکت ملی نفت ایران اعالم و 
تأکید کرد: انتظار داریم فرآیند توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی تا یک 

سال دیگر به اتمام برسد.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

بهبود شرایط اقتصادی کشور در گرو تعامل با سازمان همکاری های شانگهای

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس کانون عالی کارفرمائی ایران:
کمبود انرژی در نهایت رکود و تورم را

 به مردم تحمیل می کند
استراتژی  می کنم  تصور  داشت:  اظهار  ایران  کارفرمائی  عالی  کانون  رئیس 
عاقالنه برای مدیریت وضعیت زمستان ۱400، مدیریت خسارت است. این مدیریت 
خواهد  حاصل  ذینفعان  میان  محدودیت ها  بهینه  توزیع  طریق  از  واقع  در  خسارت 
اینجاست که رسیدن به یک جمع بندی اجماعی در مورد توزیع بهینه  اما نکته  شد؛ 
محدودیت ها، شرط ضروری برای جلوگیری از تبدیل این محدودیت ها به تنش ها و 

بحران های اجتماعی است.
بودیم  تولیدی  بنگاه های  اخیر شاهد محدودیت در عرضه سوخت  در سال های 
بطوریکه موضوع گاز واحدهای تولیدی در زمستان گذشته و برق در تابستان امسال به 
چالش مهم صنعت کشور تبدیل شد. همچنین برخی برآوردها و پیش بینی ها حکایت 
از تداوم کمبود عرضه گاز واحدهای تولیدی در زمستان پیش رو را دارد. از همین روی 
در  که  داشتیم  ایران،  کارفرمائی  عالی  کانون  رئیس  با حسین سالح ورزی،  گفتگویی 

ادامه  می خوانید؛
پیش بینی ها در مورد کسری تراز منابع سوختی بویژه گاز طبیعی در زمستان پیش 
رو، برخی از فعاالن اقتصادی را نگران ناپایداری روند تولید در کشور ساخته است؛ آیا 

این نگرانی را موجه قلمداد می کنید؟
این  می کنم  فکر  بلکه  است  موجه  اقتصادی  فعاالن  برای  نگرانی  این  فقط  نه 
موضوع باید موجب نگرانی سیاستمداران و آحاد شهروندان هم باشد. کاهش صادرات 
صنایع انرژی بر و سایر بنگاه های تولیدی و همچنین افت سطح عمومی تولید در کشور 
قطعا وضعیت رکود و تورم را دشوارتر خواهد کرد. از یکسو کاهش درآمدهای ارزی و 
باال رفتن قیمت ارز، فشار هزینه در تولید کاالهایی با کشش قیمتی اندک و وابستگی 
باال به نهاده های وارداتی )مانند پروتئین( را به سادگی به خریداران منتقل می کند و از 
سوی دیگر، کاهش میزان تولید پیش از آنکه اثرات مالی خود را بر میزان درآمد و تقاضا 
نشان دهد، موجب بروز ناترازی میان عرضه و تقاضا خواهد شد که بازار آن را با اتکا 
به افزایش قیمت ها تسویه خواهد کرد. مجموع این عوامل در کنار کاهش درآمدهای 
عمومی دولت و افزایش کسری بودجه )که موتور اصلی تورم است( سبب می شود این 
کمبود عرضه در حوزه انرژی در نهایت اثرات منفی خود را در قالب رکود و تورم به 

تمام مردم تحمیل نماید.
گروهی از صاحبنظران معتقدند با اصالح قیمت حامل های انرژی و برنامه های 
حمایتی مکمل می توان تا حد زیادی این مشکل را مهار کرد. آیا در شرایط موجود اصالح 

قیمت حامل های انرژی کمک قابل مالحظه ای به تغییر شرایط می کند؟

من اینطور فکر نمی کنم. طبیعی است که قیمت ها بر انگیزه های تولید و مصرف اثر 
می گذارد و الگوی فعلی بازار انرژی کشور نیز ظرفیت مدیریت بهینه تخصیص انرژی در 
کشور را ندارد؛ اما اوال اصالح قیمت ها فقط زمانی مفید و موثر است که بازتاب اصالح 
ساختار بازار و اکوسیستم تولید و مصرف باشد و ثانیا اثرات این اصالح در کوتاه مدت 

)مثال زمستان ۱400( قابل مشاهده نخواهد بود.
به نظر شما راه حل کوتاه مدت برای عبور از بحران زمستان ۱400 چیست؟

تصور می کنم استراتژی عاقالنه برای مدیریت وضعیت زمستان ۱400، مدیریت 
از طریق توزیع بهینه محدودیت ها میان  این مدیریت خسارت در واقع  خسارت است. 
ذینفعان حاصل خواهد شد؛ اما نکته اینجاست که رسیدن به یک جمع بندی اجماعی در 
مورد توزیع بهینه محدودیت ها، شرط ضروری برای جلوگیری از تبدیل این محدودیت ها 
به تنش ها و بحران های اجتماعی است. در واقع در صورت فقدان یک رویکرد اجماعی 
به راه حل مدیریت خسارت، صرفنظر از اینکه جزئیات پاسخ الگوی توزیع محدودیت ها 
چیست، هزینه های اجتماعی آنچنان سرسام آور خواهند بود که کشور را فرسنگ ها از 
نقطه بهینه دور خواهند کرد. ما حدود دو سال پیش همین تجربه را در مورد بنزین هم 

داشتیم و آدم عاقل قاعدتا نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود.
با فرض فراهم شدن سرمایه اجتماعی مورد نیاز، الگوی بهینه توزیع محدودیت ها 

چگونه است؟
پاسخ  ارائه  دارم،  سوال  این  برای  پاسخی  که  کنم  فکر  اگر  حتی  و  نمی دانم 
رویکرد  یک  با  وقتی  فقط  پاسخ  این  نمی کند.  مسئله  حل  به  کمکی  من  سوی  از 
اجماعی همراه خواهد شد؛ که از دل یک گفتگوی ملی و فراگیر طی دو سه ماهه 
اقتصادی  و صاحبنظران  ارکان حاکمیت  میان  انرژی  اوج مصرف  زمان  تا  باقیمانده 
و فعاالن کسب و کار در حوزه های گوناگون، با اتکا به آمار و محاسبه و مدلسازی 

و استدالل استخراج شود.
در واقع شکل گیری این گفتگوی ملی در مورد الگوی تخصیص محدودیت های 
استراتژی  به  نسبت  اجماعی  رویکرد  یک  ایجاد  برای  شما  پیشنهادی  حل  راه  انرژی 

کنترل خسارت است.
این گفتگو شرط الزم برای شکل گیری چنین اجماعی است اما مطلقا کافی نیست. 
باید همه ما، چه فعاالن اقتصادی و چه سیاستمداران، با این واقعیت تلخ مواجه شویم که 
برند و تصویر حکمرانی اقتصادی کشور، نزد افکار عمومی و در الیه های گوناگون آن 
به شدت آسیب دیده و ایجاد رویکرد اجماعی نسبت به سیاست های اقتصادی در مردم 

و فعاالن اقتصادی تنها در وضعیتی ممکن است که این برند و تصویر بازسازی شود.
چه گام هایی در کوتاه مدت می تواند موجب ترمیم این برند شود؟

پذیرش واقعیت های بدیهی عرصه اقتصاد کشور، که متاسفانه در گذشته از سوی 
بسیاری از مسئوالن با انگیزه های سیاسی انکار شده است؛ اولین گام برای رسیدن به 
نقطه ای است که مردم و فعاالن اقتصادی باور کنند؛ سیاستمداران عزمی برای ایجاد 
عمومی،  مالیه  نظام  سازی  دارند. شفاف  اقتصادی  الگوی حکمرانی  در  تغییرات جدی 
پاسخگویی دولتمردان در مورد تصمیمات موثر بر فضای کسب و کار )که نص صریح 
قانون و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه بهبود مستمر فضای کسب و کار 
است(، سخن گفتن صریح و صادقانه با مردم در مورد محدودیت شدید منابع حمایت های 
اجتماعی متعاقب آن جداسازی سیاستهای اقتصادی و رفاهی از یکدیگر، در عین حفظ 
هماهنگی و یکپارچگی و پرهیز از مداخالت ساختاری ویرانگر در نظم طبیعی اقتصاد به 
اسم مالحظات رفاهی مردم، و در نهایت نیز ترسیم یک چشم انداز واقع بینانه و مبتنی 
بر عقل سلیم برای برون رفت از بن بست فعلی گام های سریعی است که دولت می تواند 

برای احیای برند حکمرانی اقتصادی کشور بردارد.

یک کارشناس حوزه خودرو اظهار 
داشت: قرعه کشی خودرو تنها در صورتی 
با  قابل حذف است که قیمت کارخانه 
تا زمانی که  باشد.  بازار یکسان  قیمت 
این اتفاق نیافتد، قرعه کشی هم حذف 

شود یک فساد جدید ایجاد می شود.
وزیر  اظهارات  زاوه در مورد  فربد 
خودرو  قیمت  کاهش  بر  مبنی  صمت 
تا پایان سال و افزایش عرضه تا حذف 
قرعه کشی اظهار کرد: موضوع کاهش 
صمت  وزارت  از  فراتر  خودرو،  قیمت 
وزیر  آقای  چرا  نیست  مشخص  است، 
مسئله ای  مسئولیت  که  دارند  اصرار 
اختیارات  حوزه  در  که  کنند  قبول  را 
از  ناشی  کاالها  قیمت  نیست.  ایشان 
کشور  در  مالی  و  پولی  سیاست های 
حوزه  در  تنها  تورم  می یابد.  افزایش 
خودرو نیست بلکه در همه حوزه ها ما 
دچار تورم هستیم و این مشکل هم با 
دستور بهبود پیدا نمی کند. بنابراین این 
داشته  منفی  تورم  خودرو  بازار  در  که 

باشیم ، حرف عجیبی است.
وی افزود: آقایان خیلی همت کنند 
با  افزایش دهند، می توانند  و عرضه را 
قیمت  عمومی،  نرخ  از  کمتر  تورمی 
خودرو را کنترل کنند. برای اینکه تورم 
ایران  اقتصاد  ساختار  باید  شود  منفی 
کسری  مانند  فاکتورهایی  کند.  تغییر 
بودجه، شبکه بانکی و ... همه باید تغییر 

کند تا تورم منفی شود.
زاوه تصریح کرد: افزایش تولید هم 
نیاز به منابع نقدینگی و پول دارد، قاعدتا 
این پول باید از شبکه بانکی وارد شود. 
از آنجا که خودروسازان زیان ده هستن، 
مجاز به گرفتن تسهیالت جدید نیستند. 
لذا تسهیالت دستوری شده و در قالب 
اضافه برداشت می رود که همین موضوع 

دوباره تورم زا می شود.
از  وی همچنین خاطرنشان کرد: 
خودروها  شده  تمام  بهای  دیگر  طرف 
یعنی  است،  آنها  فروش  قیمت  بیشتر 
می شود  چرخه  وارد  پول  که  هربار 
هر  می شود.  کم  شدن  زیاد  جای  به 
خودرویی که از تولید به دست مشتری 

می رسد، مقداری پول از دست می رود. 
همین موضوع هم باعث افزایش تورم 
می شود. لذا صحبت های آقای فاطمی 
علمی  مبنای  رابطه هیچ  این  در  امین 
ندارد. اگر اتفاقی هم در حوزه قیمت به 
خاطر رکود رخ دهد پایدار نخواهد بود 
و طی چند ماه به شکل بسیار بدتری 
بروز پیدا می کند و وضعیت آشفته تر از 

امروز می شود.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: 
در  که  نیست  هم  به صالح شرکت ها 
دهند،  افزایش  را  تولید  فعلی  وضعیت 
و  مالی  تامین  رویه های  اینکه  مگر 
تغییر  اساسی  شکل  به  آنها  مدیریتی 
کند. تا زمانی که این شرکت ها زیان ده 

هستند، افزایش تیراژ برای آنها خطرناک 
است. تا وقتی که شرکت ها اجازه نداشته 
را  غیراقتصادی  سایت های  که  باشند 
تعطیل کنند یا فعالیت های غیرضروری 
را تعطیل و نیروی انسانی را کمتر کنند 
متاسفانه  دهد.  رخ  اتفاقات  این  نباید 
امروزه در اقتصاد ایران تعقل چیز نایابی 
عجیبی  شکل  به  کارها  همه  و  است 

انجام می شود.
در  تنها  قرعه کشی  افزود:  وی 
قیمت  که  است  حذف  قابل  صورتی 
کارخانه با قیمت بازار یکسان باشد. تا 
زمانی که این اتفاق نیافتد، قرعه کشی 
ایجاد  هم حذف شود یک فساد جدید 
می شود. شناور شدن قیمت کار درستی 
است و جلوی تورم را هم می گیرد ولی 
اصل ماجرا این است که این هدف های 
اقای  اختیارات  حوزه  در  شده  اعالم 
فاطمی امین نیست، وزیر صمت در مورد 
کسری بودجه چه کاری می تواند کند؟ 
خیلی هنر کنند آتش تورم را شعله ورتر 
نکنند اما نمی توانند آن را خاموش کنند.

اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  زاوه 
موضوع  تورم  کرد:  بیان  تورم  موضوع 
بسیار مهمی است که پیش نیاز کنترل 
خودرو  از  اما  هست  نیز  خودرو  بازار 
است،  مردم  معیشت  موضوع  مهم تر 
شده  خارج  مردم  توان  از  غذا  قیمت 

است. ابتدا باید مشکل تورم حل شود.

یک کارشناس حوزه خودرو:

کاهش قیمت خودرو در حوزه اختیارات وزیر صنعت نیست
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آبفا  شرکت  مدیرعامل 
لعمل  ا ر دستو گفت:  یالم  ا
ی  ر ا د بر ه  بهر ی  ر کشو
 ،)op3۱4( نگهداری و تعمیرات شیر هوا
توسط کارشناسان این شرکت در استان 

تدوین و تهیه شد. 
آبفا  شرکت  –مدیرعامل  ایالم 
ایالم گفت: دستورالعمل کشوری بهره 
هوا  شیر  تعمیرات  و  نگهداری  برداری 
این  کارشناسان  توسط   ،)op3۱4 (

شرکت در استان تدوین و تهیه شد.
این خبر  با اعالم  تیموری  نوراهلل 
اظهار داشت: دستورالعمل کشوری بهره 
هوا  شیر  تعمیرات  و  نگهداری  برداری 
شرکت  کارشناسان  توسط   ،)op3۱4(
ایالم تدوین و تهیه و  آب و فاضالب 

توسط شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور جهت اجرا طی نامه ی به تمامی 

مدیران ابالغ شد.
توسط  آن  تایید  با  افزود:  وی 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
طی نامه ی به تاریخ۱4/۷/۱400  جهت 
مدیران  تمامی  به  سازی  پیاده  و  اجرا 
منطقه ای،آب  آب  شرکتهای  عامل 
خلیج  آبرسانی  شرکت  فاضالب،   و 
فارس  و سازمان آب و برق خوزستان 

ابالغ گردید.
مدیرعامل شرکت آبفا ایالم گفت: 
با توجه به تکلیف معاونت بهره برداری 
آبفای کشور این دستورالعمل توسط دو 
کارشناس شرکت آبفا استان امیر باقی 

و جواد یاسمی تهیه و تدوین گردید.

مدیرعامل شرکت آبفا ایالم خبر داد :
تدوین و تهیه دستورالعمل کشوری تعمیرات شیر هوا)op314( توسط شرکت آبفا ایالم  بازدید شهردار باغستان از ادوات و ماشین آالت واحد 

خدمات موتوری شهرداری

علی اصغرعلیزاده، شهردار باغستان به منظور اطالع از وضعیت تجهیزات 
و ماشین آالت شهرداری از این واحد بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند 

کاری این مجموعه قرار گرفت.
زمستانی  خدمات  انجام  جهت  آمادگی  میزان  ارزیابی  علیزاده ضمن 
شهرداری با توجه به در پیش بودن فصل سرما و بارندگی های احتمالی، 
اظهار داشت: واحدخدمات موتوری وادوات و امکانات و ماشین آالت یکی از 
مهمترین زیر مجموعه های مهم معاونت خدمات شهری است و شهرداری 
بدون برخورداری از تجهیزات مناسب و کسب آمادگی های الزم نمی تواند 

خدماتی مناسبی در زمان وقوع بحران انجام دهد.
 وی با اشاره به ضرورت تجهیز واحد خدمات موتوری به ماشین آالت 
سبک و سنگین،راهکارهایی را جهت بهبود روشها با هدف خدمات رسانی 

بهینه شهری ارائه نمود.

استان  بیمه سالمت  مدیر کل  نورالدین رحیمی  دکتر 
ایالم، مدیرکل نمونه کشوری شد.  

     درهمایش سازمان بیمه سالمت ایران با حضور وزیر بهداشت، دکتر 
نورالدین رحیمی به عنوان مدیرکل نمونه در سطح کشور انتخاب و مفتخر به 
دریافت لوح تقدیر از سوی دکتر عین الهی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی گردید،          
     به گزارش روابط عمومی :همایش سازمان بیمه سالمت به مناسبت 
هفته بیمه سالمت وهمزمان با هفته وحدت با حضور وزیر محترم بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مدیر عامل 
این  در  برگزار، شد،  بیمه سالمت  ادوار  سازمان  وروسای  محترم سازمان 
مراسم دکتر رحیمی به خاطر دستاوردهای بی شمار خود بویژه تحقق  طرح 
نسخه نویسی واستقرار سازمان الکترونیک،  طی مدت خدمت در اداره کل 
ایالم بعنوان مدیرکل نمونه کشوری انتخاب، و لوح تقدیر از سوی وزیر محترم 

بهداشت به وی اهدا گردید،

شهدا در هر قدم از خدمت رسانی به جامعه ایثارگری 
ما را یاری می کنند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان گفت: باور داریم که 
در راه خدمت رسانی به جامعه ایثارگری تنها نیستیم و شهدا در هر قدم از 
این مسیر الهی ما را یاری می کنند. اسرافیل وزیری در حاشیه دیدار چهره به 
چهره با جامعه ایثارگری استان در گفتگو با خبرنگار ایثار واحد گلستان گفت: 
باور داریم که در راه خدمت رسانی به جامعه ایثارگری تنها نیستیم و شهدا 
در هر قدم از این مسیر الهی ما را یاری می کنند.وی ادامه داد: تکریم خانواده 
های معظم شاهد و ایثارگر وظیفه همگانی و ملی است و ملت قدرشناس 
ایران هرگز رشادت ها، فداکاری  و ایثارگری های شهدا و ایثارگران را از یاد 
نخواهند برد.وزیری تصریح کرد: نقش بنیاد در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
و زنده نگه داشتن یاد و خاطرات شهدا و حماسه های سترگ آنان در بیش از 

4 دهه سرفرازی و ظفر بیش از پیش است.

با حکم وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت؛
انتصاب علی اکبر صفایی به سمت مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی/ بازگشت صفایی به سازمان بنادر 

در کسوت مدیرعامل
  انتصاب علی اکبر صفایی به سمت مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

با حکم رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی علی اکبر صفایی از فعاالن 
باسابقه و شناخته شده بخش دریایی و بندری کشور، به عنوان معاون وزیر راه 

و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در بخشی از 
حکم رستم قاسمی خطاب به علی اکبر صفایی آمده است: امید است با اتکال 
به الطاف الهی، در اجرای سیاست های نظام و استفاده از تمامی ظرفیت ها و 
استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته  و با تمتع از تجارب خویش 
در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق 
و موید باشید. گفتنی است، علی اکبر صفایی متولد سال ۱349 در شهر کازرون 
و دارای مدرک کارشناسی بنادر و کشتیرانی ، کارشناسی ارشد علوم دریایی از 
دانشگاه جهانی دریانوردی مالمو سوئد و دکتری علوم دریایی )مهندسی دریا( 

از دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران( است.
او که فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه جهانی دریانوردی مالمو سوئد با 
رتبه برتر در بین نمایندگان ۱40 کشور جهان است، بیش از 2۶ سال فعالیت 
در حوزه بندری و دریایی کشور را در سمت  های مختلف از کارشناسی تا 

مدیریتی در کارنامه خود دارد.
صفایی در حالی به عنوان مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب 
شده است که به دلیل فعالیت در بخش های مختلف بندری و  دریایی وکشتیرانی 
از شناخت و  آگاهی کامل نسبت به مسائل و موضوعات این بخش مهم از 
اقتصاد کشور برخوردار است.وی ابتدا فعالیت خود را از کارشناس دریایی و 
بندری و سپس کار در بخش های مدیریتی بنادرکشور آغاز کرد او پس از 
فارغ التحصیلی از دانشگاه دریانوردی جهانی معاونت دریایی وبندری بندرشهید 
رجایی، مدیرکلی حفاظت وایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، را برعهده گرفت.صفایی پس از سال ها 
فعالیت و  حضور موثر در بخش بندری ، به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت 

مدیره شرکت ملی نفتکش ایران  وارد بخش کشتیرانی شد.
وی پس از حضوری موفق در شرکت ملی نفتکش ایران و ارتقاء جایگاه 
شرکت به بزرگترین شرکت کشتیرانی نفتکش جهان و همچنین ایجاد درآمد 
و سوددهی قابل توجه برای این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت کشتیرانی 

نفتی جهان، بعد از چند سال از این مجموعه مهم و استراتژیک جدا شد.
صفایی پس از ترک شرکت ملی نفتکش ایران به سمت مشاور مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی در امور دریایی و بندری منصوب شد تا بار دیگر 
در این بخش فعالیت کنداو در کنار حضور در حوزه بندری و دریایی کشور در 
عرصه علمی،تحقیقاتی و پژوهشی نیز فعالیت گسترده داشته و  به عنوان مدرس 
در دانشگاه های امیرکبیر، علوم دریایی چابهار، آزاد اسالمی واحد علوم دریایی 
خارگ، فراساحل و علمی کاربردی تدریس کرده است.او  همچنین دارای بیش 
از 2۶مقاله علمی متعدد در مراجع علمی معتبر داخلی و خارجی، تالیف چندین 
کتب و عضویت در انجمن ها،کمیته هاو اتحادیه های تخصصی دریایی است.

از آنجا که صفایی به موضوعات بندری و دریایی کشور تسلط دارد و با 
مشکالت و مسائل این بخش به خصوص در شرایط دشوار تحریم های ظالمانه 
آشناست به نظر می رسد که در جایگاه/کسوت مدیرعاملی سازمان بنادر و  
دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور، ایفای نقش موثر ایران در مجامع و 
 ،)IMO(سازمان های بین المللی دریانوردی از جمله سازمان جهانی دریانوردی
توسعه بنادر استراتژیک کشور و ارتقاء جایگاه آنها در منطقه، توسعه کیفی 
ناوگان تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران و ...را مورد توجه جدی قرار دهد.

برقراری ارتباط 1۲00 مشترک  مخابرات در آزادشهر
بـا ترمیم کابـل مخابرات ارتباط ۱۲00 مشـترک در 

 . برقرار شد  آزادشـهر 
بـه گـزارش اداره مخابرات منطقه گلسـتان ، کابـل ۱200 کانالی واقع 
در زیـر پل شـهید خنجری که توسـط سـارقین به سـرقت رفته بـود ترمیم 

و ارتباط ۱200 مشـترک آزادشـهر برقرار شد. 
بـه گفتـه مهندس علـی بداغ آبـادی رئیس اداره مخابرات شهرسـتان 
آزادشـهر ، سـارقان با اسـتفاده از روزنه ایجاد شـده توسـط سـیل توانسـتند 
ایـن کابل را مورد سـرقت قـرارداده و موجب قطع ارتبـاط مخابراتی ۱200 

مشـترک شوند. 
وی بـا ابـراز نگرانـی از سـرقتهای مکـرر در ایـن شهرسـتان گفـت: 
اختـالل در رونـد خدمـت رسـانی یکی از تبعات اصلی سـرقت هاسـت که 
موجب شـده در بعضی مواقع نارضایتی مشـترکان را به همراه داشـته باشد . 
رئیس اداره مخابرات شهرسـتان آزادشـهر خاطر نشـان کرد علی رغم 
مشـکالت بوجـود آمـده برای مخابرات در اثر سـرقت تجهیـزات مخابراتی 
و چالـش هـای ایجاد شـده در راسـتای تامیـن ملزومات ، تالش می شـود 
خرابـی هـا و قطعـی هـا در اسـرع وقـت رفـع شـده و ارتبـاط پایـدار برای 

مشـترکین برقرار شود.

آغـاز عملیات اجـرای کفپـوش در بلوار شـهدای 
شـهرقدس گمنام 

پروژه سـاماندهی پیاده رو بلوار شـهدای گمنام با تخریب و جمع آوری 
کفپـوش فرسـوده و زیرسـازی و اجـرای کفپـوش جدیـد توسـط دفتر فنی 

شـهرداری قدس اجرایی شـده است.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسـالمی و 
شـهرداری قـدس، از آنجـا کـه رسـیدگی بـه وضعیـت و کیفیـت معابـر به 
 لحـاظ تاثیرگـذاری بـر شـبکه ارتباطـی شـهر بسـیار حائـز اهمیت اسـت، 
شـهرداری قدس طرح سـاماندهی معابر را در دستور کار قرار داده و تاکنون 

پروژه هـای متعـددی را در قالـب آن اجرایـی نمـوده اسـت.
یکـی از محورهـای مهـم این طـرح، سـاماندهی پیاده روهـا و اجرای 
کفپـوش بـه منظـور ارتقـای زیبایی منظر شـهری با هدف تأمیـن امنیت و 
سـهولت تـردد عابریـن پیاده و همچنین مناسب سـازی معابر برای تسـهیل 

در تـردد معلوالن می باشـد.
در همیـن راسـتا، عملیـات سـاماندهی پیـاده رو بلـوار شـهدای گمنام 
بـا تخریـب و جمـع آوری کفپـوش فرسـوده و زیرسـازی و اجـرای کفپوش 

جدیـد اجرایی شـد.

رئیـس سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری 
قدس خبـر داد:

انفجار مخزن گاز مایع در یك کارگاه صنعتی
محسـن همیانـی رئیـس سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی 
شـهرداری قـدس از انفجـار یـک مخـزن گاز مایـع در کارگاه صنعتی واقع 

در خیابـان چمـن و مصدومیـت 2 نفـر در ایـن حادثـه خبـر داد.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسـالمی و 
شـهرداری قـدس، همیانـی در تشـریح ایـن حادثـه گفـت: عـدم رعایـت 
نـکات ایمنـی موجـب انفجار یک مخـزن گاز مایـع در کارگاه صنعتی واقع 
در خیابـان چمـن شـهرقدس شـد که پـس از مخابـره حادثه بـا مرکز پیام 
سـازمان آتـش نشـانی، نیروهـای نزدیـک تریـن ایسـتگاه فـورا بـه محل 

حادثـه اعزام شـدند.
وی افزود: آتش نشـانان پس از حضور در محل حادثه، سـریعا نسـبت 
بـه ایمـن سـازی محل و جلوگیری از وقـوع مجدد حادثه اقـدام نمودند. در 
ایـن حادثـه دو تـن از پرسـنل مصدوم شـدند کـه انتقال آنها توسـط مرکز 

فوریت های پزشـکی انجام شـد.
همیانـی در پایـان خاطرنشـان کرد: با فرارسـیدن فصول سـرد سـال، 
شـهروندان نیازمند اسـتفاده از وسـایل گرمایشـی هسـتند که می بایست در 

نصـب و اسـتفاده از آنهـا نـکات ایمنی را بـه صورت کامـل رعایت کنند.

گروهـی بـا اجاره سـوله  به دنبـال مونتـاژ لوازم 
خانگی هسـتند/ افزایـش قیمت در دسـت دالالن 

ست ا
نماینـده مجلـس اظهـار داشـت: مـا نیـز اخبـاری را شـنیده ایم کـه 
گروهـی بـا تعجیـل سـوله هایی را اجـاره تا لـوازم خانگـی تولید کننـد و با 
مونتـاژکاری، جنـس بی کیفیـت و گـران را بفروشـند که اگر صحت داشـته 

باشـد بایـد با آنهـا برخورد شـود.
 فرهـاد طهماسـبی دبیـر اول کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس در 
گفت وگـو بـا خبرنگار ایلنا با اشـاره به دسـتور مقام معظم رهبـری پیرامون 
منـع واردات لـوازم خانگـی سـاخت کـره جنوبی گفـت: قطعا این دسـتور با 
هـدف حمایـت از تولیـد داخـل و ایجـاد ظرفیـت اشـتغال در داخل کشـور 
اسـت و امیـد و انتظـار اسـت کـه تولیدکننـدگان داخلی این موضـوع را مد 
نظـر داشـته باشـند و غافل نشـوند از اینکه کیفیت محصـوالت داخلی باید 
ارتقـاء پیدا کند و نسـبت به کاالهای وارداتـی، کاالهای داخلی باید کیفیت 

خوبـی داشـته باشـد و مصرف کننـدگان را راضی نگـه دارند.
وی ادامـه داد: اگـر تولیدکننـدگان داخـل از ایـن فرمایـش رهبـری 
بخواهند فقط آن بحث اسـتفاده انحصاری را که سـود خودشـان را به دنبال 
دارد، دریافـت کننـد، قطعـا بـه نفـع اقتصـاد نخواهد بـود و آنها بایـد برای 
ارتقـاء کیفیـت تولیدات خود سـنگ تمام بگذارند، حقـوق مصرف کنندگان 
را نادیـده نگیرنـد و در مسـیر قیمـت و کیفیـت، مردم را راضـی نگه دارند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش بی ضابطـه قیمـت لـوازم خانگی به 
بهانه هـای مختلـف کار درسـتی نیسـت، افزود: اگـر این افزایـش قیمت ها 
بی دلیـل از طـرف تولیدکننـدگان باشـد قطعـا رفتـار مذمومـی اسـت امـا 
یـک نکتـه را بایـد در نظـر گرفت که وضعیـت تولیـدی کارخانجات کامال 
مشـخص اسـت و معلـوم می شـود کـه چه کسـانی سـوء اسـتفاده کرده اند 

و بایـد بـا کسـانی کـه سـوء اسـتفاده می کنند برخورد شـود.
طهماسـبی افـزود: افزایـش قیمـت بیشـتر در دسـت دالالن و سـوء 
اسـتفاده چیان اسـت. البتـه مـا نیـز اخبـاری را شـنیده ایم کـه گروهـی بـا 
تعجیـل سـوله هایی را اجـاره تـا لوازم خانگـی تولید کنند و بـا مونتاژکاری، 
جنـس بی کیفیـت و گـران را بفروشـند کـه اگـر صحـت داشـته باشـد باید 

بـا آنهـا برخورد شـود.

طـرح رتبـه بنـدی معلمان بـا دولـت و مجلس در 
است بررسـی  حال 

نماینـده مـردم سـاوجبالغ ، نظرآبـاد، طالقـان و چهاربـاغ در مجلـس 
شـورای اسـالمی گفت: تعامل بسـیار خوبی بین مجلس و دولت در موضوع 
طـرح رتبـه بنـدی معلمان وجود دارد کـه امیدواریم این طرح هرچه سـریع 

تر بـه منزل مقصود برسـد.
علـی حـدادی روز پنجشـنبه در نشسـت بـا جمعی از مدیـران مدارس 
و مسـووالن  آمـوزش و پـرورش سـاوجبالغ کـه  به صورت وبینـار برگزار 
شـد، افـزود: یکـی از مطالبـات به حـق فرهنگیـان رتبه بندی معلمـان بوده 
کـه ایـن  طـرح در 2 محور تکریـم ارتقا منزلت معلمان و توجه به معیشـت 

آنـان اهداف خـود را دنبـال می کند.
وی بیـان داشـت : در اجـرای طـرح رتبـه بنـدی معلمـان  در صـدد 

ارتقـای  صالحیـت هـای حرفـه ای ایـن قشـر هسـتیم.
حـدادی افـزود: طـرح رتبه بنـدی معلمـان بسـیار جامـع اسـت و بنـا 
داریـم کـه نـگاه متفاوتـی را به آموزش و پرورش و معلمان داشـته باشـیم.

وی  یادآورشـد: طرح رتبه بندی معلمان ۱0 سـال اسـت که در دسـت 
بررسـی اسـت امـا در مجلـس یازدهـم نـگاه ویـژه ای به آن شـد و تالش 

می کنیـم کـه به سـر منـزل مقصود برسـد. 
وی تاکیـد کـرد :   رتبه بنـدی معلمـان بایدبـه همتـرازی  هیات علمی 

برسد.  دانشـگاه ها 
استان البرز حدود ۵00 هزار دانش آموز و 24 هزار معلم دارد.

منطقه  مخابرات  در  عامل  غیر  پدافند  مانور 
اصفهان  با هدف حصول اطمینان از پایداری شبکه 

در صورت قطعی پاور برگزار گردید.
منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
پدافند  هفته  با  همزمان  که  مانور  این  در  اصفهان، 
و  حراست  اداره  کارشناسان  حضور  با  و  غیرعامل 
مدیریت فناوری در مرکز شهید مدرس شهر اصفهان 

در  و   اجرا  شده  نظرگرفته  در  سناریوی  شد؛  برگزار 
جایگزین، صحت  مسیرهای  طریق  از  موارد  همگی 

پایداری شبکه بدون قطعی و با موفقیت تائید شد.
مخابرات منطقه اصفهان با توجه به لزوم افزایش 
با تهدیدات، همواره در  توان علمی و فنی در مقابله 
دوره های مختلف اقدام به برگزاری اینگونه مانورها 

بین حوزه های ارتباطات کرده است.

گفتنی است هدف از اجرا و برگزاری مانورهای 
پدافند غیرعامل افزایش بازدهی، کاهش آسیب ها ، 
آمادگی مقابله غیرنظامی و ایجاد مسیرهای جایگزین 
شبکه  وپایداری  حفظ  منظور  به  بحرانی  شرایط  در 

ارتباطات است.
الزم به ذکر است هفته پدافند غیر عامل امسال، 

از تاریخ ۵  لغایت ۱2 آبان می باشد.

مانور پدافند غیر عامل در مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد

نشین  جا نی  قا شو هنگ  سر
در  سمنان  استان  سپاه  فرماندهی 
نشست مطبوعاتی بزرگداشت هفته بسج 
دانش آموزی گفت 200 عنوان فعالیت 
استان  در  برنامه شاخص   ۷2 قالب  در 

سمنان اجرای خواهد شد.
پاسدار   سرهنگ  سمنان  استان   
بیسج  هفته  داد  ادامه  شوقانی  منصور 
آبان  هشتم  تاریخ  از  اموزی  دانش 
ادامه  ماه  ابان  سیزدهم  تا  و  آعاز  ماه 
تحت  امسال  شعار  و  داشت  خواهد 
،پیشگامان  انقالبی  »نوجوانان  عنوان 
گام دوم انقالب »می باشد وی گفت 
جایگاه  معرفی  محوریت  با  ها  برنامه 
جامعه  مختلف  اقشار  بین  در  بسیج 
تقویت  آموزان،  دانش  بین  در  ویژه  به 
روحیه فرهنگ استکبارستیزی و روحیه 
مدیریت  روحیه  و  ،گسترش  مقاومت 

جهادی و...می باشد 
های  بسته  توزیع  فزود  ا وی 
تهیه  و  یا  پا لیگ  فتتاح  ا ، معیشتی 
از  آموزان  دانش  برای  التحریر  لوازم 
دانش  بسیج  هفته  در  ها  برنامه  جمله 

آموزی است. 
رئیس  احمدی  محمود  ادامه  در 
با  استان  آموزی  دانش  بسیج  سازمان 

یاد و خاطره 3۶00 شهید  گرامیداشت 
این  های  برنامه  اجرای  از  آموز  دانش 
و  ،استانی  ملی  سطح  سه  در  هفته 
روز  در  گفت  وی  داد  خبر  شهرستانی 
»در  با عنوان  برنامه ای  نخست ویژه 
هرمزگان  استان  در  اقتدار«  مسیر 
برگزار و از طریق شبکه پیام رسان شاد 
دسترس  در  آموزان  دانش  تمام  برای 

خواهد بود  
یادبود  و  گرامیداشت  افزود  وی 

اربعین  آستانه  در  لندی  علی  شهید 
یاوران  طرح  اختتامیه   ، وی  شهادت 
می  ملی  های  طرح  جمله  از  والیت 

باشد 
محمود احمدی به موفقیت دانش 
آموزان استان در لیگ پایا اشاره کرد و 
گفت : 90 تیم از استان سمنان در مقطع 
پایه ششم تا یازدهم در این طرح شرکت 
کرده و 4۶ تیم به مرحله استانی و 8 تیم 
به مرحله کشوری راه یافتند که مدرسه 

یازدهم  پایه  در  دامغان  بهشتی  شهید 
رشته ریاضی به مدال طال دست یافت 
و شش تیم از استان هم رتبه های پنجم 

تا هشتم را کسب کردند.
بسیج  خدمات  از  داد  ادامه  وی 
ایجاد 20۶  به  توان  آموزی می  دانش 
گروه جهادی و توزیع 2۱۷3 بسته لوازام 
التحریر در روز آغاز سال تحصیلی اشاره 

داشته باشم،
اجالسیه  ری  برگزا ز  ا ن  یشا ا
شهرستان  در  آموز  دانش  شهدای 
دانش  بسیج  نخبگان  دیدار   ، دامغان 
استان  رتبه  عالی  مسئولین  با  آموزی 
 ، علمی  برتر  های  چهره  از  تجلیل   ،
نواختن زنگ استکبارستیزی به صورت 
نمادین ، جشن تولد برای شهدا، اجرای 
پویش خرید کاالی ایرانی ، طرح رفیق 
آمیزی  رنگ  و  عطرافشانی   ، شهیدم 
خوانی  کتاب  ،مسابقات  شهدا  قبور 
،نقاشی به عنوان برنامه های شاخص 
استانی نام برد و افزود البته برنامه های 
دیگر همچون مسابقات ورزشی و...در 
سطح شهرستان ها برگزار خواهد شد. 
عکس  از  نشست  این  پایان  در 
محمد  شهید  کشوری  شاخص  شهید 

رسول رضایی رونمایی شد.

سرهنگ شوقانی جانشین فرماندهی سپاه خبر داد،

برگزاری ۷۲ برنامه شاخص در هفته بسیج دانش آموزی در استان سمنان

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با اشاره به حمله سایبری روز سه شنبه 
به سامانه هوشمند سوخت تأکید کرد: 
افزایش آمادگی برای مقابله با حمالت 

سایبری ضروری است.
از  ایرنا  پنج شنبه  روز  به گزارش   
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
مدیران  با  دیدار  در  پور  زارع  عیسی 
شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی 
ثابت )FCP( با اشاره به حمله سایبری 
روز سه شنبه )چهارم آبان ماه( به سامانه 
هوشمند سوخت گفت: در تقسیم  کاری 
که برای پیشگیری و مقابله با حوادث 
از  حفاظت  شده،  پیش بینی  سایبری 
پدافند  عهده  بر  حیاتی  زیرساخت های 
است،  افتا  راهبردی  مرکز  و  غیرعامل 
بنابراین وزارت ارتباطات در این زمینه 
مسئولیتی ندارد و به همین دلیل تا امروز 

در این باره موضع گیری نداشتیم.
ت  ر و ضر بر  کید  تأ با  ی  و
اظهار  این باره  در  واحد  موضع گیری 
و  اطالع رسانی  در  تشتت  گاهی  کرد: 
ایجاد حاشیه می شود  باعث  فرماندهی 
به همین دلیل ترجیح دادیم برای حفظ 
نداشته  موضعی  اعالم  جامعه  آرامش 
هم  مسئولیتی  اصل  در  چون  باشیم 

ابتدا  همان  از  درعین حال  اما  نداشتیم 
هرگونه  برای  نفت  وزیر  با  تماس  در 

کمکی اعالم آمادگی کردیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با تأکید بر اینکه امروز دنیا، دنیای تقابل 
سایبری است، گفت: بر اساس گزارش  
وزارت  سایبری  امنیت  پایش  مرکز 
روزانه  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات 
حمالت  از  سایبری  حمله  چندین  با 
مواجه  پیچیده  حمالت  تا  گرفته  ساده 
است  ضروری  اساس  این  بر  هستیم؛ 
برای  را  خودمان  آمادگی  بیش ازپیش 
مقابله با حمالت سایبری افزایش دهیم.
اینکه  بیان  با  ادامه  در  پور  زارع 
وضعیت ارتباطات دیتای ثابت در کشور 
برخالف  ما  گفت:  نیست،  راضی کننده 
مسیر  جهان،  کشورهای  از  بسیاری 
ارتباطات  توسعه  زمینه  در  را  متفاوتی 
پیش گرفته ایم و به همین دلیل امروز 
شاهد توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت و 
سیار هستیم و برخالف ارتباطات سیار، 
توسعه  باید  آن چنان که  ثابت  ارتباطات 

پیدا نکرده است.
کشورها،  اغلب  در  افزود:  وی 
کاربران اینترنت برای مدیریت ترافیک 
مصرفی خود در منزل از فناوری تلفن 

همراه استفاده نمی کنند. این در هر حالی 
است که کاربران ایرانی در منزل هم از 

فناوری موبایل استفاده می کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
خاطرنشان کرد: باید این موازنه را تغییر 
به  تقدیمی  برنامه   اساس  بر  و  دهیم، 
رای  اخذ  در هنگام  نمایندگان مجلس 
تغییر  در  را  خودمان  مأموریت   اعتماد، 
شرکت های  همراهی  با  موازنه  این 
ثابت،  رتباطی  ا خدمات  ئه دهنده  را ا

محقق کنیم.
توسعه  اینکه  بر  تأکید  با  زارع پور 
دولت  در  ثابت  پرسرعت  ارتباطات 
گفت:  است،  راهبردی  بحثی  سیزدهم 
عزم دولت سیزدهم بر توسعه ارتباطات 
نمی تواند  رو  پیش  موانع  و  است  ثابت 

ما را از رسیدن به این هدف باز دارد.
شرکت های  اینکه  بیان  با  وی 
خدمات ارتباطی ثابت در مسیر توسعه 
ارتباطات ثابت نقش کلیدی دارند، گفت: 
ما در وزارت ارتباطات آمادگی داریم تمام 
بیاوریم  را پای  کار  ظرفیت های کشور 
ریل  روی  به سرعت  ثابت  ارتباطات  تا 
توسعه قرار گیرد و این اتفاق باید در دو 

سه سال آینده رقم بخورد.
تصریح  ادامه  در  ارتباطات  وزیر 

کرد: در این راستا به زودی کارگروهی 
منصوب  ویژه ای  نماینده  و  تشکیل 
ارتباطات  توسعه  مسئول  و  شد  خواهد 

ثابت در کشور خواهد بود.
 زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در خاتمه گفت: برای تحقق 
پروژه بزرگ ملی توسعه ارتباطات ثابت 
در کشور کار بزرگی را در پیش داریم و 
امیدوارم در کنار هم بتوانیم تا چهار سال 
آینده حداقل 20 میلیون پورت پرسرعت 

ثابت را عملیاتی کنیم.
ارتباطات،  وزیر  سخنان  از  پیش 
مدیران شرکت های ارائه دهنده خدمات 
نظرات،  بیان  به   )FCP(ثابت ارتباطی 
پیش روی  چالش های  و  پیشنهادات 
خود در توسعه ارتباطات ثابت پرداختند.

به گزارش ایرنا، حمله سایبری به 
پمپ بنزین ها  در  سوخت گیری  سامانه 
در روز سه شنبه ) 4 آبان( باعث ایجاد 
در  سوخت  عرضه  در  وقفه  و  اختالل 
تالش  با  و  شد  کشور  پمپ بنزین های 
کارشناسان حوزه مجازی پس از اطالع 
از این حمله سایبری عصر روز سه شنبه 
فعالیت تعدادی از پمپ بنزین ها در کشور 
آغاز شد. جزئیات این حمله سایبری و 

منشاء آن نیز در دست بررسی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح کرد:

ضرورت افزایش آمادگی در مقابل حمالت سایبری

و  ر  گلسا ر  شهردا کیاروستا  مهندس 
به همراه کوه  اسالمی شهر   اعضای شورای 
حضرت  بسیج  مقاومت  پایگاه  فرمانده  فالح 
جان  سرهنگ  با  شهرداری  جواداالئمه)ع( 
محمدلو فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 

ساوجبالغ دیدار و گفتگو نمودند. 
شهردار  کیاروستا  مهندس  دیدار  این  در 
سرهنگ  جناب  انتصاب  تبریک  ضمن  گلسار 
جان محمدلو در سخنانی از مجموعه فرماندهان 
حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج و بسیجیان 
مجموعه  داشت:  بیان  و   تقدیر  گلسار  شهر 
شهرداری و شورای اسالمی شهر گلسار خود 
را از مجموعه بسیج و سپاه می داند و تعامل 
خوبی که بین مجموعه مدیریت شهری با بسیج 

شهر گلسار وجود دارد بواسطه نگاه بسیجی وار است و 
امیدواریم در انجام مأموریت های محوله سربلند باشیم 

و مدیون خون شهدا نباشیم . 
اعضای شورای اسالمی شهر نیز ضمن تبریک 
انتصاب جناب سرهنگ جان محمدلو در سخنانی بیان 
داشتند شهر گلساربا تقدیم ۵3 شهید واالمقام  یک 
شهر کاماًل فرهنگی ، والیی و مذهبی است و رسالت  

اعضای شورای شهر در دوره ششم بر این است که 
در زمینه اقدامات فرهنگی تمام تالش خود را انجام 
گرفته  انجام  اقدامات  در خصوص  همچنین  و  دهند 
 : جمله  از  فرهنگی  اقدامات  بویژه  و  شهر  سطح  در 
برگزاری هفتمین یادواره ۵3 شهید واالمقام شهر گلسار 
، برگزاری پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی)ع( و 
امام  تشییع شهید گمنام ، همکاری دربرپایی موکب 
حسن مجتبی )ع(  و ... مطالبی را بیان نمودند و خواستار 

نگاه ویژه مسئولین به این شهر شدند. 
خیر  ضمن  نیز  محمدلو  جان  سرهنگ 
مجموعه  اقدامات  بیان  داشت:  اظهار  مقدم 
این  دهنده  نشان  گلسار  شهری  مدیریت 
والیتمدار   ، ارزشی  مجموعه  این  که  است 
در  بسیج  مجموعه  و  است  مند  دغدغه  و 
رسانی  خدمات  و  ها  برنامه  اجرای  راستای 
به مردم  در سطح شهر گلسار آماده تعامل 

و همکاری می باشد  . 
بسیج شهرستان  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
ساوجبالغ همچنین به سهم خود و به نیابت از 
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز 
از برگزاری مراسم هفتمین یادواره ۵3 شهید 
واالمقام شهر گلسار نیز تقدیر و تشکر نمود و 
افزود: امیدواریم در آینده در سایه تعامل و همکاری 
در موضوعات مختلف فرهنگی ، اجتماعی و محرومیت 

زدایی گام های مؤثری برداریم . 
سرهنگ جان محمدلو بیان داشت با توجه به پیش 
با تعامل و همکاری  رو بودن هفته بسیج امید است 
در اجرای برنامه ها  در سطح شهر گلسار ، فرهنگ و 

تفکر بسیجی و ارزشی گسترش یابد

  دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهرگلسار
 با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ساوجبالغ
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: همزمان با فرا رسیدن روز 29 مهرماه مصادف با روز ملی صادرات ، امین ابراهیمی 
، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان پیامی به شرح زیر منتشر نمودند:

بنام خداوند بخشنده و مهربان
صادرات یعنی حضور در بازارهای بین الملل و به دست گرفتن نبض بازار؛ در واقع 
گسترش صادرات موجب دسترسی به بازارهای بین المللی، افزایش تولید و در نهایت رشد 

مستمر اقتصاد می شود.
در دنیای امروز صادرات، نیروی محرکه توسعه اقتصادی است. کشورهایی که به 
قدرت های بزرگ و مطرح جهانی تبدیل شده اند، برای تقویت بنیه اقتصادی خود به صادرات 
اتکا داشته و دارند. افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد فرصت های شغلی جدید، تقویت بنیه 
اقتصادی، دستیابی به بازارهای جدید و کاهش هزینه تولید پیامدهای مثبت صادرات به 

شمار می آیند.
ضرورت تدوین استراتژی بلندمدت صادرات غیرنفتی کشور بیش از هر زمان دیگری 
احساس می شود و مصلحت کشور ایجاب می کند که تدوین این استراتژی با در نظر گرفتن 

شرایط خاص اقتصادی کشور در دوران تحریم در دستور کار سازمان های ذی ربط قرار گیرد.
شرکت فوالد خوزستان در سال های اخیر با تولید شمش فوالدی با کیفیت جهانی، 
کمک  کشور  ارزآوری  به  فوالد،  جهانی  تولیدکنندگان  میان  در  اعتبار  کسب  بر  عالوه 

شایانی کرده است.
نقل  و  آزاد تجاری، حمل  مناطق  از ظرفیت  بهره گیری  آزاد،  به آب های  دسترسی 
جاده ای و ریلی و دسترسی به حامل های انرژی ارزان در کنار نیروی انسانی متخصص و 
کارآمد،  سرمایه های تمام نشدنی شرکت فوالد خوزستان هستند و این مجموعه را به عنوان 

یکی از صادرکنندگان نمونه کشور معرفی نموده است.
و  بنگاه های صنعتی  پیشرفت  روز شاهد  به  روز  متعال  عنایت خداوند  با  امیدوارم 

اقتصادی کشور در حوزه پایداری تولید و صادرات باشیم.

امین ابراهیمی
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

فرآیندها و فعالیت های شرکت فوالد خوزستان 
با  انطباق  هدف  با  خوزستان  فوالد  شرکت  های  فعالیت  و  فرآیندها 
نیازمندی ها و الزامات استانداردهای بین المللی ISO 4۵00۱ ویرایش 20۱8 
و ISO ۱400۱ ویرایش 20۱۵ به مدت 4 روز از تاریخ 2۵ الی 28 مهرماه 
۱400 به صورت آنالین و با استفاده از زیر ساخت SKY ROOM از 
سوی مهندس تقوی سرممیز شرکت SGS مورد ممیزی شخص ثالث قرار 
گرفت. در جلسه اختتامیه که به ریاست امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت 
فوالد خوزستان و با حضور مدیران ارشد و تیم ممیزی برگزار گردید، نتایج 
حاصل از تحلیل یافته های ممیزی توسط سرممیز شرکت SGS مطرح شد.

سازمان  تایید  مورد  خوزستان  فوالد  سرمایه  افزایش 
بورس قرار گرفت

فزایش  ا  : نان  جوا دنیای 
خوزستان  فوالد  شرکت  سرمایه 
تایید  مورد  انباشته  سود  محل  از 
سازمان بورس و اوراق بهادار کشور 

قرار گرفت.
به  دنیای جوانان  به گزارش 
در  روابط عمومی،  خبرنگار  از  نقل 
بهادار  اوراق  بازار  قانون  اجرای 

جمهوری اسالمی ایران )مصوب آذرماه ۱384( تقاضای افزایش سرمایه و 
انتشار سهام جدید شرکت فوالد خوزستان در سازمان بورس و اوراق بهادار 
مورد تایید قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، موارد حاکی از مغایرت با 
قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مالحضه نگردیده و افزایش سرمایه با 
رعایت قوانین و مقررات، مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

گزارش خبرنگار ما حاکی است، سرمایه فعلی شرکت فوالد خوزستان 
۵0 هزار میلیارد ریال بوده و افزایش سرمایه به مبلغ ۷0 هزار میلیارد ریال 

از محل سود انباشته است.
همچنین موضوع افزایش سرمایه، جبران مخارج سرمایه ای گذشته و 

عدم خروج نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش است.
گفتنی است، مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه 
از مبلغ ۱20 هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱90 هزار میلیارد ریال از محل سود 
انباشته موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت 2 سال به هیات مدیره 
تفویض نماید تا هیات مدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و 

اوراق بهادار نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

دیدار مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با نایب قهرمان 
پارالمپیك ۲0۲۱ توکیو

دنیای جوانان: به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی و ورزش، 
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با صادق بیت سیاح نایب 

قهرمان پارالمپیک 202۱ توکیو دیدار نمود.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از خبرنگار روابط عمومی، دیدار یاد شده 
با حضور غالمرضا فروغی نیا مدیر روابط عمومی، کاوه طالبی مدیر خدمات 
و امور اجتماعی و هومن خورشید مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی فراگیر 

وفا، بعدازظهر روز دوشنبه 2۶ مهرماه ۱400 برگزار شد.
گفتنی است، در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تاکید 
و  کاری  مشکالت  و  مسائل  به  جدی  رسیدگی  و  اشتغال  بر  مبنی  ایشان 
معیشتی قهرمانان پارالمپیک و با دستور مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان، 
شرکت  این  در  توکیو   202۱ پارالمپیک  قهرمان  نایب  سیاح  بیت  صادق 

مشغول به کار می شود.

قهرمان پارالمپیك به استخدام شرکت فوالد خوزستان درآمد

دنیای جوانان : در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری، صادق بیت سیاح 
قهرمان پارالمپیک با دستور مدیرعامل به استخدام شرکت فوالد خوزستان درآمد.

به گزارش دنیای جوانان ، در پی پخش برنامه شب های کارون از طریق صدا 
به  میدانی  پارالمپیکی دو  بیت سیاح قهرمان  و سیمای مرکز خوزستان که صادق 
عنوان مهمان برنامه مذکور حضور داشت، وی با اشاره به مشکل اشتغال  خویش از 
مسئوالن استان درخواست مساعدت نمود تا به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر 

رفع مشکالت معیشتی قهرمانان پارالمپیکی عمل شود.
فوالد  مدیرعامل شرکت  ابراهیمی  امین  برنامه مهندس  این  انعکاس  پی  در 
خوزستان با ارسال پیامی ضمن اعالم لبیک نسبت به پیام رهبر معظم انقالب از 
صادق بیت سیاح دعوت نمود تا وی در حوزه تربیت بدنی و ورزش و در زیر مجموعه 

شرکت فوالد خوزستان مشغول به کار گردد.
شایان ذکر است، طی دیدار قهرمانان پارالمپیکی با مقام معظم رهبری، معظم 
له دستور اشتغال و رسیدگی جدی به مسائل و مشکالت کاری و معیشتی قهرمانان 

را توصیه نمودند.
گفتنی است،  صادق بیت سیاح به عنوان یک خوزستانی که مدال طالی آسیایی 
پرتاب نیزه را در کارنامه خویش دارد در المپیک توکیو مدال نقره پرتاب نیزه را از آن 

خود نمود و باعث سرافرازی میهن اسالمی گشت.

اعضای تیم فوتبال فوالد خوزستان بر مزار شهدای گمنام 
حاضر شدند

دنیای جوانان : مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان به همراه 
کادر فنی و اعضای تیم فوتبال فوالد خوزستان با حضور بر مزار شهدای گمنام به 

مقام شهیدان ادای احترام کردند.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از خبرنگار روابط  عمومی، 2۵ مهرماه ۱400 
مدیرعامل، کادر فنی و اعضای تیم فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان 
به همراه جمعی از کارکنان با حضور بر مزار شهدای گمنام فوالد خوزستان، ضمن 
ادای احترام هم  قسم شدند در لیگ پیش رو و مسابقات آسیایی بهترین نتایج را کسب 
از آن اعضا به همراه غالمرضا فروغی  کنند.گزارش خبرنگار ما حاکی است، پس 
نیا مدیر روابط عمومی و محمود اکابر مدیر تضمین کیفیت از خط تولید بازدید و با 

اهدای گل به کارکنان مجموعه از تالش های آنان قدردانی کردند.

پیام مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان به مناسبت روز ملی صادرات

گواهینامه های بین المللی نظام مدیریت فوالد خوزستان تمدید شد

مدیرعامل فوالد خوزستان در جلسه کمیته راهبری:
کارکنان پیمانکار، یاوران صادق شرکت هستند

دنیای جوانان : امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در جلسه 
کمیته راهبری، از کارکنان پیمانکار به عنوان یاوران صادق شرکت نام برد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از خبرنگار روابط عمومی ، جلسه کمیته 
راهبری شرکت فوالد خوزستان 2۷ مهرماه ۱400 با حضور مدیرعامل، قائم 

مقام ها، معاونان و جمعی از مدیران به صورت مجازی برگزار شد.
مدیرعامل در این جلسه اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت معیشتی و 

حفظ کرامت انسانی کارکنان اولویت اول ماست.
وی افزود: در حوزه حفظ حقوق کارکنان پرتالش شرکت های پیمانکاری 
و پرداخت حقوق به موقع آن ها و حداکثر ظرفیت های قانونی که حق آن 
ها تلقی می شود و راهکاری قانونی برای انجام آن ها وجود دارد، هرگز دریغ 
نکرده و نخواهیم کرد. هرگونه ابالغ قانونی که شامل شرکت فوالد خوزستان 
شود، همان طور که در حوزه های دیگری همچون بهبود پرداخت ها، حفظ 
برای  این حوزه هم  انجام شده است در  واکسیناسیون کارکنان  سالمت و 

پیمانکاران عزیز و پرتالش با کمال میل انجام خواهیم داد.
مدیرعامل در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: با توجه به تعویق 
افتادن آزمون استخدامی و عدم امکان ارتقای کارشناسی، به پیشنهاد کمیته 
عالی منابع انسانی بحث ارتقای افقی کارکنان که بیش از ۱۱ ماه روی آن 
کار کارشناسی شده است، به سرعت در این کمیته مورد بررسی قرار گرفته 

و با کمک مشاور به مرحله اجرا در خواهد آمد.

در دیدار قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت 
های اجتماعی با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره(؛

مخبر دزفولی: تالش در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
را سرمایه گذاری می دانیم

دنیای جوانان : علیرضا مخبر دزفولی قائم مدیرعامل فوالد خوزستان 
در امور ستادی و مسئولیت های اجتماعی با جمال شیبه مدیرکل کمیته امداد 

امام خمینی )ره( استان خوزستان دیدار کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از خبرنگار روابط عمومی، در این دیدار 
که امروز دوشنبه 2۶ مهرماه ۱400 در سالن کنفرانس ساختمان سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، حافظ منصوری معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد استان، سعید قاسم زاده معاون منابع انسانی و امور اجتماعی 

و غالمرضا فروغی نیا مدیر روابط عمومی نیز حضور داشتند.
با  زدایی همراه  در محرومیت  فوالد خوزستان  شیبه: همکاری  جمال 

اعتقاد قلبی است
جمال شیبه عملکرد فوالد خوزستان در ایفای مسئولیت های اجتماعی 
و فقر زدایی را درخشان و همراه با اعتقاد قلبی دانست و مهم ترین اولویت 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در استان خوزستان را توانمندسازی افراد تحت 
پوشش و اشتغال زایی پایدار دانست و از حمایت های شرکت فوالد خوزستان 

از این فعالیت ها تقدیر کرد.
علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت 
های اجتماعی نیز در این دیدار گفت: ما عمل به مسئولیت های اجتماعی 
فوالد  شرکت  برای  مردم،  خشنودی  و  خداوند  رضای  کسب  از  بعد  را 
شرکت  این  اجتماعی  وجهه  و  پایگاه  حوزه  در  گذاری  سرمایه  خوزستان 
مهم صنعتی می دانیم؛ لذا گستره این خدمات از پل سازی در شهر اهواز 
تا خدمات  قلعه چنعان  برخوردار  و ساخت کلینیک مجهز در روستای کم 
زلزله  و  به مردم شریف خوزستان در حوادث غیرمترقبه چون سیل  دهی 
در جریان همه  استان خوزستان  درمان  و  بهداشت  از مجموعه  و حمایت 

گیری کوید ۱9 وسعت دارد.
مخبر دزفولی ضمن اعالم حمایت قطعی از فعالیت های ارزشمند کمیته 
امداد امام خمینی )ره( گفت: حجم عمل به مسئولیت های اجتماعی در دوره 
اخیر با نظر مثبت مهندس ابراهیمی مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره 

شرکت با گذشته قابل مقایسه نیست.
اجتماعی  های  مسئولیت  ایفای  راستای  در  دیدار  این  است،  گفتنی 
خوزستان  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مددجویان  از  حمایت  و 

برگزار شد.

گواهینامه های   : دنیای جوانان 
ایمنی،  مدیریت  نظام  لمللی  ا بین 
سالمت و محیط زیست شرکت فوالد 

خوزستان تمدید شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل 
از خبرنگار روابط عمومی، فرآیندها و 
فعالیت های شرکت فوالد خوزستان 
و  ها  نیازمندی  با  انطباق  هدف  با 
المللی  بین  استانداردهای  الزامات 
 ISO 4۵00۱ ویرایش 20۱8 و ISO
۱400۱ ویرایش 20۱۵ به مدت 4 روز 
از تاریخ 2۵ الی 28 مهرماه ۱400 به 
زیر  از  استفاده  با  و  آنالین  صورت 
سوی  از   SKY ROOM ساخت 
 SGS مهندس تقوی سرممیز شرکت
مورد ممیزی شخص ثالث قرار گرفت. 
در جلسه اختتامیه که به ریاست امین 
فوالد  شرکت  مدیرعامل  ابراهیمی 
خوزستان و با حضور مدیران ارشد و 
تیم ممیزی برگزار گردید، نتایج حاصل 
توسط  ممیزی  های  یافته  تحلیل  از 

سرممیز شرکت SGS مطرح شد.
نماینده مدیرعامل  اکابر  محمود 
در نظام مدیریت یکپارچه اظهار داشت: 
تمامی صاحبان فرآیندها، مستندات و 
سوابق مرتبط با حفظ و توسعه نظام 
معیارهای  اساس  بر   HSE مدیریت 

استاندارد، مورد ممیزی قرار گرفت.
رئوس  دوره  این  در  افزود:  وی 
نقشه  و  شرکت  یکپارچه  خط مشی 
استراتژی کل شرکت فوالد خوزستان 
همکاری  با   HSE فرآیند  کالن  و 
 ،HSE مدیریت های  هماهنگی  و 
نی،  نسا ا بع  منا توسعه  و  آموزش 
 ،IT سازمانی، تعالی  و  تژی  استرا
کلیه  رکت  مشا و  کیفیت  تضمین 
در  متخصص  کارشناسان  و  مدیران 

بخش های  و  واحدها  تمامی  سطح 
 HSE مرتبط، صف و ستاد با موضوع
مورد ممیزی شخص ثالث قرار گرفت. 
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل یافته 
ساالنه  یک  تمدید  دوره  این  های 
نظام  لمللی  ا بین  های  گواهینامه 
محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مدیریت 
یاد  استانداردهای  اساس  بر  زیست 
شده از طرف سازمان ممیزی شخص 
ثالث مورد توصیه قرار گرفت. تمدید 
لمللی،  ا بین  های  هینامه  گوا ین  ا
بیانگر تعهد و حمایت مدیریت ارشد 
در تحقق اهداف استراتژیک شرکت 

می باشد.
امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد 
گفت:  اختتامیه  جلسه  در  خوزستان 
و  ها  سازمان  اعتبار  از  مهمی  بخش 
بنگاه های اقتصادی بزرگ به رعایت 
الزامات و نیازمندی های استانداردهای 
نظام مدیریت ایمنی، سالمت و زیست 
فوالد  شرکت  دارد.  ارتباط  محیطی 
خوزستان با تولید سالیانه 8/3 میلیون 
تن شمش اسلب، بلوم و بیلت دارای 
2۵ درصد از سهم بازار تولید فوالد در 

ایران می باشد.

در  تولید  برنامه  افق  افزود:  وی 
شرکت فوالد خوزستان تا سال ۱404 
 2۵ معادل  و  تن  میلیون   ۶/۱3 برابر 
میلیون   ۵۵ تولید  برنامه ی  از  درصد 
تن در سطح کشور می باشد. به طور 
قطع تحقق اهداف استراتژیک مستلزم 
توجه ویژه به توسعه ی سرمایه های 
ترین  مهم  جمله  از  و  است  انسانی 
انسانی،  سرمایه های  توسعه  عوامل 
تعریف و اجرای برنامه های تحول در 
نظام مدیریت ایمنی، سالمت و محیط 

زیست می باشد.
ترین  مهم  داد:  ادامه  ابراهیمی 
اقداماتی که در یک سال گذشته )۱400 
– ۱399( با هدف توجه بنیادی به این 
در  فوالد خوزستان  در شرکت  مقوله 
سایه دانش، تعهد و حمایت مدیریت 
انجام  کارکنان  مشارکت  و  ارشد 
می باشد:  زیر  شرح  به  است  پذیرفته 
مدیریت  جایگاه  و  ساختار  در  تغییر 
کیفیت  تضمین  مدیریت  و   HSE
های  طرح  تقویت  احکام،  ابالغ  و 
تشویقی و انظباطی ایمنی، اجرای طرح 
ویژه  تخصصی  های  آموزش  جامع 
پیمانکاران، گزارش دهی مغایرت های 

ایمنی در پورتال کارکنان و پیمانکاران 
حداکثری،  مشارکت  جلب  جهت  در 
تمرکز بر پروژه های زیست محیطی 
و مدیریت پسماند، توسعه تفکر مبتنی 
فرصت  و  ها  ریسک  استانداردها،  بر 
ها مبتنی بر استانداردهای بین المللی 
مرجع کسب گواهی، انتخاب و ابالغ 
زمینه  در  کالن  و  مهم  تصمیمات 
HSE در کمیته عالی HSE و کمیته 
و  آموزش  فرآیند  بازنگری  راهبری، 
 ISO توسعه منابع انسانی بر اساس

۱00۱۵ )توسعه شایستگی( است.
علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام 
مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت 
های اجتماعی نیز با تشکر از مشارکت 
تمامی مدیران و کارشناسان متخصص 
محیط  و  سالمت  ایمنی،  زمینه  در 
زیست، برگزاری ممیزی های شخص 
ثالث را به عنوان فرصت بزرگی برای 
شناسایی، حفظ و توسعه ی نقاط قوت 
و همچنین نقاط قابل بهبود فرآیندها 

و فعالیت های سازمان برشمرد.
در پایان جلسه اختتامیه، محمود 
گفت:  کیفیت  تضمین  مدیر  بر  کا ا
آتی  سال های  در  تحولی  مسیر  این 
که  همان گونه  و  یافت  خواهد  ادامه 
توجه  نمود،  اعالم  دوره  این  سرممیز 
به فرآیندهای تجزیه و تحلیل حوادث 
قوت  نقطه  یک  عنوان  به  یمنی  ا
باقی  سازمان  اولویت های  صدر  در 

می ماند.
برای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
 ۱۵ گذشت  ز  ا پس  بار  نخستین 
سال در فرآیند ممیزی شخص ثالث 
ی  حوزه  در  انطباقی  عدم  هیچ گونه 
نظام مدیریت ایمنی به وسیله ی گروه 

ممیزی ثبت نشد.

خبر ...خبر

کوتاه از صنعت

دنیای جوانان : به مناسبت هفته 
و  جانبازان  آزادگان،  از  جمعی  وحدت 
فوالد  شرکت  شاغل  شاهد  فرزندان 
خوزستان با نماینده ولی فقیه در استان 
خوزستان و امام جمعه اهواز دیدار کردند.

نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
مهرماه   2۷ عمومی،  روابط  خبرنگار  از 
وحدت  هفته  آغاز  با  همزمان  و   ۱400
جمعی از آزادگان، جانبازان و فرزندان شاهد 
شاغل شرکت فوالد خوزستان به همراه 
حجت االسالم موسی بهاءالدینی مسئول 
اسمعیل چراغی مشاور  ایثارگران و  امور 
مدیرعامل در امور ایثارگران با حجت االسالم 
سید عبدالنبی موسوی فرد نماینده ولی فقیه و 

امام جمعه اهواز دیدار کردند.
با  دیدار  این  در  اهواز  امام جمعه 
آرامش  و  امنیت  که  جمله  این  بیان 
امروز ما مدیون جانفشانی و ایثارگری 
شهداست، اظهار داشت: در شرایطی که 

کشورهای غربی و استکبار جهانی هر 
روز حلقه ی تحریم ها را تنگ تر می کنند 
و به خیال خودشان منتظر تسلیم شدن 
نه  پشتوا به  هستند،  اسالمی  یران  ا
رشادت های شهدا، جانبازان و ایثارگران 

سربلندی ایران اسالمی در جهان حفظ 
شده و روز به روز بر عزت و اقتدار نظام 
افزوده می شود. انقالب اسالمی و هشت 
کشورهایی  الگوی  مقدس،  دفاع  سال 
است که به دنبال آزادگی و استقالل از 

استکبار جهانی هستند.
ثواب  گفت:  ولی فقیه  ینده  نما
به  رسیدگی  دلیل  به  شهدا  همسران 
فرزندان آنان، اگر بیشتر نباشد، کمتر از 
شهدا نیست. باید خاک پای مادرانتان 
را سرمه ی چشمان خود نمایید. مادرانی 
فرزندانی  پدر،  غیاب  در  زینب گونه  که 
افتخار  مایه  امروز  تربیت کردند که  را 

و سربلندی هستند.

دیدار صمیمانه آزادگان، جانبازان و فرزندان شاهد شاغل شرکت با نماینده ولی فقیه

زیر نظر: بهنام مومنی

زیر نظر: زهره محمد سعیدی

دنیای جوانان : در نخستین جشنواره 
اجتماعی،  مسئولیت  و  عمومی  روابط  
شرکت فوالد خوزستان موفق به دریافت 

باالترین نشان مسئولیت اجتماعی شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
خبرنگار روابط عمومی، نخستین جشنواره 
روابط  عمومی و مسئولیت اجتماعی 2۶ 
صولت  سید  حضور  با   ۱400 مهرماه 
مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور، 
بختیاری سرپرست کمیته امداد حضرت 
امام خمینی )ره(، عبداللهی رئیس اتاق 
تعاون، هوشمند سفیدی دبیر جشنواره و 
جمعی از مدیران شرکت ها و سازمان ها 
و سیمای  مرکز همایش های صدا  در 

تهران برگزار شد.
از  دعوت  با  که  مراسم  این  در 
اساس  بر  که  شرکت  و  سازمان   30
الزم  صالحیت  ارزیابی،  شاخص های 
را داشته اند تقدیر شد و به برگزیدگان 

جتماعی”  ا مسئولیت  لی  عا “نشان 
مسئولیت  مروج  و  سفیر  “نشان  و 

اجتماعی” اعطا شد.
رویداد  این  برگزاری  از  هدف 
مسئولیت  فعالیت  اعتالی  به  »کمک 
بهینه  و  ها  سازمان  در  اجتماعی  های 
ممیزی،  که  شد  اعالم  آنها«  سازی 
فعال  از سازمان های  تقدیر  و  ارزیابی 

سه  در  اجتماعی  مسئولیت  زمینه  در 
سطح »در حال رشد«، »رشد یافته« و 

»پیشرو« در این دوره انجام شد.
»مسئولیت اجتماعی« طبق تعریف 
بنیادی  مفاهیم  از  یکی  جشنواره،  این 
سرآمدی است که معموال پیاده سازی 
آن بر عهده روابط عمومی است؛ در واقع 
روابط عمومی سرآمد، به فراتر از وظیفه 

سازمانی خود عمل کرده و در نقش یک 
شهروند سازمانی مسئول، به عملکردی 
می  کمک  و  اندیشد  می  سازمانی  فرا 
الزم  انسجام  با  متبوع  سازمان  تا  کند 
و قاطعیت بیشتر به سمت سرآمدی و 

انجام مسئولیت اجتماعی حرکت کند.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، 
نشان  اهدای  با  جشنواره  پایان  در 
مین  ا ز  ا جتماعی  ا مسئولیت  لی  عا
خوزستان  فوالد  مدیرعامل  ابراهیمی 
و  سفیر  نشان  همچنین  شد.  تقدیر 
مروج مسئولیت اجتماعی به غالمرضا 
فوالد  عمومی  روابط    مدیر  فروغی نیا 

خوزستان اهدا شد.
پور  مهدی  ولی  است،  گفتنی 
شرکت  عمومی  روابط  مدیر  جانشین 
ز  ا یندگی  نما به  خوزستان  فوالد 
مدیرعامل و مدیر روابط عمومی، لوح 
و تندیس این جشنواره را دریافت نمود.

فوالد خوزستان موفق به دریافت باالترین نشان مسئولیت اجتماعی شد

کت   شر  : ن  نا ا جو ی  نیا د
پتو  تخته   ۵00 خوزستان  فوالد 
اندیکا  شهرستان  زلزله زدگان  به 

اهدا کرد.
به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
با  عمومی،  روابط   خبرنگار  از  نقل 
منطقه چلو  در  زلزله  وقوع  به  توجه 
از توابع شهرستان اندیکا و خسارت 
دیدن منازل مسکونی، با تاکید هیات 
مدیره شرکت فوالد خوزستان ۵00 
تخته پتو به خانواده های آسیب دیده 

اهدا شد.
بر  ه  عالو طبیعی  ی  یا بال

وقوع  از  ناشی  روانی  اختالالت  مالی،  خسارت های 
منظور  به  خوزستان  فوالد  دارد.  دنبال  به  را  حادثه 
کاهش آالم آسیب دیدگان از همان ساعات اولیه وقوع 

حادثه در منطقه حاضر شد. اهدای ۵00 تخته پتو تنها 
و  است  منطقه  به  شده  ارسال  کمک های  از  بخشی 
در آینده و با توجه به نیاز منطقه کمک های مختلفی 
گسیل داده می شود.مجموعه فوالد خوزستان همواره 

اجتماعی  مسئولیت های  انجام  در 
سال های  در  است.  بوده  پیشگام 
همچون:  مواردی  در  و  گذشته 
اهواز و دیگر  زلزله کرمانشاه، سیل 
سیل  خوزستان،  استان  شهرهای 
… نسبت  و  بلوچستان  و  سیستان 
و  نوع دوستانه  کمک های  اهدا  به 
اقدام  سنگین  و  سبک  تجهیزات 
زودتر  هرچه  که  امید  است.  نموده 
به  چلو  منطقه  روستاهای  شرایط 
حالت عادی برگردد و با کمک های 
نهادهای مختلف دغدغه ی ساکنین 

به حداقل برسد.
گفتنی است، اقدامات یاد شده با همکاری واحد 
فوالد  شرکت  اجتماعی  امور  و   ای  منطقه  ارتباطات 

خوزستان در حال انجام است.

شرکت  فوالد خوزستان در کنار زلزله زدگان اندیکا
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مبارزه کشتی آمریکا - ایران با حضور ۲۷ هزار تماشاگر

بلیت فروشی مبارزه کشتی آزاد آمریکا و ایران شروع شده است و انتظار 
می رود تمام بلیت ها از قبل به پایان برسد.

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از اسپورتال، بلیت فروشی دیدار دوستانه 
کشتی آزاد تیم های ملی آمریکا و ایران که 2۱ بهمن در آرلینگتون تگزاس 

برگزار می شود، آغاز شد.
پس از انقالب اسالمی ایران در سال ۱9۷9 روابط دو کشور کمرنگ 
شد. مورد استثنا، ورزشکاران و کشتی گیرانی هستند که از سال ۱998 هر 
از گاهی به دیدار یکدیگر رفته اند و از آن زمان تاکنون کشتی گیران آزاد 
آمریکایی ۱۷ بار در ایران حضور داشتند و ایرانی ها نیز ۱۶ بار در مسابقات 

داخل آمریکا شرکت کرده اند.
در مسابقات جهانی اخیر در اسلو، تیم های آمریکا و ایران با کسب سه 
مدال طال، به ترتیب مقام های دوم و سوم مسابقات تیمی را به خود اختصاص 
دادند. پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی ایران که پس از بازی های توکیو به این 
سمت رسید، گفت: تیم ملی ایران با قدرت تمام به دیدار آمریکا خواهد رفت.

این مسابقه در زمین بیسبال گلوب الیف فیلد برگزار می شود، جایی که 
تیم های دانشجویی از ایالت های اوکالهاما و آیووا که یکی از قوی ترین ها 
در مسابقات قهرمانی دانشگاه های ایاالت متحده محسوب می شوند، بر روی 
تشک رقابت می کنند. مربیگری این تیم ها بر عهده جان اسمیت، قهرمان 

دو دوره المپیک و تام برندز، قهرمان المپیک است.
بلیت فروشی این مبارزه شروع شده است و انتظار می رود تمام 2۷ هزار 

بلیت این مبارزه از قبل به فروش برود.

ظهرابی: کار هندبال در قهرمانی آسیا سخت است
مربی تیم ملی هندبال مردان گفت: کار ما در مسابقات قهرمانی مردان 

سرمربی  و  است  سخت  خیلی  آسیا 
برنامه  انجام  برای  کافی  زمان  جدید 

های تاکتیکی و تکنیکی اش ندارد.
خصوص  در  ظهرابی،  مسعود 
تمرینات و اردوهای تیم ملی هندبال 
مردان و اعزام تیم ملی به تورنمنت قطر 
اظهار کرد: خوشبختانه شرایط بازیکنان 
خوب است و آنها برنامه های تاکتیکی 
و تکنیکی مربی را به خوبی اجرا می 
کنند. قرار است 8 آبان به تورنمنت قطر 
برویم و در آنجا سه مسابقه با تیم های 
عربستان، کویت و قطر خواهیم داشت.

حضور  مورد  در  ادامه  در  وی 
لژیونرها در این تورنمنت گفت: فعال 

در این تورنمنت تنها سه لژیونر حضور خواهند داشت. افشین صادقی، سجاد 
استکی و پویا نوروزی نژاد در این اردو در کنار تیم هستند. قرار بود سعید 
حیدری راد هم در این تورنمنت تیم را همراهی کند اما به دلیل حضور در 
لیگ قهرمانان اروپا و همچنین لیگ رومانی امکان حضور ندارد و قرار است 

در اردوهای بعدی به تیم ملحق شود.
مربی تیم ملی در ادامه گفت: در حال بررسی سایر لژیونرها هم هستیم. 
چند تن از لژیونرها مشکالتی با باشگاه های خود دارند و سرمربی در حال 
بررسی است. اگر بخواهیم در مسابقات نتیجه کسب کنیم باید با یک تیم 
خوب و باتجربه اما توام با جوانگرایی که مد نظر فدراسیون هم هست حاضر 
ببینیم در مسابقات چه پیش  باید  شویم. اکنون این شرایط فراهم شده و 
انجام  توانایی  بازیکنان  قرار می گیریم و چقدر  آمد، در چه گروهی  خواهد 

تفکرات سرمربی را دارند.
وی در ادامه در خصوص ارتباط سرمربی با بازیکنان گفت: ارتباط بازیکنان 
با سرمربی خارجی خیلی خوب است و کال آنها با کادر فنی ارتباط تنگاتنگ 
و خوبی دارند. در تیم های بزرگ همیشه مربیان ممکن است با یک یا دو 
بازیکن ارتباط برقرار نکنند اما این مربی با همه ارتباط خوبی دارد و تمرینات 

هم به خوبی پیش می رود.
ظهرابی در خصوص گروه بندی و قرعه کشی مسابقات قهرمانی آسیا 
گفت: معموال قرعه کشی یک ماه قبل از مسابقات در کشور میزبان انجام 
می شود. تاکنون کشورهای عربستان، کویت، بحرین، امارات و از شرق آسیا 
کشورهای کره و ژاپن قطعی اعالم کرده اند که حاضر خواهند شد اما چین 
هنوز مشخص نیست که چه خواهد کرد.مربی تیم ملی هندبال مردان به زمان 
کم برای آمادگی تیم ملی اشاره کرد و افزود: کار ما در مسابقات قهرمانی 
مردان آسیا خیلی سخت است. سرمربی جدید با تفکرات خوب آمده اما زمان 
کافی برای انجام برنامه های تاکتیکی و تکنیکی او وجود ندارد. فدراسیون 
تالش می کند تا با حضور در تورنمنت های مختلف آمادگی بازیکنان باالتر 

رود و آنها بتوانند تفکرات سرمربی را در مسابقه اجرا کنند.
ظهرابی در پایان گفت: با توجه به اینکه سهمیه آسیا برای جهانی چهار 
یا پنج تیم شده است همه تیم ها با قدرت می آیند و در آسیا هم بجز قطر که 
مقداری باالتر از سایر تیم ها است هفت یا هشت تیم در یک سطح هستند 
و موفقیت تیم ها به نحوه تدارکات آنها بر می گردد. کار بسیار سختی است 
و امیدوارم در این دو سه ماه باقی مانده تا مسابقات بتوانیم تورنمنتها و بازی 

های تدارکاتی خوبی را انجام دهیم تا حسرت نخوریم.

تست دوپینگ یك رکابزن مثبت شد!
سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری مثبت شدن تست دوپینگ یکی از 

رکابزنان مطرح کشورمان را تایید کرد.
رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در 
گفتگو با خبرنگار مهر مثبت شدن تست دوپینگ یکی از رکابزنان را تأیید 
کرد و گفت: متأسفانه تست اول یکی از رکابزنان مطرح ایران که در اردوهای 

تیم ملی هم حضور داشته مثبت شده است.
وی افزود: این تست اردیبهشت ماه در حاشیه اردوی تیم ملی برای 
آمادگی به منظور حضور در المپیک گرفته شده و روز گذشته تأیید آن را دریافت 
کردیم. در حال حاضر وی تعلیق است و باید پس از اعتراض و بررسی مجدد 
نمونه دوم نام این رکابزن را اعالم کنیم. در حال حاضر با توجه به اینکه تنها 
نمونه اول مثبت شده و رکابزن ما معلق شده نمی توانیم نام او را ببریم مگر 

اینکه خود نادوی ایران نامش را اعالم کند.
سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری با تأیید اینکه این ورزشکار در لیگ 
برتر جاده ایران هم شرکت کرده است، گفت: بله این رکابزن در مسابقات لیگ 
برتر استقامت جاده هم حاضر بوده چرا که در آن زمان هنوز جواب تست وی 
نیامده بود. با توجه به اینکه در حال حاضر تنها تعلیق شده و محرومیت وی 
قطعی نیست نمی توانیم امتیازاتش در لیگ را حذف کنیم و باید صبر کنیم 

تا پاسخ قطعی بیاید.

روزهای سخت مسی در پاریس؛
PSG شروع انتقادات به فوق ستاره

نشریه اکیپ فرانسه عملکرد 
لیونل مسی در پاری سن ژرمن را 

زیر سوال برده است.
در تابستان اخیر بود که یکی 
اتفاقات نقل  از شوکه کننده ترین 
و انتقاالتی فوتبال طی سالیان اخیر 
بارسلونا  باشگاه  داد؛ جایی که  رخ 
اعالم کرد به دلیل مسائل مالی قادر 
نیست قرارداد فوق ستاره آرژانتینی 
خود یعنی لیونل مسی را تمدید کند 

و راه دو طرف باید به جدایی ختم شود.
بعد از قطعی شدن جدایی لیونل مسی از بارسلونا شایعات زیادی در 
در مورد آینده او مطرح شد اما نهایتًا همانطور که پیش بینی می شد برنده 
شش باره توپ طال به پاری سن ژرمن پیوست تا یک بار دیگر با دوست 

صمیمی خود یعنی نیمار هم تیمی شده باشد.
اما وضعیت لیونل مسی در پاری سن ژرمن مطابق انتظار پیش نرفته 
است. مصدومیت ها باعث شده که حضور همزمان او در کنار نیمار و کیلیان 
امباپه کاهش پیدا کند و از طرف دیگر هنگامی هم که آنها با هم در زمین 

حضور دارند نمی تواند انتظارات را برآورده کنند.
عالوه بر همه این ها مسی نتوانسته عملکردی که در بارسلونا ارائه 
می داد را در تیم فرانسوی نیز به نمایش بگذارد. در بارسا همه چیز حول 
مسی می چرخید اما در PSG او دو فوق ستاره دیگر را هم در خط حمله کنار 
خود می بیند که به ریتمی متفاوت از آنچه مسی به دنبالش است، نیاز دارند.

از طرفی بحث دیگری که در مورد لئو مسی وجود داشته به پست 
بازی او برمی گردد. مائوریسیو پوچتینو اکثراً از این بازیکن در سمت راست 
استفاده کرده اما این اعتقاد وجود دارد که مسی نمی تواند در این پست 
بهترین ورژن خود را به نمایش بگذارد و بهتر است آزادی عمل بیشتری 
به او داده شود؛ اتفاقی که الزم است پوچتینو در هفته های آتی روی آن 
به شکل دقیقی کار کند تا پاری سن ژرمن بتواند باالخره بهترین نسخه 

مسی را ببیند.
اما همه این مسائل باعث شده که کم کم موجی از انتقادات نسبت به 
لیونل مسی در فرانسه آغاز شود. در همین راستا نشریه اکیپ در شماره روز

جمعه خود تیتر اصلی اش را به مسی اختصاص داده است. این روزنامه 
با تیتر »باالخره یک شروع خوب؟« به انتظارات از لیونل مسی اشاره و 

ابراز امیدواری کرده که او برابر لیل نسخه مورد نظر خود را ارائه دهد.
همچنین در بخش دیگری از گزارش اکیپ آمده است: »لیونل مسی 
از زمان پیوستن به پاری سن ژرمن در تابستان امسال به عملکردی که 
در بارسلونا داشت، دست نیافته است. اکنون زمان نگرانی نیست، اما بی 

حوصلگی پیرامون او در حال افزایش است.”

مدافع لیورپول: صالح بهترین بازیکن جهان است
اندی رابرستون ضمن تمجید 
از محمد صالح او را بهترین بازیکن 

جهان دانست.
به گزارش دنیای جوانان و به 
نقل از تلگراف، محمد صالح در این 
فصل در ۱2 بازی برای لیورپول، ۱۵ 
گل به ثمر رسانده است، از جمله 
۱0 گل در 9 بازی لیگ برتر که در 

آخرین بازی در اولدترافورد هت تریک کرد.
اندرو رابرتسون، مدافع لیورپول می گوید که محمد صالح در حال 
حاضر »بهترین« بازیکن جهان است اما هم تیمی اش راضی نخواهد شد 

مگر اینکه بتواند فرم خود را تا پایان فصل حفظ کند.
رابرتسون به اسکای اسپورت نیوز گفت: من فکر می کنم نحوه بازی 
او در ابتدای این فصل  باورنکردنی بوده است. شما فقط می توانید او را در 
حال راه رفتن در زمین ببینید و او احساس می کند هر فرصتی که به دست 
می آورد را می تواند گل کند. چیزی که در مورد »مو« کمتر ارزیابی می 
شود میزان کار او است؛ روشی که او به ترنت )الکساندر-آرنولد( کمک می 
کند، روشی که او به دفاع از پشت سرش کمک می کند و همه چیزهایی 
شبیه به این. وقتی موقعیت ها را خلق می کند و گل می زند، وقتی از نظر 

ذهنی بسیار قوی است.
رابرتسون ادامه داد: او بازیکنی باورنکردنی است و من فکر می کنم 
ادامه  این روش   به  بهترین جهان است و می خواهد  او  در حال حاضر 
دهد. او این روش  را برای 9 یا ۱0 بازی نمی خواهد، کاری که تاکنون 
انجام داده است، بی نظیر بوده است. امیدوارم بتواند این کار را انجام دهد 
و کل فصل اینطور باشد زیرا این بهترین شانس را برای گلزنی و کسب 

جام به ما می دهد

با پرداخت 1۶ میلیون یورو؛
ژاوی سرمربی بارسلونا می شود

و  بارسلونا  باشگاه  اسطوره 
سرمربی فعلی السد قطر جدی ترین 
گزینه برای قبول هدایت کاتاالن ها 
است و آبی اناری ها در تالش هستند 
تا با پرداخت مبلغی بتوانند این مربی 

را از باشگاه السد خریداری کنند.
بارسلونا  متوالی  شکست  دو 
در الکالسیکو و پس از آن در برابر 

رایووایکانو، سران بارسلونا را بر آن داشت که رونالد کومان را برکنار کنند. 
امروز در هفته دوازدهم اللیگا مقابل  این در حالی است که کاتاالن ها 

آالوس قرار خواهند گرفت.
در حال حاضر سرجی بارخوان سرمربی تیم ب بارسلونا به طور موقت 
انتخاب  زمان  تا  بارخوان  بر عهده خواهد داشت.  را  تیم  فنی  مسوولیت 

سرمربی جدید، کاتاالن ها را هدایت می کند.
با این حال مسووالن بارسلونا گزینه های مختلفی را برای هدایت 
تیمشان مد نظر دارند که جدی ترین این گزینه ها ژاوی هرناندز کاپیتان 

اسبق بارسلونا و سرمربی فعلی السد قطر است.
او در نشستی خبری در واکنش به احتمال قبول هدایت آبی اناری ها 

اظهار داشت: فعال تمرکز روی کارم در باشگاه السد است.
با این حال مارکا نوشت که او روز به روز به نیمکت بارسلونا نزدیک 

تر می شود.
حضور ژاوی چقدر برای بارسایی ها آب می خورد؟

ژاوی در دو سال اخیر پس از پایان دوران بازیگری هدایت السد را 
بر عهده داشت اما در هنگام تمدید قرارداد با این تیم قطری در قراردادش 
ذکر کرده که در صورت داشتن پیشنهاد از بارسلونا می تواند با پرداخت 
مبلغی این باشگاه را ترک کند. با این حال او جلساتی را در این زمینه با 

مسووالن السد داشته است.
مارکا نوشت که حضور ژاوی برای بارسلونا ۱۶ میلیون یورو هزینه 

در بر دارد.
بارسا با ژاوی چقدر نسبت به بارسلونای کومان تفاوت دارد؟

ژاوی بازی مالکانه را در دستور کار تیم هایش قرار می دهد و گفته که 
تیم هایش باید از طریق بازی مالکانه به حریفان ضربه بزنند و از طرفی 
در ساختار دفاعی نیز تاکید بر حفظ توپ و بازیسازی از عقب زمین دارد.

پرسپولیس در ۱000 روز 
اخیر، تنها سه بار در ورزشگاه 
آزادی تسلیم شده تا یکی از 
ایران  لیگ  میزبانهای  خطرناک ترین 

لقب بگیرد.
در  گل محمدی  یحیی  شاگردان 
را  مازندران  نساجی  حالی موفق شدند 
شکست دهند که در ابتدای نیمه دوم، 
خرید  دو  همکاری  با  اسالمی  کریم 
مشهور این تیم یعنی مرتضی منصوری 
را  بازی  شد  موفق  شجاعی  مسعود  و 
پردامنه  حمالت  اما  بکشد  تساوی  به 
را  حریف  بعد  دقیقه   ۱0 تنها  قرمزها 
تسلیم کرد و سپس پرسپولیس توانست 
با کنترل جریان بازی، سه امتیاز شیرین 

را تصاحب کند.
نگی  خا ی  ز با نخستین  ین  ا
پرسپولیس در فصل جدید فوتبال ایران 
بود که مطابق با انتظار سرخپوشان با سه 
امتیاز همراه شد. حاال ۱4 بازی دیگر در 
ورزشگاه آزادی باقی مانده که 39 امتیاز 
حساس و سرنوشت ساز را در خود خواهد 
داشت؛ آنها امسال باتوجه به حکم کمیته 
ورزشگاه  از  خارج  بازی  یک  انضباطی 
آزادی مقابل سپاهان انجام می دهند اما 
دو بازی رفت و برگشت با استقالل سبب 

شده تا این خال پوشانده شود.
نساجی  برابر  پرسپولیس  پیروزی 
را  جالب  آماری  آزادی،  ورزشگاه  در 
 ۱2 کرد؛  وایرال  مجازی  فضای  در 
اما  خانگی.  ورزشگاه  در  متوالی  برد 
در  قرمزها  برای  مثبت  نکته  تنها  این 
نیست.  شان  میزبانی  محل  استادیوم 
فوق  عملکردی  ورزشگاه  این  در  آنها 
العاده برای حریفان داشته اند که بتوان 
ورزشگاه آزادی را یکی از ترسناکترین 
استادیوم های فوتبال ایران نامید؛ حتی 
با  فقط  صندلی هایش  که  روزهایی  در 

کارتن پالست و پرچم پر شده باشند.
بدون  پرسپولیس  بازی  ولین  ا
شهرخودرو  مقابل  در  تماشاگر  حضور 

که با پیروزی 3-۱ خاتمه یافت.
آمار  پیرامون  جستاری  ادامه  در 
را  خانگی  بازیهای  در  پرسپولیس 
می خوانید )با این توضیح که هر فصل 
فقط یکی از دربیها که قرمزها بر اساس 
قرعه میزبان بودند، مورد محاسبه قرار 

گرفته(:
 ، نکو ا بر یی  ا جد ن  ما ز ز  ا  .۱
پرسپولیس 3۱ بازی دیدار در ورزشگاه 
بازی   24 در  و  کرده  برگزار  آزادی 
در  پیروزی  یعنی  رسیده؛  پیروزی  به 
و  آهن  ذوب  جز  به  بازیها.   %۷۷.4۱
تساوی  نتیجه  به  بار  یک  که  سپاهان 
شدند،  برنده  هم  بار  یک  و  رسیدند 
تمام تیمها از تیغ تیز پرسپولیس در این 

ورزشگاه رد شده اند.

2. در دو سال اخیر پرسپولیس تنها 
سه شکست در ورزشگاه خانگی داشته. 
در هفته بیست و هشتم، ذوب آهن در 
یک بازی تشریفاتی موفق شد قرمزها 
را شکست دهد، در هفته یازدهم نفت 
مسجدسلیمان و در هفته پنجم سپاهان 
موفق شدند پرسپولیس را شکست دهند. 
به عبارتی پرسپولیس در حدود ۱000 
روز گذشته، تنها سه بار در خانه مغلوب 

شده است.
3. پرسپولیس در ۱۷ بازی متوالی 
خانگی شکست نخورده و در صورتی که 
این روند را تا پایان فصل ادامه دهد، به 
شکست  بدون  بازی   30 ویژه  رکورد 
قرمزها  که  صورتی  در  رسید.  خواهد 
در  پیروزی  درصد   ۷۷ میانگین  بتوانند 
خانه را حفظ کنند و به عبارتی در ۱3 
4 مساوی  و  برنده شوند  خانگی  بازی 
به دست بیاورند، با 49 امتیاز )باتوجه به 
کسب شش امتیاز در این فصل( شانس 

اول قهرمانی خواهند بود.
اخیر  فصل  دو  در  پرسپولیس   .4
توانسته 4۶ گل بزند که میانگین حدود 
۱.۵ گل در هر بازی است. جالب است 
بدانید مهدی ترابی )8( و احمد نوراللهی 
)۷( برترین گلزنان خانگی سرخها هستند 
وحید  دارند.  درصدی   32.۶ سهم  و 
امیری نیز شش گل زده و سومین گلزن 
مهدی  می رود.  شمار  به  قرمزها  برتر 
عبدی برترین مهاجم گلزن پرسپولیس 

۵ گل به ثمر رسانده است.
۵. پرسپولیس در ۱۷ بازی توانسته 
قابل  دفاعی  آمار  که  کند  کلین شیت 
قبولی برای این تیم محسوب می شود؛ 
به عبارتی بسته نگه داشتن دروازه در 
جالب  نکته  فصل.  این  مسابقات  اکثر 
در  پرسپولیس  شیت  کلین  آمار  اینکه 
را   8 عدد  بیست ویکم  و  بیستم  لیگ 
نشان می دهد و باید دید قرمزها در این 

فصل چه خواهند کرد.
تنها  مدت  این  در  پرسپولیس   .۶
 0.۵ حدود  میانگین  و  خورده  گل   ۱۷
و  استقالل  دارد.  را  بازی  هر  در  گل 
سپاهان تنها تیمهایی هستند که بیش 
از یک گل به پرسپولیس زدند و نکته 
مهم اینکه هیچ تیمی نتوانسته بیش از 
قرمزها  به  آزادی  ورزشگاه  در  گل  دو 
گل گهر،  شهرخودرو،  آهن،  ذوب  بزند. 
نفت MIS، پیکان، سپاهان، آلومینیوم، 
ماشین سازی، استقالل و فوالد تیمهایی 
دروازه  آزادی  ورزشگاه  در  که  هستند 

پرسپولیس را باز کردند.
۷. پرسپولیس در بدترین وضعیت 
یا  متوالی  شکست  دو  هیچگاه  خود، 
سه تساوی پشت سر هم در ورزشگاه 
آمار  ناامیدکننده ترین  نداشته.  آزادی 
از  پس  و  گذشته  فصل  یحیی   تیم 
خورد؛  رقم  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال 
جایی که تیمهای سپاهان و ذوب آهن 
توانستند پرسپولیس را در خانه متوقف 
کنند. همچنین تیم گابریل کالدرون در 
هفته هشتم و نهم، یک تساوی و یک 
نفت  و  سازی  ماشین  مقابل  را  باخت 

مسجدسلیمان رقم زد.
بار موفق شده  پنج  8. پرسپولیس 
حریفان را در ورزشگاه آزادی با سه گل 
 ،)2( شهرخودرو  سایپا،  دهد؛  شکست 
که  هستند  تیمهایی  گل گهر  و  تراکتور 
پرگل ترین باخت ها را مقابل این تیم تجربه 
کردند. نکته جالب درباره تراکتور این است 
که یک باخت 2-0 را هم در کارنامه دارد.
در  پرسپولیس  باخت  آخرین   .9
قبل  روز   44۷ به  آزادی  ورزشگاه 
برمی گردد. در ۷0۵ روز اخیر پرسپولیس 
تنها یک بار در ورزشگاه آزادی بازنده 
تا  است  کافی  عدد  دو  همین  بوده. 
حریفان این تیم بدانند چه کار سختی 
پیش  ایران  استادیوم  بزرگترین  در  را 

رو دارند.
۱0. اما آنچه که ورزشگاه آزادی را 
ترسناکتر می کند: هر فصل فوتبال ایران 
30 بازی دارد و پرسپولیس در 30 بازی 
خانگی اخیر خود، 23 برد و 4 مساوی 
امتیاز  شش  امتیاز.   ۷3 کرده؛  کسب 
ایران  فوتبال  رکورد  بهترین  از  باالتر 
در لیگ برتر. به عبارتی آنچه که سبب 
شده پرسپولیس بعد از برانکو همچنان 
بازیهای  در  موفقیت  شود،  قهرمان 
خانگی است که سبب شده لغزش های 
خارج از خانه هم بی اثر شوند. به عبارتی 
پرسپولیس تقریبا هیچ بازی مهمی را در 

ورزشگاه خانگی از دست نداده.
جدایی  از  بعد  سرخپوشان   .۱۱
پروفسور، تنها ۱0 بازی با حضور تماشاگر 
در ورزشگاه خانگی خود برگزار کردند و 
2۱ بازی خارج از این استادیوم داشتند. 
نکته جالب اینکه آنها در حضور تماشاگر 
۶0% بازیها را به سود خود خاتمه دادند و 
در ورزشگاه خالی 8۵.۷۱% بازیها را. باید 
توجه کرد که با افزایش داده، معموال باید 
این  اما در  بیاید  پایینتر  درصد موفقیت 
پرسپولیس  یعنی  است!  برعکس  مورد 
و  تساوی  دو  فقط  تماشاگران  بدون 
اصفهان  نمایندگان  برابر  شکست  یک 
فینال  در  باخت  از  بعد  تا  دو  داشته که 
بود و یکی در دیداری تشریفاتی.  آسیا 
این آمار می تواند با یک پژوهش جدی 

همراه باشد.
۱2. تمام این موفقیتها یک نکته 
ناامیدکننده تاسف آور برای پرسپولیس 
دارد: اقتدار این تیم در ورزشگاه خانگی 
این  در  آنها  که  افتاده  اتفاق  حالی  در 
مدت هیچ میزبانی آسیایی را نداشته اند! 
شاید اگر پرسپولیس می توانست در این 
مدت میزبان بازیهای آسیایی هم باشد، 
در  هم  را   ACL قهرمانی  عنوان  حاال 

کارنامه داشت.

1۲ برد متوالی در ورزشگاه آزادی؛

پرسپولیس؛ خطرناک ترین میزبان در برتر 

تیم امید ایران بعد از برتری 4 -0 
به  خود  بازی  دومین  در  نپال  برابر  در 
مصاف لبنان رفت و این تیم را هم با 

دو گل شکست داد.
تیم امید ایران در این بازی با این 
ترکیب به میدان آمد: علیرضا رضایی، 
یونس اکبرپور، میالد کر، سامان فالح، 
خدابنده  محمد  نژاد،  هاشمی  مهدی 
حسین  )کاپیتان(،  سلمانی  یاسین  لو، 
میرعلی  ا لموچی،  مهدی  نخودکار، 
در  بازی  این  برزگر.  آریا  و  صادقی 
ورزشگاه ملی شهر دوشنبه برگزار شد 
و ترکیب تیم امید ایران به نسبت بازی 
نخست چهار تغییر داشت از جمله بازی 
ابتدای مسابقه بود.  از  حسین نخودکار 
بازیکنی که در بازی با نپال زننده دو گل 

از 4 گل تیم امید ایران بود.
ایران که در بازی با نپال در نیمه 
نخست به گل نرسیده بود این بار خیلی 
زود به گل رسید و زننده این گل مهدی 
لموچی بود. این بازیکن در دیدار با نپال 
هم زننده گل نخست تیم امید بود. بعد از 
این گل انتظار می رفت تیم امید ایران 
زننده گل های بعدی باشد اما لبنان که 

می دانست با شکست در این دیدار همه 
امیدهای خود را برای صعود از دست می 
دهد تالش کرد پا به پای ایران بازی 
تیم  اما  باشد  داشته  و شانس گل  کند 
تیم   دفاعی  فاز  در  کیا  مهدی مهدوی 

خوبی نشان داد.
فرزان  بازی  این   ۶۷ دقیقه  در 
دقیقه  در  برزگر،  آریا  جای  به  دانا 
به جای  پور  حزباوی  امین  ۷9 محمد 
محمد   90 دقیقه  در  نخودکار،  حسین 
لموچی  به جای مهدی  مهدی محبی 
و حسین زواری به جای یاسین سلمانی 
وارد زمین شدند. تعویض های دقایق 
پایانی مهدی مهدوی کیا این بار هم 
جواب داد. در دقیقه 89 تیم امید ایران 
صاحب ضربه پنالتی شد که این ضربه 
توسط سامان فالح از دست رفت. ایران 
از  پنالتی  ضربه  هم  نپال  با  بازی  در 
دست داد که این ضربه توسط یاسین 
دست  از  امید  تیم  کاپیتان  سلمانی 
با  بازی  رفت  می  که  حالی  در  رفت. 
به  ایران  سود  به  صفر  بر  یک  نتیجه 
ایران  امید  تیم  کر  میالد  برسد  پایان 
را به گل دوم رساند تا امیدهای ایران 

با نتیجه بهتری نسبت به تاجیکستان، 
لبنان را شکست دهند. ایران در بازی 
پایانی 9 آبان به مصاف تیم میزبان می 
رود و در صورتی که این تیم را شکست 
دور  راهی  نخست  تیم  عنوان  به  دهد 

بعدی بازی ها می شود.
***

مهدوی کیا: تاجیکستان تیم خیلی 
خوبی است

سرمربی تیم امید ایران می گوید 
هدف ما در بازی با لبنان، کسب 3 امتیاز 

بود که به آن رسیدیم.
تیم  کیا سرمربی  مهدی مهدوی 
بر صفر   2 پیروزی  از  ایران پس  امید 
خود  مسابقه  دومین  در  لبنان  مقابل 
جام  انتخابی  های  رقابت  چارچوب  از 
ملت های امید های آسیا، در گفتگو با 
خبرنگاران اعالم کرد: فکر می کنم که 
از همان  بازی کردیم.  ما خیلی خوب 
اول بازی را خیلی خوب شروع کردیم. 
توانستیم  می  اول  دقیقه   ۱۵  ،۱0 در 
چند گل بزنیم. با پیش بینی که کرده 
به  اول  توانستیم در ۱۵ دقیقه  بودیم، 
گل برسیم. پس از آن نیز بازی را خیلی 

خوب اداره کردیم. ما به دنبال زدن گل 
باز هم یک  بودیم.  دوم  نیمه  در  دوم 
ضربه پنالتی را از دست دادیم. ولی در 
دقایق پایانی به گل سریدیم. هدف ما 
3 امتیاز بود که با یک بازی خوب به 

این 3 امتیاز رسیدیم.
عملکرد  از  آیا  اینکه  درباره  وی 
پاسخ  خیر،  یا  است  راضی  بازیکنانش 
تیم خیلی راضی هستم و بچه  از  داد: 
ها خیلی خوب بازی کردند. در هر دو 
نیمه بازی را کنترل کردیم. بیشتر بازی 
دست ما بود، ما بازی خیلی خوبی انجام 
دادیم، مالکیت توپ خیلی خوبی داشتیم 
و در نهایت هدفمان 3 امتیاز بود که به 

آن رسیدیم. 
درخصوص  مید  ا تیم  سرمربی 
بازی پایانی با تیم ملی تاجیکستان نیز 
گفت: فکر می کنم بازی خیلی خوبی 
خوبند،  تیم  دو  هر  چون  شد  خواهد 
تیم  چون  دارند.  خوبی  خیلی  تاکتیک 
ملی تاجیکستان تیم خیلی خوبی است 
و ما حتما به دنبال این هستیم که آن 
بازی را نیز ببریم. امیدوارم که بتوانیم 

آن بازی را نیز ببریم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

امید ایران ۲ - امید لبنان صفر؛

پنالتی هدر دادیم اما باز هم بردیم!
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دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گفت: در چند سال اخیر 
کتابخانه های عمومی رشد قابل مالحظه ای داشته و بیش از ۷00 
کتابخانه به ناوگان کتابخانه های عمومی کشور اضافه شده است.

علیرضا مختارپور عصر پنجشنبه درحاشیه افتتاح کتابخانه 
عمومی امام خامنه ای)مدظله العالی( که با حضور وزیر فرهنگ 
و ارشاد برگزار شد، اظهار داشت: کتابخانه های عمومی در این 
با  توانستیم  ما  و  کرده  پیدا  ای  فوق العاده  رشد  اخیر  چندسال 
نوسازی کتابخانه ها و افزودن بیش از ۷00 کتابخانه عمومی به 
ناوگان کتابخانه های عمومی کشور حرکت رو به رشدی  در این 

زمینه داشته باشیم.
وی افزود: شیوع بیماری کرونا موجب کندی این حرکت 
شد که امیدواریم با کاهش بیماری و واکسینه  شدن مردم دوباره 
این روند شدت خود را پیدا کرده و بتوان کتابخانه های عمومی را 
مکانی برای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و مورد استفاده مردم 

مخصوصا جوانان و نوجوانان قرار داد.
دبیرکل نهادکتابخانه های عمومی با اضافه کرد: در دولت 

این اهتمام بوجود آمده و شخص رییس جمهور و وزیر ارشاد هم 
این به این مقوله توجه جدی دارند و بی شک از این اخبار خوب 
و روشن چنین برمی آید که در سال های آینده در همه زمینه ها 

با رشد مواجه شویم.
سنندج نامزد پایتخت کتاب ایران

وی در ادامه اظهار داشت: امسال برای پایتخت کتاب پنج 
شهر نامزد نهایی شدند که شهر سنندج در میان این پنج شهر 

دومین رتبه را به ترتیب امتیاز دارد.
مختارپور یادآور شد: نتیجه نهایی اسفند امسال و طی مراسمی 
اعالم خواهد شد و امیدواریم که سنندج به عنوان پایتخت کتاب 

کشور انتخاب شود.
وی همچنین به افتتاح کتابخانه امام خامنه ای)مدظله العالی(

در سنندج اشاره کرد و گفت: امروز با افتتاح این کتابخانه اتفاق 
خاصی افتاد، اینکه دستگاهی مکان وسیعی را در اختیار کتابخانه 
عمومی قرار دهد که مردم بتوانند از آن استفاده کنند در نوع خود 

بی نظیر است.

۷00 کتابخانه به ناوگان کتابخانه ای کشور افزوده شد

پنجمین  هیات داوران   
شعر  دفتر  سال  کتاب  دوره 
 ) ر مین پو ا قیصر  ( ن  ا جو
برگزیدگان این دوره را اعالم و کتاب 
را  طالبی  پیمان  سروده  »ضمائم« 

شایسته جایزه ویژه شناختند.
به گزارش دنیای جوانان از دفتر 
شعر جوان، جایزه کتاب سال شعر دفتر 
جوان از سال 8۵ آغاز به کار کرد و بعد 
از یک دوره توقف از سال 8۷ به یاد 
قیصر امین پور )۱338 تا ۱38۶( شاعر 
نام آشنا، به کار خود ادامه داد. برگزاری 
این جایزه بعد از مدتی و از سال ۱389 
دفتر  وقت  عامل  مدیر  تغییر  دلیل  به 
عبدالملکیان(  )محمدرضا  جوان  شعر 
مدیریت  با   9۶ سال  از  و  شد  متوقف 

جدید )بیوک ملکی( برگزار می شود.
شاعران متولد سال ۶9 و ۶9 به 
چاپ  شعر  کتاب   99 سال  در  که  بعد 
از  آنها  آثار  ناشران  یا  خود  کرده اند، 
تا ۱۵ شهریور ۱400 وقت  22 خرداد 
داشتند با ارسال آثار خود )از هر کتاب 
چهار جلد( به دفتر شعر جوان در این 
که  کتاب هایی  کنند.  شرکت  جایزه 
ارسال  جایزه  این  در  شرکت  برای 
می شدند، باید مجموعه مستقل شاعر، 
چاپ اول و به خط و زبان فارسی بود. 
این آثار از بین ۵3 عنوان کتاِب ارسال 

شده به دبیرخانه انتخاب شده اند.
نام  اعالم  ضمن  هیات داوران 
کرده  منتشر  نیه ای  بیا برگزیدگان 
است. در این بیانیه آمده: هیأت داوران 
شعر  دفتر  سال  کتاب  دوره   پنجمین 
با سپاس  قیصرامین پور(  )جایزه   جوان 
از همت شاعران جوانی که آثارشان را 
به دبیرخانه جایزه ارسال کرده اند، پس 
از بررسی نزدیک به ۵0 اثر در مرحله 
اول و سپس23 مجموعه شعر راه یافته 
داوری، الزم می داند  نهایی  به مرحله 
شعر  برآیند  خصوص  در  را  زیر  نکات 
غالب  فضای  مشخصًا  و  ایران  امروز 

شعر جوان امروز یادآوری کند: 

ستی  م د د ی  کلیشه ها غلبه 
عروضی و نارسایی های آشکار زبانی

۱. هیأت داوران امیدوارانه معتقد 
چنین  ر  ا ستمر ا و  ری  ا برگز ست  ا
هنرهای  که  روزگاری  در  جایزه هایی 
دیگری مانند داستان نویسی و بارزتر از 
آن سینما، همزمان با رشد و شکوفایی 
مهم  ه های  یگا جا ند  نسته ا توا خود، 
کنند،  خود  آن  از  را  اعتبار  و  توجه 
بتواند به کمک شاعران و استعدادهای 
یگانه  همچنان  و  آمده  کشور  جوان 
شعر  تاریخی  جایگاه  ممتازبودن  و 
فارسی را به آنان که وارثان تازه نفس 
این هنر ملی ما هستند، یادآوری کرده 
برای  باشد  شفیق  همراهی  چه بسا  و 
باختگی  خود نوع  هر  ز  ا پیشگیری 
رسانه ای  هجوم  برابر  در  جوان  نسل 
بسیاری  در  خواه ناخواه  که  موجود، 
موارد، اعتبار و منزلت شعر فارسی را 
مناسبتی  و  مصرفی  کاالیی  ورطه   تا 

می کاهد.   و  فروکاسته 
ز  ا شکلی  می رسد  نظر  به   .2
هجمه های  بر  برا در  مرعوب شدگی 
نیز  و  نه ها  سا ر سالیق  گون  نا گو
که  مدت هاست  رش،  سفا تحمیل 
بسیاری  عرفی  تجربه   و  زیست  با 
همراه  امروز،  شعر  پدیدآورندگان  از 
آسیب هایی  آن  نتیجه   در  که  شده 

مانند کمرنگ شدن فردیت و تشّخص 
نیز  و  ساختار  به  کم توجهی  شاعرانه، 
شعر  یی شناسی  یبا ز ر  شکا آ ییر  معا
آشکار  نارسایی های  و  فارسی، سستی 
دم دستی  کلیشه های  غلبه   و  زبانی 
عروضی بر ظرایف برجسته و دیریاب 
داشته   پی  در  را   و...  شعر  موسیقایی 

است. 
هیأت  آمد،  آنچه  به  عنایت  با 
داوران بر خود فرض می داند به صراحت 
آثار  تمام  در  متأسفانه  شود  متذکر 
داوری شده، رگه ها و زمینه هایی آشکار 
و گاه پنهان از فهرست کاستی، ضعف 
و نابسامانی پیش گفته دیده می شود و 
وارثان  برای  که  نیست  مسأله ای  این 
داشته  اغماض  جای  ایران  ملی  هنر 
برگزیدگان  تعدد  است  بدیهی   باشد. 
در برخی رتبه ها به دلیل نزدیک بودن 
به  اختصاص یافته  نمرات  و  آثار  سطح 

آنها بوده است. 
برگزیدگان

داوران پنجمین دوره کتاب سال 
شعر جوان ، ابراهیم اسماعیلی اراضی، 
رمضانی  محمد  و  کاکایی  عبدالجبار 
راه  کتاب های  بررسی  از  فرخانی پس 
بندی  جمع  و  نهایی  مرحله  به  یافته 
زیر  ترتیب  به  را  برندگان  اسامی  آرا، 

اعالم می کنند:

 شعر در قالب کهن
برگزیده اول؛ کتاب هنوز ریحانه 

رسول زاده )نشر نزدیک تر(
کتاب  مشترک:  صورت  به  دوم 
این داستان ادامه دارد جواد افرا )نشر 
ایهام( و کوپه سعید مبشر )نشر ایهام(

 : ک مشتر ت  ر صو به  م  سو
ر  سبزوا آرزو  کوک  لب  کتاب های 
قهفرخی )نشر ایهام( و کعبه دیوارهای 
خانه توست محمد مهدی درویش زاده 

)نشر فصل پنجم(
شعر در قالب نوین

اول کتابی انتخاب نشد. 
شفیعی  مهران  شد  کتاب  دوم: 

)نشر سیب سرخ(
تو  تماشای  به  قلبم  کتاب  سوم: 

ایستاده حانیه بهرامی )نشر ایجاز(  
رویا  شاهدان  کتاب  تقدیری: 

طالسازفیروزی )نشر ایهام(
جایزه ویژه هیئت داوران

)نشر  پیمان طالبی  کتاب ضمائم 
نزدیک تر(

هدف دفتر شعر جوان از برگزاری 
این جایزه معرفی شعر و شاعر خوب به 
ارسالی محدودیتی  آثار  جامعه است و 
ندارند.  از نظر موضوع و قالب شعری 
همه کتاب های شعر چه در قالب های 
کهن و چه قالب های نوین، نیمایی و 
سپید در این داوری بررسی می شوند.

قیصر امین پور از شناخته شده ترین 
زیادی  آثار  که  است  معاصر  شاعران 
تنفس  ناگهان،  ینه های  آ جمله  ز  ا
زبان عشق، گل ها همه  دستور  صبح، 
دهه  سه  از  بیش  طی  اند  آفتابگردان 
فعالیت شاعری از او به جا مانده است. 
وی عالوه بر سرودن شعر و نویسندگی 
استاد دانشگاه نیز بود و جلسات مختلف 
بعد  ابتدا در حوزه هنری و  از  را  ادبی 
اداره  و  انداخت  راه  جوان  شعر  دفتر 
کرد. توجه به شاعران جوان و نوجوانان 
عالقه مند به شعر و هدایت آثار آنان از 
عمده فعالیت های زنده یاد امین پور بود.

 جایزه »قیصر امین پور« برگزیدگان خود را شناخت

»سرآغازها«؛ رمزگشایی از نقش زمین در شکل گیری تمدن ها
 »لوئیس دارتنل« در کتاب »سرآغازها« 
می دهد  توضیح  علمی  گزاره های  بر  تکیه  با 
که ساختار سیاره زمین چطور بر شکل گیری 

تمدن های انسانی تاثیر گذاشت.
آبی که در تن ماست روزگاری در رود 
نیل جاری بوده، با باران های موسمی بر هند 
است.  درنوردیده  را  آرام  اقیانوس  و  باریده 
کربن موجود در مولکول های آلی سلول های 
استخراج  از جو  گیاهانی که می خوریم  را  ما 
ما،  اشک  و  عرق  در  موجود  نمک  کرده اند. 
آهنی  و  ما  استخوان های  در  موجود  کلسیم 

که در خون ماست همه و همه از سایش صخره های پوسته زمین حاصل آمده و 
گوگرد موجود در مولکول های پروتئین مو و عضالت ما از دل آتشقشان ها فوران 
اولیه ای را هم که استخراج و فرآوری کرده ایم  کرده است. زمین برای ما مواد 
و وسایل و تکنولوژی هایمان را از آنها ساخته ایم فراهم آورده است؛ از تبرهای 
دستی زمخت در دوران پارینه سنگی گرفته تا کامپیوترها و گوشی های هوشمند 

امروزی. )ص. ۱۵-۱۶(
 لوئیس رایان دارتنل نویسنده و استاد علوم ارتباطات دانشگاه وست مینیسر 
بیشتر به نگارش کتابهای علمی از جمله دانش )20۱4( شناخته می شود. این نویسنده 
چهل ساله انگلیسی که مدرک کارشناسی خود را در رشته زیست شناسی دریافت کرد 
و در مقطع دکترا از رشته اخترزیست شناسی فارغ التحصیل شد، در سال 20۱8 کتابی 
به نام سرآغازها منتشر کرد که در آن ما را میلیاردها سال در تاریخ سیاره زمین به 
عقب برده و از اسرار شکل گیری زمینی که امروزه می شناسیم پرده برمی دارد. وقتی 
به جایی برسیم که در آن تاریخ به علم تبدیل می شود شبکه ای عظیم و در هم 
تنیده از ارتباطات را کشف خواهیم کرد که زیربنای دنیای مدرن هستند و ما را در 

مواجهه با چالش های پیش رو آماده می کنند.
کتاب سرآغازها در 9 فصِل مفصل توضیح می دهد که سیاره زمین چطور از 
کاشت اولین محصوالت کشاورزی گرفته تا تاسیس شهرهای مدرن بر شکل گیری 

تمدن های انسانی تاثیر گذاشت و در داستان بشریت نقش اول را ایفا کرد.
در فصل اول این کتاب می خوانیم که »کدام فرآیندهای سیاره ای در هدایت 
این فصل آمده است: رشد و  از  تکامل بشر دخیل بودند« )ص. 22(. در بخشی 
گسترش مراحل مختلف فناوری های ابزار ]...[ با دوره های مرکز گریزی تغییرات 
شدید اقلیمی همزمان اند. دوره های متغیر نه تنها ماهیت تکامل ما را تعیین کردند، 
بلکه گمان می رود چندین گونه ی انسان تبار را به خارج از زادگاهشان، به سوی 

اوراسیا، هدایت کردند )ص. 4۵(.
در بخشی دیگر می خوانیم: واپسین عامل زمین شناختی که شرایط یخچالی 
امروز را پدید آورد، شکل گیری برزخ پاناما بود. این خط باریک خشکی نیز که حائل 

میان آمریکای شمالی و جنوبی ست، بر اثر برخورد قاره ای پدید آمد )ص. ۷3(.
کوه سازی و متعاقبا فرسایش کوه ها و زایل شدن دی اکسید کربن جوی، زمین 
ساخت صفحه ای که جنوبگان را در قطب جنوب محبوس کرد، شکل گیری برزخ 
پاناما و تغییر الگوهای گردش اقیانوسی، رانه ی قاره ای که بخش اعظم خشکی 
ها را به یک نیمکره ]شمالی[ می راند؛ ترکیب همه این عوامل ما را به سمت شرایط 

یخچالی سوق داد. )ص. ۷4(
در سرآغازها می خوانیم که ساختار خون و مو و حتی سرنوشت صندوق های رای 
همگی نتیجه تشکیل زمین از چند صفحه عظیم و محرک و فرارسیدن عصرهای 
یخبندان است. دارتنل در این کتاب توضیح می دهد که چگونه برخورد قاره ها باعث 
خنک و خشک شدن زمین شد و این امر زمینه را برای رشد علف ها که اساس رژیم 
غذایی انسان ها بودند و جابه جایی این گونه در زمین فراهم کرد. در جای دیگری 
می خوانیم سنگالخی بودن سرزمین یونان عامل ایجاد دمکراسی در این کشور بود 
چون وجود پیاده نظام را برای مبارزات در این منطقه را الزامی می کرد و به آنها 

حق اظهارنظر درباره عملیات ها را می داد. 
کتاب سرآغازها؛ زمین چگونه به ما هستی بخشید با ترجمه سحر یوسفی و مانی 
پارسا در شمارگان ۱۱00 نسخه توسط فرهنگ نشر نو چاپ و روانه بازار شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
طرح حمایتی از هنرمندان و خبرنگاران

 در وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه شده است
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: طرح حمایتی از هنرمندان و خبرنگاران 
در این وزارتخانه تهیه شده و قرار است تسهیالت ویژه ای به اهالی فرهنگ، هنر 

و رسانه اعطا شود.
محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه سفر یک روزه خود به کردستان در گفت و گو 
اختصاصی با خبرنگار ایرنا با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در حمایت از اهالی 
فرهنگ، هنر و رسانه اظهار داشت: طرح حمایتی از هنرمندان و خبرنگاران را تهیه 
کردیم و قرار است تسهیالت ویژه ای به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه اعطا شود که 

بزودی جزئیات آن توسط مدیر صندوق اعتباری هنر اعالم می شود. 
وی اضافه کرد: در راستای کاهش و متعادل کردن قیمت کتاب هم برنامه 
هایی داریم که مهمترین آن ملی شدن صنعت نشر است که با تحقق آن وضعیت 

بازار چاپ و نشر نسبت به حال حاضر مطلوب تر خواهد شد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص برنامه این وزارتخانه در حوزه چاپ 
و نشر کتاب افزود : مهمتر از موارد مربوط به قیمت و خرید کتاب، کتابخوانی است 
که باید همه مروج این فرهنگ واال باشیم. وی اضافه کرد: تجهیز کتابخانه ها عامل 
مهمی در راستای ترویج کتابخوانی است و با اجرای این مهم افرادی که توانایی الزم 

برای خرید کتاب ندارند می توانند از این امکانات بهره مند شوند. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز پنجشنبه به منظور افتتاح بزرگترین کتابخانه 
عمومی مرکزی استان کردستان با عنوان کتابخانه امام خامنه ای)مدظله العالی( به 

این استان سفر کرده است.
به مساحت  زمینی  در  خامنه ای)مدظله العالی(  امام  مرکزی  کتابخانه عمومی 
سه هزار و ۵00 مترمربع در ۶ طبقه احداث شده و دارای بخش های مختلفی از جمله 
نشریات، نابینایان، ناشنوایان، سالن مطالعه آقایان و بانوان به صورت مجزا - بخش 

وی آی پی آقایان و بانوان و سالن مطالعه ویژه محققان است.
وب،  بر  مبتنی  بخش کالس های  تئاتر،  آمفی  سالن  جلسات،  سالن  گالری، 
مخزن کتاب، بخش مرجع، بخش دیداری و شنیداری، خدمات فنی، بخش گروهی 
اعضا و اتاق علم که برای اولین بار در کشور راه اندازی می شود از قسمت های دیگر 

کتابخانه مرکزی امام خامنه ای استان است.
دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان، تجدید پیمان با شهدای کردستان و 
قرائت فاتحه و نثار شاخه گل بر مزار شهدا و شرکت در آیین افتتاح کتابخانه مرکزی 
امام خامنه ای)مدظله العالی( سنندج از جمله برنامه های سفر یک روزه وزیر فرهنگ 

و ارشاد در کردستان بود.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

رای شماره ۱399۶0324002002024 مورخه ۱399/۱2/20 هیات  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای خسرو 
به شماره شناسنامه 3 و شماره ملی 3۵2۱02۶000  نیکنام فرزند غالمحسین 
صادره از دشتستان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 823۷/3۶ 
ملک  ثبت  حوزه  سه  بخش  در  واقع  اصلی   32۶۵ پالک  از  قسمتی  مربع  متر 
برازجان اراضی روستای ناخا خریداری شده از آقای غالمحسین نیکنام به ایشان 

واگذار گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قضایی )دادگاه( نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/08/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/08/23

حمیدرضا باقرپور -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱400/483۷ تاریخ ۱400/0۶/۱4 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهناز ملک 
محمدی فرزند علی اکبر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2۵0 
متر مربع قسمتی از پالک ۱۵ اصلی به شماره کالسه ۱399/۱088 واقع در اراضی 
خلیل شهر بخش ۱۷ شهر بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی :۱204۷24
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/0۷/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/08/08

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر -محمد مهدی قلیان

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱390/9/20 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: 
امالک متقاضیان واقع در قریه آبندانسر 48 اصلی بخش ۱۶

4۶۷0 فرعی به نام آقای جعفر اسدی قادیکالئی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱04/۵۶ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از آقای غالمرضا اسفندیاری مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 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 ۱3 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:۱2۱288۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/08/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/08/22

رحمت سلمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱390/9/20 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: 
امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهکال 4۷ اصلی بخش ۱۶

384۶ فرعی به نام خانم ناهید رسولی سفیدارگله نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 204/۶8 متر مربع خریداری 

مع الواسطه از آقای اسحق خسرویان قادیکالئی مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 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 ۱3 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 : ۱2۱2890 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/08/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/08/22

رحمت سلمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهي حصروراثت
فرزند    33224 شناسنامه  شماره  به  تورانسرائی  پور  حسن  زهرا  خانم 
توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست  شورا  این  از  غالمعلی 
تاریخ  تورانسرائی فرزند حسنعلی در  پور  داده که شادروان غالم علی حسن 
به  مرحوم  ان  ورثه  و  است  نموده  فوت  سنگر  شهرستان  در   ۱400/0۵/۱۱
غالمعلی  فرزند  تورانسرائی  پور  حسن  اند:۱-بهمن  شده  تعرفه  ذیل  شرح 
نسبت   ۶۵39302029 ملی  شماره  و   ۱3۵4/0۵/0۱ متولد   ۶۶9 به ش ش 
متولد   33224 به ش ش  فرزند غالمعلی  تورانسرائی  پور  پسر2-زهرا حسن 
۱3۵۷/08/0۱ و شماره ملی 2۵9۱۱۷4۱2۱ نسبت دختر3-فاطمه حسن پور 
تورانسرائی فرزند غالمعلی به ش ش ۱۶ متولد ۱3۶۵/03/۱۶ و شماره ملی 
به  ابراهیم  فرزند  نشرودکلی  شهیدی  دختر4-صدیقه  نسبت   ۶۵39938209
نسبت همسر   ۶۵39۷89904 ملی  و شماره   ۱33۵/04/03 متولد   ۵ ش ش 
به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست 
درخواست  مفاد    0000۵2۵ شماره  به  ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و 
و  دارد  اعتراض  هرشخصي  چنانچه  نماید  مي  آگهي  نوبت  دریک  را  مزبور 
به دفتر  تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه  از  باشد  او  نزد  از متوفي  یا وصیتنامه 
اینصورت گواهي  نماید در غیر  شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم سنگر

مفقودی
به   ۱38۶ مدل   40۵ تیپ  پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک 844 س 2۶-ایران۷۶ به شماره موتور 
۱248۶۱۱۶۷۶2 به شماره شاسی 4043۵4۵2 متعلق به مریم دادخواه لولمانی 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

فقدان 
مدرک تحصیلی آقای مهدی مهدی فر   با شماره شناسنامه 30۷2فرزند 
احمد متولد ۱3۶۷  صادره ازسرخس  دررشته الکتروتکنیک برق صنعتی  مقطع 
کاردانی  پیوسته در نظام اموزش تمام وقت از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند   
و تاریخ فراقت از تحصیل ۱388/۱2/0۵ معدل ۱3/۶2 گذرانیده و  مفقود  گردیده 
است. و فاقد اعتبار می باشدو  از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک تحصیلی را 

به دانشگاه آزاد اسالمی واحد  بیرجند   تحویل داده شود
مرحله سوم

)آگهي مزایده(
نوبت اول

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل در نظر دارد به استناد مجوز 
کمیسیون ماده 2 به شماره 00۱4 – 00– ۷۵  نسبت به فروش یک 
دستگاه خودروي سمند دوگانه سوز مدل ۱39۱ از طریق مزایده عمومي 
اقدام نماید. عالقمندان مي توانند جهت بازدید از خودروی مذکور از تاریخ 
بعثت،  اداری  اردبیل، مجتمع  آدرس  به  لغایت ۱400/8/23  آگهي  درج 
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

مترجم  آل رسول  عبدالحسین   
ران  پایه گذا ز  ا پیشکسوت،  ناشر  و 
انتشارات کتاب  انتشارات نیل و مدیر 

زمان درگذشت.
ز  ا نان  جوا دنیای  گزارش  به 
یی،  مرا ا اسداهلل  م  ینستاگرا ا صفحه 
لحسین  ا عبد  ، ه یسند نو و جم  متر
آل رسول )متولد ۱303( ناشر و مترجم 
ایرانی و از پایه گذاران انتشارات نیل و 

انتشارات کتاب زمان بود. مدیر 
از جمله آثار او می توان به مردی 

مطالعه  چگونه  فصل ها،  تمام  برای 
زمان  کتاب های  مجموعه  و  کنیم 

اشاره کرد.
مردی برای تمام فصل ها نوشته 
رابرت بالت و چگونه مطالعه کنیم، تا 
دانشجوی موفقی شویم اثر اوتیس د. 
فرو و موریس ا. لی از ترجمه های او 
وی ژه  زم ان:  ک ت اب  همچنین  هستند. 
ن ی چ ه، کتاب زم ان: وی ژه ه ای ن ری ش ب ل، 
ی اش ار ک م ال، ک ت اب  وی ژه  ک ت اب زم ان: 
زم ان: وی ژه ژان پ ل س ارت ر، ک ت اب زم ان:

ناشر پیشکسوت درگذشت و  عبدالحسین آل رسول مترجم 
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ل ع
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ف

تصویری دیده نشده از رهی معیری در کنار مزار حافظ
اختصاصی دنیای جوانان

تویی مهر و منم اختر
که می میرم چو می آیی

رهی معیری

نداری غیر از این عیبی که می دانی که زیبایی خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی 

که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مایی من از دلبستگی های تو با آیینه دانستم  

تو شمع مجلس افروزی تو ماه مجلس آرایی به شمع و ماه حاجت نیست بزم عاشقانت را 

تویی مهر و منم اختر که می میرم چو می آیی منم ابر و تویی گلبن که می خندی چو می گریم 

بهار شادی انگیزی حریف باده پیمایی مراد ما نجویی ورنه رندان هوس جو را  

میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی مه روشن میان اختران پنهان نمی ماند  

دلی بر حال زار من نبخشد تا نبخشایی کسی از داغ و درد من نپرسد تا نپرسی تو 

خرد منع من از عشق تو فرماید چه فرمایی مرا گفتی: که از پیر خرد پرسم عالج خود 

مگر ای اشک غم امشب تو از دل عقده بگشایی من آزرده دل را کس گره از کار نگشاید  

که با این ناتوانی ها به ترک جان توانایی رهی تا وارهی از رنج هستی ترک هستی کن 
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جنگ جهاني هومن سیدي در راه است!

جهانی  جنگ  سینمایی  فیلم 
سیدی  هومن  کارگردانی  به  سوم، 
این روزها در حال فیلمبرداری است. 
این فیلم به نویسندگی هومن سیدی، 
و  جعفریان  آزاد  و  وزیردفتری  آرین 
هومن  تهیه کنندگی  و  کارگردانی 

سیدی این روزها در شمال کشور در حال 
فیلمبرداری است. این اولین تجربه تهیه کنندگی سیدی است و محسن 
تنابنده، ندا جبرئیلی، مهسا حجازی، نوید نصرتی، لطف اهلل سیفی و حاتم 
مشمولی از جمله بازیگرانی هستند که در آن به ایفای نقش پرداخته اند. 
جنگ جهانی سوم با سرمایه گذاری صددرصدی نماوا در حال تولید است 

و اولین تجربه پلتفرم ها در فیلمسازي.
 در خالصه داستان این فیلم آمده من همونی هستم که لباس تنت 

کرد، آدمت کرد، بهت بها داد، من همونم...

احمد بهرامي داور جشنواره کارتاژ شد

ایرانی  فیلمساز  بهرامی  احمد 
دومین  و  سی  رقابتی  بخش  داور 
دوره جشنواره بین المللی فیلم کارتاژ 
شد. سی و دومین دوره جشنواره بین 
المللی فیلم کارتاژ از تاریخ 30 اکتبر 

در  آبان   ۱۵ تا   8 با  مصادف  نوامبر   ۶ تا 
شهر تونس برگزار می شود و احمد بهرامی 

فیلمساز ایرانی داور بخش رقابتی این جشنواره است.
 ترکیب کامل هیات داوری این جشنواره عبارتند از انزو پروچلی از 
اتیوپی، طارق الشناوی از مصر، هوجی فورتونا  از  ایتالیا، جسیکا فبیوال 
از تونس و  از مراکش، سفیان بن فرحات  السید  از آنگوال، داوود اوالد 

احمد بهرامی از ایران. 
نیز در بخش  همچنین فیلم دشت خاموش، ساخته احمد بهرامی 

سینمای جهان این جشنواره به نمایش درمی آید.

جشن حافظ ۲9 آبان ماه برگزار خواهد شد

مجله  مسئول  مدیر  معلم،  امید 
حافظ  جشن  دبیر  و  تصویر  دنیای 
جشن  دوره  یکمین  و  بیست  گفت: 
تصویر  دنیای  تلویزیونی  و  سینمایی 
)تندیس حافظ( روز بیست و نهم آبان 

برگزار خواهد شد. داوری این دوره از جشن 
حافظ آغاز شده است و به سنت همیشگی 
در 2 رشته سینما و تلویزیون آثار داوری می شوند. سریال های پخش شده 
پس از نوروز سال 99 در شبکه های تلویزیونی صداوسیما یا سامانه های 
باشد، مورد  پایان رسیده  به  آبان ۱400  نیمه  تا  آنها  آنالین که پخش 

بررسی قرار خواهند گرفت.
 در بخش سینما، فیلم هایی که از نیمه اردیبهشت سال 99 تا نیمه 
آبان ۱400 در سالن های سینما یا سامانه های پخش آنالین عرضه شده 

باشند، داوری می شوند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

مسعود نقاش زاده دبیر جشنواره فجر شد

وزیر  معاون  خزاعی،  محمد 
رئیس  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
سازمان سینمایی کشور طی حکمی 
دبیر  سمت  به  را  نقاش زاده  مسعود 
فجر  فیلم  جشنواره  دوره  چهلمین 
نقاش زاده،  مسعود  کرد.  منصوب 

مدیران  از  و  دانشگاه  استاد  کارگردان، 
مطالعات  دکترای  درجه  دارای  وی  است.  کشور  سینمایی  و  فرهنگی 
هنر، کارشناسی ارشد سینما و کارشناسی کارگردانی فیلم است و سابقه 
مدیریت به عنوان معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی، مدیر کل امور 
برنامه ها و مشاور عالی مرکز سیما فیلم، معاون آموزش و پژوهش خانه 
سینما و معاون تامین و تولید موسسه رسانه های تصویری را داشته است. 
این سمت چندسال در اختیار ابراهیم داروغه زاده بود که همواره حواشي 

زیادي را همراه داشت.
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تاالر دهلوي افتتاح شد...

حسین علیزاده: استاد دهلوي مناسب ترین گزینه 
برای بخشیدن اعتبار و احترام به موسیقی ایران بودند

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

کار  به  آغاز  و  گشایش  آیین 
جمعی  حضور  با  دهلوی  تاالر  رسمی 
ایران  موسیقی  برجسته  هنرمندان  از 
رثای  در  علیزاده  حسین  سخنان  و 
شب  دهلوی  حسین  زنده یاد  استادش 
بنیاد  پنجم  پنجم  طبقه  در  گذشته 

رودکی برگزار شد.
در بخش ابتدایی برنامه ویدئویی 
از فرآیند تبدیل کردن سالن طبقه پنجم 
حرفه ای  تاالر  یک  به  رودکی  بنیاد 
به  ارکستری  اجراهای  ویژه  موسیقی 
انزابی پور،  ارد  سپس  و  درآمد  نمایش 
صدابردار برجسته گزارشی از ویژگی های 
فنی و کم نظیر این تاالر برای حاضران 
ارائه داد و از مدیریت بنیاد رودکی در به 
سرانجام رساندن این پروژه تقدیر کرد. 
در ادامه نوبت به مهدی افضلی، مدیر 
رودکی  هنری  و  فرهنگی  بنیاد  عامل 
رسید تا از سختی ها و شیرینی های کار 
تالش های  به  اشاره  با  افضلی  بگوید. 
خود و مجموعه همکاران معاونت هنری 
وزارت ارشاد و بنیاد رودکی برای فراهم 
ارکسترها گفت:  پیشرفت  کردن زمینه 
تامین  هدف  با  دهلوی  تاالر  »افتتاح 
محلی برای تمرین یا ضبط آثار حرفه ای 
از جمله فعالیت های بنده و همکارانم در 

این دو سال بوده است. نبودن فضایی 
کیفی و مناسب از موانع جدی پیشرفت 
ارکسترها بود. از این رو، برای ما کیفیت 
تاالر دهلوی بسیار اهمیت داشت و من 
گمان نمی کردم این فضا با این کیفیت 
بسیار  فضایی  شود؛  بهره برداری  آماده 
حرفه ای که استادان برجسته و سرشناس 
موسیقی ایران بر آن مهر تایید زده اند.«

دیگري  بخش  در  افضلی  مهدی 
رودکي  بنیاد  درباره  خود  سخنان  از 
اضافه کرد: پیش از این اگر قرار بود دو 
ارکستر ما یعنی ملی و سمفونیک اجرای 
همزمان داشته باشند، فضا کم داشتیم و 
همین امر بر اختالف ها دامن می زد. این 
سالن در طبقه پنجم بنیاد قبال کاربرد 
موثر نداشت و تبدیل کردن به فضایی 
سازمان  در  هم  آن  می بینید  امروز  که 
علی  مرحوم  بود.  سخت  بسیار  اداری 
بنیاد  کرد  تالش  بسیار  هم  مرادخانی 
رودکی مدیریت این سالن را در دست 
و  توفیق نصیب من  بگیرد و سرانجام 
با همکاری دوستان  همکارانم شد که 
در وزارت ارشاد و معاونت هنری موانع 
اداری رفع شود. امروز هم خوشبختانه 
پس از 20 سال تالش توانستیم این فضا 

را در اختیار بگیریم.
مدیر عامل بنیاد فرهنگی و هنری 
خود  کوتاه  سخنان  پایان  در  رودکی 

گفت: شاید یکی از مهمترین بخش های 
کار ما تأمین اعتبار ایجاد این فضا بود. 
هزینه بر  کردن  حرفه ای  کار  که  چرا 
است و دوستان بنده در سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت فرهنگ ارشاد یاری 
و  بهینه  شکلی  به  فضا  این  تا  کردند 
جامع از این پس به بهره برداری برسد. 
امیدوارم بتوانیم گام هایی موثرتر برای 
ارکسترها برداریم و گرچه واقعا تا نقطه 
مطلوب فاصله فراوان داریم اما انصافا تا 
امروز خالصانه تالش کرده ایم مشکالت 
ارکسترها از جمله قراردادها، نظام مالی 
عامل  مدیر  کنیم.«  ساماندهی  را  و... 
علیزاده  حسین  استاد  از  رودکی  بنیاد 
نامگذاری  پیشنهاد  که  کرد  تشکر  هم 
تاالر را داد و به این ترتیب یاد و خاطره 
استاد دهلوی تا ابد در مجموعه رودکی 

زنده خواهد ماند.
دهلوی  هومن  برنامه،  ادامه  در 
به نمایندگی از پدر نامدار خود و دیگر 
اعضای خانواده روی صحنه آمد و در 
خوشحالی  ابراز  ضمن  کوتاه  سخنانی 
به  آغاز  پروژه  رسیدن  سرانجام  به  از 
کار تاالر دهلوی با پیگیری های استاد 
علیزاده گفت: قلبا خوشحالم از این اتفاق 
اما کاش در دوران زنده بودن پدر تاالری 
به نام ایشان افتتاح می شد تا شاید اندکی 

از رنج بیماری پدر کم شود.

فرزند استاد دهلوی ابراز امیدواری 
کرد در تاالری به نام پدرش مزین شده، 
رویدادهایی شایسته در حوزه موسیقی 

ایران رخ دهد.
آخرین  ده  علیزا حسین  د  ستا ا
تاالر  کار  به  آغاز  مراسم  سخنران 
که  بود  رودکی  بنیاد  در  دهلوی  استاد 
ستایش  به  خود  گفته های  تمام  تقریبا 
حسین  نام  او  داد.  اختصاص  استادش 
عشق،  واژه های  زنده کننده  را  دهلوی 
مسئولیت پذیری و پشتکار در وجود خود 
دانست و گفت: واژه استاد برای حسین 
او این  دهلوی کم و نکته مهم درباره 
است که چگونه پشت یک چهره بسیار 
جدی تا این اندازه عاطفه و لطافت وجود 
دارد. حسین دهلوی اولین اثر ارکستری 
خود سبکبال را سال 32 ساخت که من 
می بینیم  امروز  و  داشتم  دو سال  فقط 

این اثر برای آن دوران شاهکار است.
برجسته  نده  ز ا نو و  ز  هنگسا آ
موسیقی ایرانی، استاد علیزاده در ادامه 
سخنان خود افزود: دیگر نکته مهم در 
وجود دهلوی اثری بود که او در جامعه 
اول  سال های  می گذاشت.  موسیقی 
دوران حضور ما در هنرستان موسیقی، 
جایگاه این هنر در جامعه چندان مناسب 
نبود و بیشتر مصرفی و بازاری بود. از این 
رو، هنرستان ها به تنهایی نمی توانستند 

در جامعه نظم و احترام برای موسیقی 
برای  دهلوی  انتخاب  این  اما  بیاورند 
مدیریت هنرستان موسیقی بود که فضا 
را به شدت دگرگون کرد. از نظر من او 
مناسب ترین گزینه برای بخشیدن اعتبار 
و احترام به موسیقی ایران بود و رسالت 
و مسئولیتی در خود احساس می کرد که 

این وظیفه را پذیرفت.
حسین علیزاده با اشاره به پیشینه 
درس خواندن خود در دبستانی در بازار 
گفت: با توجه به شرایط فرهنگی بازار 
نمی شد در مدرسه ما موسیقی کار کرد 
و فکر می کردم هنرستان موسیقی هم 
همان شرایط را دارد. با ورود به هنرستان 
موسیقی شاید حتی دو هفته هم نشد که 
فهمیدم کجا هستم و شیوه راه رفتن و 
حرف زدن من هم عوض شد. با اینکه 
هنوز بلد نبودم ساز بزنم، به آن بسیار 
احترام می گذاشتم و ساز را برتر از خود 
من  که  نبود  مواردی  اینها  می دیدم. 
سابقه تربیتی در آن داشته باشم و همه 
از طریق  در زمانی کوتاه در هنرستان 
کسی به من تازه وارد آموزش داده شد 

که به حق آنجا نشسته بود.
این استاد نامدار درباره وجه تسمیه 
نام  بهشت هم چنین گفت: من بعدها 
گذاشتم.  بهشت  را  موسیقی  هنرستان 
می شد  باز  آن  درهای  وقتی  چون 

فرشتگانی چون هوشنگ ظریف، فرهاد 
وارد  و...  بنان  فخرالدینی، غالمحسین 
با  مل  نسل  هنرمندان  و  ما  می شدند. 
بهشت  موسیقی  هنرستان  در  حضور 
خود را رفته ایم و دیگر نگران آخرتمان 
معنای  به  را  بهشت  چون  نیستیم، 
دهلوی  حسین  چون  رهبری  با  واقعی 

تجربه کردیم.
حسین علیزاده با تقدیر از مهدی 
در  رودکی  بنیاد  عامل  مدیر  افضلی، 
وقتی  افزود:  موسیقی  به  دادن  اهمیت 
حسین دهلوی در هنرستان موسیقی به 
می تواند  می شود،  گمارده  مدیر  عنوان 
الگویی برای جامعه باشد. اکنون خیلی از 
مسئوالن ما ممکن است در حوزه کاری 
خود تخصص نداشته باشند ولی حسن 

همین  مثل  کنند.  تالش  و  دارند  نیت 
آقای افضلی که در موسیقی تخصص 
ندارد ولی شاهد بوده ایم چقدر به عنوان 
یک ایرانی و فردی که به فرهنگ ایران 
اهمیت می دهد و ایران را دوست دارد 
تالش کرده اثر خوب بگذارد. متأسفانه 
در ایران حضور مسئوالن به چهار سال 
هم نمی کشد و این امر باعث می شود 
تداوم  گرفته اند،  پیش  در  که  کاری 

پیدا نکند.
رونمایی از کتاب خسرو و شیرین 
اپرا در چهار پرده، از مجموعه گنجینه 
کوشش  )به  رودکی  نت نوشته های 
بانو  حضور  با  صاحب نسق(  کیاوش 
دهلوی  استاد  همسر  اصالنی،  سوسن 
معاونت  سرپرست  شالویی،  محمود  و 

هنری وزارت ارشاد از دیگر بخش های 
از  قطعه   3 اجرای  با  که  بود  برنامه 
رسید.  یان  پا به  استاد  ساخته های 
گل  سرود  و  دل  گفتگوی  سبکبال، 
در برنامه افتتاح تاالر دهلوی اجرا شد 
مازیار  ارکستر،  رهبر  گوران  آرش  که 
ظهیرالدینی کنسرت مایستر و مجتبی 

عسگری خواننده آن بودند. 
داریوش پیرنیاکان، نادر مشایخی، 
فریدون شهبازیان، حمیدرضا نوربخش، 
شهرام صارمی، فردین خلعتبری، هادی 
منتظری، میرعلیرضا میرعلی نقی و... از 
موسیقی  حوزه  سرشناس  چهره های 
به کار  آغاز  بودند که در مراسم  ایران 
تاالر دهلوی در طبقه پنجم بنیاد رودکی 

حضور داشتند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

را  کمدی  آثار  در  حضور  تجربه 
است  اولین بار  برای  این  اما  داشته 
و  کودک  ویژه  مجموعه  یک  در  که 
سام  می کند.  فرینی  نقش آ نوجوان 
نقش  ایفاگر  نارگیل  سریال  در  نوری 
است.  سه ماه  شهر  ملکه  درباره  وزیر 
فضای  در  خیالی  کاراکترهای  از  یکی 
این  مجموعه.  این  رازآلود  و  افسانه ای 
نمایش  شبکه  سریال  اولین  سریال، 
خانگي در ژانر کودک به شمار مي رود 
و از این رو اهمیت زیادي دارد چرا که 
موفقیت این اثر مي تواند مشوق خوبي 
براي ادامه راه تولیدکنندگان این ژانر در 
شبکه خانگي باشد. با سام نوري همراه 
شدیم تا بیشتر درباره تجربه حضورش 

در سریال نارگیل بدانیم...

-نارگیل برای گروه سنی کودک 
و نوجوان ساخته شده است. به عنوان 

در  حضور  تجربه  بیشتر  که  بازیگری 
این  از  داشتید،   را  بزرگسال  کارهای 

پروژه بگویید؟
برای  بسیار  نارگیل  در  *حضور 
من لذت بخش بود و واقعا به من خوش 
گذشت. هم بازگشتی بود به  شور و حال 
دوران کودکی که به راحتی می توانستیم 
هم  بگذرانیم.  خوش  و  بکشیم  نفس 
شانس حضور در یک پروژه کودک را 
که  می خواست  دلم  خیلی  کردم.  پیدا 
کنم  بازی  خوب  کودک  کار  یک  در 
و این شانس را پیدا کردم که با آقای 
صالحی و آقای عامریان در این سریال 
من  رویای  کنم.  کسب  را  تجربه  این 
معتقدم  شد.  محقق  نارگیل  با  به نوعی 
تمامی هنرمندان کشور چه بازیگر و چه 
دیگر هنرمندان، همه و همه باید برای 
کارهای کودک و نوجوان تالش کنند. 
این کمک  و  ما همگی سهیم هستیم 
به شکل گیری نسل آینده کشور است.

-این تصور درست است که برخی 

هنرمندان و بازیگران نسبت به حضور در 
پروژه های کودک و نوجوان گارد دارند 
و سطح این آثار را در شأن کارنامه خود 

نمی دانند؟
باشد.  ینگونه  ا نمی کنم  *فکر 
کارهای  در  که  افرادی  همه  باالخره 
فرهیخته  افراد  از  دارند  حضور  هنری 
خود  جامعه  دغدغه  و  هستند  جامعه 
حوزه  فعاالن  از  کدام  هر  دارند.  را 
فرهنگ و هنر در نهایت می خواهم از 
حوزه فعالیت مان دستمان را بلند کنیم 
و روح مخاطب را تلنگری بزنیم. تمام 
شده  اگر  حتی  که  است  این  کارمان 
یک لبخند بر روی لب کسی بنشانیم 
و فکری هم در ذهن مردم ایجاد کنیم. 
این نهایت بردی است که ما در کارمان 
باشیم و فکر می کنم  می توانیم داشته 
کار  حوزه  این  در  که  کسانی  همه 
می کنند چنین دغدغه ای دارند. ممکن 
است کسی این دغدغه را داشته باشد 
که شاید از پس کار کودک برنیاید اما 

گاردی وجود ندارد…

برای  سختی  حوزه  اساسا  -یعنی 
فعالیت است...

من  خود  است.  سخت  *بسیار 
شخصا فکر نمی کردم کار کودک تا این 
اندازه نیازمند پیش نیازهای جدی باشد. 
وقتی وارد این حوزه شدم دیدم از آنچه 
است.  سخت تر  بسیار  می کردم،  تصور 
نیاز به دقت بسیار باالیی دارد. این یک 

انتخاب شخصی است که هنرمندی وارد 
این حوزه شود اما پیشنهادم این است 
هنرمند  ذکات  یا  مالیات  به عنوان  که 
بودن، بهتر است هر هنرمندی در حوزه 
کودک هم کار و تالش کند. باید در این 
عرصه کوشا باشیم. اکثر بازیگران بزرگ 
دنیا و ایران از ژانر کودک برخاسته اند. 
همگی در ژانر کودک کوشا بودند و در 

خانم  کرده اند.  جدی  فعالیت  مقطعی 
آقای  عبدی،  اکبر  آقای  حاجیان،  آزیتا 
پرستویی  پرویز  شریفی نیا،  محمدرضا 
و خیلی دیگر از بزرگان بازیگری ایران 
کشور  این  فرهنگ  برای  امروز  که 
کوشا هستند، همگی در ژانر کودک و 
نوجوان بسیار فعال و پویا بوده اند. این 

جزو افتخارات کشور ما است.

-نارگیل جزو معدود آثار کودک و 
نوجوان در شبکه نمایش خانگی است 
این حوزه ضعیف عمل کرده ایم.  و در 
ند  می توا نارگیل  یا  آ مسیر  این  در 

راهگشا باشد؟
شبکه های  هیم  بخوا گر  ا *ما 
نمایش خانگی را در نظر بگیریم،  باید 
فراموش کنیم در عین هویت فرهنگی،  
هم  تجارت  و  بیزینس  مراکز  این ها 
و  نیستند  صرف  هزینه  مرکز  هستند. 
آن ها  به  درآمدی  مرکز  چشم  به  باید 
است خیلی وقت ها  کنیم. ممکن  نگاه 
یک  روی  بر  سرمایه گذاری  شرکت ها 

ژانر خاص را به صالح ندانند. فقط هم 
نیست. ممکن است  ژانر کودک  بحث 
مخاطب  مقطعی  در  حماسی  ژانر  در 
عالقه ای به تماشای آثار نداشته باشد. 
یا شاید آثاری که در آن ها غم باشد را 
مخاطب امروز پس بزند. در این شرایط 
ابراهیم  مانند  تهیه کننده ای  که  همین 
عامریان پای کار می آید و وقت می گذارد 
و  کند  تولید  کودکان  برای  اثری  تا 
حمزه صالحی هم به عنوان نویسنده و 
کارگردان پای کار می آید، نشان دهنده 
این  آینده  به  می توانیم  که  است  این 
عرصه امیدوار باشیم. تولیدات کودک، 
نمایش  شبکه  در  را  خودشان  جای 

خانگی قطعا باز خواهند کرد.

-درباره نقش خود در نارگیل هم 
کمی توضیح می دهید. حضور در یک 
نقش فانتزی چه حس و حالی داشت؟

*واقعا این نقش را دوست داشتم. 
به همه گفته ام که چقدر در این پروژه 
است. همه چیز  به من خوش گذشته 

آزاد و رها بود. وقتی در این فیلم بازی 
می کردیم، حمزه صالحی به دفعات از 
ما می خواست که غلو شده تر بازی کنیم 
سعی مان  همه  ببرند.  لذت  بچه ها  تا 
درون مان  کودک  با  همه  که  بود  این 
سر کار باشیم. برایم این تجربه خیلی 
خیلی جذاب بود. همه بازیگر حرفه ای 
این مجموعه، حین نقش آفرینی گویی 
بودند  رفته  ۷ سال  تا   4 رنج سنی  به 
فعال  به شدت  درون شان  کودک  و 

شده بود.

به  هم  خوب  حال  همین  -که 
مخاطبان منتقل می شود…

*امیدوارم اینگونه باشد. امیدوارم 
این حال خوب به مخاطب منتقل شود 
چرا که بچه های کشور ما نیازمند شادی 
کودکان  فقط  نه  هستند.  زیاد  خیلی 
شرایط  در  امروز  هم  بزرگساالن  که 
اقتصادی و با وجود این بیماری لعنتی، 
نیاز به شادی های بزرگ دارند. همه مان 

نیاز به این حال خوب داریم.

همراه با اولین سریال کودک شبکه خانگي

سام نوري: این روزها همه ما نیاز به شادي داریم


