
معاون وزیر نفت اعالم کرد: 

آمادگی 55 درصدی جایگاه ها برای اتصال به سامانه هوشمند سوخت

دکتر سید احمد طباطبایی - دبیر بورد ریه اطفال 
کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا،   با اشاره به اینکه 
تعداد ابتالی کودکان به کرونا در مقایسه با بزرگساالن 
بسیار کمتر است،  گفت: به همین ترتیب عوارض و مشکالتی که برای 
آنها ایجاد می شود کمتر از بزرگساالن است؛ ولی این به معنای عدم 
ابتالی کودکان نیست و نمی توان گفت که می توانیم نکات بهداشتی 

را برای آنان سهل بگیریم. از آنجایی که کودکان مبتال به کرونای 
بی عالمت، تعداد قابل توجهی دارند، می توانند کانون انتشار بیماری 
به سایرین باشند و نباید از آنها غافل شد. بنابراین علی رغم تعداد کم 
ابتال و مرگ ومیر نمی توانیم از کودکان غافل شویم و خانواده ها باید 

در صورت ابتالی فرزندشان مراقبت را افزایش دهند.
صفحه 2

وزیر اقتصاد: 

بانک ها باید از سرمایه گذاری های غیر ضروری 
خارج شوند

احتمال بروز پیک آنفلوآنزا جدی است! 
بیمارستان  اورژانس  بخش  رییس 
مسیح دانشوری گفت: تعداد شهرهای قرمز 
درحال بیشتر شدن است و در برخی مناطق 
بیماران بیشتر شده است و شاید این  متاسفانه تعداد 
زنگ خطر شروع پیک بعدی باشد.»عاطفه عابدینی«، 
رییس بخش اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری، در 
وضعیت  آخرین  درباره  جوانان  دنیای  با  گو  و  گفت 
به  گفت:  بیمارستان،  این  به  کرونا  بیماری  مراجعان 
نظر می رسد میزان مراجعان سرپایی مان با شیبی آرام 
هنوز  بیمارستان  بستری های  تعداد  اما  شده،  بیشتر 
تغییر چشمگیری پیدا نکرده است. اما به هرحال تعداد 
شهرهای قرمز درحال بیشتر شدن است و این شاید 

زنگ خطر شروع پیک بعدی باشد. 
صفحه 2

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها

4
طرح جهش تولید مسکن، غیرکارشناسی و تورم  زاست

صفحه 3

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1868- یکشنبه 9  آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8ایران زمین
رمز بقا و پایداری 

فوالد مبارکه، 
توازن در زنجیره 

اصلی فوالد

6ورزش
امیر عابدزاده
 نامزد عنوان

 بهترین گلر جهان 
۲۰۲۱

هنگ 7فر

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که اگر بخواهیم 
محور  نخستین  انسانی  سرمایه  توسعه  باشیم،  توسعه محور 
توسعه است، گفت: توسعه سرمایه انسانی شامل ابعاد فردی، 
جمعی و دانش کسب و کار است که برنامه ریزی برای توسعه 

آن در یک سازمان بسیار ضروری است.

نامزدهای  نفره  اسامی 20  ارقام  و  آمار  جهانی  فدراسیون 
کسب عنوان بهترین دروازه بان سال 2021 جهان را در حالی 
انتخاب کرد که نام امیر عابدزاده که فصلی رویایی در ماریتیمو 
داشت نیز در بین چهره های سرشناس حاضر دیده می شود.

او که 1۴ سال پیش در چنین روزی جامه خاکی از تن دراورد؛ 
هنوز در یاد و خاطر اهل ادب و ادبیات زنده است. اما نسل 
چگونه  امین پور  قیصر  آثار  از  غیر  شعر  دوستدار  امروِز 
می تواند او را بشناسد و از شخصیتی الهام بخش و راهنما، 

بهره بگیرد؟

شعر قیصر
 با مردم 

پیوند دارد

فعال از شر کرونا در امان نخواهیم بود افزایش قیمت نفت
 در آستانه دیدار وزیران اوپک پالس

بهای معامالت نفت برنت با شش سنت افزایش، در ۸۴ دالر 
و ۳۸ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا روند کاهشی ابتدای معامالت روز جمعه را معکوس کرد و 
با ۷۶ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، در ۸۳ دالر و ۵۷ سنت در هر بشکه 

بسته شد.
صفحه ۳

وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
پیش شرط  را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بهداشت، 
بازگشایی مدارس خواند و گفت: نباید تزریق واکسن ما را از 
اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی غافل کند، در مورد کرونا با پاندمی 
جهانی روبرو هستیم و واکسیناسیون باید همزمان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی انجام شود.مهندس محسن فرهادی، در خصوص بازگشایی 
مدارس در شرایط کرونایی،  گفت: مدارس حساسیت بیشتری دارند 

ولی به طور کلی در شرایط کرونا باید راه اندازی کالس های حضوری 
با جمعیت هایی که قبال سر کالس حاضر می شدند را فراموش کنیم و 
شرط بازگشایی این است که علی رغم تاکیدات فراوان بر واکسیناسیون، 
اما آن را در محاسباتمان نیاوریم و تصور نکنیم چون دانش آموزان و 
معلمین واکسن زدند، کرونا به کالس درس راه ندارد؛ با این شرط 

همچنان درصد رعایت پروتکل ها باال خواهد بود.
صفحه 2

شروط وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس
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آموزشگاه های  دفتر  مدیرکل 
آزاد و مشارکت های مردمی سازمان 
کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
 ۳۰۰ امسال،  اول  ماه   ۶ در  گفت: 
در  آموزشی  دوره های  در  نفر  هزار 
کسب  مهارت  آزاد،  آموزشگاه های 

کردند.
داشت:  اظهار  نماینده  یعقوب 
رشته های  در  آموزش ها  تعداد  این 
اکنون، یک هزار  ارائه شد  مختلف 
در  آموزشی  حرفه  نوع   ۹۷۳ و 
آزاد فنی و حرفه ای  آموزشگاه های 

ارائه می شود.
آموزش ها  ین  ا فزود:  ا وی 
جمله  از  مختلف  های  حوزه  در 
صنایع  عمران،  اطالعات،  فناوری 
و  مالی  زیبایی،  مراقبت  دستی، 
و  تاسیسات  و  تعمیرات  بازرگانی، 
که  گونه ای  به  است  موارد  سایر 
تنها در بخش آی تی بیش از 2۰۰ 

حرفه وجود دارد.
آموزشگاه های  دفتر  مدیرکل 
آزاد و مشارکت های مردمی سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان 
آموزشگاه   22۵ و  هزار   ۱2 اینکه 
آزاد مجوز دارند، گفت: از این تعداد  
نیمه  در  مورد   ۱۰۰ و  هزار  هشت 
اول سال فعال بودند و بقیه فعالیتی 

نداشتند.

وی افزود: آموزشگاه ها با توجه 
به شرایط مختلف و نوع مخاطبان 
این  از  بخشی  که  می کنند  فعالیت 
دانش  به  اختصاص  آموزشگاه ها 
که  داشت  دانشجویان  یا  و  آموزان 
شاهد  کرونایی  محدودیت های  با 
بوده ایم  آموزش ها  آمار  کاهش 
ضمن اینکه بسیاری از آموزشگاه ها 
بستر دوره های مجازی را نیز فراهم 

کردند.
نماینده ابراز امیدواری کرد تا در 
نیمه دوم امسال تمام آموزشگاه های 
آموزی  مهارت  چرخه  به  غیرفعال، 

بپردازند.
وی با اشاره به اینکه تسهیل در 
صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های 
از  گفت:  است،  گرفته  صورت  آزاد 
دهم مهرماه امسال با ابالغ رییس 
حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان 
تعاون،  وزیر  تاکید  اساس  بر  کشور 
مجوز  صدور  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
تاسیس آموزشگاه آزاد در مدت سه 
انجام  الکترونیکی  صورت  به  روز 

می شود.
این مقام مسوول اضافه کرد: از 
زمان ابالغ تا چهارم آبان ماه، ۳۶۱ 
متقاضیان،  برای  اصولی  موافقتنامه 
آموزشگاه های  تاسیس  مجوزهای 
آزاد فنی و حرفه ای صادر شده است 

کردن  فراهم  به  مشغول  افراد  و 
استانداردها برای فعالیت خود هستند.

تعداد  افزایش  کرد:  تاکید  وی 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای باعث 
ایجاد رقابت سالم و توسعه مهارت 

آموزی می شود.
آموزشگاه های  دفتر  مدیرکل 
آزاد و مشارکت های مردمی سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان 
های  مهارت  آموزش  سرانه  اینکه 
فنی و حرفه ای پایین است، گفت: 
رسمی،  غیر  های  سکونت گاه  در 
نواحی شهرک های صنعتی، مجاور 
کارخانه ها و مناطق روستایی فاقد 

آموزشگاه ها هستیم.
وی گفت: با توجه به محدودیت 
دولتی،  آموزشگاه های  تاسیس  در 
آموزشگاه های  توسعه  در  سعی 
آزاد داریم تا با افزایش قوی بخش 
غیردولتی سرانه آموزش را افزایش 

دهیم.
ینکه  ا بر کید  تا با  ه  یند نما
و  کارخانه ها  صنوف،  بخش  در 
بنگاه های اقتصادی نیاز به بازآموزی 
در  نوآوری  ایجاد  با  گفت:  داریم، 
تکنولوژی ها و مشاغل جدید نیازمند 

ارائه مهارت های جدید هستیم.
اکنون  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مع  جا و  گسترده  پوشش  قد  فا

نیاز  رو  این  از  هستیم  آموزشگاه ها 
سرمایه  دارای  که  کسانی  است 
ارائه آموزش  الزم و عالقه مند در 
و  تقاضا  بازار  بررسی  با  هستند  ها 
شناخت کافی، اعالم آمادگی کنند.

آموزشگاه های  دفتر  مدیرکل 
آزاد و مشارکت های مردمی سازمان 
با  کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
تسهیالتی  های  حمایت  به  اشاره 
و ایجاد فضای کسب و کارها برای 
آموزشگاه ها، گفت: برای متقاضیانی 
راه اندازی  و  ایجاد  به  اقدام  که 
و  محروم  مناطق  در  ها  آموزشگاه 
کم برخوردار کنند، تسهیالت در نظر 

گرفته شده است.
از  تسهیالت  این  افزود:  وی 
امسال  بودجه  قانون   ۱۸ تبصره 

اختصاص می یابد.
نیاز  مورد  زمان  این،  از  پیش 
صدور مجوز این آموزشگاه ها، حدود 

هشت ماه بوده است.
این  در  تعاون  وزیر  پیشتر، 
مجوز  صدور  کرد:  اعالم  ره  با
آزاد فنی و حرفه ای  آموزشگاه های 
برای افراد واجد شرایط حداکثر طی 
شد.  خواهد  انجام  کاری  روز  سه 
سیستم  بررسی،  اطاله  صورت  در 
سوم  روز  از  پس  خودکار  بصورت 

مجوز را صادر می کند.

در ۶ ماه نخست امسال تحقق یافت؛

هنر با دست اهالی هنر  در شهر جدید کسب مهارت ۳00 هزار نفر در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
هشتگرد جان می گیرد

جلسه ای با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی با هنرمندان سینما، 
تلویزیون وتئاتر شهرام عبدلی و عزت میر عظیمی جهت راه اندازی و احیای 

سالن آمفی تئاتر گلستان شهر در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.
زیبای  تئاترو  آمفی  افتتاح  از  این دیدار گفت حدود ۶ سال  شهردار در 
چند  برگزاری  جز  به  آن  از  خاصی  استفاده  تاکنون  که  گذرد  می  گلستان 
احیا و  برنامه ریزی هایی در خصوص  این رو  از  اداری نشده است،  مراسم 
فرهنگی  معاونت  کار  دستور  در  امکان شهری  این  از  مناسب  برداری  بهره 

اجتماعی شهرداری قرارگرفته شد.
دکتر محسن آسوبار افزود: با استفاده از تجربیات هنرمندان برجسته کشوری 
قصد داریم بهترین فرصت را برای آموزش جوانان و شورنشاط شهروندی مهیا 
نماییم .شهردار خاطر نشان کرد: اجرای جنگ های متنوع برگزاری تئاتر های 
مناسبتی ،برگزاری همایش و برگزاری نمایشگاه های مختلف، ساخت برنامه 
های تلویزیونی در کنار آموزش تئاتر و عکاسی ، گویندگی و ... به زودی در 

این سالن راه اندازی خواهد شد.
آسوبار افزود هم راستا با احیای آمفی تئاتر گلستان موضوع خانه هنرمندان 
دارای اهمیت بسیاری برای مدیریت شهری می باشد که با تفاهم نامه هایی که 
در حال تنظیم می باشیم از آن محل با حضور هنرمندان کشوری و بهرگیری 
از هنرمندان شهری با برگزاری آموزش های الزم از جمله موسیقی، خطاطی، 

شعر و ... نیز عملیاتی خواهد شد.
 وی افزود از ظرفیت خانه فرهنگ مهستان نیز با برنامه ریزی مناسب 
برای احیاء و رشد هنر و مسائل فرهنگی شهر استفاده خواهیم کرد.از مقوله 
هنر برای شور و نشاط شهری  در محله های مختلف استفاده خواهیم کرد تا 
با آموزش های الزم با استفاده از سرای محله ها شاهد رشد مسائل هنری و 

فرهنگی در نقاط مختلف شهری باشیم .

رئیس شورای اسالمی شهرقدس عنوان کرد:
لزوم حمایت همه جانبه

 از نوجوانان و جوانان کشور
حسینعلی مقدم، رئیس شورای اسالمی شهر قدس در دومین جلسه شورای 
فرهنگی شهرستان قدس، ضمن اشاره به اینکه نوجوانان و جوانان، مدیران و 
آینده سازان کشور می باشند، بر لزوم حمایت همه جانبه از آنها توسط مجموعه های 

مدیریتی کشور تاکید کرد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، حسینعلی مقدم، رئیس شورای اسالمی شهر قدس در دومین جلسه 
شورای فرهنگی شهرستان قدس که صبح امروز در دفتر امام جمعه شهرستان 
اینکه نوجوانان و جوانان، مدیران و آینده سازان  برگزار شد، ضمن اشاره به 
های  مجموعه  توسط  آنها  از  همه جانبه  حمایت  لزوم  بر  می باشند،  کشور 

مدیریتی کشور تاکید کرد.
وی افزود: امروزه پیرو مقام معظم رهبری و توجه به منویات ایشان در گام 
دوم انقالب، می بایست توجه ویژه ای به نوجوانان و جوانان داشت تا بتوانیم از 

آنها به عنوان آینده سازان کشور استفاده کنیم.
رئیس شورای اسالمی شهر قدس گفت: مجموعه های مدیریتی می بایست 
با تعامل با یکدیگر، موجبات تشویق، رشد و تعامل نوجوانان و جوانان را فراهم 

کنند.
مقدم خاطرنشان کرد: در همین راستا مجموعه مدیریت شهری در دوره 
ششم در سایه همدلی مطلوب توجه ویژه ای به این امر داشته، ضمن استقبال و 
استفاده از طرح ها و پیشنهادات نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی و... شهرقدس 
در راستای مدیریت راهبردی شهر طی چندین مرحله از مدال آوران و افتخارات 

علمی و ورزشی و... شهرستان تجلیل به عمل آورده است.
رئیس شورای اسالمی شهر در پایان سخنان خود از برنامه ریزی فرهنگی 
مدیریت شهری با استفاده از راهکارهای نخبگان و حضور ایشان در جلسات 
شورای اسالمی خبر داد و آمادگی همه جانبه مجموعه مدیریت شهری به منظور 

حمایت از قشر نوجوان و جوان شهر را اعالم کرد.

صفحه ۳

نماینده مجلس:
واردات لوازم خانگی

 از همه کشورها ممنوع نیست
عضو کمیسون صنایع مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه ورود لوازم خانگی 
همه کشورها به ایران ممنوع نشده و این محدودیت ها فقط مختص کره جنوبی است، 

گفت: نباید بازار انحصاری شود، بلکه باید رقابتی و با حضور دیگر کشورها باشد.
کره  از  فقط  اینکه  به  اشاره  با  یازدهم،  مجلس  نماینده  سیاهکلی  لطف اهلل 
جنوبی ممنوعیت واردات لوازم خانگی داریم، اظهار داشت: این اقدام ایران در واقع 
به گونه ای برخورد با کره بود؛ کره جنوبی با ما کار می کرد اما تحت تاثیر فشارهای 
ایران رفت؛ قرار نیست کشوری که از کشور ما بهره می برد در شرایط  از  آمریکا 
سخت ما را تنها بگذارد. این اقدام یک برخورد سیاسی با کره بود، این کشور باید 
یاد بگیرد که با ایران چگونه زندگی و تعامل کند، نمی شود هر وقت خواست برود و 

هر وقت هم که خواست برگردد. 
وی با بیان اینکه این شیوه رفتار با کره حتمًا جواب خواهد داد، گفت: حتی 
گرفتن کشتی کره و در مجموع اقدامات ایران تاثیرگذار بوده است و اثر خودش را 
در رفتار کره داشته است. در هر صورت ما اقدامات خودمان را می کنیم و آن ها نیز 

اقدامات خودشان را انجام می دهند؛ هر کشور به دنبال منافع خودش است. 
اظهار  ایران  در  درباره ممنوعیت حضور همه شرکت های خارجی  سیاهکلی 
است؛  کرده  محدود  را  کره  کشور  خانگی  لوازم  محصوالت  صرفًا  ایران  داشت: 
ما به دنبال این نیستیم که حضور سایر شرکت ها و کشورها را ممنوع کنیم بلکه 
می خواهیم بازار منطقی، غیرانحصاری و رقابتی باشد و در عین حال توجه به تولید 
داخل استراتژی اول ما است. در کل همه این مسائل نباید به تولید داخل لطمه بزند 

بلکه باید برای تنظیم و تولید در بازار باشد. 
وی واردات بی رویه، خارج از ضابطه و مصلحت کشور را مضر برای تولید کشور 
دانست و گفت: برخی از واردات اقالم در جهت تقویت تولید، صادرات و تنظیم بازار 

انجام می شود و اشکالی هم ندارد. 
نماینده قزوین درباره دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در طرح واردات 
خودرو با بیان اینکه شورای نگهبان با طرح مخالفت نکرده و تنها ابهاماتی به آن وارد 
کرده است، گفت: ما بنا داریم پاسخ شورای نگهبان را بدهیم و با مجمع کاری نداریم. 
عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره اینکه مجمع به این طرح ورد کرده و 
مخالفت کرده تصریح کرد: ما با مجمع کاری نداریم اگر بین ما و شورای نگهبان 
اختالف به وجود آمد به طوریکه ما بر مصوبه خود اصرار کرده و شورای نگهبان نیز 
بر مخالفت خود اصرار داشت، مساله در مجمع طرح می شود. ما بنا بر قانون اساسی 
مستقیمًا با شورای نگهبان در ارتباط هستیم و شورای نگهبان مسئول تصویب و 

تایید مصوبات مجلس است.

اختالف اسکوچیچ و طارمی به زودی حل می شود؛
خورشیدی: برای سفر به بیروت و اردن 

یک مقدار مشکل داریم!
اختالف  خواندن  »خانوادگی«  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرپرست 

اسکوچیچ و طارمی وعده داد که این موضوع حل می شود.
مجتبی خورشیدی، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران درباره برنامه این 
تیم برای بازی با لبنان و سوریه در 2۰ و 2۵ آبان در چارچوب هفته پنجم 
و ششم انتخابی جام جهانی گفت: از روز شنبه اردوی تیم ملی آغاز می شود 
و بازیکنان در اردو حاضر می شوند و بعد از انجام تست کرونا روز یک شنبه 

عازم بیروت می شویم.
او با اشاره به مشکالت تیم ملی برای عزیمت به لبنان و سپس اردن 
گفت: برای سفرمان یک مقدار مشکل داریم. این مشکالت به لحاظ پروازی 
است که عزیزی خادم برای حل و فصل این مسائل پیگیر است. ما دو بازی 
خارج از خانه داریم که انتقال بازیکنان یکی از مشکالت ما است که باید به 
بیروت و از آنجا به اردن )محل میزبانی سوریه  از بازی های خانگی خود( 
برویم و بعد به ایران برگردیم. امید داریم با پیگیری های عزیزی خادم این 
مستقیم  بازیکنان هم  یکسری  اینکه  و فصل شود. ضمن  مشکالت حل 

وارد لبنان می شوند.  
سرپرست تیم ملی درباره اختالف اسکوچیچ و طارمی که چندی قبل 
این   دنبال داشت گفت:  به  را  در فضای مجازی علنی شد و حاشیه هایی 

موضوعات درون خانوادگی است و حل می شود.
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یک نماینده مجلس:
امنیت کسب و کار شهروندان در فضای مجازی

 باید تامین شود
عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای 
مجازی از فعالیت ۶ میلیون کاربر و فعال اقتصادی در فضای مجازی 
خبر داد و گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی امنیت 

کسب و کار را تامین می کند.
احمد حسین فالحی با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق 
کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کمیسیون مشترک 
اظهار کرد: دومین نشست کمیسیون مشترک در مورد این طرح 
روز سه شنبه 2۷ مهرماه برگزار شد و در این نشست برخی از مواد 

آیین نامه این طرح به تصویب رسید.
نماینده مردم همدان و فامنین افزود: اعضای کمیسیون مشترک 
در این جلسه مصوب کردند که کمیسیون مشترک مطابق قانون آیین 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و آیین نامه این طرح اداره شود. 
همچنین مقرر شد جلسات عادی کمیسیون درهفته هایی که مجلس 
جلسه علنی دارد، با درخواست کتبی یک سوم اعضای کمیسیون در 

زمان و محل مشخص شده تشکیل شود.
 وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد جلسات کمیسیون با حضور 
حداقل دو سوم اعضا رسمیت یابد و تغییرات آیین نامه داخلی هم 
با رای دو سوم اعضای حاضر امکان پذیر خواهد بود، البته از نظر 
ما نیازی به آیین نامه جدید نبود و باید طبق آیین نامه کمیسیون ها 

اداره می شد.
عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای 
مجازی خاطرنشان کرد: اگر در هفته جاری بررسی این طرح به اتمام 

برسد احتمال می رود بتواند به صورت رسمی اجرا شود.
فالحی با بیان اینکه این طرح از حقوق کاربران فضای مجازی 
ایجاد  کاربران  برای  هم  محدودیتی  وهیچگونه  می کند  حمایت 
نخواهد کرد، گفت: در شرایط فعلی برای حفظ حقوق کاربران از 
احتمالی در فضای مجازی، هیچ گونه ضمانتی وجود  آسیب های 
ندارد. این طرح پیام رسان های خارجی را الزام می کند که با نصب 
سرورهای خود در ایران نسبت به حقوق کاربران متعهد شوند و اگر 

مشکلی برای کاربران ایجاد شود، پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون مشترک بررسی حمایت از حقوق کاربران گفت: 
فعلی  تقویت می کند. در شرایط  را  امنیت کسب و کار  این طرح 
۶میلیون کاربر از طریق فضای مجازی در حوزه اقتصادی مشغولند 
که هیچ تضمینی برای امنیت کسب و کار آنها وجود ندارد چون 
اگر در آینده این  پلتفرم ها به هر دلیلی تعطیل شوند آسیب جدی 

به کسب و کار این افراد وارد می شود.
با تاکید برلزوم توجه و تقویت پیام رسان های داخلی  فالحی 
گفت: اگر زمانی پیام رسان های خارجی خدمات خود را متوقف کنند، 

باید بتوانیم بر توان داخلی خود تکیه کنیم.
 وی خاطرنشان کرد: دولت گذشته برای تقویت پیام رسان های 
داخلی اقدام جدی انجام نداد و امیدواریم دولت جدید با سرمایه گذاری 
بیشترفضای مجازی داخل را تقویت کند. نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در جلسه علنی روز چهارشنبه۶ مرداد ماه با ادامه بررسی 
طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی 

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

بوفه ها همچنان تعطیل؛
شروط وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس

رعایت  بهداشت،  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
پروتکل های بهداشتی را پیش شرط بازگشایی مدارس خواند و گفت: نباید 
تزریق واکسن ما را از اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی غافل کند، در 
مورد کرونا با پاندمی جهانی روبرو هستیم و واکسیناسیون باید همزمان با 

رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شود.
بازگشایی مدارس در شرایط  مهندس محسن فرهادی، در خصوص 
کرونایی،  گفت: مدارس حساسیت بیشتری دارند ولی به طور کلی در شرایط 
کرونا باید راه اندازی کالس های حضوری با جمعیت هایی که قبال سر کالس 
حاضر می شدند را فراموش کنیم و شرط بازگشایی این است که علی رغم 
تاکیدات فراوان بر واکسیناسیون، اما آن را در محاسباتمان نیاوریم و تصور 
نکنیم چون دانش آموزان و معلمین واکسن زدند، کرونا به کالس درس راه 

ندارد؛ با این شرط همچنان درصد رعایت پروتکل ها باال خواهد بود.
او تاکید کرد: مدرسه برای آغاز فعالیت باید کالس هایش خلوت باشد و 
فاصله یک و نیم تا دو متری دانش آموزان در کالس حفظ شود؛ درعین حال 
تهویه در کالس از اولویت های اصلی است،  دانش آموز و معلم باید به قدر 
کفایت لباس بپوشند تا امکان باز کردن درب و پنجره ها مرتبا فراهم باشد 
تا هوا تازه شود. تعداد مجاز حضور شاگرادان در کالس درس بسته به متراژ 
کالس متفاوت است، مثال در یک کالس ۴۰ متری ۱۰ دانش آموز می توانند 
حاضر باشند. محاسبه این موضوع هم بر عهده مدیریت مدرسه است، اما 
باید در نظر بگیرد که برای هر دانش آموز نیاز به چهار متر مربع فضا داریم.

وی افزود: شروع کالس ها برای مدارسی که دانش آموزان زیادی دارند، 
باید ترکیبی از حضوری، غیر حضوری، کارگاهی و آزمایشگاهی باشد. با این 
تلفیق، سال تحصیلی آموزشی حضوری خوبی خواهیم داشت؛ ولی اگر در 

بازگشایی ها دچار تعجیل شویم مطمئنا شرایط مشکل می شود.
معاون فنی مرکز سالمت محیط وکار وزارت بهداشت تاکید کرد: کماکان 
مدیر مدرسه مسئولیت نظارتی دارد و ناظران بهداشتی به شکل تصادفی و 

رندوم مدارس را بررسی می کنند.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درباره چگونگی 
بازگشایی مدارس برای کودکان کمتر از ۱2 سال که واکسن تزریق نکرده اند 
نیز به ایسنا گفت: متاسفانه در مورد کرونا با پاندمی جهانی روبرو هستیم و 
به این ترتیب واکسیناسیون باید همزمان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
انجام شود. متاسفانه هنوز حلقه انتقال بیماری در دنیا شکسته نشده است 
و باید واکسیناسیون را تاحدی افزایش دهیم که بتوانیم از فواید آن استفاده 
کنیم. برای سنین زیر ۱2 سال رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار حائز 
اهمیت است و مدارس باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که کودکان زیر 
۱2 سال با شرایط ویژه تری سر کالس حاضر شوند. البته برخی مدارس هم 

تعداد بسیار پایینی دانش آموز دارند که کنترل آنها راحت است.
او درباره فعالیت بوفه مدارس  نیز اظهار کرد: قرار است بوفه ها فعال 
راه اندازی نشود و بچه ها از خانه خوراکی با خود همراه داشته باشند؛ البته 
ساعت حضور دانش آموزان هم کاهش پیدا کرده است و قرار است تنها برای 
رفع اشکال و دروس خاص به مدرسه روند. در این زمینه نیز خود مدرسه این 
دروس خاصی که دانش آموزان برای آن به مدرسه می آیند را انتخاب می کند.

تاثیر واکسن در کاهش مرگ و میر کرونایی؛ 
یک پزشک متخصص: فعال از شر کرونا در امان نخواهیم بود

عضو کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله با کرونا با تاکید بر 
اینکه فعال از شر کرونا در امان 
نخواهیم بود، در عین حال شرط اصلی 
رعایت  آموزش  را  مدارس  بازگشایی 
کودکان  به  بهداشتی  پروتکل های 

دانست.
دکتر سید احمد طباطبایی - دبیر 
بورد ریه اطفال کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا،   با اشاره به اینکه تعداد 
ابتالی کودکان به کرونا در مقایسه با 
گفت:  است،   کمتر  بسیار  بزرگساالن 
و مشکالتی  ترتیب عوارض  به همین 
از  کمتر  می شود  ایجاد  آنها  برای  که 
معنای  به  این  ولی  است؛  بزرگساالن 
عدم ابتالی کودکان نیست و نمی توان 
را  بهداشتی  نکات  می توانیم  که  گفت 
برای آنان سهل بگیریم. از آنجایی که 
بی عالمت،  کرونای  به  مبتال  کودکان 
می توانند  دارند،  توجهی  قابل  تعداد 
کانون انتشار بیماری به سایرین باشند و 
نباید از آنها غافل شد. بنابراین علی رغم 
ابتال و مرگ ومیر نمی توانیم  تعداد کم 
از کودکان غافل شویم و خانواده ها باید 
در صورت ابتالی فرزندشان مراقبت را 

افزایش دهند.
کرونا  به  ابتال  عالئم  درباره  وی 
اظهار  فعلی،   شرایط  در  کودکان  در 
کرد: با طیف گسترده ای از عالئم روبرو 
هستیم؛ ولی معموال مجموعه عالئم با 
شدت کمتری در آنها دیده می شود. تب 
چند روزه،  گلودرد، سرفه های مزاحم و 
کرونا  شایع  عالئم  از  گوارشی  عالئم 
است که البته در کودکان شدت کمتری 
دارد و همه این عالئم کنار یکدیگر در 
کودک دیده نمی شود. هر عضو و ارگانی 

می تواند مستقال درگیر شود.
کسیناسیون  وا خصوص  در  و  ا
ثیر  تا معموال  کرد:  بیان  کودکان،  

مشخص  بعد  ماه  چند  واکسیناسیون 
می شود. واکسیناسیون کودکان باالی 
۱2 سال چند هفته است که آغاز شده 
و اینکه االن بخواهیم از تاثیر واکسن 
صحبت  کودکان  بتالی  ا میزان  بر 
چون  نیست؛  مشخص  چندان  کنیم، 
تا ایمنی در افراد ایجاد شود و سپس 
تا  گیرند  ر  قرا بیماری  معرض  در 
آنها  بدن  در  ایمنی  میزان  چه  ببینیم 
در  می برد.  زمان  است،  شده  ایجاد 
دهنده  نشان  دنیا  مطالعات  مجموع 
میر  و  مرگ  کاهش  در  واکسن  تاثیر 
بیماری  شدید  فرم های  و  کرونایی 
معنای  به  واکسن  زدن  البته  است؛ 
ایمنی مطلق نیست و مردم فکر نکنند 
چون واکسن زدند دیگر به کرونا مبتال 
نزنند  ماسک  می توانند  و  نمی شوند 
نادیده  را  بهداشتی  پروتکل های  و 
طور  به  واکسن  تزریق  البته  بگیرند. 
چشمگیری مرگ و میر و ابتالی شدید 

به بیماری را کاهش داده است.
کمیته  طفال  ا یه  ر د  بور بیر  د

کرونا،   با  مقابله  ستاد  کشوری  علمی 
درباره بازگشایی مدارس ، تصریح کرد: 
پزشکی  مسائل  فقط  بازگشایی ها  در 
مطرح نیست؛ هرچند که ممکن است 
فرزندشان  ابتالی  ترس  از  خانواده ها 
همراهی درستی در بازگشایی حضوری 
که  کاری  ولی  باشند؛  نداشته  مدارس 
این  دهند  انجام  رسانه ها  است  الزم 
است که خانواده ها را با اهمیت آموزش 
آشنا  پروتکل ها  رعایت  برای  اطفال 
کنند؛ زیرا شاید مفهوم رعایت مسائل 
به درستی  از سوی کودکان  بهداشتی 
اجرا نشود؛ مثال به عنوان نمونه ممکن 
به  اقدام  سن  فراخور  به  کودک  است 
تعویض ماسک خود با دوستش کند و 
مدرسه  در  حضور  ساعت  طول  در  یا 
نکند  استفاده  ماسک  از  درستی  به 
به  ابتال  عوامل خطر  اینها همگی  که 

بیماری هستند.
سطح  فزایش  ا با  فزود:  ا وی 
درصد،   ۸۰ باالی  به  واکسیناسیون 
می توان با شرط رعایت مسائل بهداشتی 

به سمت بازگشایی ها گام برداشت. در 
به  با روندی که پیش می رود  مجموع 

سمت بازگشایی مدارس می رویم.
د  ر مو ر  د  : د ا د مه  ا د ا ی  و
هنوز  هم  سال   ۱2 زیر  واکسیناسیون 
اطمینان خاطری نسبت به نوع واکسن 
وجود ندارد. گرچه بعضی کشورها مجوز 
تزریق واکسن هایی که ما در ایران در 
دسترس داریم را به زیر ۱2 سال صادر 
از  آنها  خود  نیست  معلوم  ولی  کردند 
طیف  این  کودکان  برای  واکسن  این 
بنابراین  یا خیر.  کرده اند  استفاده  سنی 
رعایت  بر  بیشتر  باید  می رسد  نظر  به 

مسائل بهداشتی مانور دهیم.
او با تاکید بر اینکه فعال از شر کرونا 
در امان نخواهیم بود، بیان کرد: با توجه 
به سیر بیماری به نظر می رسد چندین 
سال با این بیماری سر و کار داریم و 
تجمعات  حذف  بهداشتی،   مسائل  باید 
جدی  را  واکسن  تزریق  غیرضروری،  
بگیریم و نباید لحظه ای از کار آموزش 

مردم غافل شویم.
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معاون آموزشی وزیر علوم:
برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم دانشجویان ضروری است

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه توجه به امتحانات حضوری پایان ترم 
دانشگاه ها امری الزم و ضروری است، گفت: اینکه دانشگاه های کشور آموزش ترکیبی 
را به چه صورتی ساماندهی و اجرا کنند، به برنامه داخلی هر دانشگاه مربوط می شود. از 
لحاظ خوابگاهی، خدمات رفاهی و درصد دانشجویان غیربومی یک محدودیت جدی 
بر سر راه آموزش حضوری است، لذا با توجه به تنوع این محدودیت ها برنامه ریزی 

برای آغاز آموزش حضوری بر عهده دانشگاه هاست که باید مدل خود را ارائه کنند.
دکتر علی خاکی صدیق در پنجاه و پنجمین اجالس سراسری معاونان آموزشی 
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با محوریت ازسرگیری آموزش 
حضوری که امروز شنبه، ۸ آبان ماه جاری به صورت مجازی با حضور معاونان آموزشی 
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه 
به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا و درنظر گرفتن سالمت دانشجویان و اساتید باید 
در جهت آغاز آموزش حضوری دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی حرکت کنیم.
وی ضمن قدردانی از اهتمام به جاری بودن آموزش در دانشگاه ها در طول یک 
سال و هشت ماه گذشته، به از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه ها اشاره کرد 
و گفت: علی رغم دستاوردهای آموزش الکترونیکی، جایگاه آموزش حضوری جایگاه 
غیرقابل انکاری است و باید به سمت آن برگردیم. البته این بازگشت باید به صورت 

ترکیبی باشد؛ برگشتی نوین با ترکیبی جدید.
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه آغاز آموزش حضوری در دانشگاه ها، 
با توجه به امکانات و محدودیت های هر دانشگاه با برنامه ریزی استانی انجام می شود، 
گفت: اینکه دانشگاه های کشور آموزش ترکیبی را به چه صورتی ساماندهی و اجرا 
کنند به برنامه داخلی هر دانشگاه مربوط می شود. از لحاظ خوابگاهی، خدمات رفاهی 
و درصد دانشجویان غیربومی یک محدودیت جدی بر سر راه آموزش حضوری است، 
لذا با توجه به تنوع این محدودیت ها برنامه ریزی برای آغاز آموزش حضوری بر عهده 

دانشگاه هاست که باید برنامه های عملیاتی خود را ارائه کنند.
وی افزود: دانشگاه ها توانمندی ها و امکانات متفاوتی دارند و اینکه آموزش ترکیبی 
را به چه صورتی ساماندهی و اجرا کنند به برنامه داخلی هر دانشگاه مربوط می شود.

معاون آموزشی وزیر علوم بحث از سرگیری آموزش حضوری را یک قانون دانست 
و تصریح کرد: باید در جهت آغاز آموزش حضوری دانشگاه ها و توجه به مصوبه ستاد 

ملی مدیریت کرونا حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه در شرایطی که تضمین سالمت دانشجویان و استادان مهیا باشد 
آموزش حضوری را انجام خواهیم داد، خاطرنشان کرد: دانشگاه ها باید این برنامه ریزی 
را سامان دهند که جهت گیری به سمت از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه ها 

باشد، ولی در چارچوب برنامه ریزی استانی.
ترم  پایان  امتحانات حضوری  به  توجه  اینکه  به  اشاره  با  دکتر خاکی صدیق 
دانشگاه ها امری الزم و ضروری است افزود: باید برنامه ریزی داشته باشیم که حداقل 

بخشی از امتحانات پایان ترم دانشگاه ها به صورت حضوری برگزار شود.
به گفته معاون آموزشی وزیر علوم، شرط الزم برای حضور استادان و دانشجویان 
در دانشگاه ها واکسینه شدن است که بنا بر گزارشات ارائه شده توسط وزارت بهداشت 
مشکلی از نظر واکسیناسیون نداریم و اگر کسی نخواهد واکسینه شود، باید تبعات 

آن را بپذیرد.
ملی  به صورت  الکترونیکی  آموزش  ارزیابی  داریم  کرد: تالش  عنوان  وی 
انجام شود و هم اکنون این مهم توسط ISC و انجمن یادگیری الکترونیکی ایران 
در حال انجام است. طبیعتًا پذیرش دانشجویان و مجوز آموزش های الکترونیکی 
مشروط به این ارزیابی است و این ارزیابی کمک می کند کیفیت آموزش الکترونیکی 

را افزایش دهیم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اخالق آموزش و 
اجرایی کردن نظام نامه اخالق آموزش در دانشگاه ها گفت: برای آنکه نظام آموزشی 
را به سمت اخالق مداری حرکت دهیم توجه به نظام نامه اخالق آموزش که تصویب 
شده و به دانشگاه ها ارسال شده ضروری است. در این راستا بیش از ۵۰ دانشگاه 
کمیته اخالق آموزش را تشکیل داده اند و همچنین ۳۰ درصد از این دانشگاه ها شیوه 

نامه اخالق آموزش را تدوین کرده اند.

دستگیری عوامل نزاع دسته  جمعی در نهاوند 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نهاوند از دستگیری چهار نفر از عوامل ایجاد 

نزاع دسته جمعی در این شهر خبر داد.
عباس آزادبخت در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب اظهار داشت: پس از وقوع یک 
مورد درگیری دسته جمعی در میدان مرکزی نهاوند، بالفاصله دستور شناسایی و دستگیری 
عوامل صادر و تیمی از مأموران کالنتری و پلیس امنیت عمومی شهرستان عازم محل شدند.
وی افزود: مأموران پس از حضور در محل مشاهده کردند چهار جوان زیر ۳۰ سال 

با یکدیگر درگیر شدند که در این نزاع یک نفر هم دچار جراحت شده  است.
ادامه داد: مأموران به سرعت وارد عمل شده و چهار نفر از عوامل این  آزادبخت 

درگیری و بر هم زدن نظم عمومی را دستگیر کردند.
دادستان عمومی و انقالب نهاوند افزود: با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و 

انقالب، چهار متهم دستگیر شده با قرار تأمین متناسب روانه زندان شدند.
آزادبخت با بیان این که نزاع دسته جمعی عالوه بر نتایج زیان باری که برای طرفین 
درگیری دارد موجب اخالل در نظم و آسایش عمومی می شود، خطاب به افرادی که با 
ارتکاب چنین جرائمی موجب هراس سایرین می شود، گفت: برخورد قانونی سختی در 
انتظار این افراد است و دستگاه قضایی در این خصوص قاطعانه در برابر مجرمان می ایستد.

مرگ 2 کارگر بر اثر ریزش قنات 
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: ریزش قنات در 
روستای »ُخسرک« از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند منجر به مرگ 2 کارگر شد.
سید علی حسینی افزود: صبح روز گذشته به سازمان آتش نشانی بیرجند اعالم و 

بالفاصله تیم امداد و نجات از ایستگاه غفاری به محل اعزام شد.
وی اظهار داشت: در این حادثه 2 کارگر به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی حین 

حفر کانال قنات، جان خود را از دست دادند.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند با اشاره به ریزش حدود 
چهار متر از ارتفاع کانال قنات بیان کرد: تیم امدادی به محض حضور در صحنه حادثه، 
ابتدا برای پیشگیری از ریزش مجدد محیط را ایمن سازی کردند و سپس با استفاده از بیل 

مکانیکی مشغول آواربرداری شدند.
وی گفت: اولین فوتی این حادثه جوانی حدود ۱۸ ساله بود که پس از پیدا شدن، 
هیچ گونه عالیم حیاتی در او وجود نداشت و بعد از گذشت حدود 2۰ دقیقه آواربرداری 

مجدد، جسد کارگر دیگر حدود ۴۰ ساله از زیرآوار پیدا شد.

انهدام یک شرکت هرمی ۱۹ نفره در جنوب تهران
 جانشین رییس پلیس پیشگیری پایتخت از شناسایی و انهدام یک شرکت هرمی 

با ۱۹ عضو درجنوب تهران خبرداد.  
در جمع  با حضور  افراد  این  دستگیری  حاشیه  در  قاسم طرهانی  محمد  سرهنگ 
خبرنگاران گفت: مدتی قبل ماموران کالنتری ابوذر از فعالیت مشکوک عده ای در یکی از 
منازل مسکونی این محله با خبرشده و رفتار آنان را تحت نظر قرار دادند که در جریان آن 
متوجه شدند ساکنان این خانه از اعضای شرکت های هرمی هستند و به قصد عضوگیری 

و ... در این محل تردد دارند.
وی با بیان اینکه با کسب این اطالعات اقدامات برای برخورد با این افراد انجام 
شد، گفت: در نخستین گام هماهنگی با مقام قضایی انجام و مجوز مربوطه اخذ شد. در 
ادامه نیز ماموران طی عملیاتی به این محل اعزام شده و ۱۷ عضو این شبکه هرمی را به 

همراه دو سرشاخه آن بازداشت و به مقر انتظامی منتقل کردند.  
برای عضوگیری  پاتوقی  به  را  منزل مسکونی  افراد  این  اینکه  بیان  با  طرهانی 
بازجویی های  و  تحقیقات  جریان  در  اظهارکرد:  بودند،    کرده  بدل  خود  فعالیت  و 
انجام شده از دستگیرشدگان مشخص شد که سرکردگان این شرکت هرمی با وعده 
با  و  کرده  کشور  جنوبی  شهرهای  ساکن  جوانان  اغفال  به  اقدام  اشتغال  و  کاریابی 
از آنان برای حضور در تهران نسبت به فریب این افراد و جذب سرمایه شان  دعوت 

در شرکتی هرمی اقدام کرده اند.  
جانشین رییس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه تعدادی تجهیزات از قبیل لپ 
تاپ و تلفن همراه و  ۳۸ جزوه آموزشی از این محل کشف شد، گفت:  جوانان باید توجه 
داشته باشند که وعده هایی نظیر پولدار شدن یک شبه و نمایشی از دارایی های گرانقیمت 
تنها اقدامی برای فریب آنان و ثروتمند شدن یک یا دو سرشاخه اصلی است و هیچ سودی 

برای آنان نخواهد داشت.
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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
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

بیمارستان  اورژانس  بخش  رییس 
مسیح دانشوری گفت: تعداد شهرهای قرمز 
درحال بیشتر شدن است و در برخی مناطق 
بیشتر شده است و  بیماران  متاسفانه تعداد 
شاید این زنگ خطر شروع پیک بعدی باشد.

بخش  رییس  عابدینی«،  »عاطفه 
در  دانشوری،  مسیح  بیمارستان  اورژانس 
آخرین  درباره  جوانان  دنیای  با  گو  و  گفت 
این  به  کرونا  بیماری  مراجعان  وضعیت 
میزان  می رسد  نظر  به  گفت:  بیمارستان، 
بیشتر  آرام  شیبی  با  سرپایی مان  مراجعان 
شده، اما تعداد بستری های بیمارستان هنوز 
به  اما  است.  نکرده  پیدا  چشمگیری  تغییر 
هرحال تعداد شهرهای قرمز درحال بیشتر 
شروع  خطر  زنگ  شاید  این  و  است  شدن 

پیک بعدی باشد. 
برخی  در  حاضر  درحال  افزود:  او 
کشورها مانند انگلیس و بلژیک که درصد 
واکسیناسیون بسیار خوبی هم دارند و روسیه 
کمتر  آن  در  واکسیناسیون  درصد  البته  که 
بیماران،  تعداد  زیاد  بسیار  افزایش  است، 
بستری و متاسفانه مرگ و میر مشاهده شده 
است، می دانید که در انگلیس درحال حاضر 
سویه دلتا پالس اتفاق افتاده و ممکن است 
که ما در ایران به زودی این سویه را داشته 
باشیم بنابراین حتما باید تمهیدات این مساله 

را از اکنون ببینیم. 
عابدینی گفت: باید به وضعیت برخی 
کشورها مانند انگلیس نگاه کنیم. تعداد مرگ 
و میر در این کشور همانطور که گفتم بسیار 
زیاد شده است، با توجه به اینکه واکسیناسیون 
زیادی هم داشته اند. چند اتفاق در این زمینه 
رخ داده است؛ اوال آن ها پروتکل ها را زود کنار 
گذاشتند، دوم اینکه نوع واکسن تزریق شده 
در این کشور بیشتر واکسن آسترازنکا بود و 
بیشتر از یک نوع واکسن استفاده می کردند. 
است  بهتر  شاید  می دهد  نشان  مساله  این 
واکسن ها را به صورت ترکیبی استفاده کنیم 
به این دلیل که ممکن است این جهش ها 

بسیاری از واکسن ها را دور بزنند. 

او افزود: ایران هم بیشتر از یک نوع 
واکسن یعنی سینوفارم استفاده کرده است، 
شاید باید نسبت به این قضیه حساس باشیم 
پلتفرم ها  ترکیبی  تزریق  فکر  به  حتما  و 
عوارض  و  واکسن ها  تاثیر  برروی  و  باشیم 
بیشتر  در  کنیم.  کار  بیشتر  واکسن هایمان 
پلتفرم هایی که ترکیبی استفاده شده است، 
کارایی واکسن ها باال رفته است. در ایران هم 
می شود این را امتحان کرد و در قالب مطالعه 
بالینی باید این کار را انجام داد. به این دلیل 
که اگر سویه ای بیاید که واکسن ها در مقابل 
ایران را هم  آن مقاوم باشند، ممکن است 

درگیر پیک بعدی شدیدی کند. 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  عابدینی 
چگونه میتوان عوارض مربوط به واکسن ها را 
در کشور را کنترل کرده و کاهش داد، گفت: 
اگر ما بدانیم که چه واکسنی مناسب چه سنی 
است می توان این مساله را کنترل کرد. برای 
کمتر  جوانان  در  آسترازنکا  واکسن  مثال 
توصیه می شود و در بسیاری از کشورها آن 
را در سنین زیر چهل سال تزریق نمی کنند 
و این به خاطر خطری است که ممکن است 

در آن سنین داشته باشد. 
که  واکسن هایی  طرفی  از  افزود:  او 
مانند  دارند،  شده  کشته  ویروس  پلتفرم 
بهداشت  سازمان  گفته  طبق  سینوفارم، 
جهانی اگر قرار است در سنین باالی شصت 

سال تزریق شود، نه به عنوان دوز بوستر، 
بلکه باید به صورت کلی در سه دوز تزریق 
شود. شاید ما باید برروی بهینه کردن روش 
واکسیناسیون و اینکه بهتر است برای افرادی 
با دوز بوستر واکسن تزریق  یا  در سه دوز 
ایم.  نکرده  را  کار  این  که  کنیم  کار  شود، 
دارند،  عوارض  واکسن ها  کلی  طور  به  اما 
قرار  کرونا  عوارض  کنار  در  که  زمانی  اما 
که  است  افراد  نفع  به  می بینیم  می گیرند، 

واکسیناسیون انجام شود. 
عابدینی گفت: ممکن است با افزایش 
کم  و  بی عالمت  ناقل  افراد  واکسیناسیون 
عالمت را زیاد داشته باشیم. اوال این را باید 
واکسن  وقتی  که  دهیم  آموزش  مردم  به 
کردید،  تزریق  را  آن  دوز  دو  ویژه  به  و 
ممکن است در مواجه با فرد بیمار، چندان 
عالمت بارزی نداشته باشید اما به هرحال 
با کوچک ترین عالمت باید شک کنید. دوم 
اینکه باید بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
به ویژه در فضاهای بسته تاکید کنیم. االن 
دوباره هوا سرد شده است و زمستان است 
و در و پنجره ها را می بندند. در مکان های 
رعایت  پروتکل ها  حتما  بسته  یا  پرازدحام 
شود که متاسفانه رعایت پروتکل ها در آن ها 

کاهش پیدا کرده است. 
او درارتباط با میزان مراجعان بیماری 
آنفلوآنزا به بیمارستان مسیح دانشوری گفت: 

 A ما امسال در ایران مواردی از آنفلوآنزای
مثبت داشتیم، برعکس سال قبل که می توان 
گفت بسیار کم بود یا اصال نبود. این مساله 
کاهش  پروتکل ها  رعایت  دارد.  علت  چند 
مقررات  قبل  سال  به  نسبت  و  کرده  پیدا 
عبور و مرور کم تر شده است و مردم بیشتر 
آنفوالنزا  امیدواریم  می روند.  مسافرت  به 
هم  آنفلوآنزا  پیک  خطر  اما  نرسد  پیک  به 
حواسمان  باید  این  از  غیر  به  دارد.  وجود 
باشد که افرادی که میتوانند برای کرونای 
آنفلوآنزای  شوند،  محسوب  پرخطر  شدید 
خطرناکی هم می توانند داشته باشند و اگر 
کسی آنفلوآنزا و کرونا را با هم بگیرد خطر 

مرگ و میر بسیار باالتری دارد. 
عابدینی درارتباط با اهمیت دوز بوستر 
در  گفت:  باال  سنین  با  افراد  برای  واکسن 
برخی از کشورها برای افراد باالی ۵۰ سال، 
برخی باالی ۶۰ سال و برخی باالی ۶۵ سال 
که باالی شش ماه از دوز دوم واکسنشان 
گذشته باشد، دوز بوستر دریافت می زنند. به 
نظر می رسد در ایران هم با شروع فصل سرما 
و احتمال پیک جدید، باید این تصمیم گیری 

را داشته باشیم. 
او درارتباط با میزان ابتال به قارچ سیاه 
مسیح  بیمارستان  در  موکورمایکوزیس  یا 
بیمارستان  در  خوشبختانه  گفت:  دانشوری 
نیست.  زیاد  سیاه  قارچ  به  ابتال  موارد  ما 
به  زیاد  مصرف  دلیل  به  عمدتا  سیاه  قارچ 
خون  قند  نکردن  کنترل  و  کورتون  ویژه 
در طی بستری بیمار و استفاده زیاد از آنتی 
بیوتیک هایی که بدون دلیل تجویز می شود، 
رخ می دهد. درصد بسیار کمی از قارچ سیاه 
کووید  خود  از  ناشی  ایمنی  نقص  دلیل  به 
بیماران  این  از  بسیار کمی  تعداد  است که 
هرچه  اگر  بنابراین  می دهد.  تشکیل  را 
دقیق تر و بهتر درمان کنیم، مقدار بیماران 
بود. در  بسیار کم خواهد  موکورمایکوزیس 
بخش ما با توجه به اینکه آی سی کرونای 
بزرگی با حدود 2۰ تخت داریم، تا به حال 

بیمار موکورمایکوزیس نداشته ایم.

رییس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری:

احتمال بروز پیک آنفلوآنزا جدی است! 
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بر  مجلس  و  لت  و د
تولید  جهش  طرح  اجرای 
می کنند  کید  تا مسکن 
که  معتقدند  کارشناسان  برخی  ما  ا
سیاست های تکلیفی دولت برای بانک ها 
چالش  با  را  آنها  طرح،  این  اجرای  در 

مواجه می کند.
ن  میلیو ر  چها خت  سا ح  طر
جمله  از  سال،  چهار  طول  در  مسکن 
وعده های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی، 
به  آغاز  ابتدای  از  و  بود  رئیس جمهور 
ادعای  بارها  نیز  سیزدهم  دولت  کار 
اجرای آن از سوی خود او و وزیر راه و 

شهرسازی اش تکرار شده است.
در این میان، مجلس نیز با تصویب 
بر  مسکن،  تولید  جهش  قانون  قانون 
موضوع ساخت ساالنه یک میلیون واحد 

مسکونی تاکید کرده است.
اما نه تنها بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی، طرح دولت و مجلس را عملی 
دولتمردان  خود  ظاهرا  بلکه  نمی دانند؛ 
با  آنها  خواسته  این  که  دریافته اند  نیز 
چالش های جدی مواجه است. گو اینکه 
چندی پیش قاسم رستمی، وزیر راه و 
شهرسازی گفت که »قرار نیست سالی 

یک میلیون مسکن بسازیم!«
او توضیح داد: مقرر شده تا چهار 
سال آینده چهار میلیون واحد مسکونی 
در کشور ساخته شود، البته وعده ساخت 
دولت  در  مسکونی  واحد  میلیون  چهار 
سیزدهم به این معنی نیست که در هر 
خواهد  ساخته  واحد  میلیون  یک  سال 
شد. چرا که همه می دانیم ساخت مسکن 

حدود یک سال و نیم زمان می برد.
کارشناسان  برخی  این  وجود  با 
تولید  جهش  طرح  مالی،  و  اقصادی 
تورم زا  و  غیرکارشناسی  را  مسکن 
دانستند و تاکید کردند که سیاست های 
تکلیفی دولت برای بانک ها در اجرای 
مواجه  چالش  با  را  آنها   ، طرح  این 

می کند.
دیبا: طرح مسکن با ادعای کنترل 

تورم منافات دارد
مجتبی دیبا ، کارشناس بازارهای 
مورد گفت: طرح ساخت  این  در  مالی 
چهار میلیون واحد مسکونی، با ادعای 
کنترل تورم منافات دارد و احتماال در 
عمل تعداد بسیار کمتری ساخته شود. 
اما به هر حال این طرح سیگنال هایی 

را برای بازار ارسال می کند.
مسکن  این،  وجود  با  افزود:  او 
برای  بازارها  مطمئن ترین  از  یکی 
ریزش  احتماال  و  است  سرمایه گذاری 
شدیدی در این بازار رخ ندهد. احتمال، 
ثبات در این بازار تا سال ۱۴۰2 و ۱۴۰۳ 

بیشتر است.
کارشناسی  دولت،  طرح  آگاهی: 

نیست
کارشناس  دیگر  گاهی،  آ نیما 
مورد  در  مورد  در  نیز  مالی  بازارهای 
طرح جهش تولید مسکن گفت: دولت ها 
در سال نخست آغاز به کار خود، معموال 
با هدف جذب نظر عموم مردم و در واقع 
را مطرح  اهداف سیاسی، طرح هایی  با 
از  نیز  دولت  مسکن  طرح  می کنند؛ 
همین دست محسوب می شود و چندان 

کارشناسی شده نیست.
طرح  این  اینکه  به  اشاره  با  او 
جمله  از  گفت:  دارد،  زیادی  ابهامات 
موارد مبهم این است که آیا این طرح 
بازار  در  مصالح  واقعی  قیمت   توجه  با 
تعریف شده است یا مکانیزم قیمت های 

ترجیحی و تحمیلی؟
عملکرد  توجه  با  افزود:  آگاهی 
دولت تا کنون و سیاست  قیمت گذاری 
دستوری، به نظر می رسد مکانیزم دوم 
در  تنها  که  چرا  شود؛  گرفته  پیش   در 
این صورت است که امکان دارد تامین 
آن  اهداف  و  انجام  مالی طرح مسکن 

محقق شود.
طرح مسکن، آثار تورمی دارد

با تاکید بر اینکه طرح مسکن  او 
دولت رئیسی، آثار تورمی سنگینی در پی 
دارد، گفت: این طرح با توجه به حجم 
بازارهای  نظم  ساز،  و  ساخت  باالی 
بر  را  سیمان  و  فوالد  ویژه  به  مرتبط، 
بخشی،  قیمت  افزایش  و  می زند  هم 
نیز  نهایت  در  است.  اجتناب  غیرقابل 
قیمت  افزایش  این  مسئولیت  دولت، 

را نمی پذیرد.
آگاهی، افزود: طرح ساخت ساالنه 
یک میلیون واحد مسکن، به طور کلی 
چنین  اجرای  ندارد.  اقتصادی  توجیه 
در  شاید  مصرف  بازار  نظر  از  طرحی 
دهه ۸۰ قابل قبول بود و با هرم جمعیتی 

کشور سازگاری داشت، اما امروز خیر.
افزایش  ایران،  در  داد:  ادامه  او 
قیمت  افزایش  از  ناشی  مسکن  قیمت 
قع،  ا و در  است.  تولید  ده های  نها
سوداگری، عامل گرانی مسکن نیست 
با  است.  یافته  افزایش  تولید  هزینه  و 
ساخت،  حال  در  واحدهای  افزایش 

نمی توان هزینه تولید را کنترل کرد.
مسکن ارزان نمی شود

باعث  طرح  این  گفت:  آگاهی، 
مسکن  قیمت  توجه  بل  قا کاهش 
خوش بینانه ترین  در  و  شاید  نمی شود. 
است  ممکن  درصد   ۱۰ تنها  حالت، 

کاهش قیمت رخ دهد.
دوران،  همین  در  او،  گفته  به 
چالش هایی مانند افزایش تورم و افزایش 
قیمت ارز نیز رخ می دهد که اثر این طرح 

را خنثی می کند.
حشمتی: طرح دولت عملی نیست
 ، حشمتی محمد  همچنین 
کارشناس بازارهای مالی در مورد طرح 
مسکن گفت: دولت ها در ایران معموال 
مسکن  بازار  متوجه  رکود،  زمان  در 
به  نیز  تورم  از  فرار  برای  و  می شوند 
سمت افزایش بهره بانکی می روند. این 
راه ها دم دستی است و دولت سیزدهم 

نباید آنها را در پیش بگیرد.
سه  از  مسکن  قیمت  افزود:  او 
پروانه  هزینه  و  مصالح  زمین،  بخش 
ساخت تشکیل می شود. در طرح جهش 
تامین  رایگان  را  زمین  دولت  مسکن، 

احتماال  هم  پروانه  برای  و  می کند 
در  اصلی  مساله  ندارد.  سخت گیری 
این طرح، پرداخت هزینه مصالح است.
حشمتی، با اشاره به خواست دولت 
متر  هر  هزینه  با  واحدها  ساخت  برای 
مربع دو میلیون و ۷۵۰ هزار گفت: امکان 
ساخت مسکن با هزینه هایی که دولت 
و  ندارد  وجود  است،  کرده  پیش بینی 
حداقل هزینه ساخت هر متر مربع، چهار 
میلیون تومان است. برای تحقق هدف 
طرح جهش مسکن، یا کیفیت ساخت 
باید تا حد زیادی کاهش یابد یا مصالح 
آن، با قیمت گذاری دستوری تامین شود.

امکان افزایش تورم
وی گفت: در نگاه نخست، پرداخت 
تسهیالت در این طرح بسیار خوب است 
قسط  اجاره،  پرداخت  جای  به  افراد  و 
نهایت  در  می کنند؛  پرداخت  را  بانکی 
اما پرداخت  صاحب خانه هم می شوند 
یک  سالی  مقیاس  در  تسهیالت  این 
را  باالیی  بسیاری  عدد  واحد،  میلیون 

می طلبد.
منابع  تامین  برای  افزود:  حشمتی، 
شود  ناچار  است  ممکن  دولت  الزم، 
تسهیالت را به صورت دستوری از بخش 
صنعت، به سمت مسکن سوق دهد که 
این موضوع صنایع را دچار رکود می کند. 
راه حل دوم نیز، استقراض از بانک مرکزی 
است که افزایش نقدینگی را در پی دارد.

در  حل  راه  دو  هر  گفت:  وی 
طوالنی مدت  تورم  افزایش  به  نهایت 
منجر می شود در حالی که طرح جهش 
مسکن تاثیر چندانی بر کاهش قیمت ها 
در بازار ندارد چرا که افرادی که اکنون 
صاحب مسکن هستند، حاضر نمی شوند 
دارایی خود را برای مثال به نصف قیمت 
بفروشند. این طرح تنها ممکن است مانع 

افزایش قیمت شود.
سماواتی: همان مسکن مهر است؛ 

اما با جیب خالی!
مهدی سماواتی، دیگر کارشناس 
وقت  هر  گفت:  نیز  مالی  بازارهای 
مداخله  بازاری  در  می خواهند  دولت ها 
گسترده داشته باشند، باید از آن دوری 
چنین  مسکن،  جهش  طرح   . کرد
مداخله ای محسوب می شود؛ آن هم با 
جیب خالی. این طرح حتی با مسکن مهر 
هم قابل مقایسه نیست؛ چرا که در آن 
زمان نرخ نفت، بیش از ۱۰۰ دالر بود.

به گفته او، بیشترین آسیب و تورم 
عادی  مردم  را  مهر  مسکن  از  ناشی 
که  چرا  کردند؛  تجربه  پایین  اقشار  و 
واحدهای  در  قیمت،  رشد  بیشترین 
کمتر از ۸۰ متر کالن شهرها رخ داد. در 

واقع توزیع سوبسید، بیشترین آسیب را 
به طبقات محروم می زند.

حق شناس: طرح مسکن به بانک ها 
آسیب می زند

 ، س حق شنا ز  و بر همچنین 
این مورد  بازارهای مالی در  کارشناس 
را  زیادی  دولت مشکالت  گفت: طرح 
برای اقتصاد کشور ایجاد می کند، چرا که 
2۰ درصد از منابع تکیلفی بانک ها قرار 
است به آن اختصاص یابد و این موضوع، 
همچون مسکن مهر چالش های زیادی 

را برای شبکه بانکی ایجاد می کند.
او توضیح داد: سمت مصرف کننده 
و تقاضا در بازار مسکن، بسیار ضعیف 
شده اما سیاست دولت در طرح جهش 
حل  به  کمکی  و  است  اشتباه  مسکن 
وظیفه ای  دولت  نمی کند.  چالش  این 
برای  بلکه  ندارد؛  مسکن  تامین  در 
را  آنها  درآمد  باید  مردم  خانه دار شدن 

افزایش دهد.
احتمال ایجاد موج تورمی

مهر  مسکن  گفت:  حق شناس، 
برای اقتصاد ایران فاجعه آمیز بود و هنوز 
هم تکمیل نشده است. حال دوباره قرار 
است مشابه آن طرح تکرار شود که برای 

بانک ها مشکل ساز است.
او تاکید کرد: طرح جهش مسکن، 
نه تنها تاثیری بر کاهش قیمت مسکن 
ندارد که موج تورمی را در کشور ایجاد 

می کند.
هزینه  مسکن،  طرح  موسوی: 

ساخت را افزایش می دهد
کارشناس  دیگر  موسوی،  امید 
بازارهای مالی نیز گفت: در طرح جهش 
مسکن  مانند  پروژه ها  احتماال  مسکن، 
مهر، در حاشیه شهرها ساخته می شوند 
در  مسکن  کاهش  باعث  نتیجه  در  و 

داخل شهر نمی شود.
قیمت  حتی  طرح  این  افزود:  او 
است  ممکن  و  می برد  باال  را  مصالح 
دهد.  افزایش  را  هزینه ساخت مسکن 
طرح  این  پروژه های  دیگر،  عبارت  به 
رقیبی برای مسکن داخل شهر نیستند؛ 
آنها بیشتر جنبه مصرفی دارند و امالک 
شهری جنبه سرمایه ای. اما طرح دولت 
می تواند بهای تمام شده بخش دوم را 

هم افزایش دهد.
مالی  بازارهای  کارشناس  این 
گفت: مسکن سازی نباید از جیب دولت 
و بانک ها صورت گیرد. بخش دولتی باید 
با قانونگذاری، پروژه ها را به پیمانکاران 
بسپارد تا هزینه ساخت را با پیش فروش 
واحدها به مردم تامین کنند؛ اما با اقساط 

بلندمدت.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین:
اجتماعی  های  شبکه  در  بانکی  خدمات  ارائه  خواهان  مشتریان 

هستند
به  اشاره  با  زمین  ایران  بانک  عمومی  روابط  مدیر 
عنوان  به  اجتماعی  در شبکه های  حضور گسترده مردم 
به  اجتماعی  های  رسانه  امروز  گفت:  جدید  مهارت  یک 
مهارتی جدید برای همه تبدیل شده اند و استفاده گسترده 
از این شبکه ها فرصتی را به بانکها برای ارائه خدمات به 

کسب و کارها و مشتریان فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، سید محمد حسین استاد مدیر روابط 
عمومی بانک ایران زمین با بیان این نکته که مشتریان خواهان دریافت خدمات 
در محلی هستند که حضور دارند اظهار داشت: اعتقاد ما در بانکداری دیجیتال به 
عنوان یک بانکداری مردم محور، این است که زمین بازی را مشتری مشخص می 

کند و ما باید خدمت را آنجایی ارائه کنیم که او می خواهد.
پرداخت  مانند  خدمات  از  محدودی  تعداد  حاضر  حال  در  ما  افزود:  استاد 
قبض و خرید اینترنت را به صورت غیر مستقیم از طریق شبکه های اجتماعی به 
مشتریان ارائه می کنیم که شاهد استقبال خوبی از آن بودیم. اما یک نکته را باید 
مورد توجه قرار دهیم که هنوز امکان ارائه مستقیم خدمات بانکی در شبکه های 

اجتماعی فراهم نیست.
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با تاکید بر این نکته که توسعه همه 
جانبه رسانه های اجتماعی واقعیتی غیر قابل انکار در دنیای مدرن است گفت: آمارها 
حاکی از افزایش استفاده از رسانه های اجتماعی است. امروز میلیاردها نفر در جهان 
از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و این فرصت بی نظیری را برای تعامل، 

کسب و کار و ارائه خدمات فراهم کرده است.
این کارشناس حوزه ارتباطات در خصوص استفاده مردم از تلفن های هوشمند 
و نقش آن در زندگی امروز گفت: بسیاری از مردم امروز تلفن همراه دارند، اما میزان 
صحبت کردن با این تلفن ها از همیشه کم رنگ تر شده است. جوانان امروز بیشتر 
عالقمند ارتباط به صورت دیجیتالی هستند تا صحبت از طریق تلفن های همراه.

وی افزود: در صنعت بانکداری که تعامل مشتریان ضروری است، ارتباطات 
دیجیتال در حال تبدیل شدن به یک کانال ارتباطی قوی بین مؤسسات مالی و 
مشتریان است. رسانه های دیجیتال ابزار ارزشمندی بین مشتریان بالقوه برای اتصال 

به بانک محسوب می شوند.
کانال های دیجیتال به افراد اجازه می دهند تا از شبکه های اجتماعی به آموزش 

و اطالعات الزم در مورد خدمات، محصوالت و موسسات مالی دست یابند.
وی افزود: در شرایط امروز استقبال از شبکه های اجتماعی توجه کسب و 
کارهای مختلف را به خود جلب کرده است. در بین شرکت ها و گروه هایی که از 
شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، بانک ها این حوزه را یک فرصت می دانند، 
زیرا حیات بانک به مشتریان بستگی دارد و ما سعی داریم از فرصت های ایجاد 

شده استفاده کنیم.
ما امروز از شبکه های اجتماعی برای اطالع رسانی به مشتریان خود استفاده 
می کنیم و سعی می کنیم نظرات آنها را برای بهبود عملکرد و همچنین بهبود 

فرایندها به کار ببندیم.
استاد گفت: آنچه مسلم است هنوز ارائه خدمات مالی در بستر شبکه های 
اجتماعی شکل منسجمی ندارد و این فضا بیشتر در اختیار مشاغل آنالین قرار دارد 
و آنها سعی می کنند هرچه بیشتر خدمات خود را در این بستر ارائه کنند. اما زمان 
زیادی نخواهد برد که ارائه خدمات مالی در این بستر به یک ضرورت تبدیل شود.

وی با بیان این نکته که در حال حاضر ارائه خدمات مالی در بستر شبکه های 
اجتماعی به صورت استاندارد انجام نمی شود اظهار داشت: به طور مثال نگاهی به 
خرید و فروش آنالین در شبکه اجتماعی اینستاگرام بی اندازید. مشتری خرید را 
انجام می دهد و هزینه را از طریق همراه بانک و یا سایر روش ها به حساب فروشنده 
واریز می کند. اما هنوز درگاهی وجود ندارد و احتمال ریسک برای طرفین زیاد است. 

بنابراین باید در وضع قوانین در این حوزه اندیشید و اقدام کرد.
استاد در پایان گفت مشتریان خواهان ارائه خدمات منسجم بانکی در بستر 
شبکه های اجتماعی به عنوان یک کانال ارتباطی موثر هستند و ما امروز باید این 
موضوع را مورد توجه قرار دهیم تا ضمن رشد کسب و کارها، خدمات مالی نیز به 

صورت استاندارد و با کمترین ریسک در این حوزه ارائه شود.

امکان مشاوره پزشکی با نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل
گرامی،  هموطنان   مراجعات  کاهش  راستای  در   
اعتباری  فام موسسه  افزار  نرم  با  امکان مشاوره پزشکی 

ملل فراهم شد.
ملل:  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به   
درمان  و  آشنایی  و  پزشکی  اطالعات  افزایش  منظور  به 
بیماری هموطنان، امکان  مشاوره در حوزه های پزشکی 
افزار فام  و روانپزشکی در بخش سالمت بدون مرز نرم 

موسسه اعتباری ملل مهیا شده است.
 این گزارش می افزاید: در قسمت سالمت بدون مرز نرم افزار فام بیش از ۷ 
هزار متخصص برتر در حوزه های پزشکی و روانپزشکی برای ویزیت آنالین گرد 
هم آمده اند. در این قسمت هموطنان می توانند با جستجوی عالئم بیماری و یا نام 
پزشک متخصص خود  بدون اتالف وقت از مشاوره بهره مند شوند و همچنین می 

توانند به صورت آنالین وقت مشاوره رزرو کنند.
 با نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل در خانه بمانید.

اعطای ۳۱۰۰میلیارد تومان تسهیالت بانک تجارت به شرکت های 
دانش بنیان

بانک تجارت در شش ماهه نخست امسال به ۳۳۱ شرکت دانش بنیان کشور 
تسهیالت ارزان قیمت پرداخت کرده است.

با صندوق  نامه  تفاهم  اجرای  در  تجارت،  بانک  روابط عمومی  به گزارش  
نوآوری و شکوفایی و در اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با هدف اعطای 
تسهیالت ارزان قیمت به شرکت های دانش بنیان، بانک تجارت از ابتدای سال جاری 
تا پایان شهریور بیش از ۳۱ هزار و هشتصد و چهار میلیارد ریال تسهیالت به ۳۳۱ 
شرکت دانش بنیان پرداخت کرده است. این در حالی است که تسهیالت پرداختی 
این بانک به ۳2۹ شرکت دانش بنیان در سال ۹۹ نیز معادل ۱۹ هزار و یکصد و 

چهل و شش میلیارد ریال بوده است.
بانک تجارت با اشراف کامل به این مهم که یکی از راهکارهای پیشرفت 
اقتصادی کشور در گرو رشد شرکت های دانش بنیان است، بویژه در سالهای اخیر 
با مشارکت در مسیر اهداف توسعه محور دولت و برای حمایت از سیاست های 

اقتصادی کشور قدم های مثبتی را برداشته است.

مدیرعامل بانک رفاه اعالم کرد؛ 
با شرکت های حوزه  توسعه همکاری ها  برای  بانک رفاه  آمادگی 

نفت و گاز
مدیرعامل بانک رفاه کارگران از آمادگی این بانک به منظور توسعه تعامالت 
و همکاری های متقابل با شرکت های فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی خبر داد.

به گزارش  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل هلل گانی در بازدید از 
غرفه ها و بخش های مختلف نخستین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
این  با حضور  انرژی های تجدیدپذیر که  و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  توسعه حوزه  در 
بانک در جزیره کیش در حال برگزاری است، با اعالم این مطلب، افزود: بانک رفاه 
کارگران به سهام داری سازمان تامین اجتماعی یکی از بانک های فعال و معتبر در 
حوزه نفت، گاز و پتروشیمی محسوب می شود و با تجربه سال ها فعالیت در این 
توسعه  منظور  به  توجهی  قابل  شایستگی های  و  مناسب  ظرفیت های  از  صنعت، 

فعالیت ها در این حوزه برخوردار است.
وی به افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: با افزایش سرمایه 
بانک به حدود 2۰۰ هزار میلیارد ریال که اوایل سال جاری به ثبت نهایی رسید، 
ظرفیت های این بانک به منظور توسعه فعالیت ها در بخش های مختلف اقتصادی 

ازجمله حوزه نفت، گاز، پتروشیمی افزایش یافته است.
هلل گانی ادامه داد: بانک رفاه کارگران در راستای حمایت از تولید ملی و تحقق 
اهداف سال »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، اقدامات قابل توجهی را در سال 
جاری داشته و به سهم خود سعی کرده است تا از واحدهای تولیدی در بخش های 
مختلف اقتصادی از جمله واحدهای صنعتی فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

به نحو مطلوبی حمایت مالی و تسهیالتی داشته باشد. 
وی تاکید کرد: بانک رفاه طی سال های اخیر در راستای توسعه فعالیت ها در 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اقدامات قابل توجهی داشته  اما به واسطه ظرفیت هایی 
گسترده  فعالیت های  به  باتوجه  همچنین  و  دارد  اختیار  در  بانک  این  که  ویژه ای 
این  در  بانک  آفرینی  نقش  و  جایگاه  مذکور،  در صنعت  اجتماعی  تامین  سازمان 

حوزه باید بیشتر شود.

معاون وزیر نفت اعالم کرد: 
آمادگی 55 درصدی جایگاه ها برای اتصال به سامانه هوشمند سوخت
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران گفت: تمام جایگاه ها برای اتصال به سامانه هوشمند سوخت سهمیه بندی آماده 

شده ولی با این حال در بعضی از موارد مشکل ارتباطی و سرور وجود دارد.
به گزارش دنیای جوانان، جلیل ساالری با اشاره به حرکت جهادی و شبانه روزی 
تیم های فنی و کارشناسی در رفع مشکالت جایگاه های سوخت اظهار داشت: در حال 
حاضر از سه هزار و ۸۰۰ جایگاه در کشور، در 2 هزار جایگاه امکان استفاده از سیستم 

سهمیه بندی سوخت وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: ۵۵ درصد 

از جایگاه ها برای سوخت گیری با کارت سوخت آمادگی دارند.
وی با اشاره به اینکه در سطح تهران ۳۶۱ جایگاه سوخت وجود دارد، اعالم کرد: 
از این تعداد ارتباط ۱۹۵ جایگاه با سیستم سهیمه بندی هوشمند برقرار است و مردم می 

توانند با کارت سوخت از بنزین استفاده کنند.
ساالری ادامه داد: در ۱2۵ جایگاه دیگر نیز نصب سیستم و تنظیم ها انجام 
شده است ولی به خاطر وجود مشکالت ارتباطی، همکاران در جایگاه ها حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه در تهران در تعداد معدودی از جایگاه ها امکان ارائه سوخت 
وجود نداشت، گفت: به خاطر اینکه امکان ارتباط در این جایگاه ها فراهم نبود، سیستم 
ها به کارگاه ها برده شده و اکنون سیستم ها در جایگاه ها نصب شده است تا با برقراری 

اطالعات جدید بر سرورها، مسیر سوخت گیری از کارت هوشمند برقرار شود.
حمله سایبری به سامانه سوخت گیری در پمپ بنزین ها در روز سه شنبه )۴ آبان( 
باعث ایجاد اختالل و وقفه در عرضه سوخت در پمپ بنزین های کشور شد و با تالش 
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.

افزایش قیمت نفت در آستانه دیدار وزیران اوپک پالس
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر انتظارات برای تداوم سیاست افزایش تدریجی 
تولید اوپک پالس با اندکی افزایش بسته شد اما برای نخستین بار در دو ماه گذشته 

کاهش هفتگی پیدا کرد.
بهای معامالت نفت برنت با شش سنت افزایش، در ۸۴ دالر و ۳۸ سنت در هر 
بشکه بسته شد. بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا روند کاهشی ابتدای معامالت 
روز جمعه را معکوس کرد و با ۷۶ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، در ۸۳ دالر و ۵۷ 

سنت در هر بشکه بسته شد.
جان کیلداف از شرکای شرکت اگین کپیتال در نیویورک گفت: اگرچه ممکن 
است نفت بیشتری از سوی ایران به بازار عرضه شود اما با توجه به وضعیت قوی بازار، 

بعید است اوپک پالس تولیدش را افزایش دهد.
قیمتها روز چهارشنبه در واکنش به گزارشی که نشان داد ذخایر نفت آمریکا طی 
هفته پیش از آن ۴.۳ میلیون بشکه رشد کرده است، عقب نشینی کردند. ایران اعالم 
کرد مذاکرات برای احیای توافق هسته ای تا اواخر نوامبر آغاز خواهد شد که این کشور 

را یک گام به صادرات نفت نزدیک می کند.
کارستن فریچ از کومرس بانک اظهار کرد: رشد چشمگیر ذخایر نفت آمریکا و انتظار 
برای مذاکرات هسته ای موقتا نگرانیها درباره محدودیت عرضه را تا حدودی رفع کرد.
رشد  کووید ۱۹  پاندمی  از  اقتصادها  احیای  با  در سال 2۰2۰ همزمان  نفت 

چشمگیری پیدا کرده است اما قیمتها هفته گذشته با کاهش هفتگی روبرو شدند.
همه نگاهها به دیدار پنج شنبه هفته جاری وزیران اوپک پالس دوخته شده است. 
تحلیلگران انتظار دارند این گروه به توافق اخیر خود پایبند مانده و تا آوریل سال 2۰22 
هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز به میزان عرضه نفت اضافه کند. محمد ارکاب، وزیر 
انرژی الجزایر روز پنج شنبه گفت: افزایش تولید نفت اوپک پالس در دسامبر به دلیل 

ابهامات و ریسکهای موجود، نباید از ۴۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رود.

یک کارشناس اقتصاد:

طرح جهش تولید مسکن، غیرکارشناسی و تورم  زاست
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زیر نظر: بهراد مومنی

ادعای روزنامه سعودی؛
عمده برق و گاز لبنان از اسرائیل تامین می شود

نشانه های  گازی،  جدید  قرارداد  اقتصادی  و  فنی  جنبه های  از  فراتر 
متعددی وجود دارد که هدف نهایی این توافق مقابله با نفوذ ایران در لبنان و 
سوریه است. شاعد این ادعا، اینکه تنها چند روز پس از اعالم تهران مبنی بر 
ارسال محموله های نفتی به لبنان از طریق سوریه خبر این قرارداد اعالم شد.
 به گزارش دنیای جوانان از روزنامه الشرق االوسط، گازی که از خط 
لوله عربی که از مصر، اردن و سوریه  می گذرد و به لبنان پمپاژ می شود، 
عمدتًا اسرائیلی است. برقی که قرار است از طریق سوریه و اردن به لبنان 
ارسال شود نیز عمدتًا اسرائیلی و در راستای توافقنامه ای است که توسط 

»عاموس هوخشتاین«دیپلمات ارشد آمریکایی تنظیم شد.
همین چند روز پیش، هوخشتاین خود حامی مذاکرات مرزی بین لبنان 
و اسرائیل بود. به بیروت اطالع داد که خط لوله گاز عرب از تحریم های 
قانون سزار که واشنگتن علیه سوریه اعمال کرده است، مستثنی می شود. 
این مقام آمریکایی همچنین حامی توافق اردن و اسرائیل در سال 2۰۱۴ 
که به دنبال ترویج »محور اعتدال در خاورمیانه بین کشورهای عربی میانه 

رو و اسرائیل بود« به حساب می آید.
نشانه های  گازی،  جدید  قرارداد  اقتصادی  و  فنی  جنبه های  از  فراتر 
متعددی دارد که هدف نهایی این توافق  مقابله با نفوذ ایران در لبنان و 
سوریه است. بزرگترین شواهد این قرارداد، اینکه تنها چند روز پس از اعالم 
تهران مبنی بر ارسال محموله های  نفتی به لبنان از طریق سوریه اعالم شد.

یک  مقام روسی گفت: اسرائیل معتقد است که چنین اقدامی به مقابله 
با نفوذ ایران در لبنان و سوریه کمک خواهد کرد. عالوه بر این، ویلیام برنز، 
رئیس سیا، که در ماه های اخیر به منطقه سفر کرده بود، در قرارداد گازی 
که توسط برت مک گورک، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی خاورمیانه و 

شمال آفریقا نیز حمایت می شد، شرکت داشت.
و هماهنگی های گسترده  توافق مستلزم تالش ها  نویس  پیش  تهیه 
بود: ایجاد امنیت در جنوب سوریه که شبکه های گاز و انرژی از آن عبور 

خواهند کرد.
نشست های وزیران بین لبنان، مصر، اردن و سوریه نیز برای غلبه بر 
موانع موجود در مسیر بهره برداری از خط لوله گاز و شبکه انرژی برگزار 

شده است.
شایان ذکر است، سفیر آمریکا در لبنان به رئیس جمهور این کشور 
و  مصر  انرژی  وزیران  با  تلفنی  گفتگوی  از  پس  واشنگتن  که  داد  اطالع 
اسرائیل با این پیشنهاد موافقت کرده است. این گفت وگوها بر »طرح آینده 

برای تحویل گاز اسرائیل به کارخانه های مصر » متمرکز بود.
شرکت های مصری و اسرائیلی در طول سال ها چندین قرارداد منعقد 
کرده اند. آنها در سال 2۰۱۸ با تحویل ۶۴ میلیارد متر مکعب گاز اسرائیل از 
میادین تامار و لویاتان مدیترانه به مصر موافقت کردند. این قرارداد ده سال 
اعتبار دارد و ارزش آن ۱۵ میلیارد دالر است. پس از اعالم خودکفایی مصر 
در تولید گاز، اعالم کرد که واردات گاز اسرائیل آن را به یک قطب انرژی 

منطقه ای تبدیل می کند.
در جبهه اردن، هوخشتاین مذاکرات بر سر قرارداد برق بین امان و تل 
آویو را در سال 2۰۱2 آغاز کرده بود. سال ها بعد، شرکت ملی برق اردن 
با شرکت آمریکایی  بر سر تحویل ۴۵ متر مکعب گاز برای تولید برق به 

توافق رسید.
مقامات آمریکایی به همتایان عرب خود اطالع دادند که این پروژه ها 
از قانون سزار که در اواسط سال 2۰2۰ اجرایی شد، مستثنی خواهند شد. 
بیروت، قاهره و امان همچنان خواستار ضمانت نامه کتبی بودند و هوخشتاین 

به مقامات لبنانی این معافیت ها و ضمانت را اطالع داد.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

وزیر اقتصاد: 
بانک ها باید از سرمایه گذاری های غیر 

ضروری خارج شوند
در  بانک هــای کشــور  گفــت:  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
ســال های پیــش رو، بایــد پیشــقراول گشــودن جبهه هــای جدیــد در 
ســرمایه گذاری های بــزرگ در کشــور شــوند کــه ایــن امــر، مســتلزم خــروج 

از بخــش بزرگــی از ســرمایه گذاری های غیــر ضــروری اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار دنیــای جوانــان از وزارت امــور اقتصــادی و دارایی 
کشــور، ســید احســان خانــدوزی کــه در معارفــه مدیــر عامــل جدیــد بانــک  
ســپه، اظهــار داشــت: افزایــش ســرعت حرکــت بــه ســمت عدالــت محــوری 
و حمایــت از تولیــد و تحقــق کامــل بانکــداری بــدون ربــا، در صــدر مطالبــات 

دولــت ســیزدهم از نظــام بانکــی کشــور قــرار دارد.
ــه رئیــس کل بانــک  ــر خــود ب ــه نامــه اخی ــا اشــاره ب ــر اقتصــاد ب وزی
مرکــزی تصریــح کــرد: آنچــه در ایــن نامــه مطــرح شــد، مربــوط بــه یکــی 
ــاری و بانکــی کشــور اســت کــه  از الیه هــای بســیار کوچــک حقــوق اعتب
متضمــن دسترســی فعــاالن اقتصــادی و تســهیالت گیرندگان بــه قراردادهای 
خــود و نحــوه محاســبه ســودها در سیســتم بانکــی، تضامیــن و وثائــق، جرائم 
و ... اســت کــه بایــد بــه شــکلی شــفاف، عادالنــه و بــا قابلیــت دادخواهــی 

در اختیــار آنهــا قــرار گیــرد.
خانــدوزی اجــرای مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار و تســریع حرکت به 
ســمت اهــداف توســعه ای بانکــی، از جملــه خــروج از بنگاهــداری غیــر ضرور 
و حرکــت بــه ســمت ســرمایه گذاری های بــزرگ را از دیگــر انتظــارات وزارت 
اقتصــاد از نظــام بانکــی خوانــد و افــزود: از افتخــارات بانــک ســپه ایــن اســت 
ــی  ــروژه های ــه ســرمایه گــذاری در پ ــد ب ــی کــه کشــور نیازمن کــه در زمان
چــون گل گهــر، چــادر ملــو، ســیمان هرمــزگان، بیــد بلنــد و بویــژه موضــوع 

انتقــال آب از خلیــج فــارس بــود مشــارکت خوبــی کــرده اســت.

ــه ســمت  ــز خواســت، پتانســیل های خــود را ب وی از ســایر بانک هــا نی
پروژه هــای پیشــران توســعه ای جدیــد در کشــور هدایــت کننــد.

وزیــر اقتصــاد در ادامــه بــا اشــاره بــه موفقیــت بانــک ســپه در اجــرای 
طــرح ادغــام بانک هــای نظامــی در ایــن بانــک، اظهــار داشــت: بانــک ســپه 
ــر چــه  ــد؛ گ ــرون آم ــزرگ، ســربلند بی ــون ب ــک آزم ــن خصــوص، از ی در ای
می دانیــم، ابعــادی از پــروژه ادغــام، هنــوز باقــی مانــده و تکمیل نشــده اســت.

وزیــر اقتصــاد اضافــه کــرد: بایــد از همــه مدیــران بانک هــای ادغامــی و 
بانــک ســپه کــه نهایــت تــالش خــود را کردنــد کــه ایــن پــروژه بــدون هیــچ 
آســیب جــدی بــه ســپرده گــذاران، ســهامداران و ســرمایه گــذاران مدیریــت 
شــده و بــه نتیجــه برســد، تقدیــر کــرد، ایــن کار بــه شــکلی ادامــه یابــد کــه 

در پایــان ســال ۱۴۰۱ شــاهد فیصلــه کامــل ایــن پــروژه باشــیم.
وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه برخــی چالش هــای مهــم پیــش روی بانــک 
ســپه عنــوان داشــت: دارایی هــای غیــر مولــد و بــدون بــازده، معضلــی اســت 
کــه هــم در بانــک ســپه و هــم در سیســتم بانکــی کشــور وجــود دارد، امــا در 

بانــک ســپه بایــد بــا اولویــت بیشــتری مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــد از  ــپه، بع ــک س ــی بان ــی و مال ــای حقوق ــزود: چالش ه ــدوزی اف خان
فراینــد ادغــام، از دیگــر مســایلی اســت کــه بایــد در کوتــاه مــدت در اولویــت 

و مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
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نماینده مردم دشتستان 
اسالمی  شورای  مجلس  در 
تامین  درمان  عملکرد  گفت: 
با  مقابله  زمینه  در  استان  اجتماعی 
مردم  سالمت  حفظ  و  کرونا  ویروس 

قابل ستایش و تقدیر می باشد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت 
؛دکتر  استان  اجتماعی  تامین  درمان 
ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان 
در مجلس شورای اسالمی در نشستی 
اجتماعی  تامین  درمان  مدیر  حضور  با 
مجموعه  از  قدردانی  ضمن  بوشهر 
درمانی تامین اجتماعی استان در مقابله 
با ویروس کرونا گفت: اقدامات شایسته 
ای توسط مدافعان سالمت برای مقابله 
با ویروس کرونا و حفظ سالمت مردم 
انجام شده که این مهم نقش ارزشمند 
بیشتر  را  سالمت  عرصه  جهادگران 

آشکار کرد.
به  توجه  گفت:  رضایی  دکتر 
به  درمان  و  بهداشت  حوزه  مشکالت 
مردم  سالمت  با  مستقیم  رابطه  دلیل 
همین  در  و  است  مهم  و  جدی  بسیار 
راستا تمام توان و ظرفیت خود را برای 
خدمات  توسعه  روی  پیش  موانع  رفع 
کار  به  استان  درمانی  و  بهداشتی 

خواهیم بست.
نماینده مردم دشتستان در مجلس 
توسعه  در  فزود:  ا اسالمی  شورای 
برسیم  نقطه ای  به  باید  استان  درمان 
خارج  به  بیماران  اعزام  نیازمند  که 
خدمات  تمامی  و  نباشیم  استان  از 

تخصصی و فوق تخصصی در همین جا 
صورت پذیرد.

:موانع  داشت  بیان  رضایی  دکتر 
و کمبودهای بهداشت و درمان استان 
و  حل  قابل  هم افزایی  و  همگرایی  با 
از این روی  برطرف شدن می باشد و 
آماده دریافت پیشنهادات و نقطه نظرات 
سازنده برای برطرف کردن کاستی های 

موجود درمانی استان هستیم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس 
ای  توسعه  اقدامات  اسالمی  شورای 
درمان تامین اجتماعی استان را مثبت 
به  رو  حرکت  از  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
ارتقاء  و  استان  درمان  توسعه  و  رشد 
و  پشتیبانی  سالمت  حوزه  وضعیت 
از  استفاده  با  و  کرد  خواهیم  حمایت 
مسیر  در  موجود  های  ظرفیت  همه 
بهبود زیرساخت های درمانی و تکمیل 

پروژه های عمرانی حوزه سالمت استان 
گام برخواهیم داشت.

مدیر  پور  رکاب  جواد  سید  دکتر 
این  در  بوشهر  اجتماعی  تامین  درمان 
نشست با اشاره به اقدامات و برنامه های 
توسعه ای درمان تامین اجتماعی استان 
به  تخت   ۹۸ افزایش  بر  عالوه  گفت: 
ظرفیت تخت های بستری بیمارستان 
مجوز  استان  اجتماعی  تامین  های 
اهرم،  دلوار،  های  درمانگاه  احداث 
شبانکاره، درمانگاه دوم شهر بوشهر و 
درمانگاه خارک در یک سال اخیر اخذ 

گردیده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر 
مجموعه  به  تخت   2۰ افزایش  افزود: 
برازجان،  مهر  بیمارستان  های  تخت 
بیمارستان  توسعه ۶۴ تختخوابی  طرح 
تخصصی  کلینیک  پلی  فتتاح  ا مهر، 

شهر برازجان و مجوز احداث درمانگاه 
توسعه ای درمان  اقدامات  از  شبانکاره 
تامین اجتماعی در شهرستان دشتستان 

در سال جاری بوده است.
دکتر رکاب پوراضافه کرد: مجوز 
راه اندازی سی تی اسکن ۱۶ اسالیس 
بیمارستان مهر برازجان اخذ گردیده و 
به دستگاه  بیمارستان مجهز  به زودی 

سی تی اسکن خواهد شد.
مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر 
اراده جدی درمان  و  بیان داشت: عزم 
خدمات  ارائه  استان  اجتماعی  تامین 
گیرندگان  به خدمت  و شایسته  درخور 
می باشد و در این مسیر و برای ایجاد 
رسانی  خدمت  برای  مناسب  بستری 
بیشتر و بهتر به مردم استان از تعامل 
با سایر دستگاهها  و همگرایی سازنده 

استفاده خواهیم برد.

از همه ظرفیت های موجود
 برای ارتقاءسطح خدمات درمانی استان استفاده کنیم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم:
رووژنا، بررسی صنعت برق از قاب هنر نمایش

  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم در مراسم اختتامیه 
اولین جشنواره استانی نمایش های کوتاه »رووژنا » گفت: بررسی صنعت 
برق از قاب هنر و خصوصا هنر نمایش می تواند تاثیر زیادی بر جامعه هدف 
در جهت اصالح الگوهای مصرف و آشنایی با فرآیند تولید برق داشته باشد.

هادی شیرخانی اظهار کرد: بشر با سالها تحقیق و آزمایش توانسته 
نیروی برق را در اختیار بگیرد و امروز به عنوان یکی از پاک ترین نیروهای 

طبیعی در تمام زندگی انسان حضور اثربخش دارد.
وی گفت: با این حال باید در نظر داشت که بیرون کشیدن نیروی برق 
از دل طبیعت هرگز کار ساده ای نبوده و نیست. صنعت برق یک صنعت 
و  یا خورشیدی  و  فسیلی  اتمی،  نیروگاه حرارتی،  آن چه  منشأ  و  پیچیده 
برق آبی هم که باشد، دارای زنجیره تولید، انتقال و توزیع بسیار پیچیده و 
پرزحمتی است که یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخش های آن زنجیره 
تولید است که خیلی سخت و پر هزینه است و برای انتقال و توزیع نیازمند 

این است که دولت ها متحمل هزینه های زیادی بشوند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم تصریح کرد: از طرفی 
دستیابی به این انرژی پاک ممکن است مشکالت زیست محیطی نیز به 
همراه داشته باشد که خودش چالش بزرگی است و همه این موارد دست 
به دست هم می دهد که انسان، با همان »قوه عاقله« که نیروی برق را 
کشف کرد و آن را استخراج کرد و با صرف هزینه های بسیار به دست همه 
انسانها رساند، بار دیگر از »قوه عاقله« خودش فرمان بگیرد و در استفاده از 
این نیروی خدادادی،  »مصرف بهینه برق« را سرلوحه زندگی خود قرار دهد.

برق،  طوالنی  تاریخ  مثل  مهم،  این  دستیابی  داد:  ادامه  شیرخانی 
نیاز به صرف یک زمان طوالنی دارد و معتقدیم که باید یک »پیوست 
مصرف  الگوهای  انداختن  جا  برای  مردم  آموزش  در  قوی  فرهنگی« 

باشیم. داشته  بهینه 
وی افزود: برای این کار، باید برای همه اقشار و سنین مختلف برنامه 
داشته باشیم و از همه مهم تر گروه سنی کودک و نوجوان است چرا که برای 
حذف یک رفتار ناشایست و یک الگوی غلط در جامعه، باید کار فرهنگی و 
آموزشی را میان گروه کودک و نوجوان برد چون این گروه قابلیت و انعطاف 
بیشتری دارند و مشارکت، همیاری و تعهد اجتماعی آنها در حوزه حفظ منابع 

و سرمایه های همگانی مانند برق بیشتر از دیگران است.
نتیجه  این  به  دغدغه مند  افراد  با  مشورت  اینکه ضمن  بیان  با  وی 
رسیدیم که بررسی صنعت برق از قاب هنر و خصوصا هنر نمایش می تواند 
تاثیر زیادی بر جامعه هدف در جهت اصالح الگوهای مصرف و آشنایی با 
فرآیند تولید برق داشته باشد، ابراز امیدواری کرد: سالیان بعد نیز بتوانیم 
برای تعامل بین هنر و صنعت، ایده ها و راهکارهای بهتر و بیشتر و موثرتری 
طراحی و اجرا کنیم و پیوست فرهنگی خود را در آموزشی درازمدت تعریف 

کنیم و ادامه بدهیم.

جشنواره  سومین  و  بیست  برگزاری  هماهنگی  جلسه 
خیرین مدرسه ساز استان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی جلسه هماهنگی برگزاری بیست و سومین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز استان  در راستای تبیین راهبردها و اهداف 
این دوره از جشنواره  برگزار شدمهندس دقیق مدیرکل نوسازی مدارس 
خیرین  شایسته  تکریم  و  جشنواره  برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با  گیالن 
مدرسه ساز در گسترش فرهنگ مشارکت عمومی و با تاکید بر استمرار 
این حرکت مهم فرهنگی، اظهار داشت: خیرین با درک شرایط اقتصادی 
اشتیاق فراوان  با  آموزان عزیز  آینده دانش  به  با نگرش عمیق  کشور و 
صادقانه به میدان آمده و تجلیل از این انسانهای بزرگ باید به بهترین 
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  دقیق  گیرد.مهندس  صورت  ممکن  نحو 
با اشاره به اجرای پویش به رنگ مدرسه، گفت: پویش به رنگ مدرسه 
چهارمین پویشی است که از سال گذشته تا کنون، توسط سازمان نوسازی 
مدارس کشور با همکاری خیرین مدرسه ساز در راستای مشارکت آحاد 
مردم در امر مقدس مدرسه سازی به اجرا در آمده است.مدیرکل نوسازی 
مدارس گیالن ترویج فرهنگ مقدس مدرسه سازی و توجه به ایده ها و 
افکار نوین دانش آموزان را از اهداف مهم اجرای این پویش عنوان نمود.

افزود:  ساز،  مدرسه  محترم  خیرین  خداپسندانه  خدمات  به  اشاره  با  وی 
بسیار خرسندم همت ستودنی انسانهای بزرگی را شاهدم که بدون چشم 
داشت فقط به آینده فرزندان عزیز و ارتقای دستگاه تعلیم و تربیت می 
اندیشند.شایان ذکر است، آئین تجلیل از خیرین مدرسه ساز همزمان با 
سراسر کشور و بصورت ویدئوکنفرانس در ۱۷ آبان ماه جاری در استان 
گیالن نیز برگزار و از زحمات  خیرین نیک اندیشی که از برکات وجودی 

آنان در سال گذشته استان بهرمند شده، تجلیل می شود

جشنواره فرهنگی-آموزشی مصرف ایمن و بهینه گاز 
طبیعی در مدارس گیالن برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با اعالم خبر اجرای جشنواره فرهنگی-آموزشی مصرف 
ایمن و بهینه گاز طبیعی برای دانش آموزان گیالنی اظهار داشت: این طرح 
به دنبال برگزاری جلسات هماهنگی میان شرکت گاز و آموزش و پرورش 
استان گیالن اجرایی شده است و دانش آموزان عزیز می توانند از طریق 

برنامه آموزشی شاد در آن شرکت کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اهمیت موضوع اشاعه 
فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در سطح جامعه بیان کرد: مقوله 
آموزش و فرهنگ سازی همواره مدنظر این شرکت بوده و در همین راستا 
طرح های آموزشی مختلفی همچون طرح بزرگ سفیران انرژی در کلیه 

مدارس استان اجرا شده است.
و  فرهنگی  های  جشنواره  برگزاری  اینکه  بیان  با  اکبر  حسین 
ادامه خواهد داشت، گفت:  نیز  آینده  دوره های آموزشی در سال های 
آموزش و فرهنگ سازی برای به ثمر نشستن، مستلزم توجه و استمرار 
در  طرح  این  تا  هستیم  تالش  در  علت  همین  به  و  باشد  می  فراوان 

یابد. ادامه  نیز  آینده 
وی درخصوص چگونگی اجرای طرح آموزش مجازی دانش آموزان 
آموزشی  افزار شاد محتوای  نرم  از  استفاده  با  این طرح  در  داشت:  اظهار 
همچون نکات، تصاویر و فیلم هایی با موضوعات سرویس وسایل گازسوز، 
بررسی وضعیت دودکش ها، استفاده از بست و شیلنگ استاندارد و همچنین 
نکاتی درخصوص صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در اختیار دانش آموزان 

قرار می گیرد.
مدیرعامل گاز گیالن ادامه داد: دانش آموزان پس از فراگیری محتوای 
آموزشی می توانند در رشته نقاشی )مختص دانش آموزان مقطع ابتدایی( 
و رشته عکاسی )مختص دانش آموزان مقطع متوسطه( شرکت نمایند که 
در پایان به ۱۰۰ اثر منتخب از سوی شرکت گاز استان گیالن جوایزی به 

رسم یادبود اهدا خواهد شد.
حسین اکبر در خاتمه اظهار داشت: این جشنواره تا پایان آبان ۱۴۰۰ 
ادامه دارد و دانش آموزان عزیز می توانند با شرکت در این طرح بزرگ 
عالوه بر دریافت جوایز ارزشمند، نقشی مهم در زمینه اشاعه فرهنگ صحیح 

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:
افزایش هشت درصدی مصرف گاز استان در هفته آخر 

مهرماه امسال
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: میزان مصرف گاز طبیعی 
کل استان در هفته آخر مهرماه ۱۴۰۰، 2۷۷ میلیون مترمکعب بود که این 

رقم در مدت مشابه با سال گذشته هشت درصد افزایش داشت.
حسن افتخاری با اعالم این خبر افزود: در همین تاریخ ۳۰ میلیون 
استان  خرد  صنایع  و  تجاری  و  خانگی  بخش  در  طبیعی  گاز  مترمکعب 
مصرف شده که در این بخش هم ۴2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

مصرف ثبت شد.
وی گفت: میزان مصرف گاز کل استان در هفته گذشته یعنی از 2۴ تا 
۳۰ مهرماه 2۷۷ میلیون مترمکعب بوده که این رقم در سال گذشته 2۵۶ 
میلیون مترمکعب بوده است. در این بخش نیز امسال ۸ درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل افزایش مصرف داشته ایم.
مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد: در هفته گذشته بخش خانگی 
معادل  گازطبیعی  مترمکعب  میلیون   ۱۶2 استان  خرد  و صنایع  تجاری  و 
۶۰ درصد گاز کل استان را مصرف کردند. پیش بینی می شود مصرف گاز 
تا حدود ۶۵ میلیون مترمکعب در  امسال  استان در روز های سرد  طبیعی 

روز افزایش یابد.
به گفته افتخاری بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی در نیمه دوم سال 
مربوط به بخش خانگی و عمومی است که با همراهی مردم در صرفه جویی 
و بهینه سازی مصرف، بی شک زمینه پایداری گاز طبیعی در همه بخش ها 

فراهم خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی شرکت گاز خراسان 
رضوی برای ورود به فصل سرد سال هم خبر داد و افزود: در فصول سرد 
تامین پایدار گاز طبیعی مصرفی بخش خانگی و عمومی در اولویت است، 
امیدواریم با تعامل، استمرار و تقویت تعامالت و مصرف بهینه گاز طبیعی 
عالوه بر گرمابخشی خانه های هم استانی های عزیز امکان تامین حداکثری 

گاز طبیعی مورد نیاز بخش های صنعتی نیز فراهم شود.
این مقام مسئول با اشاره به حوادث ساالنه ناشی از نشت گاز طبیعی 
در بخش خانگی اظهار کرد: شهروندان همین امروز مسیر دودکش وسایل 
گرمایشی همانند بخاری را بررسی کنند؛ تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد حوادث 

گازگرفتگی به مشکالت دودکش وسایل گازسوز مربوط است.
تامین  وظیفه  رضوی  خراسان  استان  گاز  شرکت  شود؛  می  یادآور 
مختلف  بخش های  در  را  مشترک  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  دو  گازطبیعی 

برعهده دارد.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خبر داد؛

تخصیص۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت خرید دوربین 
لیزرگان 

هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون اجرایی ایمنی راه های استان کرمانشاه 
در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد و در این جلسه مبلغ 
۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت خرید دوربین های لیزرگان تخصیص داده شد
هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون اجرایی ایمنی راه ها در سالن شهدای 
دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد و دکتر فرهاد صالحیان مدیرکل دفتر 
آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: 
از سال ۹۳ تا ۹۹ متوسط فوتی ها در استان کرمانشاه 2.۳درصد و نرخ تردد 
در طی نیمه اول سال 2.۱ درصد کاهش داشته و این در حالی است که 

آمار تردد در کشور ۴.۵ درصد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: سهم تردد وسایل نقلیه سنگین در استان کرمانشاه 

۱۵.۴ درصد و در کشور ۱۴.۳ درصد است.
سرانه  از  کرمانشاه  استان  در  متوسط سرعت  کرد:  عنوان  صالحیان 
کشوری کمتر است، به گونه ای که در این استان سرعت ۷۷ کیلومتر بر 
ساعت و در کشور ۷۹ کیلومتر بر ساعت می باشد و در ترددهای جاده ای 

استان کرمانشاه سرعت غیر مجاز۴.۴ درصد و در کشور ۱۰ درصد است.
صالحیان بیان کرد: ما آمادگی داریم به مدیران کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان اعتباراتی تخصیص دهیم که آنها مشاورانی برای 
کمیسیون ایمنی راه ها به کار گیرند که تحلیل های خوبی ارائه دهند و 
در نهایت تصمیماتی گرفته شود که بر اساس آن وظیفه هر دستگاه اعم 

از راهداری، صدا و سیما، اورژانس و … تعیین شود.
وی گفت: اعتبار ۱۰۰ میلیاردریال برای خرید دوربین لیزرگان به استان 

کرمانشاه تخصیص داده شده است.
بر اساس نظر فنی و  صالحیان خاطرنشان کرد: در هر محوری که 
کارشناسی پلیس، سرعت عامل تصادف است آمادگی استقرار دوربین پایه 

ثابت را داریم و در راستای کاهش تلفات جاده ای اقدام خواهیم کرد.
صالحیان گفت: اگر مواردی نیاز است که اعتباری تخصیص یابد یا 

خدمتی ارائه شود تا تصادفات کاهش یابد این کار را خواهیم کرد.
در ادامه جلسه، فریبرز کرمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان کرمانشاه گفت: با توجه به ایمن سازی های صورت گرفته در 
سطح محورهای مواصالتی استان، شاهد کاهش تلفات جاده ای بوده ایم.

وی افزود: ۳۸ نقطه پرتصادف مصوب شده و ۱۶ نقطه مستعد تصادف، 
رفع نقص و ۱۵ نقطه دیگر در دست اقدام است.

کرمی در ادامه گفت: حذف گاردریل و جایگزینی نیوجرسی مفصلی، 
آشکارسازی  و  ایمن سازی  اجرای خط کشی گرم و سرد، نصب عالئم، 
از  نگهدار  خود  کابل  احداث  ها،  راه  روشنایی  نگهداری  ها،  دوربرگردان 

دیگر اقدامات ایمن سازی محور های مواصالتی استان کرمانشاه است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: حذف نقاط 

پرتصادف در دستور کمیسیون ایمنی راه ها قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه می توان با همین امکانات فعلی هم بسیاری از 
مشکالت و مسائل را حل کرد در ادامه عنوان کرد: اکنون ۶۶ نقطه پرتصادف 
در استان کرمانشاه وجود دارد که می توان در نشست های کمیسیون راه ها در 
قالب یک برنامه مداوم، عملیاتی و کاربردی مشکالت آن ها را مرتفع کرد.

۸۹ درصد جمعیت روستایی استان مرکزی تحت پوشش 
شبکه آبرسانی هستند

برخورداری ۸۹  از  استان مرکزی  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
درصد جمعیت روستایی استان به آب آشامیدنی بهداشتی خبر داد.

یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
در حاشیه افتتاح طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان ساوه، گفت: 
امسال ۳۳۰ پروژه آبرسانی روستایی با اعتبار ابالغی ۳۵۰ میلیارد تومان 
امیدواریم بودجه موردنظر  در سطح استان مرکزی تعریف شده است که 

تخصیص یابد.
وی بیان کرد: آبرسانی به مجتمع روستایی سردار شهید سلیمانی در 
ساوه یکی از مهمترین پروژه های حوزه آب بوده که امسال به بهره برداری 

می رسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی ادامه داد: پروژه های 
قابل افتتاح در چهار روستا و مخزن آب شهر آوه شامل هشت هزار و ۶۰۰ 
متر اصالح شبکه آبرسانی و ۵۰۰ میلیون مترمکعب مخزن است که اصالح 

شبکه داخلی آوه در دستور کار قرار دارد.
بهره مندی جمعیتی ۸۹ درصد روستاییان در سطح  از  عرفانی نسب 
استان خبر داد و گفت: از مجموع یک هزار و ۱۱2 روستا در استان، ۸۶۵ 

روستا تحت پوشش خدمات آبرسانی هستند.
با  که  شده  شناسایی  استان  سطح  در  روستا   ۳۰ کرد:  تصریح  وی 
بهره برداری از پروژه آبرسانی از این روستاها، ۹۵ درصد جمعیت روستایی 

از نعمت آب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.
فرماندار ساوه نیز در این برنامه گفت: با مدیریت حق آبه کشاورزی 
از سد الغدیر ساوه در حال حاضر ۱۱۰ هزار مترمکعب آب در پشت این سد 
ذخیره  شده است که منبعی استراتژیک محسوب می شود. علی میرزایی ادامه 
داد: پروژه انتقال آب از سد کوچری در دستور کار جدی قرار دارد، همچنین 
مقدمات خط انتقال آب اضطراری از شهر آوه به ساوه در حال انجام است.

د  ال فو کت  شر مل  عا یر مد
بخواهیم  اگر  که  این  بیان  با  مبارکه 
سرمایه  توسعه  باشیم،  توسعه محور 
است،  توسعه  محور  نخستین  انسانی 
شامل  انسانی  سرمایه  توسعه  گفت: 
کسب  دانش  و  جمعی  فردی،  ابعاد 
برای  برنامه ریزی  که  است  کار  و 
ر  بسیا سازمان  یک  در  آن  توسعه 

ضروری است.
مدیرعامل  طیب نیا  محمدیاسر 
شرکت فوالد مبارکه در کمیته مدیریت 
این شرکت با بیان این که برنامه ریزی 
دقیق و همکاری باال در سطوح مختلف 
تقدیر  قابل  مبارکه  فوالد  در  سازمانی 
مشترک  نگاه  وجود  اظهارکرد:  است، 
نسبت  مبارکه  فوالد  مدیران  میان 
یک  عنوان  به  شرکت  این  جایگاه  به 

صنعت مادر در کشور ضروری است.
یک  در  افزود:  ادامه  در  وی 
اقتصادی،  شرایط  در  زمانی  مقطع 
دیگر  و  مبارکه  فوالد  جنگ،  شرایط 

یک  عنوان  به  صنعتی،  مجموعه های 
سرمایه ملی بنا نهاده شدند که نقش 
خود را در همان مقطع و مقاطع بعدی 
به خوبی ایفا کردند اما امروز در اوج 
ز  ا اقتصادی  فشارهای  و  تحریم ها 
اقتصاد  به سمت  باید  دشمنان،  سوی 
بدون نفت برویم که یکی از منویات 
رهبر معظم انقالب، هدف گذاری های 

کالن کشور و سیاست های کلی نظام 
اسالمی است جمهوری 

وی در ادامه با اشاره به این که 
رمز بقا و پایداری ما توازن در زنجیره 
اگر  داشت:  ابراز  است،  فوالد  اصلی 
و  نکنیم  ایجاد  توازن  زنجیره  این  در 
ناپایداری های موجود را سریعًا اصالح 
باالیی  بهره وری  نمی توانیم  نکنیم، 

از  را  استفاده  حداکثر  و  باشیم  داشته 
بکنیم. سرمایه گذاری ها 

طیب نیا تأکید کرد: اگر می خواهیم 
داشته  جهانی  تراز  در  چشم اندازی 
باشیم باید تراز سرمایه های انسانی مان 
را به تراز جهانی برسانیم؛ باید شرایطی 
فراهم کنیم که فعالیت در صنعت فوالد 
آن قدر جذاب باشد که نخبگان آرزوی 

فعالیت در آن را داشته باشند.
وی با بیان این که اگر بخواهیم 
سرمایه  توسعه  باشیم،  توسعه محور 
است،  توسعه  محور  نخستین  انسانی 
انسانی  سرمایه  توسعه  داشت:  عنوان 
دانش  و  جمعی  فردی،  ابعاد  شامل 
برنامه ریزی  که  است  کار  و  کسب 
زمان  سا یک  در  آن  توسعه  برای 
می خواهیم  اگر  است؛  ضروری  بسیار 
ید  با شیم  با ز  ا ن تر جها نی  ما ز سا
اخالق محوری را مبنای کار خود قرار 
دهیم، کاری که در تمام دنیا در حال 

اجرا شدن است...

مدیرعامل فوالد مبارکه در کمیته مدیریت این شرکت مطرح کرد:

رمز بقا و پایداری فوالد مبارکه، توازن در زنجیره اصلی فوالد

صنعت،  خانه  مدیره  هیئت  عضو 
معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
های  محیط  در  که  است  ضروری 
صنعتی و دانشگاهی آموزش در اولویت 

کار مسئوالن امر قرار گیرد.
سال ها  اینکه  بیان  با  چینی  رضا 
رتباط  ا توسعه  دنبال  به  که  است 
دانشگاه و صنایع هستیم، اظهار داشت:  
باید توجه داشت که به دلیل سیاست 
گذاری غلط در کشور این امر تاکنون 

آنطور که باید محقق نشده است.
آموزش  برای  اینکه  بیان  با  وی 
بهتر در جامعه استفاده از ظرفیت های 

قرار  کار  را در دستور  فنی و حرفه ای 
راه اندازی  امر  این  برای  گفت:  دادیم، 
مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر را 
مشارکت  و  دادیم  قرار  دستورکار  در 

خوبی را داشتیم.
صنعت،  خانه  مدیره  هیئت  عضو 
معدن و تجارت استان اصفهان با بیان 
فناوری  به  توجه  با  سال  هر  اینکه 
می شود،  برگزار  مسابقات  این  جدید 
ابراز داشت: هدف از برگزاری مسابقات 
نماچینی آجر همزمان با نمایشگاه جامع 
صنعت ساختمان حساس کردن مردم 
از  استفاده  و  است  آموزش  به  نسبت 

مصالح  تولید  برای  نوین  فناوری های 
ساختمانی مناسب برای کاهش مصرف 

انرژی است.
 22 لیت  فعا به  ره  شا ا با  وی 
در  چین  نما  آجر  شرکت  نمایندگی 
منجر  امر  این  گفت:  کشور  سراسر 
کشور  در سطح  ها  آموزش  توسعه  به 

شده است.
چینی با بیان اینکه حضور اساتید 
کشوری  آزاد  مسابقات  در  دانشگاه 
اضافه  است،  قابل توجه  آجر  نماچینی 
کرد: این امر منجر به توسعه آموزش و 
مهارت در سطح دانشگاه ها خواهد شد.

ما  پیشنهاد  اینکه  بیان  با  وی 
برگزاری این مسابقات برای همه رشته 
نمایشگاه   : افزود  است،  صنعتی  های 
های  ظرفیت  زمینه  این  در  اصفهان 

خوبی دارد.
نجات  رخا کا ه  گرو مل  مدیرعا
آموزش  اینکه  بیان  با  نماچین  آجر 
جایگاه  ارتقای  زمینه  در  دانشگاهی 
ثیر  تا جتماعی  ا و  علمی  فرهنگی، 
اما  کرد:  اضافه  است،  داشته  بسزایی 
در زمینه اشتغال باید توجه داشت که 
آموزش های دانشگاهی متناسب با نیاز 

جامعه نیست

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

آموزش در همه بخش های تولید و نمایشگاهی مورد توجه باشد

ــگاران  ــه خبرن ــوت جامع ــه دع ب
نشســتی  مهدیشــهر  ن  شهرســتا
خبرنــگاران  از  جمعــی  باحضــور 
و  شهرســتان  رســانه  اصحــاب  و 
ــت اداره  ــری مدیری ــای چت ــاب آق جن
فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان 
مــردم  ینــده  نما بــا  مهدیشــهر 
مهدیشــهر  ســمنان  شهرســتانهای 
ســرخه در مجلــس شــورای اســالمی 
در محــل دفتــر نماینــده در مهدیشــهر 
برگــزار گردیــد در ایــن نشســت آقای 
چتــری بــا اشــاره بــه کمبــود اعتبارات 
ــژه  ــروژه هــای فرهنگــی شــهر بوی پ
پرســنل  و  نیســتان  فرهنگســرای 
ــک  ــتار کم ــوع خواس اداری اداره متب
همراهــی  و  نماینــده  ومســاعدت 
ــرح  ــاندن ط ــر رس ــه ثم ــان در ب ایش
هــای فرهنگــی شهرســتان بــا جــذب 
اعتبــارات الزم از ســوی مســئولین 

ــدند  ــور ش ــتان و کش اس
معــه  جا ران  خبرنــگا ه  نــگا آ
خبرنــگاران شهرســتان مهدیشــهر  
ــد و  ــود پرداختن ــای خ ــه دیدگاهه ب
خواســتار پیگیــری جهــت جــذب 
ــروژه هــای نیمــه  ــرای پ ــارات ب اعتب
رکــورددار  مهدیشــهر  کــه  تمــام 
ــام  ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــترین پ بیش
و مصوبــات آغــاز نشــده اســت در 
ســفر آتــی رئیــس جمهــور بــه اســتان 
و تاکیــد بــر حضــور ایشــان بــه 
دوران  طــول  در  کــه  مهدیشــهر 

رئیــس جمهــوری  هیــچ  انقــالب 
ــه مهدیشــهر ســفر نداشــتند شــدند  ب
ــتان  ــه بیمارس ــامان دادن ب ــر وس س
ــی  ــل و دسترس ــهر ، تکمی ــل ش داخ
ــتان  ــه بیمارس ــان ب ــی آس راه ارتباط
۷هــزار  ،ورزشــگاه  دربنــد  جدیــد 
ــهر  ــی مهدیش ــاده ارتباط ــری ،ج نف
بــه آهــوان ،جــاده ارتباطی مهدیشــهر 
بــه گنــداب آبگــرم فیروزکــوه ،جــاده 
،احــداث  ســاری  دوآب  مهدیشــهر 

ــهر  ــمنان مهدیش ــن س ــط راه آه خ
ســاری ،تامیــن آب شــرب مهدیشــهر 
از ســد فینســک و انتقــال آب چشــمه 
اســپی رو ،مــوزه ،کلینیــک تخصصــی 
ــاد و  ــب آب ــگاه طال کارگــران در درمان
دههــا طــرح دیگــر کــه مــورد تاکیــد 
ــای  ــته ه ــود و از خواس ــگاران ب خبرن
همچــون  اداراتــی  اســتقرار  مهــم 
پزشــکی قانونــی ،فــراورده هــای نفتی 
،مرکــز انتقــال خــون ،دادســتانی و 

دیگــر ادارات و بــاز گردانــدن اختیارات 
در  الزم  خدماتدهــی  بــرای  ادارات 
کل  مدیــران  از  و  بــود  مهدیشــهر 
ــازه  ــتان اج ــی اس ــتگاههای اجرای دس
مصاحبــه و اشــتراک روزنامــه هــا را به 

ــود ــتان داده ش ــران شهرس مدی
ــر  ــای دکت ــت آق ــن نشس در ای
ــرد  ــی از عملک ــرو گزارش ــاس گل عب
یکســال اخیــر خــود در حــوزه انتخابیه 

ــد ــه نمودن را ارائ

نشست صمیمی اصحاب رسانه شهرستان مهدیشهر 
با نماینده مردم در مجلس 
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اقتصاد زمانه : سردار عبدالرضا مرادحاجتی 
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس از شرکت فوالد اکسین خوزستان بازدید 

به عمل آورد.
به گزارش اقتصاد زمانه به نقل ا ز روابط 
عمومی شرکت فوالد اکسین خوزستان ، در 
مدیر  آسیابان  مهندس  صمیمانه  دیدار  این 
عامل شرکت فوالد اکسین خوزستان ضمن 
سال  اول  نیمه  از  عملکردی  گزارش  ارائه 
۱۴۰۰ و برشمردن موفقیت های این شرکت 

خاص فوالدی در خاورمیانه از جمله افزایش 
سودآوری، تثبیت وضعیت تولید، انجام مسئولیت 
های اجتماعی، آمادگی فوالد اکسین خوزستان 
برای همکاری با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای 
دفاع مقدس را اعالم نمود و تأکید کرد برای 
تقویت و راه اندازی باغ موزه دفاع مقدس این 

شرکت تالش و مساعدت خواهد نمود.
گفتنی است در این دیدار سردار مرادحاجتی 
ضمن قدردانی از تالش های مهندس آسیابان 
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان که 

توانست عالوه بر حفظ دستاوردهای سابق، آنها 
را نیز در کنار انجام مسئولیت های اجتماعی 
بهبود دهد، از همکاری فوالد اکسین خوزستان 
جهت راه اندازی باغ موزه دفاع مقدس استقبال 

و تشکر کرد.
مرادحاجتی  پایان سردار  در  همچنین 
تقدیم  آسیابان  مهندس  به  سپاسی  لوح 
پیشبرد  راستای  در  وی  های  تالش  از  و 
برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس 

تشکر نمود.

کمک رسانی فوالد اکسین به هموطنان عزیز مناطق زلزله زده شهرستان اندیکا

همزمان با روز جهانی استاندارد اعالم شد:
فوالد  همکار  آزمایشگاه  صالحیت  و  استاندارد  پروانه 

خراسان تمدید شد
مجتمع   : نه  ما ز د  قتصا ا
تمدید  بر  عالوه  خراسان  فوالد 
استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه 
خود، موفق به اخذ تاییدیه تمدید 
صالحیت آزمایشگاه های خود به 
اداره  همکار«  »آزمایشگاه  عنوان 
کل استاندارد خراسان رضوی شد.

به  زمانه  اقتصاد  گزارش  به 
نه  پروا عمومی،  روابط  ز  ا نقل 
اجباری  استاندارد  عالمت  کاربرد 
در   )۳۱۳2  INSO( محصوالت 
این  و  شد  تمدید  خراسان  فوالد 

 » ۱۷۰2۵:2۰۱۷ ISO/IEC« گواهینامه مراقبتی  ارزیابی¬  در  شرکت 
نیز موفق شد برای پانزدهمین سال پیاپی، مجوز فعالیت آزمایشگاه¬های 
»شیمی«، »متالورژی« و » سیاالت« خود را به عنوان آزمایشگاه همکار 

اداره کل استاندارد استان، تمدید کند.
مدیر »کنترل کیفی و آزمایشگاه¬های مجتمع فوالد خراسان با بیان 
این که پروانه »کاربرد عالمت استاندارد اجباری« محصوالت شرکت »مجتمع 
فوالدخراسان« INSO ۳۱۳2 با دامنه کاربرد میل¬گردهای فوالدی گرم 
نورد شده برای تسلیح بتن )شامل میل¬گردهای: »ساده«، »آج¬دار مارپیچ 
آج ۳۴۰«، »آج¬دار جناغی آج ۴۰۰« و »آج¬دار مرکب آج ۵۰۰«( در سال 
۱۳۸۱ دریافت و همه ساله موفق به تمدید آن شده ایم، افزود: این پروانه 
پس از بازرسی، تست و کنترل های دوره¬ای و مداوم بر روی محصوالت 
و فرآیندهای شرکت، در مهرماه سال ۱۴۰۰ برای یک دوره سه ساله دیگر 

از طرف سازمان ملی استاندارد ایران تمدید شد.
امیررضا هیهات گفت: به سبب ضرورت کنترل کیفیت در تمام فرآیند 
تولید، از »مواد اولیه، کاالها و قطعات تامینی« گرفته تا پایش مشخصات 
کمی و کیفی »محصول نهایی« و نیز تعهد در حوزه مسائل زیست محیطی 
و… آزمایشگاه¬های آزمون می بایست خود را به طیف وسیعی از تجهیزات 
اندازه¬گیری مجهز نمایند که از صحت و دقت عملکرد آنها اطمینان داشته 
توانست  امر،  این  از  اطمینان  خراسان جهت حصول  فوالد  مجتمع  باشند. 
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی »ISO/IEC ۱۷۰2« را 
در سال ۱۳۹۴ دریافت نموده و تاکنون در ارزیابی¬های مراقبتی و تمدید 

گواهینامه یادشده موفق بوده است.
به گفته¬ی هیهات، در حال حاضر پیاده¬سازی و انطباق با ویرایش 
آخرین  و  پذیرفته  صورت   )۱۷۰2۵:2۰۱۷  ISO/IEC( استاندارد  جدید 

ارزیابی مراقبتی در ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ با موفقیت انجام شده است.
افزود:  شرکت  این  سازمانی«  تعالی  و  کیفیت  »تضمین  واحد  رئیس 

مشتریان ، همواره در جستجوی کاال یا خدماتی بهتر
هستند. از این رو سازمان¬ها و بنگاه¬های تولیدی تالش می¬کنند تا 
از طریق دستیابی به مزایای منحصر به فرد، نسبت به سایر رقبا به موقعیتی 
ممتاز دست یابند. در این میان کیفیت محصوالت اکنون به عنوان یک عامل 

بقاء برای سازمان¬ها و بنگاه¬های تولیدی درآمده است.
راستای  در  ها  گام  موثرترین  از  یکی  داشت:  اذعان  رضایی  سعید 
نهادینه¬سازی فرهنگ استاندارد و بهبود مستمر کیفیت، نظام مند کردن 
فرآیندها به ویژه موضوعات حساسی همچون مدیریت کیفیت آزمایشگاهی، 
داشتن سیستم  و  مدیریتی  نظام های  استقرار  و  پیاده سازی  از  استفاده  با 
های آزمایش، بازرسی، کنترل و تضمین است، که خوشبختانه مجتمع فوالد 
خراسان در این خصوص پیش گام بوده و موفق به اخذ گواهینامه¬ها و 

افتخارات متعددی در این زمینه شده است.

دریافت نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی و نشان 
عالی مسئولیت اجتماعی توسط فوالد هرمزگان

نخستین   : نه  ما ز د  قتصا ا
و  می  عمو بط  ا و ر ه  ر ا جشنو
محل  در  اجتماعی  مسئولیتهای 
لمللی  ا بین  همایش های  مرکز 
ز  ا و  شد  ر  ا گز بر وسیما  ا صد
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
بعنوان سفیر و  مر وج  مسئولیت های 

اجتماعی تقدیر بعمل  آمد .
به گزارش اقتصاد زمانه به نقل از شرکت فوالد هرمزگان ، به گفته 
دکتر هوشمند سفیدی مسئول جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی 
محورهای اصلی مورد ارزیابی در این جشنواره ۱2 مورد شامل سازماندهی و 

ساختارسازی مسئولیت اجتماعی بوده است .
الزم به ذکر است که دو مبحث روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی 
هم همپوشانی کامل با یکدیگر داشته اند و از این روست که جشنواره روابط 
عمومی و مسئولیت اجتماعی به شکل مشترک برگزار شده است .همچمین 
در پایان این جشنواره نشان عالی مسئولیت های اجتماعی به شرکت فوالد 

هرمزگان اهدا و از مدیر روابط عمومی این شرکت تقدیر بعمل آمد .

با حضور بیش از یکصد ناشر برتر کشوری؛
آغاز  سه شنبه  از  گل گهر  کتاب  بزرگ  نمایشگاه  اولین 

بکار می کند
اقتصاد زمانه : اولین دوره نمایشگاه بزرگ کتاب گل گهر با حضور بیش 
از یکصد ناشر برتر کشور توسط شرکت گل گهر و همکاری اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی شهرستان سیرجان برگزار می شود.
به گزارش اقتصاد زمانه به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
گل گهر، این نمایشگاه از روز سه شنبه 2۷ مهرماه در مجموعه ورزشی امام 
علی علیه السالم سیرجان آغاز به کار می کند، و تا دوشنبه ۳ آبانماه ادامه 
خواهد داشت. کتاب دوستان، اهالی فرهنگ.دوست و همشهریان سیرجانی 
می توانند هر روزه از ساعت ۹ الی 2۰ از این نمایشگاه بازدید کنند.گفتنی 
است به منظور تسهیل در خرید کتاب، برای مخاطبان تخفیف های ویژه ای 

هم در نظر گرفته است.

در بازدید سردار مرادحاجتی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از شرکت فوالد اکسین خوزستان مطرح شد:

تأکید آسیابان مدیر عامل فوالد اکسین خوزستان برای همکاری جهت راه اندازی باغ موزه دفاع مقدس

اقتصاد زمانه : در پی وقوع زلزله 
در مناطق شهرستان اندیکا و وارد آمدن 
اکسین  فوالد  شرکت  شدید،  خسارات 
خوزستان با حضور در منطقه به کمک 

هموطنان عزیز آمد.
به گزارش اقتصاد زمانه ، در بازدید 
روز سه شنبه مورخ 2۰ مهرماه ۱۴۰۰ که 
با حضور سردار سلیمانی فرمانده سازمان 
شاهوار پور  سردار  مستضعفین،  بسیج 
)عج(  ولیعصر  حضرت  سپاه  فرمانده 
خوزستان، دکتر جنتی عضو هیأت مدیره 
شرکت و جمعی از مسئولین برگزار شد، 
به همت پایگاه مقاومت بسیج شرکت 
معیشتی  های  بسته  توزیع  به  نسبت 

اقدام گردید.
به  جنتی  دکتر  برنامه  این  در 
نمایندگی از طرف هیأت مدیره، مدیر 
ضمن  شرکت  کارکنان  کلیه  و  عامل 

اظهار همدردی با مردم عزیز و بر اساس 
وظیفه مسئولیت های اجتماعی صنایع، 

بر ادامه همکاری و کمک رسانی شرکت 
فوالد اکسین خوزستان تأکید نمودند.در 

ادامه سردار شاهوارپور ضمن تشکر از 
حضور ارکان مدیریتی ش

قدردان مدیران تحول آفرین گل گهر هستیم

اقتصاد زمانه : رئیس موسسه یونیدرو در بازدید از غرفه شرکت گل گهر 
در سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی)اینوماین( 
و صنعت  دانشگاه  بین  تعامل  فضای  در  یونیدرو  گفت:  تهران  دانشگاه  در 

فعالیت می کند.
به گزارش اقتصاد زمانه ، ما باید پژوهش های دانشگاه را در قالب دفتر 
انتقال تکنولوژی به صنعت منتقل کنیم، اما اگر برای دانش تولید شده مشتری 

وجود نداشته باشد، کار ما به نتیجه نمی رسد.
دکتر امید اصغری افزود: همکاری گل گهر به عنوان یک شرکت معدنی 
از یک طرف باعث انتقال تکنولوژی و از طرفی باعث به کار گرفته شدن 

تکنولوژی در بدنه صنعت و معدن می شود.
وی با اشاره به اینکه با حمایت مدیران تحول آفرین است که چنین 
رویدادهای در این حد و اندازه در سطح کشور برگزار می شود، اظهار کرد: 
مدیران شرکت گل گهر در تمامی بخش ها چه دریافت ایده، چه ارائه نیازهای 
فناورانه شرکت ها، نهایت همکاری را داشته و قدردان ایشان هستیم. امیدواریم 
به واسطه این رویداد تعامالت مان را برای ارتقای بخش سنگ آهن کشور 

افزایش دهیم.
با برگزاری نمایشگاه  اینوماین که از 2۶ مهرماه  گفتنی است سومین 
توانمندی های دانش بنیان، ارائه نیازهای فناورانه و برگزاری پنل آغاز شد 

امروز به کار خود پایان داد.

دیار  سازان  آینده  به  خدمتگزاری  توفیق  مفتخریم 
کریمان نصیبمان شد

بتدای  ا در  گهرزمین  مدیرعامل  فالح  محمد   : نه  زما  قتصاد  ا
محترم  خیرین  و  گهرزمین  مدیره  هیات  اعضای  نقش  از  عرایضشان 
شایسته  را  عزیزان  این  مساعدت  و  حمایت  و  کرده  یاد  مسیر  این  در 

دانست. تشکر  و  تقدیر 
به گزارش اقتصاد زمانه به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
سنگ آهن گهرزمین، وی در ادامه عنوان کرد: دانش آموزان این مناطق با 
توجه به مشکالت عدیده اقتصادی توانستند گام بلندی در راه رسیدن به قله 
های موفقیت در کنکور ۱۴۰۰ بردارند که جا دارد از خانواده و معلمان این 

ستارگان عرصه علم و دانش تشکر کنم.
و  استان  پرورش  و  آموزش  ارشد  مدیران  به  همچنین  فالح  محمد 
شهرستان های جنوب پیشنهاد داد که یک نفر از این دانش آموزان شایسته 
به عنوان مشاور دانش آموزی مناطق جنوب به شرکت گهرزمین معرفی شده 

و ارتباط تنگاتنگی با این شرکت داشته باشند.
معاونین  شرکت،  این  ارشد  مدیران  از  پایان  در  گهرزمین  مدیرعامل 
سایر  و  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  ناپذیر  خستگی  مدیر  و  پرتالش 

کارکنان این شرکت تقدیر و تشکر به عمل آورد.

اهدای نشان عالی »مسئولیت اجتماعی« به شرکت مس؛
اردشیر سعدمحمدی 

»سفیر مسئولیت اجتماعی« شد

مسـئولیت  و  عمومـی  روابـط  جشـنواره  نخسـتین   : زمانـه  اقتصـاد 
اجتماعـی بـا تقدیـر از عملکـرد شـرکت مـس و مدیرعامـل آن بـه دلیـل 
انجـام فعالیت هـای چشـمگیر در حوزه مسـئولیت های اجتماعی برگزار شـد.

بـه گـزارش اقتصـاد زمانـه به نقـل از مس پـرس، این جشـنواره عصر 
دیـروز )دوشـنبه 2۶ مهرمـاه( در مرکـز همایـش هـای صدا و سـیما برگزار 
شـد. در ایـن مراسـم از سـازمان هـای فعـال در زمینـه مسـئولیت اجتماعی 

تقدیـر بعمـل آمد.
را  اجتماعـی«  »مسـئولیت  سـتاره   ۶ عالـی  نشـان  مـس  *شـرکت 

کـرد دریافـت 
در ایـن مراسـم نشـان عالـی ۶ سـتاره مسـئولیت اجتماعـی بـه سـتاد 
اجرایـی فرمـان امـام )ره(، کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره(، شـرکت ملـی 
صنایـع مـس ایـران و سـایر شـرکت های پیشـرو در ایـن حوزه اهداء شـد.

همچنین در بخش تجلیل از »مروجان مسـئولیت اجتماعی« به محمد 
مخبـر رئیس سـتاد اجرایی فرمان امـام)ره(، مرتضی بختیـاری رئیس کمیته 
امدام امام خمینی)ره(، اردشـیر سـعدمحمدی مدیرعامل شـرکت ملی صنایع 
مـس ایـران، علیرضـا زالـی رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، 

نشـان “سـفیران و مروجان مسـئولیت اجتماعی” اهداء شد.

گزیده ها

خبر منتخب

اقتصاد زمانه : پنجمین نمایشگاه بین المللی 
تجهیزات  و  آالت  ماشین  معدنی،  صنایع  معدن، 
وابسته از امروز شنبه ۱۷ مهر ماه در محل نمایشگاه 
های بین المللی کرمان با حضور ۸۱ شرکت آغاز 

به کار می کند.
روابط  از  نقل  به  زمانه  اقتصاد  گزارش  به 
ایرانول ، وحید قربانی مدیر  عمومی شرکت نفت 
ارتباطات این شرکت گفت: این  حوزه مدیریت و 
نمایشگاه جز تخصصی ترین نمایشگاه های معدنی 
و  آهنی  فلزات  فرآوری  حوزه  در  که  است  کشور 
نفت  شرکت  رو  این  از  می شود  برگزار  غیرآهنی 
ایرانول به منظور معرفی محصوالت صنعتی خود که 

در این سالها نقش به سزایی در گردش چرخ های 
صنعت داشته است تصمیم به حضور گرفته است.

وحید قربانی گفت: محصوالت صنعتی شرکت 
نفت ایرانول بخش جدانشدنی صنایع می باشد که 
به  نمایشگاه  این   با حضور در  داریم  امسال سعی 

معرفی هر چه بیشتر این محصوالت بپردازیم.
وی افزود: این نمایشگاه از تاریخ۱۷ الی 2۰ 
مهر ماه هر روز از ساعت ۱۵ تا 2۰:۳۰ در محل 
حال  در  کرمان  المللی  بین  نمایشگاه های  دائمی 
برگزاری است که شرکت نفت ایرانول با حضور در 
سالن خواجوی کرمانی این نمایشگاه آماده بازدید 

عالقمندان است.

حضور شرکت نفت ایرانول 
در پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن در کرمان

ــی  ــن بقائ ــه : حس ــاد زمان اقتص
در  پاکســان  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــرورت توج ــاره ض ــتی درب یادداش
ــم  ــه قل ــن گون ــوی ای ــران ق ــه ای ب

زده اســت.
رهبــر معظــم انقــالب در بیانــات 
راهبــردی شــان بــر حرکــت در مســیر 
دســتیابی بــه ایــران قــوی بــه کــرات 

توصیــه نمــوده انــد.
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــک دس ــی ش ب
ــد  ــی طلب ــی را م ــزار و ادوات ــم، اب مه
کــه برخــورداری از آن مــی توانــد 
ــاده  ــر و س ــیدن را هموارت ــیر رس مس

ــد. ــر کن ت
در  قــوی  ن  یــرا ا شــتن  دا
چارچــوب اقــدام و عمــل تــوام میســر 
ــوازم  ــی از ل ــوی یک ــت ق ــت. دول اس
بــه فصــل  و ملزومــات دســتیابی 
ــم  ــر معظ ــه رهب ــت ک ــدی اس جدی
ــال  ــه دوم س ــتانه نیم ــالب در آس انق
ــرد  ــد ک ــر آن تاکی ــم ب ــاز ه ۱۴۰۰ ب
و ضمــن ترســیم لــزوم دســتیابی بــه 
ایــن مهــم ملزومــات آن را بــه همگان 

ــد. ــزد نمودن گوش
اول  انقــالب  معظــم  رهبــر 
فروردیــن نیــز در ســخنرانی زنــده 
ــران  ــت ای ــه مل ــی خطــاب ب تلویزیون
راهبــرد نظــام و کشــور را »ایــران 

قــوی« اعــالم کردنــد.
تاکیــدات  و  مســئله  همیــن 
و  پیشــرفت  همیــت  ا هبــری  ر
را در نظــام جمهــوری  خودکفائــی 
ــد و در  ــی کن ــخص م ــالمی مش اس
ــان  ــان نش ــات ایش ــایر بیان ــار س کن
ــیزدهم در  ــت س ــه دول ــد ک ــی ده م
دهــه پنجــم عمــر جمهــوری اســالمی 
چــه راه مهمــی را پیــش روی خود دارد 
و بــرای موفقیــت ایــران اســالمی بــا 
ــه ایــن  ــزار و امکاناتــی بایــد ب چــه اب

ــد. ــی برس ــه از تعال نقط
ایــران قــوی عنوانــی اســت 
ــه آن  کــه در مســیر پیشــرفت بایــد ب
ــدا کــرد. مــوردی کــه حــد  دســت پی
ــیری  ــا مس ــدارد و تنه ــدازه ای ن و ان
ــاد  ــام ابع ــه در تم ــه جانب از رشــد هم
علمــی، نظامــی، پزشــکی، فــن آوری، 
تکنولــوژی، صنعتــی و … اســت کــه 
ــت  ــان و تقوی ــت جوان ــا هم ــا ب قطع

ــود. ــی ش ــی حاصــل م ــش بوم دان
ــام معظــم  ــع ســخنان مق در واق
رهبــری در آغــاز ســال ۱۴۰۰ حــاوی 
ــت و  ــرای مدیری ــل ب ــی کام گفتمان
ــود  ــال ۱۴۰۰ ب ــور در س ــت کش حرک
کــه همــه حــوزه هــا، ســازمان هــا و 
ــد  ــای کشــوری و لشــکری بای نهاد ه
ــت  ــرفصل حرک ــخنان را س ــن س ای
خــود قــرار دهنــد و در مســیر آن گام 

ــد. بردارن
ــا  ــز ب ــد نی ــت جدی ــس دول رئی
در  ایــران  موقعیــت  درســت  درک 
منطقــه و جهــان بایــد تــالش نمایــد 
تــا بعــد از شناســایی ایــن مولفــه هــا 
بــا وضــع قوانیــن و تســهیل امــور، آن 
را محقــق نمــوده و بــا برداشــتن یــک 
بــه یــک مشــکالت از پیــش رو و رفع 
موانــع بــه آنچــه کــه صــالح مملکــت 

اســت دســت پیــدا کنــد.
شناســایی  گام،  نخســتین  در 
ــرای  ــر ب ــت و خط ــای آف ــوگاه ه گل
ــود.  ــروری ب ــد الزم و ض ــت جدی دول
ــه  ــود ک ــل ب ــن دلی ــه همی ــاید ب ش
رئیســی در اولیــن قــدم در ســال 
تحصیلــی جدیــد ایــن پرســش مهری 
را در بیــن دانــش آمــوزان مطــرح نمود 
ــه  ــه مولف ــوی دارای چ ــران ق ــه ای ک
هایــی اســت و نقــش دانــش آمــوزان 
ــران  ــری ای ــکل گی ــان در ش و معلم

ــت؟ ــوی چیس ق
ــان  ــان و نوجوان ــک جوان ــی ش ب
ــوم و  ســکانداران آینــده ایــن مــرز و ب
وزرا و وکالی ملــت و رئیس جمهورانی 
ــای  ــت میز ه ــروز پش ــه ام ــتند ک هس
آمــوزی و  مدرســه مشــغول علــم 
ــه  ــه ک ــتند. آنچ ــش هس ــب دان کس
ــی  ــن روز هــای ســال تحصیل در آغازی
ــران در  ــز رئیــس جمهــور ای ــد نی جدی
آییــن بازگشــایی مــدارس به آن اشــاره 
و بــر آن تاکیــد کــرد؛ چــرا کــه همگان 
معتقدند راه پیشــرفت از مســیر مدرســه 
و کســب علــم و دانــش و دســت یافتن 
ــذرد و  ــی گ ــم م ــالی عل ــد اع ــه ح ب
ــش و  ــب دان ــدون کس ــوان ب ــی ت نم
مهــارت کــه پایــه هــای آن از مدرســه 
آغــاز مــی شــود بــه موفقیــت رســید و 
بــه آینــده ایــران قــوی چشــم داشــت.
امــا در ایــن اثنــا نبایــد از وظیفــه 
خطیــر صنعتگــران در پیشــبرد برنامــه 
ــتیابی  ــا دس ــوری ت ــای کالن کش ه
ــد.ناگفته  ــل ش ــوی غاف ــران ق ــه ای ب
ــتیابی  ــت در دس ــه صنع ــت ک پیداس
ــزام آوری  ــش ال ــوی نق ــران ق ــه ای ب
بــه عهــده دارد و بایــد در چهارچــوب 
آن بــرای تحقــق حــد باالی پیشــرفت 

ــد. تــالش نمای
ــه  ــد ب یکــی از مــواردی کــه بای
آن توجــه ویــژه داشــت، تعالــی صنعت 
در بســتر برنامــه ریــزی و توســعه 
زیــر ســاخت هاســت. نبایــد از نقــش 
ــی از  ــد و بخش ــل ش ــران غاف صنعتگ
تحقــق ایــران قــوی را روی دوش 

ــد. ــا ندی آن ه
مــا در شــرکت پاکســان کوشــیده 
ایــم تــا بتوانیــم بــا رفــع موانــع تولیــد 
ــازمانی،  ــای س ــوق ه ــش مش و افزای
گام هــای خوبــی بــرای عــرض انــدام 
ــم  ــور برداری ــوینده کش ــت ش در صنع
در  را  ای  تــازه  هــای  ســرفصل  و 
ــی  ــنام و قدیم ــه خوش ــن مجموع ای

ــم. ــاز کنی ب
مــا هــم اکنــون وامــدار صنعتــی 
۶۰ ســاله هســتیم … و همیــن قدمت 
وظیفــه مــا را ســنگین تــر و خطیرتــر 
مــی کنــد. چــرا کــه حرکــت در مســیر 
ــی  ــه ذات ــدف و برنام ــو ه ــه جل رو ب
صنعــت اســت تــا بتوانــد بــا اتــکا بــه 
دانــش روز، بومــی ســازی فــن آوری 
ــت  ــی و … حرک ــد جهان ــای جدی ه
ــش  ــیده و نق ــداوم بخش ــتمر را ت مس
خــود را در شــکوفایی صنعــت کشــور، 
ــتی  ــه درس ــت و ب ــم و کاس ــی ک ب

ــد. اجــرا نمای
بایــد ایــن حقیقــت کــه صنعــت 
کشــور بــرای قــوی شــدن راه طوالنی 
پیــش رو دارد را بپذیریــم و بــرای 
ــه  ــتاب دادن ب ــا ش ــرایط ب ــود ش بهب
بهبــود  کنــار  در  صنعتــی  توســعه 
زیرســاخت هــا فعالیــت مضاعفــی 
داشــته باشــیم.هر مجموعــه بایــد 
ــه  ــا ب ــه ه ــداف و برنام ــن اه در تبیی
ــد  ــه بتوان ــد ک ــت نمای ــوی حرک نح
ــدون وابســتگی  ــی مســتقل و ب صنعت
خلــق کنــد و بــا هدایــت آن در مســیر 
درســت و ایجــاد ســاختار قــوی و 
ــود در  ــات خ ــه حی ــده و ب ــدر ش مقت
ــد. ــه ده ــت کشــور ادام عرصــه صنع
ایــن اتفــاق بــا گام هــای کوچک 
و جزئــی در شــرکت پاکســان بــه 
مــدد مدیــران و پرســنل توانمنــد، 
کارا، خــوش فکــر و بــا انگیــزه در 

ــه  ــاد. ب ــاق افت ــی اتف ــب کار تیم قال
نحــوی کــه در کوتــاه مــدت بــه 
نقطــه اجرائــی نمــودن اهــداف کالن 
و بزرگتــر رســیدیم و توانســتیم بــا درو 
کــردن جوایــز کشــوری در حــوزه های 
گوناگــون صنعــت، صــادرات، محیــط 
ــیم  ــی و … بدرخش ــت، مدیریت زیس
ــوان  ــه عن ــه را ب ــن مجموع ــام ای و ن
الگــوی تمــام عیــاری در ایــن صنعــت 

ــم. ــدگار کنی مان
ــداف  ــن اه ــا تبیی ــاز ب ــا از آغ م
و برنامــه هایــی چشــم انــداز اهــداف 
ــود  ــدت خ ــد م ــان و بلن ــاه، می کوت
را در قالــب خــط مشــی ســازمانی 
ــا  ــدا ب ــان ابت ــم. از هم ــر کردی منتش
ســاز و کار هایــی تمامــی شــاغلین در 
ــرای  ــه اج ــزم ب ــه را مل ــن مجموع ای
آن نمــوده و بــا در نظــر گرفتــن زمــان 
ــتیم  ــی توانس ــت و منطق ــدی درس بن
ــا را  ــا، آن ه ــار خط ــن معی ــا کمتری ب
ــرداری  ــره ب ــه به ــوده و ب ــی نم اجرائ

ــانیم. برس
ــوان  ــردن ت ــاال ب ــک ب ــی ش ب
ــی  ــش بوم ــتفاده از دان ــی و اس داخل
ــر  ــداف موث ــن اه ــه ای ــتیابی ب در دس
ــم  ــت از تحری ــرون رف ــت و راه ب اس
هــا، افزایــش تــوان صنعتــی و بهبــود 
اشــتغال و معیشــت در کشــور، حرکــت 
ــام  در همــان مســیری اســت کــه مق
ــرم  ــت محت ــری و ریاس ــم رهب معظ
ــران  ــتن ای ــه داش ــور آن را الزم جمه
ــق  ــد و رون ــرده ان ــی ک ــوی معرف ق
آن  گــرو  در  را  اقتصــاد  و  صنعــت 
دانســته اند.مــا در مجموعــه پاکســان 
ــر  ــرر رهب ــدات مک ــا تاکی ــو ب همس
ــوی  ــران ق ــتن ای ــرای داش ــالب ب انق
تجربــه خوبــی را پشــت ســر گذاشــته 
و توانســتیم در مدیریــت ســازمانی 
درســت عمــل کنیــم و یــک بــه 
یــک مشــکالت را از پیــش پــای ایــن 
مجموعــه برداریــم. بــا هموار ســاختن 
مســیر، راه تحقــق اهــداف را کوتاهتــر 
ــد را در کمیــت و  ــق تولی ــم و رون کنی

ــم. ــم بزنی ــت رق کیفی
هــای  مجموعــه  بــی شــک 
تولیــدی و صنعتــی بســیاری در کشــور 
مــی تــوان یافــت کــه بــا ایــن عــزم 
و اراده در مســیر تحقــق آرمــان هــای 
انقــالب اســالمی حرکــت مــی کننــد 
تــا راه بــرون رفــت از چالــش تحریــم 
هــا را همــوار ســازند و توطئه دشــمنان 
ــن  ــدف روش ــوده و ه ــر نم ــی اث را ب
ــق  ــدر را محق ــرافراز و مقت ــران س ای
ســازند. شــرکت هایــی کــه بایــد بــه 
عنــوان الگــو از آن هــا ســخن گفــت 
و بــه دیگــران معرفــی کــرد تــا چــراغ 

راه همــگان باشــند.

سهم صنعت در مسیر تحقق ایران قوی
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برگزاری رقابتهای پرس سینه قهرمانی کشور در بروجن 
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان رئیس 
هیات بدنسازی و پرورش اندام چهارمحال و 
بختیاری اعالم نمود: به زودی )اواخر آبان 
سینه  پرس  مسابقات  آذرماه(  اوایل  یا  ماه 
قهرمانی کشور را برگزار خواهیم نمود.اسداهلل 
عزیزیان درباره فعالیت های هیات چهارمحال 
و بختیاری عنوان نمود: قبل از این مقرر بود 
تا  مسابقات پرس سینه قهرمانی کشور را در 
شهریورماه در بروجن برگزار نمائیم که  به 

دلیل شیوع کرونا لغو شد. وی ادامه داد :با  هماهنگی که با مسووالن کمیته پاورلیفتینگ 
کشور صورت دادیم توافق شد تا در آخرین جمعه آبان  یا در اولین جمعه آذرماه این 
مسابقه برگزار شود. درخواست  مربوط به برگزاری این رقابتها برای روزهای آینده 
به سایر هیدتهای استانی فرستاده خواهد شد و از تمامی روسای هیات ها، قهرمانان، 

پیشکسوتان و اصحاب رسانه دعوت می نمائیم تا در این رقابتها حضور پیدا کنند.
وی در خصوص شرایط حال حاظر رشته پاورلیفتینگ نیز عنوان نمود: چندی قبل 
اعزام به مسابقات سوئد به دلیل عدم صدور ویزا متاسفانه صورت نگرفت و موجب شد 
تا ورزشکاران آسیب های مادی و معنوی بسیاری ببینند به همین دلیل و با هماهنگی 
های صورت گرفته، امید داریم تا به زودی شاهد مالقات ملی پوشان با رییس فدراسیون 

بدنسازی جناب آقای دکتر نصیرزاده باشیم و از زحمات آن ها تجلیل به عمل بیاید.
عزیزیان در انتها گفت: مخارج آماده سازی ورزشکاران برای مسابقات جهانی در 
شرایط کنونی بسیار زیاد است. ضمن اینکه ورزشکاران نیز زمان بسیاری می بایست 
صرف نمایند، به یاد داشته باشیم که ثمره سالها تالش و مرارت آنها همان مدالی 
است که در رقابتها کسب می کنند. برای رقابتهای سوئد آقای دکتر نصیرزاده و آقای 
فرشید سلطانی پیگیری های بسیاری داشتند، اما در نهایت صدور ویزا صادر نشد. اما 
برای حضور در رقابتهای نروژ چنین مشکالتی وجود نخواهد داشت. شرایط ورزشکاران 
برای حضور در مسابقات نروژ مناسب است و تیم به زودی به این کشور اعزام می شود.

ملی پوشان بدنسازاعزامی به رقابتهای جهانی اسپانیا و آسیایی 
لبنان، در هتل المپیک تهران بدرقه شدند

به گزارش خبرنگار ما مجید میر محمد علی دیروز و طی مراسمی  تیمهای ملی 
پرورش اندام و فیتنس ایران اعزامی به مسابقات آسیایی لبنان و جهانی اسپانیا در 
حضور رییس و مسووالن فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، پیشکسوتان، قهرمانان 
و کادر فنی و با حمایت مالی شرکت ژن استار به عنوان حامی تیم ملی در رویدادهای 

بین المللی پیش رو در هتل المپیک تهران بدرقه شدند.
طی این مراسم محمدرضا دهخدا رئیس سابق و هادی بشیریان رییس فعلی 
فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی نیز به عنوان میهمان حضور داشتند، الزم به ذکر 
است عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در این مراسم 
دقایقی اقدام به سخنرانی  و تشریح شرایط آماده سازی تیم ملی برای اعزام به این 
مسابقات نمود . سپس در بخش دوم این مراسم  اعضای کادر فنی و ملی پوشان 
اعزامی به مسابقات آسیایی و جهانی با اهدای لوح و هدایایی )حواله ۱۰۰ یوروئی ( 

مورد تقدیر قرار گرفتند .

روایت تکان دهنده یک مربی؛
قاسمی جو: وضعیت کشتی تهران خراب است!

مربی سازنده کشتی استان تهران گفت: تنها راهکار برون رفت کشتی 
تهران از وضعیت فعلی، حضور یک فرد دلسوز که حتما تهرانی باشد و به 

کشتی تهران تعصب داشته باشد، در سمت ریاست هیات کشتی است.
مهدی قاسمی جو، درباره انتقادها از وضعیت کشتی در استان تهران، 
است. هیچ کس  بیان  به  است چه حاجت  عیان  آن  چیز که  اظهار کرد: 
خیلی  عزیزی  آقای  کند.  دفاع  تهران  از وضعیت خراب کشتی  نمی تواند 
قابلیت ها داشت که می توانست از آنها برای کمک به کشتی تهران استفاده 
کند و مانند آقای طالقانی که کشتی تهران در زمان او در اوج بود، یک 
یادگاری خوب از خود به جای بگذارد. اما کامال بر خالف این رویه عمل 
کرد و تا جاییکه توانست مربیان و باشگاه های تهرانی را اذیت کرد. او با 
باشگاه هایی که کشتی گیر به مسابقات کشوری تزریق می کردند تا جاییکه 
توانست جنگید و نه تنها دست آن ها را نگرفت، بلکه پایشان را هم گرفت تا 
نتوانند حرکت کنند. باشگاه کارگران تهران با اکبر فالح، اسالمشهر با رسول 
دهقان نژاد که امثال حسن رحیمی را تحویل کشتی داد، کشتی باقرشهر که 
آقای بهکار تمرین می داد، از بین رفت، آقای هادی داداشی در باشگاه ناطق 
نوری و صادق گودرزی که امثال علی عبداللهی را تحویل کشتی دادند، 
اکبر بهتری در باشگاه سرباز، بنده در شهریار و خیلی های دیگر، به شکلی 

با این ها برخورد شد که واقعا انگیزه شان را از دست داده اند.
افزود: نمی دانم هیات کشتی  مربی سازنده کشتی در استان تهران، 
تهران چرا قائل به این نیست که موظف است باید از باشگاه های فعال 
که کشتی گیر می سازند حمایت کند. او کامال بر عکس عمل می کند و به 
جای حمایت، با آن ها می جنگد. رییس هیات تهران به جای اینکه از افراد 
دلسوز و کاربلد و اخالق مدار مثل اکبر فالح استفاده کند، افرادی را آورد 
که اصال دلشان به حال کشتی تهران نمی سوزد. اگر هم به او بگوییم در 
جواب می گوید خود اکبر فالح قبول نکرد، اما باید گفت شما موظف هستی 
شرایط همکاری را مهیا کنی تا افراد کارکشته را جذب کنی، نه اینکه کاری 

کنی اصال رغبتی به همکاری با هیات تهران نداشته باشند.
وی تصریح کرد: هیات تهران حمایت که نمی کند هیچ، اما تا دلتان 
بخواهد به جاهایی مثل انستیتو کشتی نامه می زند که با فالن مربی برخورد 
و او را محروم کنید.  چرا باید کشتی تهران و توابع ادغام می شد؟ قبال که 
جدا از هم بودند نتایج خیلی بهتر بود اما با این کار کشتی توابع تهران به 
نابودی کشیده شد. مثال برای مسابقات نونهاالن استان تهران، به شهر قدس 
فقط در ۳ وزن سهمیه دادند، خب مشخص است با این کار ریشه کشتی در 

شهر قدس با آن همه ظرفیتی که دارد خشکانده می شود.
قاسمی جو ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات عجیب هیات کشتی تهران 
موضوع عناوین تیم ها در مسابقات است. مثال یک تیم تحت عنوان تیم آزاد 
آوردند و در مسابقات شرکت دادند که اصال معلوم نبود کشتی گیرانشان برای 
کجا هستند. ما اگر ۱۰ کشتی گیر در ۱۰ وزن داشتیم آن ها حدود ۵۰ نفر 
تحت عنوان تیم آزاد بودند. در نهایت هم ما در مسابقات نایب قهرمان شدیم 
اما عنوان ما را به آن تیم دادند و هر چه هم اعتراض کردیم گوش کسی 
بدهکار نبود. من نمی دانم وظیفه اداره کل ورزش و جوانان تهران چیست 
که بر این موارد نظارتی ندارد. این مسائل در هیچ کجای دنیا دیده نمی شود.

مربی کشتی گیرانی نظیر یونس امامی، با انتقاد از نحوه برخورد رییس 
هیات کشتی تهران با مربیان کشتی، گفت: او به شکلی با مربیان برخورد 
شهر  شورای  رییس  می کند.  خود صحبت  زیردستان  با  انگار  که  می کند 
شهریار نزدیک به 2 سال در هیات کشتی شهریار حضور داشت و نزدیک 
به ۴ میلیارد تومان به کشتی کمک کرد و واقعا آدم متشخصی بود. بخاطر 
درگیری هایی که پیش آمده بود، او روز عید با یک دسته گل و یک جعبه 
شیرینی به هیات تهران رفت و گفت اولین روز قرن جدید است و کدورت ها 
را کنار بگذاریم، اما در طول 2 ساعت انقدر از رییس هیات توهین شنید که در 
آخر جعبه شیرینی را به سمت او پرتاب کرد و رفت! در آخر هم استعفا داد و 
عطای کشتی را به لقایش بخشید. شهریار االن ۶ ماه است که رییس ندارد.

طعنه مدیر ورزشی پی اس جی به مسی؛
لئو بیشتر در آرژانتین بوده تا پاریس!
واکنش  در  جی  اس  پی  ورزشی  مدیر 
پاسخی  مسی،  لیونل  جدید  مصدومیت  به 

طعنه آمیز داد.
لیونل مسی فوق ستاره پاری سن ژرمن، 
بین دو نیمه دیدار جمعه شب تیمش مقابل لیل 

تعویض شد.
مسی که پیش از این بازی دچار مشکل 
ماهیچه ای بود، سرانجام خودش را به این دیدار 
رساند اما شرایط بدنی اش اجازه نداد که بیش از 
۴۵ دقیقه بازی کند و بین دو نیمه جای خود را 

به مائورو ایکاردی داد.
هنوز مشخص نیست که آسیب دیدگی 
او تا چه اندازه جدی است اما این احتمال وجود 
دارد که او دیدار چهارشنبه شب مقابل الیپزیش 

در لیگ قهرمانان را از دست بدهد.
انتظار پیش نرفته است.  لیونل مسی در پاری سن ژرمن مطابق  وضعیت 
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.
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.
۵ بازی بدون گل و پاس گل در لوشامیپونا باعث شد تا صدای نشریه اکیپ 
هم قبل از بازی جمعه شب بلند شود و بر علیه مسی تیتر بزند:» باالخره یک 
شروع خوب؟” در پایان بازی که بازهم برای مسی خوب پیش نرفت، لئوناردو 
مدیر ورزشی پی اس جی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد فرم بدنی نگران 
کننده مسی و با حالت کنایه ای گفت:» وضعیت مسی؟ او در این مدت بیشتر از 
اینکه با ما تمرین کند با تیم ملی آرژانتین تمرین کرده است. پروازهای طوالنی 
نیز باعث مشکالت عضالنی بازیکنان می شود. نیمار نیز به همچنین ولی او عالی 
بازی کرد. همچنین دی ماریا نیز تعیین کننده بود و گل برتری ما را زد. البته در 

مورد مسی چیزی مرا نگران نمی کند.«
 لئوناردو در واکنش به انتقادات از سبک زندگی نیمار نیز گفت:» مردم فکر 
می کنند که ما در مورد وضعیت بازیکنان مان بی اطالع هستیم اما اینطور نیست. 
انگار بازیکنان پی اس جی همیشه در جشن و خوشگذرانی حضور دارند. اگر بازیکنی 
رویه خوبی در پیش نگیرد، با او صحبت خواهد شد. در مورد رفتار بیرون زمین 
نیمار بسیار صحبت و انتقاد می شود که از نظر ما غیرمنصفانه است. اگر نیمار یا 
هر بازیکنی هر شب در جشن ها حاضر باشد، جایش در پی اس جی نخواهد بود. 

نه نیمار و نه هیچ بازیکنی چنین سبک زندگی ای ندارد.«
مدیر ورزشی پی اس جی در مورد حجم باالی انتقادات رسانه ای از عملکرد 
پوچتینو پاسخ داد:» جوری از او انتقاد می شود انگار پوچتینو چیزی از فوتبال نمی 
داند. خیر، او به دنبال بهترین تاکتیک برای تیم است. قبل از اینکه پوچتینو به 
پی اس جی بیاید، او را جزو ۵ مربی برتر دنیا می دانستند و حاال احتماال هیچ 

عددی نیست.
در مورد عملکرد مربی در پایان فصل نتیجه گیری خواهیم کرد نه االن. 
درست است که در پی اس جی عجله وجود دارد و این طبیعی هم است ولی 
با تیمی که داریم، مطمئنا می خواهیم بهترین نتایج را بگیریم، هرچند اینکه در 
نهایت موفق خواهیم شد را نمی دانم. مربی خوبی داریم و نگران او نیستیم. می 
دانم که می توانیم بهتر شویم و به کادر فنی اطمینان داریم. متاسفانه رسانه ها 
از حاال مشغول نتیجه گیری هستند و بسیار زود شروع به قضاوت کرده اند که 

این درست نیست.«

پل اینس: سولسشر باید اخراج شود
و  انگلیس  ملی  تیم  سابق  هافبک 
باشگاه  است سران  معتقد  منچستریونایتد 
نباید از ابتدا هم اوله گنار سولسشر را به 

عنوان سرمربی انتخاب می کردند.
شکست ۵-۰ منچستریونایتد مقابل 
لیورپول در دربی یکشنبه شب گذشته، نه 
از نظر هواداران و نه هیئت مدیره خوشایند 
نبود، اما طبق گزارش ها مدیران مایلند به 
اوله گنار سولسشر فرصتی دوباره بدهند تا 
در دو بازی بعدی مقابل تاتنهام و آتاالنتا 

کار را جبران کند.
رقابت ها  تمامی  در  را  خود  اخیر  دیدار   ۹ از  بازی  پنج  سرخ  شیاطین 
یونایتد  ضعیف  نتایج  سولسشر  از  انتقاد  دلیل  تنها  حال  این  با  باخته اند. 
زیبا  و  خوب  نمایش  ارائه  در  او  تیم  که  دارد  وجود  انتقاد  این  زیرا  نیست 

است. ناتوان  نیز 
براساس گزارش هایی که در انگلیس منتشر شده، به نظر می رسد که کسب 
نتیجه خوب و مشخصا پیروزی در دو مسابقه حساس هفته آینده برابر تاتنهام در 
لیگ برتر و آتاالنتا در لیگ قهرمانان اروپا می تواند تا حدودی اوله گنار سولسشر 

را از خطر اخراج دور کند.
پلی اینس ستاره سابق منچستریونایتد که چند سالی برای لیورپول هم به 
میدان رفت، در مورد سولسشر عقیده ای دیگر دارد و می گوید انتخاب او از اول 

هم اشتباه بود.
اینس به کانال یوتیوب “United Stand” گفت:» نمی توان مربی ای 
برای یونایتد انتخاب کرد که در تجربیات قبلی اش پس از نابود کردن کاردیف، 
راهی مولده نروژ شد. چنین کسی نمی تواند منتظر هدایت تیمی بزرگ مثل یونایتد 
باشد و با چنین دستیارانی هرگز قادر به رقابت با بزرگان نخواهد بود. او از ابتدا 

اشتباهی بود و برای اخراجش نیز نباید تردید کرد.«

آنچلوتی: نشان دادیم که روی فرم هستیم!
پیروزی  رغم  علی  آنچلوتی  کارلو 
در  بازیکنانش  عملکرد  از  الچه  بر  رئال 

پایانی گالیه داشت. دقایق 
زمین  در  شد  موفق  مادرید  رئال 
امتیاز  سه  و  برسد   2-۱ برتری  به  الچه 
اخیر  بازی   ۴ در  کند.  کسب  را  حیاتی 
به  و  بود  گرفته  امتیاز   ۵ رئال  اللیگا 
به  رسیدن  برای  بازی  این  در  پیروزی 
را  رئال  گل  دو  هر  داشت.  نیاز  صدر 
اینکه  ضمن  رساند  ثمر  به  وینیسیوس 

حریف از دقیقه ۶۸ ده نفره شده بود.
در  رئال  سرمربی  آنچلوتی  کارلو 

بازی  به  نسبت  کنیم.  بازی  قبل  از  متفاوت  داشتیم  نیاز  گفت:»  بازی  پایان 
دادیم  نشان  زمین  در  ولی  نداشتیم  ریکاوری  برای  زیادی  زمان  اوساسونا  با 
هستم.  راضی  پایانی  دقایق  از  غیر  به  تیم  عملکرد  از  هستیم.  فرم  روی  که 
متاسفانه پس از زدن دو گل، فکر کردیم بازی تمام شده و افت کردیم. روی 
اشتباه فردی نیز به ما گل زدند تا دقایق پایانی پر استرس دنبال شود. بازیکن 
خوشبختانه  است.  نشده  تمام  چیز  هیچ  داور،  سوت  از  قبل  تا  که  بداند  باید 

توانستیم از این بازی سه امتیاز را کسب کنیم.«
او روی دور گلزنی است و کامال  آنچلوتی در مورد وینیسیوس گفت:» 
متعهد و در خدمت تیم کار می کند. ماریانو هم از نظر من خیلی خوب بازی 

کرد و روی گل اول پاس فوق العاده ای به وینی داد.«
رسد  نمی  بازی  آنها  به  زیادی  دقایق  که  بازیکنانی  مورد  در  آنچلوتی 
گفت:» باید از خودشان سوال کنید. برای همه بازیکنانم احترام قائلم و دوست 
شان دارم و همگی نیز حرفه ای هستند. معقتدم همین حرفه ای گری و احترام 

به نظر مربی در رئال، دلیل موفقیت های تیم است.«

در  ذوالفقارنسب  بیژن 
سم  مرا حاشیه  در  حاشیه 
در  مربی  ز  و ر نکوداشت 
کانون  داشت:  اظهار  مربیان  کانون 
مربیان فوتبال هر ساله مراسمی را برای 
برنامه های متعدد تشکیل می دهد. برنامه 
مصادف  مربی  جهانی  روز  با  امسال 
از  تجلیل  برای  روز  این  در  که  شده 
جایگاه مربیان در همه جای دنیا مراسم 
می گیرند. حرفه مربیگری حرف بسیار 
بسیار  طرفی  از  و  زحمت  پر  و  سخت 
جوانان  که  است  پذیر  دل  و  خوشایند 
را تعلیم می دهد و آن ها را به راه راست 

هدایت می کند. 
بسیار  مربیان  ما  داد:  ادامه  وی 
پرویز  مرحوم  مانند  داریم  ارزشمندی 
دهداری و ده ها مربی دیگر که زحمت 
است.  آموزنده  کارهایشان  و  می کشند 
خیلی خوشحالم که من را معلم خطاب 
کردید و از همه تشکر می کنم که برای 
مربیان و معلمان ارزش قائل می شوند. 
در  کشورمان  فوتبال  پیشکسوت 
خصوص پیشرفت مربیگری در فوتبال 
سال  از  جوانی  مربیان  گفت:  ایران 
گذشته در لیگ شروع مربیگری کردند 
به سه  حاضر  حال  در  مربیان  و طیف 
دسته تقسیم می شود. مربیان ما تالش 
مرسوم  دنیا  فوتبال  در  دارند.  بسیاری 

شده که تعداد جلسات تمرین زیاد شود. 
داده  رخ  اتفاق  این  ایران هم  لیگ  در 
است و برخی تیم ها در هفته ۱۳، ۱۴ 

جلسه تمرین دارند.
و  روزانه  مشکالت  افزود:  وی 
دستمزد  پرداخت  عدم  و  خانوادگی 
بازیکنان و مربیان در مجموع یک فضایی 
و  دوستانه  اصال  که  آورده  وجود  به  را 
با یک  بازی  از هر  بعد  نیست.  ورزشی 
خشونت هایی  خاطر،  دغدغه  و  شلوغی 
ناشی  این موضوع  به وجود می آید که 

باشگاه های  است.  مشکالت  همین  از 
آن ها  همه  می رسد  نظر  به  ما  فوتبال 
مالی  خودکفایی  بزرگ،  تیم های  حتی 
ندارند و نهاد های مربوطه نیز به آن ها 

کمک خوبی نمی کنند.
ذوالفقارنسب تصریح کرد: بازیکنی 
که دستمزدش را دریافت نکند، به طور 
قطع پرخاشگر و عصبی می شود. فوتبال 
ما متاسفانه در مسیر خوبی قرار ندارد. 
بازیکنان و مربیان مشکالت زیادی دارند 
و مردم هم فکر می کنند آن ها میلیاردی 

پول می گیرند و مشکل ندارند اما من به 
عنوان یک مربی باشابقه می توانم بگویم 
به  باشگاه ها  از  خیلی  نیست.  اینگونه 
تعهدات خود عمل نمی کنند و اگر این 
اتفاق رخ دهد، به طور قطع همیشه با 
حاالت خشونت آمیز روبرو خواهیم شد. 
پیشکسوت فوتبال کشورمان بیان 
آسیا  در  خوبی  نتایج  ما  فوتبال  کرد: 
با  باید  فوتبال  فدراسیون  است.  گرفته 
را  باشگاه ها  دارد،  که  حقوقی  امکانات 

به مطالبات خود برساند.

مشاور وزیر ورزش:

فوتبال ایران مشکالت زیادی دارد

به  کالدرون،  مطالبات  تامین  با 
نظر می رسد پرسپولیس فاصله چندانی 
انضباطی  کمیته  در  سفید  پرونده  تا 

فیفا ندارد.
قانون منع ورود خارجی حاال یک 
می تواند  تصویب،  از  پس  نیم  و  سال 
تاریخ  در  درست تری  قضاوت  مورد 
که  قانونی  بگیرد؛  قرار  ایران  فوتبال 
ایرانی  بازیکنان  به  را  قرارداد  انحصار 
سرسام  افزایش  موضوع  همین  و  داد 
دنبال  به  را  فوتبالیست ها  دستمزد  آور 
داشت که یک هرج و مرج استثنایی را 

در فوتبال ایران رقم زد.
اگرچه چنین مصوبه های دستوری، 
هرگز نتوانسته وضعیت را بهبود بخشد 
و این بار هم از نظر مالی سودی برای 
باشگاه ها نداشت و چه بسا آنها را متضرر 
تیم های  پرونده  تا  شد  باعث  اما  کرد 
سفید  فیفا،  انضباطی  کمیته  در  ایرانی 

شده یا به آن نزدیک شود.
باشگاه هایی  از  یکی  پرسپولیس، 
بود که با طلبکاران پرتعدادی روبرو بود و 
تسویه حساب با آنها دور از ذهن به نظر 
می رسید. قرمزها که مطالبات برانکو را 
پرداخت نکرده بودند و سرمربی کروات 
به همین دلیل از این تیم جدا شد، پس 
از او با انتخاب گابریل کالدرون، زیر بار 

تعهدی میلیون دالری رفتند.
بودیمیر  پرونده  حال،  همان  در 
شده  نزدیک  خود  مراحل خطرناک  به 
هرروز  پرسپولیس  اقتصادی  تصویر  و 
تیره تر از دیروز می شد؛ ماریو بودیمیر 
ایوانکوویچ  برانکو  یورو(،  هزار   ۴۷۵(

یورو(، سرتن  و ۵۰ هزار  میلیون  )یک 
پانادیچ  ایگور  یورو(،  هزار   ۴۰( چوک 
)۱۶2 هزار یورو(، مارکو )۵۰ هزار یورو(، 
زالتکو )۱۵۰ هزار یورو(، نیلسون )۱۰۰ 
هزار دالر(، کالدرون )۵۸۰ هزار دالر(، 
 ۴۰( والنسیا  دالر(،  هزار   ۹۵( خواکین 
هزار دالر( و گابریل )2۰ هزار دالر( و 

اوساگوآنا )۱۰۰ هزار دالر(.
میلیون   ۳ به  ارقام  این  مجموع   
دالر نیز می رسد و البته با اضافه شدن 
سود سالیانه، جریمه و هزینه دادرسی از 
آن هم گذر می کند؛ یعنی معادل پاداش 

فینال  و   2۰۱۷ نهایی  نیمه  به  صعود 
2۰۱۸ لیگ قهرمانان آسیا.

این  که  پرسپولیس  حال  این  با 
نامنسجم  شکلی  به  اغلب  را  پاداش ها 
هزینه می کرد، با سایر درآمدها و البته 
استقراض که در یک سال اخیر شدت 
گرفته، موفق شد بخش اعظم این بدهی 
را تامین کند. حاال حدودا یک میلیون 
دالر از این بدهی باقی مانده که حدود 
گابریل  به  مربوط  آن  دالر  هزار   ۸۰۰

کالدرون و دستیار اوست. 
انصاری فرد  اگر  اینکه  مهم  نکته 

برای جدایی کالدرون با او توافق می کرد 
از صدور  پناه و سمیعی پس  یا رسول 
حکم در کمیته انضباطی فیفا اقدام به 
پرداخت می کردند، با رقم کمتری این 

پرونده حل و فصل می شد.
این  مهم  نکته  اما  حال  هر  به 
تامین  کالدرون  لبات  مطا که  است 
چندان  هم  اوساگوآنا  پرونده  و  شده 
برای  را  مشکلی  که  نیست  سنگین 
بنابراین  باشگاه پرسپولیس ایجاد کند؛ 
حاال میتوان گفت که قرمزها از بحران 
خارجی عبور کردند و این یک موقعیت 

ویژه برای این باشگاه خواهد بود.
شد  گفته  که  همانطور  اگرچه 
این  تا  شده  سبب  استقراض  مسئله 
انداز  چشم  در  را  تازه  بحرانی  باشگاه 
خود داشته باشد اما عبور از پرونده های 
خارجی، شرایطی را فراهم کرده که حفظ 
آن، پرسپولیس را از یک مشکل جدی به 
نام بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی در 

امان نگه خواهد داشت.
مقطع  در سه  که  نکنیم  فراموش 
بسته شدن پنجره باشگاه پرسپولیس را در 
آستانه اتفاقاتی هولناک قرار داد و چه بسا 
قهرمانی 2۰۱۸ آسیا را از این تیم گرفت. 
در سال 2۰2۰ هم این موضوع استرس 
زیادی را از جانب باشگاه النصر وارد کرد.

نی  کنو فهرست  رجی  خا تنها 
است  رادوشویچ  بوژیدار  پرسپولیس 
که مانند دیگر بازیکنان از این باشگاه 
طلب دارد؛ شاید برخورد درست با او و 
تعهد به وعده ها، یک شروع خوب برای 
سفید نگه داشتن پرونده خارجی ها باشد.
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زیر نظر: مجید احمد میر محمد علی

شمارش معکوس برای پایان پرونده خارجی؛

عبور پرسپولیس از بحران ۳ میلیون دالری! 

امیر عابدزاده در فهرست 2۰ نفره 
برای  ارقام  و  آمار  جهانی  فدراسیون 
جهان   2۰2۱ سال  گلر  بهترین  عنوان 

قرار گرفته است.
ارقام  و  آمار  جهانی  فدراسیون 
اسامی 2۰ نفره نامزدهای کسب عنوان 
جهان  سال 2۰2۱  بان  دروازه  بهترین 
امیر  نام  که  کرد  انتخاب  حالی  در  را 
عابدزاده که فصلی رویایی در ماریتیمو 
داشت نیز در بین چهره های سرشناس 

حاضر دیده می شود.
امیر عابدزاده که با لقب عنکبوت 
از  پرتغال  های  رسانه  در  ایرانی  سیاه 
بود که  به قدری خوب  یاد می شد  او 
مسئوالن انتخاب بهترین های فصل در 
لیگ پرتغال را بر آن داشت تا بهترین 
گلر را از تیم قهرمان انتخاب نکنند. او 
برابر  دیدار  یک  در  تنها  گذشته  فصل 
نمره  بازی  سه  در  و  بود  غایب  پورتو 
با  عابدزاده  کرد.  کسب  را   ۸ باالی 
میانگین ۳.2 سیو در هر بازی توانست 
را  دروازه اش  به  توپ ها  از  درصد   ۷۳
دفع کند. ثبت ۱۰2 سیو در 2۹ بازی از 
سوی او، نشان از تاثیر باالیش در بقای 
پایان  در  امیر  تیمی که  دارد؛  ماریتیمو 

فصل آن را به قصد اللیگا ترک کرد.
عابدزاده در پایان فصل 2۰2۰-2۱ 
هدف  عنوان  به  را  اسپانیا  پونفرادینای 
بعدی خود انتخاب کرده و راهی اللیگای 
دو شد. او خیلی زود توانست در ترکیب 
تیمش خود را اثبات کند و به گلر اول 
کاری  کالس  شود.  تبدیل  پونفرادینا 
که  پوش  ملی  بان  دروازه  این  باالی 
توانسته به خوبی خود را در فوتبال اروپا 
اثبات کند باعث شده تا شاهد حضورش 
در بین 2۰ دروازه بان برتر دنیا باشیم 
که فدراسیون جهانی آمار و ارقام، گلر 
سال را از بین آنها انتخاب خواهد کرد.

در شرایطی که طی ۷ سال اخیر، 

مانوئل نویر ۵ بار عنوان بهترین دروازه 
بان جهان را کسب کرده، فهرست 2۰ 
نفره گلرهای منتخب این فصل از سوی 
فدراسیون جهانی آمار و ارقام به شرح 

زیر است:
جانلوئیجی دوناروما )ایتالیا، میالن، 

پاریس اس جی(

تیبو کورتوا )بلژیک، رئال مادرید (
رک،  نما ا د ( یکل  شما ا سپر  کا

لسترسیتی(
جردن پیکفورد )انگلیس، اورتون(
داوید دخیا )اسپانیا، منچستریونایتد(
مانوئل نویر )آلمان، بایرن مونیخ(
ادرسون )برزیل، منچسترسیتی(

ادوارد مندی )سنگال، چلسی(
استون  )آرژانتین،  مارتینز  امیلیانو 

ویال(
اتلتیکو  )اسلوونی،  اوبالک  یان 

مادرید(
 RB )مجارستان،  گوالچی  پیتر 

الیپزیگ(
کیلور ناواس )کاستاریکا/پاریس(

آلیسون )برزیل/لیورپول(
آندره اونانا )کامرون/آژاکس(

محمد الشناوی )مصر/االهلی(
 ، ه متحد ت  ال یا ا ( نر  تر مت 

نیوانگلیس(
اتحادیه  )جامائیکا،  بلیک  آندره 

فیالدلفیا(
پدرو گالیزه )پرو، اورالندو سیتی(

اف  سی  )مکزیک،  اوچوا  گیلرمو 
آمریکا(

امیر عابدزاده )ایران، ماریتیمو(
فرزند گلر افسانه ای فوتبال ایران 
احمدرضا عابدزاده، کار حرفه ای خود را 
در اورنج کانتی در ایاالت متحده آمریکا 
آغاز کرد. وی در سال 2۰۱2 به ایران 
بازگشت و در تیم های پرسپولیس و راه 
اروپا  به  امیر  بازگشت  بازی کرد.  آهن 
در فصل ۱۷-2۰۱۶، هنگامی که او به 
FC Barreirense، تیمی نزدیک به 
لیسبون پیوست، رقم خورد. اما جهش 
بزرگ عابدزاده در فصل بعد با پیوستن 
در  او  افتاد.  اتفاق  ماریتیمو  باشگاه  به 
باالترین سطح فوتبال پرتغال با ماریتیمو 
بازی کرد. عابدزاده برای این تیم در ۸۴ 
بازی به میدان رفت و جزو مردان ثابت 
رسیدن  برای  امیر  بود.  تیمش  ترکیب 
در  بازی  که  خود  بزرگ  رویایی  به 
پایان فصل 2۰2۰-2۱  در  اللیگاست، 
ترک  پونفرادینا  مقصد  به  را  ماریتیمو 
کرد تا همراه با این تیم در اللیگای دو 

برای صعود بجنگد.

فهرست بیست نفره فدراسیون جهانی آمار و ارقام؛

امیر عابدزاده نامزد عنوان بهترین گلر جهان ۲0۲1
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رییس هیات مدیره انجمن صنفی نویسندگان کودک و 
نوجوان گفت: در سال های گذشته برای تهیه قصه های مشترک 
و  المللی  بین  نویسندگان  از  جهان  مختلف  های  سرزمین  از 
تصویرگران ایرانی کمک گرفتیم اکنون به دنبال معکوس این 
تجربه هستیم و می خواهیم قصه های ایرانی را به تصویرگران 

غیرایرانی بسپاریم.
فریدون عموزاده خلیلی در مراسم اعالم فهرست الک پشت 
پرنده که شب گذشته از صفحه اینستاگرام شهر کتاب مرکزی 
پخش شد، اظهارکرد: قصه یکی از راه هایی است که آدم ها را با 

هر نژادی به هم نزدیک می کند.
مهم  گفت:  و  دانست  دوستی  تقویت کننده  را  قصه  وی 
نیست که آدم ها از یک نژاد باشند؛ آنچه اهمیت دارد، این است 
که قصه های مشترک با عناصر و مضمون های مشترک داشته 

باشند؛ قصه هایی که برای هر دو طرف، قابل فهم است.
این نویسنده و پژوهشگر به مجموعه دنیا خانه من است که 
از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده و نام بعضی عناوین 

آن در فهرست الک پشت پرنده آمده، اشاره و بیان کرد: سال ۱۳۹۴ 
به این موضوع فکر کردیم که چطور می توان قصه های مشترکی 
از چند سرزمین داشته باشیم و منتشر کنیم؟ پس از مدتی به این 
نتیجه رسیدیم که از نویسندگان مختلف در سراسر دنیا بخواهیم، 
قصه ای از افسانه های سرزمین خود را انتخاب و روایت  کنند و ما 
آن قصه را به تصویرگران ایرانی بسپاریم تا کتاب برای خوانندگان 

هر دو سرزمین جذاب باشد.
عموزاده خلیلی ادامه داد: تاکنون 2۰ جلد از مجموعه »دنیا 
سرزمین من است« منتشر شده و ما به دنبال نسبت معکوس این 
تجربه هستیم و می خواهیم قصه های ایرانی را به تصویرگران 

غیرایرانی بسپاریم.
مریم محمدخانی، نیز توضیحاتی درباره فهرست های سی 
و هفتم و سی و هشتم الک پشت پرنده ارائه و بیان کرد: این 
بار مخاطبان، وقتی فهرست را باز می کنند اول با امتیاز کتاب و 
تعداد الک پشت های آن روبه رو می شوند؛ بعد با عنوان و مشخصات 

شناسنامه ای کتاب.

قصه های ایرانی با کمک تصویرگران غیرایرانی، جهانی می شوند

در  پیش  سال   ۱۴ که  او   
تن  از  خاکی  جامه  روزی  چنین 
دراورد؛ هنوز در یاد و خاطر اهل 
امروِز  نسل  اما  است.  زنده  ادبیات  و  ادب 
امین پور  قیصر  آثار  از  غیر  شعر  دوستدار 
چگونه می تواند او را بشناسد و از شخصیتی 

الهام بخش و راهنما، بهره بگیرد؟
قیصر امین پور )۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶( نه فقط 
شاعر و نویسنده و معلم بود که حضورش در 
تاسیس و تثبیت نهادهای مختلف فرهنگی؛ 
از جمله حوزه هنری، مجله سروش نوجوان، 
دفتر شعر جوان، کالس های درس مدارس 
گوناگون یا دانشگاه الزهرا یا دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران باعث شد با 
جمعی گسترده ارتباط داشته و آشنا و برای 
آنان راهنما و راهگشا باشد. عالقه به او و 
آثارش ۱۴ سال بعد از رفتنش کم نشده و 
دست کم خواندن اشعار او در رسانه ها، بازنشر 
آنها در فضای مجازی و حقیقی، استفاده  از 
از  ضرب المثل هایی  رواج  تک بیت هایش، 
این  موید  کتاب هایش  فروش  و  او  اشعار 
گزاره است؛ برای نمونه مجموعه اشعار قیصر 
امین پور، )مروارید، چاپ اول ۱۳۸۷( که بعد 
از درگذشت او منتشر شد و دستور زبان عشق 
)مروارید، ۱۳۸۶( که آخرین اثر اوست هر دو 

به چاپ بیستم رسیده اند.   
که  نویسندگانی  و  شعرا  بین  چرا  اما 
زبان فارسی و مجموعه فرهنگ ایران طی 
سال های اخیر پرورانده و عرضه کرده است، 
امین پور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و 
این جایگاه نه فقط به شعر او که به شخصیت 
او نیز مربوط است، مگر او که بود و چه کرد؟ 
از این مهم تر نسل امروز که یادی از حضور 
این دنیایی وی در ذهن و زبان ندارد، چطور 

می تواند از او بیاموزد؟
نزدیک  او  با  کسانیکه  از  نفر  چهار 
مختصر  سواالت  و  سوال  این  به  بوده اند، 
امین پور  زمانه  و  زندگی  مورد  در  دیگری 
پاسخ داده اند. اسماعیل امینی با وی دوست 
صالحی،  آتوسا  بوده،  ارتباط  در  مدت ها  و 
فاطمه ساالروند و محسن حکیم معانی نیز 
به ترتیب در سروش نوجوان، دفتر شعر جوان 
دانشگاه  انسانی  ادبیات و علوم  و دانشکده 

تهران شاگردی او را کرده اند.
پرداز،  طنز  شاعر،  امینی  اسماعیل 
نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، دانش 
مقطع  در  فارسی  ادبیات  و  زبان   آموخته 
ارشد  کارشناسی  و  قم  دانشگاه  از  دکتری 
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
تهران در سال ۱۳۸۵ است. وی که سرودن 
شعر را از سنین دبیرستان شروع کرد، پیش 
از تحصیالت دانشگاهی  هم با قیصر امین پور 
آشنا بوده با ورود به مقطع کارشناسی ارشد 
در دانشکده ادبیات با وی صمیمی تر می شود. 
مختلف  ادبی  جشنواره های  داوری  امینی 
جهان  پرروترین کالغ  و  داشته  برعهده  را 
)سوره  اف س ان ه   خ ن دم ی ن ت ر   ،)۱۳۹۹ )قدیانی، 
مهر، ۱۳۹۱( و چگونه نویسنده شویم )سوره 
مهر، ۱۳۹۰( عناوین بعضی از آثار وی است.

سیمای یک دوست در رفتار قیصر
وی در مورد دلیل ماندگاری شخصیت 
و  بی دروغ  قیصر،  است:  معتقد  امین پور 
بی نقاب بود؛ چه در شعر و چه در رفتارش. 
بودن  بی پیرایه  و  انسانی  عواطف  انعکاس 
در سروده ها و نوشته های او، موجب جذب 
قیصر  آن هاست.  به  دل بستگی  و  انسان ها 
چه  ادبی،  مجامع  در  چه  بود  که  جا  هر 
رفتاری  دانشگاه،  محیط  در  یا  نشریات  در 
که  است  این  داشت.  صمیمی  و  دوستانه 
حتی  می دیدند  را  قیصر  که  کسانی  بسیار 
به اندازه چند دقیقه، در رفتار او سیمای یک 

دوست را مشاهده می کردند.
وی شعرهای امین پور را بازتاب زندگی 
و زمانه می داند و می گوید: این ویژگی تمام 
شعرهای خوب و طبیعی  است. رخدادهای 
انقالب، اندیشۀ دینی، وضعیت اجتماعی و 
فردی مردم زمانه اش و البته تأمالت درونی 
خودش را در شعرهایش آورده  است. به نظر 
من نمی توانیم عنوان خاصی برای قیصر و 
شعرش انتخاب کنیم چون هیچ عنوانی آن 

قدر جامع نیست که بیانگر همۀ ویژگی های 
آثار او باشد.

یا  روحیه  کدام  اینکه  مورد  در  امینی 
مهم تر  و  برجسته تر  امین پور  قیصر  رفتار 
مهربان  خیلی  قیصر  است:  معتقد  است؟ 
و  تبختر  از  نشانی  هیچ  بی  بود.  مؤدب  و 
خودخواهی و هیچ رفتاری که موجب آزار و 
شرمساری دیگران بشود. صبوری و متانت 

بی کران داشت.
سادگی در زبان و ظواهر شعر، خالقیت 
از هر چیز ژرف نگری در  بیش  و  و کشف 
نگاه به انسان و جهان مهم ترین خصوصیت 

شعری قیصر امین پور است.
وی در مورد روند پختگی آثار قیصر 
و  کار شاعری  در  استمرار  تاثیر  و  امین پور 
توضیح  وی  آثار  در  دانشگاهی  تحصیالت 
می دهد: قیصر پیش از تحصیالت دانشگاهی 
مأنوس  ادبی  متون  و  مطالعه  با  بسیار  هم 
او  شعر  که  است  این  شگفتی ها  از  و  بود 
پس از سال های دانشجویی، زبان ساده تری 
ادبی  فنون  و  بالغت  لحاظ  به  حتی  دارد، 
و  زمان  گذر  تأثیر  اما  می شود.  ساده تر 
عمق  در  زیستی اش  تجربه های  افزایش 
موضوعی  دامنۀ  گسترش  و  ژرف اندیشی 

اشعارش دیده می شود.

قیصر، خودش شعرتر از شعرش بود
دانش آموخته  حکیم معانی،  محسن 
ادبیات  دانشکده  از  فارسی  ادبیات  و  زبان 
فاصله  در  تهران،  دانشگاه  انسانی  علوم  و 
سال های ۷۴ تا ۷۸ در این دانشکده شاگرد 
از  آثاری  از وی  است.  بوده  امین پور  قیصر 
جمله ارواح مرطوب جنگلی )ققنوس، ۱۳۸۸( 
بودم  مرده  من   )۱۳۹۵ )ثالث،  افشاربندان 
)نگاه، ۱۳۹۸( و میم  که هانیه عاشقم شد 
عاشقی، )آرادمان، ۱۳۹۹( منتشر شده است.

وی در مورد دلیل ماندگاری شخصیت 
قیصر امین پور می گوید: به نظر من شاعرها 
در نسبت با شعرشان سه دسته اند: دسته اول 
که  کسانی  می شناسیم،  خوب  خیلی  را 
خودشان  شخصیت  از  مراتب  به  شعرشان 
و  شاعران  هنرمندان،  اغلب  است.  بهتر 
نویسندگان خوب از این دسته اند. محو جمال 
اثرشان می شود شد ولی به محض این که 
به خودشان نزدیک شوید با موجود متفاوتی 
مواجه می شوید که نسبتی با شعرش ندارد. 
دسته  دوم کسانی که شعر و شخصیتشان 
این  است.  شبیه  و  نزدیک  هم  به  خیلی 
دسته شاعران قابل احترامی اند. به خوب و 
بد بودن شعرشان کار ندارم، صادق اند و این 
مهم است. سهراب از این دست بوده است 
یا مثاًل فروغ. اما دسته  سومی هم داریم که 
خودشان حتی از شعرشان هم بهترند. قیصر 
امین پور از این دست شاعران بود. این ها به 
شدت دوست داشتنی و عاشق شدنی اند. حتی 
اگر شعرشان خوب نباشد جای خودش را باز 
قیصر  راستش  می شود.  محبوب  و  می کند 
حرف که می زد، راه که می رفت، درس که 
می داد، رفاقت که می کرد، حتی دستش را که 
می برد الی موهایش، داشت شعر می گفت 
از شعرهای  بدیع تر  این شعرها  نظرم  به  و 
مکتوب و منتشر شده اش بود. قیصر خودش 
شعرتر از شعرش بود. از این نظر است که 
قیصر شخصیت ماندگاری است، چون شعر 

خوبی بود و شعر خوب می مانَد.
وی که سال ها خواننده سروش نوجوان 
فعالیت ها  بر  آن  اثرگذاری  مورد  در  بوده 
سروش  می گوید:  ادبیات  به  عالقه اش  و 
مثل خیلی  و  را سال ها می خواندم  نوجوان 
آن  تأثیر  تحت  مدت ها  تا  هم نسالنم  از 
بودم. در آن دوران مجالت و نشریاتی مثل 
همین  خاطر  به  نبود؛  زیاد  چندان  سروش 
وجود  که  منافذی  همین  از  بودیم  مجبور 
داشت نفس بکشیم. کانون پرورش فکری، 
سروش و معدودی دیگر. وارد دانشگاه که 
شدم در اولین مواجهه ام با مرحوم امین پور 
باشد که  باید  او عینًا همان  احساس کردم 
در سروش می خواندم. انگار لحن و صدایش 
همیشه در گوشم بوده، با این که هیچ وقت 
بودیم.  نزده  حرف  هم  با  و  بودمش  ندیده 
همین باعث شد در دوران دانشجویی کم و 

بیش با او دوست شوم و این دوستی پس از 
آن هم ادامه پیدا کند. ضمن این که امین پور 
شاعر و نویسنده ای بسیار حسی  بود، یعنی 
بیش از هر چیز دیگر حس مخاطب را درگیر 
خود می کرد و این در آن سن و سال باعث 

می شد خیلی جذب او شوم.
یا  روحیه  کدام  اینکه  مورد  در  وی 
توضیح  بوده  برجسته  امین پور  شخصیت 
ر  بسیا معلم  ر  مین پو ا قیصر   : هد می د
درس  خوب  که  این  نه  بود.  برجسته ای 
می داد  درس  هم  خوب  البته  که  می داد 
ویژگی  ولی  بود،  جذاب  کالس هایش  و 
عجیبی داشت که فرد مجبور می شد روی 
توان تالش  تمام  با  و  خودش حساب کند 
اینکه وارد دانشگاه شوم  از  کند. من پیش 
شعر می گفتم، داستان می نوشتم و مطالعه 
می کردم. اما این قیصر بود که به واقع باعث 
این  قیصر  نوشتن.  به  کنم  فکر  جدی  شد 
طور مواقع مکانیسم خیلی ساده ای داشت؛ 
چی  جدیداً  می گفت:  می دید  مرا  وقت  هر 
و  نمی کرد  اکتفا  به همین هم  و  خواندی؟ 
ول  نمی زدم  حرف  برایش  کتاب  درباره   تا 
نمی کرد. برای همین همیشه فکر می کردم 
کم  جلویش  که  باشم  خوانده  چیزی  باید 
داشتید  مثاًل  طور.  همین  هم  شعر  نیاورم. 
ناگهان می پرسید:  بعد  قدم می زدید  با هم 
»شعر جدید چی گفتی؟« و باید می خواندی. 
اولین بار که این را پرسید، جواب دادم: »یک 
چیزهایی گفته ام«. گفت: »بخوان«. گفتم: 
»همراهم نیست«. گفت: »شاعر نیستی، و 
گرنه شاعر که شعرش را یادش نمی رود«. 
هم خجالت کشیدم، هم عصبانی شدم، هم 
برای این که دوباره کم نیاورم دیگر اجازه 
ندادم این گفت وگو تکرار شود، دیگر همیشه 
چیزی داشتم که برایش بخوانم. اصاًل شاید 
جدی تر  را  داستان نویسی  همین  خاطر  به 
الاقل  قیصر؛  زدن  دور  برای  کردم،  دنبال 
برایش  حفظ  از  را  داستان  نبودم  مجبور 

بخوانم، منطقی نبود.

حس و عاطفه و زبان؛ دو خصوصیت 
اصلی شعر قیصر

کدام  ینکه  ا مورد  در  حکیم معانی 
خصوصیت شعری قیصر امین پور بیشتر در 
آثارش دیده می شود، اظهار داشت: به نظر 
بارز  خیلی  خصوصیت  دو  قیصر  شعر  من 
دارد. اولی حس و عاطفه ای که در شعرش 
موج می زند و دومی زبان شعری صمیمی و 
در عین حال پر از ریزه کاری اوست. شاید 
شعر قیصر خیلی بکر نباشد، یعنی در فرم و 
نکرده  خاصی  کار  محتوی  حتی  و  ساختار 
باشد، اما شعرش به شدت عاطفی و زبان مدار 
به  زبان،  شعر  معنی  به  نه  زبان مدار  است. 
می شناخت  خوب  را  واژه ها  که  این  معنی 
و به بهترین نحو از آن ها استفاده حسی و 
عاطفی می کرد. استاد ادبیات بودن و مأنوس 
این  ادبیات قدیم فارسی هم در  با  بودنش 
ویژگی خیلی مؤثر بود. قیصر ادبیات را خیلی 
خوب می فهمید. مثاًل چند جا با اسم خود در 
شعرهایش بازی های خیلی جالبی دارد: »و 
قاف/ حرف آخر عشق است/ آن جا که نام 

کوچک من/ آغاز می شود«
تمام  در  زبان آوری ها  این  امثال 
شعرهای قیصر قابل مشاهده است و همین 
واژه ها  تناسب  اوست.  شعر  برجسته   نکته  
به  را  آن ها  معنای ضمنی  و  را می شناخت 
می کرد  استخدام  شعرش  در  وجه  بهترین 

او رنگ و بوی خاصی  به شعر  و همین ها 
و  کودک  شعر  در  ویژگی  همین  می دهد. 
نوجوانش هم ظهور و بروز دارد. همه  این ها 
هم در راستای بار عاطفی شعرش است. یعنی 
این گونه نیست که زبان از عاطفه جدا باشد. 
گویی که مرزی بین این بازی های زبانی با 
با  ندارد.  وجود  قیصر  شعر  عاطفه   و  حس 
سخت  است  شعری  قیصر  شعر  حال  این 
بدیع  نوآوری های  بنای  قیصر  محافظه کار. 
سپید  شعر  هیچ گاه  قیصر  ندارد.  شگفت  و 
نگفت، یا الاقل چاپ نکرد. خودش می گفت 
از شعر سپید گفتن می ترسد. با این حال سر 
سپید  شعر  درباره  معاصر،  ادبیات  کالس 
صحبت می کرد و خیلی هم خوب و عالمانه 
صحبت می کرد. یعنی خوب می فهمید بدعت 
و نوآوری را اما در شعر خودش برای بدعت 
حد و مرز قائل بود و این حد و مرز خیلی 
هم بسته و تنگ بود. برای همین می گویم 
شعرش محافظه کارانه است، گویی قیصر از 

درنوردیدن مرزها هراس داشت.
اثر تحصیالت  حکیم معانی در مورد 
است:  معتقد  امین پور  شعر  بر  دانشگاهی 
تدریس  و  دانشگاهی  تحصیالت  مسلمًا 
در دانشکده  زبان و ادبیات فارسی در شعر 
است.  داشته  زیادی  تأثیر  او  زبان  و  قیصر 
از  را  شعری اش  مفاهیم  از  خیلی  قیصر 
را  آن ها  و  گرفته  وام  فارسی  قدیم  ادبیات 
با  »غنچه  است.  کرده  بازتولید  شعرش  در 
دل گرفته گفت: زندگی/ لب ز خنده بستن 
است/  نشستن  خود  درون  گوشه ای  است/ 
گل به خنده گفت: /زندگی شکفتن است/ 
با زبان سبز، راز گفتن است...«/ تا آنجا که 
راز  به  فکر می کنم/ گل  که  می گوید: من 
او  باشد  هرچه/  است/  کرده  اشاره  زندگی 
ز  بیشتر  پیرهن/  دو  یکی  گل  است/  گل 

غنچه پاره کرده است.«
کالسیک  کاماًل  مضمون  یک  این 
است. دل گرفتگی و در خود نشستن غنچه 
و با زبان سبز سخن گفتن گل و خندیدن 
پاره کردن  باز شدن گل را به  اینکه  آن و 
پیراهن تشبیه کرده، چیزهایی است که مکرر 
در ادبیات قدیم ما استفاده شده است. با این 
حال همه  این ها را قیصر استخدام می کند 
نوجوان می سازد که مضمونی  و یک شعر 
اما هرچه  دارد.  متفاوت  اندکی  و  احساسی 
شاعرانگی  می آییم  جلوتر  قیصر  شعر  در 
اگرچه  می شود.  غلیظ تر  و  بارزتر  او  بیان 
مجموعه هایی مثل تنفس صبح و آیینه های 
شعر  ویژگی های  تمام  واجد  هم  ناگهان 
قیصر هستند، مجموعه های اخیرتر او مانند 
دستور زبان عشق، گل ها همه آفتابگردانند 
چند  که  مروارید  نشر  منتخب  مجموعه   و 
و  پختگی  از  دارد،  هم  جدید  شعر  قطعه 
مالحت بیشتری برخوردارند. در واقع قیصر 
خیلی زود ما را ترک کرد، اگر زنده بود شاید 
این روند رو به رشد به جاهای بهتری هم 
می انجامید و محافظه کاری  که گفتم در ادامه 
زیر سئوال می برد و برخورد مدرن تری با شعر 
می کرد. فقط شاید؛ چی می دانیم ممکن است 

چه پیش بیاید؟
آتوسا صالحی، شاعر، نویسنده، مترجم 
نوجوانان،  و  کودکان  ادبیات  ویراستار  و 
با  را  خود  حرفه ای  فعالیت   ۱۳۶۹ سال  از 
با  مجله سروش نوجوان آغاز کرد و بعدها 
نشریه هایی چون مجله همشهری، هفته نامه 
و روزنامه آفتابگردان، روزنامه شرق و ایران 

ادامه داد.

صالحی مسئولیت هایی چون مدیریت 
شورای  در  عضویت  افق،  کتاب  باشگاه 
مباحث نظری و رمان نوجوان کانون پرورش 
رمان هایی  مجموعه های  دبیری  و  فکری 
کارگروه  و  پیدایش(  )نشر  خواند  باید  که 
عهده  بر  را  نردبان(  )انتشارات  بازآفرینی 
جایزه هایی  داوری  همچنین  است.  داشته 
مانند پروین اعتصامی و کتاب سال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، جشنواره  سپیدار، 
جشنواره  کتاب برتر و ادبیات کودک شیراز 
نیز  فکری  پرورش  کانون  سال  کتاب  و 
صالحی  است.  بوده   وی  مسئولیت های  از 
سروش  در   ۱۳۸2 تا   ۱۳۶۹ های  سال  در 
نوجوان با قیصر امین پور کار می کرده است.

شعر قیصر خالف آمد عادت
قیصر  ماندگاری  دلیل  مورد  در  وی 
امین پور در ادبیات معاصر فارسی می گوید: 
ویژگی های  همه   مین پور  ا قیصر  شعر 
از  است  لبریز  دارد.  هم  کنار  را  ماندگاری 
عاطفه و خیال و اندیشه اش سهل و ممتنع 
همه فهم  و  دارد  ساده  زبانی  یعنی  است. 
خود  که  همان گونه  پیچیده.  مضامینی  و 
ناب  شعر  از  تعریفش  در  همیشه  قیصر 
اما  است  عادت«  آمِد  »خالف   می گفت 
به  روزمرگی ها.  و  عادت ها  از  بستری  در 
همین علت مخاطب در آینه  شعر او خود را 
می بیند و مضامین و تصویرها و لحظه های 
شاعرانه اش در عمیق ترین الیه های ذهنش 

جا خوش می کند.
صالحی در مورد تاثیر سروش نوجوان 
بر او و آغاز کار نویسندگی اش می گوید: وقتی 
مسابقه   اولین  در  بودم  دبیرستانی  نوجوانی 
شرکت   )۱۳۶۸ )سال  افتخاری  خبرنگاران 
خبرنگار  کارت  با  همراه  و  برنده  و  کردم 
افتخاری به دفتر مجله و جلسه های شعر و 
داستان دعوت شدم. در جلسه ها سردبیران 
امین پور، فریدون  آقایان قیصر  مجله یعنی 
عموزاده خلیلی و بیوک ملکی را شناختم و با 
آثارشان آشنا و در مدتی کوتاه دلبسته  نوشتن 
شدم و مخاطب جدی شعر و داستان. هنوز 
چند ماه نگذشته بود که آقای خلیلی به من 
و مژگان کلهر پیشنهاد دادند سردبیر مجله 
باورمان نمی  در مجله شویم. خودمان هم 
شد بتوانیم از پس این کار بزرگ بربیاییم ولی 
هر سه سردبیر همراهی مان کردند و بهمان 
دست  مجله  تمام  دادند.  دلگرمی  و  جرئت 
داستان  و  از شعر  آثار  و همه   بود  خودمان 
و نقد و گزارش و عکس و تصویرگری کار 
نوجوان ها. بسیاری شاعران و نویسنده های 
امروز اولین کارهایشان را در مجله درمجله 
منتشر کردند؛ شاعران، نویسندگان، مترجمان 
علیا،  مسعود  مثل  کاریکاتوریست هایی  و 
لزرغالمی،  حدیث  عبدالملکیان،  گروس 
زین العابدین،  علی اکبر  قندهاری،  شقایق 
و  خورشاهیان  هادی  حسین پور،  بزرگمهر 

بسیاری دیگر.
مجله  فقط  ما  برای  نوجوان  سروش 
نبود. ما در کنار هم زندگی می کردیم و یاد 
می گرفتیم و عاشق فرهنگ و شعر و داستان 
می شدیم. سروش نوجوان سرزمینی بود که 
می شد در آن ریشه گرفت و رشد کرد. یادم 
می خواهم  گفتم  که  روزی  فردای  می آید 
نوجوانان  برای  را  شاهنامه  داستان های 
پر  بغلی  با  امین پور  آقای  کنم  بازآفرینی 
از کتاب به دفتر مجله آمدند و گفتند اول 
می کنی.  شروع  بعد  و  می خوانی  را  این ها 
من چندین بار اولین داستان را نوشتم و پاره 
کردم و دوباره و چندباره نوشتم تا باالخره 

راضی شدند.
امین پور  شاخص  رفتار  مورد  در  وی 
مین پور  ا آقای  برای  دبیات  ا می گوید: 
را  نگاه  این  و  بود  به شدت جدی  مقوله ای 
قیصر  می کردند.  منتقل  اطرافیانشان  به 
فدای  را  ادبیات  و  شعر  نبود  حاضر  هرگز 
تک تک  انتخاب  در  حتی  و  کند  مصلحتی 
کلمات شعرش سختگیر و کمال طلب بود؛ 
مقام.  نه  و  بود  نام  دلبسته   نه  راه  این  در 
نوجوان  خواندن شعر یک  وقت ها  بسیاری 
جلسات  در  حضور  به  را  راهنمایی اش  و 

اسم ورسم دار ترجیح می داد.

ین  مهم تر خصوص  ر  د لحی  صا
گفت:  امین پور  قیصر  شعری  خصوصیت 
شعر او هرگز تکرار شاعر یا جریان شعری 
خاصی نبود، حتی تکرار خودش. روز به روز 
رشد می کرد و دنبال فتح قله های جدید بود. 
به همین علت سیر و سلوک او را می توان در 

شعرهایش قدم به قدم دنبال کرد.
بعدی  شعر  به  شعری  از  او  شعر  مِن 
بالنده تر می شد. دردی که می کشید، عشقی 
و  تبلور می یافت  که می چشید، در شعرش 
از فرد به سوی جامعه حرکت می کرد. مِن 
فردی شعرهای او درد اجتماع را می دید و 
جهانی  منی  به  رفته رفته  او  اجتماعی  مِن 
تبدیل می شد. و در این میان به نظرم برگ 
برنده  او بین شاعران هم عصرش تسلط بر 
شعر کالسیک و گره زدن سنت به مدرنیته 
بود، چه در قالب و فرم، چه در زبان و محتوا.
فاطمه ساالروند سال هاست در حوزه 
دفتر شعر جوان  در  دارد. وی  فعالیت  شعر 
قیصر  شاگرد  و  همراه  نوجوان  سروش  و 
امین پور بوده است. از وی پیغامگیر خاموش 
)دفتر شعر جوان ۱۳۸۷(، از من مگیرید این 
من،  حال  به  خوش   )۱۳۸۹ )تکا،  را  صدا 
)کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
۱۳۹۴( دل تو برد شرط را )پیدایش، ۱۳۹۷( 
و سوسن )نیستان، ۱۳۹۸( منتشر شده است. 
به تو می  با عنوان  او  مجموعه شعر دیگر 
توانم بگویم )کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوان، ۱۴۰۰ ( به زودی منتشر خواهد شد.

قیصر ادعای نوآوری ندارد
وی در مورد دلیل ماندگاری شخصیت 
قیصر امین پور در ادبیات فارسی می گوید: در 
همه این سال ها هر جا از شعر قیصر گفته اند، 
از شخصیت او نیز سخن به میان آمده است. 
شعر  نیست.  تفکیک  قابل  او  نمود  و  بود 
او در سروش  آینه شخصیت اوست.  قیصر 
نوجوان و در دانشگاه و در دفتر شعر جوان 
قیصر است. قیصری که وقتی برای بچه ها 
می نویسد، با خود بی فاصله است. وقتی در 
دانشگاه درس می دهد، قیصر بودنش او را 
از دیگران ممتاز می کند نه استادی اش، در 

دفتر شعر جوان نیز.
او  از  را هم  عنوان ها  این  اگر  همه 
حضور  نه  بود.  قیصر  هم  باز  می گرفتند 
در  داشتن  مسئولیت  نه  هنری،  حوزه  در 
نه  و  جوان  شعر  دفتر  و  نوجوان  سروش 
و  ماندگاری  بر  دانشگاه  در  حضور  حتی 
اثرگذاری شعر قیصر تاثیری نداشته است. 
قیصر، فارغ از همه این موقعیت ها و اسم 
و عنوان ها، قیصر بوده و هست.  برعکس، 
و  موقعیت ها  همه  بر  او  شخصیت  و  شعر 
گذاشته  تاثیر  داشته  حضور  که  جاهایی 
و هر جا بوده چیزی به آن مکان و بر آن 
آدم ها افزوده است. قیصر نه مبدع سبکی 
تازه در شعر است، نه ادعای نوآوری دارد، 
نه آثار بی شماری از خود به جا گذاشته، نه 
بود  جنجال  و  جار  اهل  کوتاهش  عمر  در 
و  نه از آن شاعران که مریدانی سینه چاک 
داشته باشد. قبول خاطر و لطف سخن قیصر 
خداداد است.  شعر پاکیزه و خوش تراش و 
متین او که میراث عشق و درد است، شعری 
نیست که مدعیان نادیده اش انگارند یا کم 

ارجش شمارند.
وی در مورد اثرگذاری سروش نوجوان 
در  نوجوان  سروش  اتفاقا  گفت:  وی  بر 
من  دسترس  در  خیلی  نوجوانی  سال های 
نبود.  بودم،  کوچک  شهرستانی  ساکن  که 
من بعد از آمدن به تهران مخاطب سروش 
از  قیصر  نوشته های  در  ویژگی  چند  شدم. 
مرا  توجه  امروز  تا  حتی  و  سال ها  همان 
و  زیبایی  نوشتن،  پاکیزه  است.  جلب کرده 
آراستگی، نکته بینی ها و ذوق و ظرافت های 
اما  مخاطب.  نگرفتن  کم  دسِت  دلنشین، 
»بی ادعا بودن« و »بی فاصله بودن با خود« 
در نوشته های قیصر بیش از هر چیز برای 
من نمود داشت. کلماتش عین خودش فروتن 
و بی ادعا بودند. هیچ نوشته ای از او نخواندم 
که به نظر برسد صرفا محض نوشتن نوشته 
با منش، زیست و  شده یا حرفی است که 

نگاه او فاصله دارد.

شعر قیصر با مردم پیوند دارد

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

وزیر فرهنگ در احکامی جداگانه؛
اعضای هیئت علمی چهاردهمین دوره جایزه جالل منصوب شدند

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی احکامی جداگانه هیئت علمی چهاردهمین 

دوره جایزه ادبی »جالل آل احمد« را منصوب کرد.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، پس 
از پیشنهاد هیئت امنای جایزه ادبی »جالل  آل احمد« محمدمهدی اسماعیلی در 
احکام جداگانه مرتضی سرهنگی، جواد کاموربخشایش، ابراهیم حسن بیگی، مریم 
بصیری، مریم برادران، کامران پارسی نژاد، حجت االسالم والمسلمین سعید فخرزاده، 
محمدرضا شرفی خبوشان و محمود جوانبخت را به عنوان هیئت علمی چهاردهمین 

دوره این رویداد ادبی منصوب کرد.
پیش  از این نیز مریم بصیری از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان 

دبیر علمی چهاردهمین دوره جایزه ادبی »جالل آل احمد« منصوب شده بود.
تصویب شیوه نامه اجرایی و انتخاب هیئت داوران چهار بخش »داستان بلند و 
رمان«، »داستان کوتاه«، »نقد ادبی« و »مستندنگاری« از عمده ترین وظایف هیئت 

علمی جایزه ادبی »جالل آل احمد« است.
در متن حکم اعضای هیئت علمی چهاردهمین دوره جایزه ادبی »جالل 
آل احمد« آمده است: »نظر به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و خانه کتاب و ادبیات ایران و با توجه به سوابق و تجارب ارزنده شما در 
زمینه ادبیات داستانی به موجب این حکم به عنوان »عضو هیئت علمی چهاردهمین 
دوره جایزه ادبی جالل آل احمد« منصوب می شوید. مقتضی است براساس وظایف 
مندرج در آیین نامه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص این جایزه 

اقدام الزم را معمول فرمایید.«
سوابق موجز اعضای هیئت علمی چهاردهمین دوره جایزه ادبی »جالل 

آل احمد«
مرتضی سرهنگی: نویسنده، روزنامه نگار و پژوهشگر، دارنده گواهینامه درجه 
یک هنری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مسئول راه اندازی دفتر ادبیات 
و هنر مقاومت حوزه هنری، مولف بیش از ۵۸۰ عنوان کتاب، مدیریت دفتر ادبیات 

و هنر مقاومت و مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری.
جواد کامور بخشایش: مدرس و پژوهشگر ادبیات، دکتری زبان و ادبیات 
فارسی، فعالیت در دفتر ادبیات انقالب اسالمی در حوزه های تاریخ و ادبیات انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس، نگارنده مقاالتی در فرهنگ ناموران معاصر ایران، مسئول 
پایگاه اطالع رسانی ۱۵ خرداد، هفته نامه الکترونیکی تاریخ شفاهی، فصلنامه مطالعات 
تاریخی، ماهنامه شاهد یاران، ماهنامه پالک هشت و روزنامه های ایران و رسالت و 
همشهری و کیهان، برگزیده کتاب سال در بخش دفاع مقدس و انقالب اسالمی.

ابراهیم حسن بیگی: نویسنده و مدرس داستان نویسی، دبیر علمی سیزدهمین 
دوره جایزه جالل آل احمد، برگزیده جوایز متعدد ادبی از جمله: کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران، کتاب فصل، کتاب دفاع مقدس، جشنواره شهید غنی پور، جشنواره 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب جهانی سال جمهوری اسالمی، 

کتاب سال تقریب مذاهب و جایزه هنری غدیر.
مریم بصیری: نویسنده و کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، مدرس رشته های: 
فیلمنامه نویسی، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، نویسندگی برای رادیو و تلویزیون، 
کارگردانی فیلم، عکاسی، تحلیل نمایشنامه، عناصر درام، نقد فیلم؛ مسئول تئاتر بانوان 
استان قم )سال ۸۱ و ۸2(، نویسنده کتاب های »دخیل عشق«، »پشت صحنه یک 
رویا«، »یک مشت نخودچی«، »پرواز پروانه ها« »شب های حرم خانه«، »قصه 
آفرینش در ایران پیش و پس از اسالم« و...، سردبیری ۱۰ ماهنامه و گاهنامه استانی 
و ملی با عناوین: کلوزآپ، جشن سینما، نیایش، دختران بهار و طوبی؛ عضو انجمن 
قلم ایران، انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، انجمن روزنامه نگاران، خانه 

داستان و کانون نمایشنامه نویسان.
مریم برادران: مستندنگار و پژوهشگر ادبی، مدرس دانشگاه امام صادق، برنده 
نهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد، داور دهمین و یازدهمین جایزه جالل آل احمد، 
داور جوایز متعدد ادبی از جمله: پروین اعتصامی و کتاب سال جمهوری اسالمی ایران.

کامران پارسی نژاد: نویسنده، پژوهشگر ادبیات و روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته 
ادبیات انگلیسی از دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناس و سرگروه بخش حوزه داستان 
خارجی اداره  کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، عضو دائمی هیات علمی ادبیات 
پژوهشگاه اندیشه اسالمی، کارشناس بخش داستان بنیاد حفظ آثار و ارزش های 

دفاع مقدس و دبیر شورای اقتباس ادبیات داستانی.
حجت االسالم والمسلمین سعید فخرزاده: مستندنگار و پژوهشگر ادبیات دفاع 
مقدس، عضو هسته های ثبت تاریخ انقالب اسالمی و دفاع مقدس و مدیر دفتر 

تاریخ شفاهی حوزه هنری.
محمدرضا شرفی خبوشان: شاعر و نویسنده، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات 
فارسی، برنده کتاب سال جمهوری اسالمی و جایزه جالل آل احمد، برگزیده جایزه 
قلم زرین، برگزیده جشنواره داستان انقالب، شایسته تقدیر در جایزه شهید غنی پور، 
دبیر علمی دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد، داور بخش رمان یازدهمین 
جایزه ادبی جالل آل احمد، دبیر بخش داستانی شانزدهمین جشنواره شعر و داستان 

جوان سوره.
محمود جوانبخت: نویسنده، منتقد ادبی و روزنامه نگار، کارشناس رشته تاریخ، 
سردبیر نشریه خاطره امروز و بیان، عضو گروه ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، 

برگزیده جشنواره ادبیات عاشورایی و برگزیده جشنواره دفاع مقدس.
جایزه ادبی جالل آل احمد یک جایزه ادبی دولتی است که به منظور معرفی آثار 
برگزیده ادبیات داستانی در ایران پایه گذاری شده  و با تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی در سال ۱۳۸۷ نخستین دوره خود را در سال روز تولد آل احمد آغاز کرد. این 
جایزه از آن سال بدون وقفه ادامه داشته و هر سال هم زمان با سال روز تولد جالل 

آل احمد، با انتخاب کتاب های برگزیده به کار خود پایان می دهد.

)آگهي مزایده(
نوبت دوم

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل در نظر دارد به استناد مجوز 
کمیسیون ماده 2 به شماره ۰۰۱۴ – ۰۰– ۷۵  نسبت به فروش یک 
دستگاه خودروي سمند دوگانه سوز مدل ۱۳۹۱ از طریق مزایده عمومي 
اقدام نماید. عالقمندان مي توانند جهت بازدید از خودروی مذکور از تاریخ 
بعثت،  اداری  اردبیل، مجتمع  آدرس  به  لغایت ۱۴۰۰/۸/2۳  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

آگهي حصروراثت
آقای محمد امینی کدوسرائی به شماره شناسنامه  2۵۸۰۷۴۱۷۸۱ 
به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
شماره  ۰۰۰۰۴۴2 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان حسن امینی کدوسرائی  به شناسنامه شماره ۱۱۶۴ در تاریخ 
۱۳۹۹/۹/۱۴  در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی 
عبارتند از  ۱ – زهرا کوچکی کدوسرائی به ش ش ۱۳۸۰ فرزند عباس 
نسبت همسر 2-فاطمه امینی کدوسرائی به ش ش 2۵۸۱۰۵۱۸2۵ فرزند 
حسن نسبت فرزند ۳-محمد امینی کدوسرائی به ش ش 2۵۸۰۷۴۱۷۸۱ 
فرزند حسن نسبت  فرزند ۴-فاطمه سفری سه دهی به ش ش ۴۳ فرزند 
غالمحسین نسبت مادر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد پس 
از انجانم تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم 
وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی 
حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به 

شماره   سرانجام درتاریخ  /۱۴۰۰  وقت فوق العاده شعبه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان سنگر به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس 
از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به 
اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد 

پس از پرداخت و انجام حقوق ودیونی  که برترکه تعلق می گیرد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پژو 2۰۶ به رنگ مشکی متالیک 
شماره  به  ۸۱-ایران۴۶  ۵۷۵ ص  پالک  شماره  به   ۱۳۸۳ مدل 
موتور ۱۰FSM۸۴۶۶۸۰۷۴ به شماره شاسی ۸۳۶۱2۰۱۶ متعلق 
به آقای سید رضا جوشنگ فرزند سید حسین مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

زل
ل ع

ص
ف

تصویری دیده نشده از صفدر تقی زاده، سیروس علی نژاد و نجف دریابندری ـ 
مرداد ۱۳۹۳  اختصاصی دنیای جوانان

هوای دیگری دارم
نفس های من این جا نیست

محمدمهدی سیار

چگونه در خیابان های تهران زنده می مانم؟
مرا در خانه قلبی هست...با آن زنده می مانم

مرا در گوشه این شهر آرام و قراری هست
که تا شب این چنین ایالن و ویالن زنده می مانم

هوای دیگری دارم... نفس های من این جا نیست
 اگر با دود و دم در این خیابان زنده می مانم

شرابی خانگی دایم رگم را گرم می دارد
 که با سکرش زمستان تا زمستان زنده می مانم

  بدون عشق بی دینم، بدون عشق می میرم
 بدین سان زندگی کردم، بدین سان زنده می مانم
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فرنوش صمدي در جشنواره زنان بیروت

فرضی،  خط  یی  سینما فیلم 
و  صمدی  فرنوش  کارگردانی  به 
 2 برنده  مصفا  علی  تهیه کنندگی 
گروه  بهترین  و  فیلم  بهترین  جایزه 
بازیگران از جشنواره بین المللی فیلم 
شد.  لبنان  کشور  در  بیروت،  زنان 

که  بیروت  زنان  فیلم  بین المللی  جشنواره 
با عنوان زنان برای تغییر با گردآوری فیلمسازان و دوستداران سینما از 
سراسر جهان با استفاده از قدرت لنز و سینما که پنجره ای برای جامعه 
و به ویژه زنان است، با مسائلی مانند برابری جنسیتی، هویت جنسی و 
خشونت خانگی توسط انجمن فیلم بیروت برگزار می شود. سحر دولتشاهی، 
پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران، صدف 
عسگری، محمد حیدری و آیلین جاهد به عنوان بازیگران اصلی در خط 

فرضی ایفای نقش کرده اند.

فیلم هاي عباس کیارستمي در سیدني

ره  جشنوا هشتمین  و  شصت 
مرکز  ری  همکا با  سیدنی  فیلم 
مه  برنا لیا  ا ستر ا متحرک  ویر  تصا
مرور فیلم های کوتاه و بلند زنده یاد 
عباس کیارستمی را برگزار می کنند. 

در این برنامه ۸ فیلم بلند و ۳ فیلم کوتاه 
کارنامه سینماگر فقید ایرانی ابتدا ماه اوت 
در شصت و هشتمین جشنواره فیلم سیدنی به نمایش درمی آید و سپس 
 ACMI گزیده این آثار ماه سپتامبر در مرکز تصاویر متحرک استرالیا

روی پرده می رود. 
مدیر جشنواره فیلم سیدنی درباره این برنامه گفت: عباس کیارستمی 
یکی از تاثیرگذارترین چهره های سینمای امروز است و شیوه درخشان 
فیلمسازی او به تماشاگران در سراسر جهان اجازه می دهد سینمای ایران 

را به بهترین شکل تجربه کنند و از آن بیاموزند.

امین زندگاني و اولین تجربه کارگرداني

نشست خبری عوامل تولید فیلم 
تجربه  اولین  سرخ،  کتاب  سینمایی 
موضوع  با  زندگانی  امین  کارگردانی 
واقعه عاشورا به همت سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این 

نشست  این  در  زندگانی  شد.  برگزار  شهر 
گفت: این فیلم سینمایی که اکنون مراحل 
درباره  می کند،  دنبال  بافق  شهرستان  نخلستان های  در  را  فیلمبرداری 
سندیت واقعه عاشورا بنابر یک روایت تاریخی است که به تهیه کنندگی 
محمد مصری پور و زهرا اسحاقیان با نقش آفرینی بازیگرانی مانند الیکا 
عبدالرزاقی، فریبا متخصص، بهار قاسمیان و امیرارسالن رزمی و دیگر 
عوامل در حال تولید است. بسیاری از عوامل تولید این فیلم به جای عدد 
چک قراردادشان عنوان هدیه را نوشته اند ولی به نحوی در این اثر ایفای 

نقش کرده اند که هزینه ساخت این فیلم میلیاردی متصور خواهد شد.
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تهمینه میالني و میانبر براي واکسیناسیون 

جنجالي  چهره  میالنی  تهمینه 
در  فیلمي  مدتهاست  که  هنر  عرصه 
سینما نساخته است، قصد دارد سریال 
با  و  اجتماعی  مضمونی  با  را   میانبر، 
و  مجرب  کارشناسان  از  بهره گیری 
با موضوع مهارت زندگی بسازد. این 

 ۳2 از  پس  میالنی،  تهمینه  سریال  اولین 
سال حضور در سینماست که از سال ۶۸ با فیلم بچه های طالق آغاز شد. 
تهیه کنندگي این سریال را مانند همیشه همسر تهمینه میالني یعني 

محمد نیک بین برعهده خواهد داشت.
 البته این روزها به واسطه اتفاقاتي که از سوي ساترا رخ مي دهد، به 
نظر مي رسد که تهمینه میالني کار ساده اي براي دریافت مجوز نخواهد 
داشت. ضمن اینکه او اعالم کرده امیدوار است با واکسینه شدن اهالی 

سینما، ساخت سریال را به طور جدی آغاز کند.
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از نبود بودجه کافي تا سانسورهاي سلیقه اي

صفا آقاجاني: صداوسیما مي خواهد خطوط قرمز خود را 
وارد شبکه خانگي کند!

محمد حسین زاده

زمینه هاي  در  که  هنرمنداني 
واقع  به  و  باشند  هنرمند  مختلف 
عرضه  براي  کافي  توان  و  استعداد 
بسیار  باشند،  داشته  را  خود  هنر 
اندک هستند. صفا آقاجاني از جمله 
هنرمندان شاخص و پیشکسوت هنر 
عرصه  در  هم  که  است  کشورمان 
دوبله و اجرا در رادیو موفق است و 
هم در عرصه بازیگري. قطعا همه 
نمایش های  در  او  صدای  با  یا  ما 
عین  در  و  داریم  خاطره  رادیویی 
حال با هنرنمایی او در آثار سینمایی 
و تلویزیونی آشنا هستیم. هنرمندنی 
با  بازهم  اما  است  گزیده کار  که 
مردم  ذهن  در  هنرنمایی هایش 
را  آقاجانی  صفا  است.  بسته  نقش 
دردسرهای  سریال  در  روزها  این 
چندمین  برای  که  می بینیم  عظیم، 
با  می شود.  پخش  تلویزیون  از  بار 
کشورمان  ارزشمند  هنرمند  این 
این  وضعیت  از  تا  شدیم  همراه 
روزهاي تولیدات هنري و همینطور 

فعالیت هایش بیشتر بدانیم...

-شما از جمله هنرمنداني بودید 
که به تازگي واکسن کرونا دریافت 
کرده اید... در ابتدا با همین بیماري 
عجیب شروع کنیم که چه تاثیري 
روي کار و زندگي همه ما گذاشته 

است؟
آلوده  را  جهان  تمام  *کرونا 
کرده و ردپایی که از خودش گذاشته 
در تمام خانواده های جهان مشهود 
نبود  و  ناامنی  بیکاری،  فقر،  است. 
است.  آثار  این  از  بخشی  سالمت 
البته در کشور ما نیز مدیریت بسیار 
ضعیف بوده است. در واقع می توان 
تصور  در  این  از  ضعیف تر  گفت 
کسی نمی گنجید و وزارت بهداشت 
این همه  و  این همه کشته  از  بعد 
بیمار هنوز نمی داند که وارد کردن 
واکسن به عهده وزارت بهداشت هر 
کشوری هست یا نیست!؟ بعد از این 
همه تبلیغی که شرکت ها قرار است 
خودشان واکسن بسازنند و چه بکنند، 
تازه چند روز است که ۶۰ ساله های 

ما نوبت شان شده تا واکسن بزنند!

-چند سال است که در سینما 
شده  کمتر  فعالیت تان  تلویزیون  و 
دلیل  یا  کروناست  دلیل  به  است، 

دیگری دارد؟
و  کم کار  بازیگر  کال  *من 
گزیده کاری  هستم،  گزیده کاری 
را کم کار می کند ولی  آدم  مقداری 
به  ربطی  اصال  من  کم کاری  دلیل 
از من  ندارد. در سینما  گزیده کاری 
اینکه در بین  دعوت نمی شود مگر 
بازیگران کسی باشد که بگوید این 
نقش کامال مناسب صفا است. وگرنه 
به  تا  بازیگران من  انتخاب  بین  در 
حال ندیدم که کسی فکر کند خانم 
آقاجانی هم می تواند در سینما کار 
کند. در تلویزیون هم ایام کرونا سبب 
شد، همه خانه نشینی داشته باشند و 
بعدا  و  نمی شد  انجام  کاری  اوایل 
که کارها شروع شد رفتن به سرکار 

خیلی ترسناک بود ولی من با وجود 
این، پارسال یک سینمایی کار کردم 
پخش  تلویزیون  از  بار  چندین  که 
در سریال  ماه  از دی  و  است  شده 
مستوران، مشغول هستم و االن هم 
جلوی دوربین آقای سلیم خانی برای 

سریال راه شب هستم.

تحت  سریال  یک  هم  -قبال 
ارتباطی  آیا  داشتیم!  راه شب  عنوان 

با آن برنامه دارد؟
صرفا  ندارد.  ارتباطی  *خیر، 
مدت  چون  است.  اسمی  تشابه 
سریال  آن  تولید  از  زیادی  زمان 
آن  اسم  از  می توانند  است،  گذشته 

استفاده کنند.

به  پا  ما  بازیگران  که  -زمانی 
کاری  پیشنهادات  می گذارند،  سن 
این  چرا  می شود.  کمتر  آنها  برای 
برای  آسیبی  چه  و  می افتد  اتفاق 

هنر کشور ما دارد؟
به  ما  کشور  هنر  به  *آسیب 
خصوص در حیطه سینما و تلویزیون 
خیلی بیشتر از این حرف هاست که 
بخواهیم فقط به بازیگری بپردازیم. 
و  فیلمنامه ها  موضوع  همه،  از  اول 
مخاطب  بازار  برای  سرمایه گذاری 
تولیدات  در  ما  نه  متاسفا است. 
را  سال های اخیر به مرور مخاطب 
خیلی آسان پسند کردیم یعنی همین 
که چهارتا جوک بگوییم و بخندیم 
را  اجتماعی مان  قرمزهای  خط  و 
مقداری رد کنیم یا عشق و عاشقی 
و گریه و زاری را به مخاطب نشان 
دهیم کافی است. در نتیجه به اینجا 
می رسیم که عده ای جوان باید بیایند 
کار  موضوع  این  روی  انرژی  پر  و 
و  شود. صدا  مخاطب پسند  تا  کنند 
تاریخی   نقش های  همه  هم  سیما 

حمایت  فرهنگسازی،  از  اعم  خود 
از هنر، موسیقی و حمایت از روابط 
صرفا  و  گذاشته  کنار  را  اجتماعی 
رویکردش سیاسی و مسائل مرتبط 
شده  قرمزها  خط  اعمال  و  آن  به 
سن  به  پا  که  کسانی  طبیعتا  است 
که  موضوعی  در  کمتر  گذاشته اند 
دوربین  جلوی  فیلمنامه  عنوان  به 
اینکه  ضمن  دارند.  نقش  می رود، 
نقش های خاص تر به افراد خاص تر 
داده می شود و همه ما می دانیم این 
وجود  تلویزیون  و  سینما  در  روابط 
آن  آبشخور  نمی دانیم  ولی  دارد 
کجاست و از کجا این روابط ایجاد 
برای  نقش  می دانیم  ولی  می شود 
آدم ها نوشته می شود نه اینکه آدم ها 

برای نقش انتخاب شوند.

نقش  نام  به  چیزی  -االن 
شده اند  تیپ  همه  انگار  نداریم! 
یعنی یک کارگردان شخصیت یک 
همیشه  و  می کند  پیدا  را  کاراکتر 
همان نقش را به همان آدم پیشنهاد 
به حال شده است که  تا  می دهند. 
مادری  از  متفاوت تر  نقشی  به شما 

مهربان و دلسوز پیشنهاد دهند؟
ست!  شما با  حق  مال  *کا
می خواهم برای شما موشکافی کنم 
متفاوتی  جاهای  از  دیدگاه  این  که 
نشات می گیرد. اول از همه از آنجایی 
آب می خورد که سلیقه ها پایین آمده 
و کلیشه ای شده است. برای نمونه، 
کارگردان جرات نمی کند نقش مادر 
مهربان و دلسوز را به کسی بسپارد 
که تا به حال این نقش را بازی نکرده 
نامهربان  مادر  نقش  مثال  یا  است 
حال  به  تا  که  بسپارد  کسی  به  را 
نقش نامهربان را بازی نکرده است. 
فرض بفرمایید آقای سعید سلطانی 
در ستایش، نقش یک مادر نامهربان 

را به من سپردند و زمانی که من به 
لوکیشن رفتم تمام گروه فکر کردند 
که من به اشتباه به کار دعوت شدم 
و قرار بوده که خواهر من )معصومه 
در  شود.  حاضر  سرکار  آقاجانی( 
می گفتند  سلطانی  آقای  حالی که 
که من صفا آقاجانی را می خواهم و 
همه اعضای گروه فکر می کردند که 
من از پس این نقش برنمی آیم چون 
همیشه یک مادر مهربان بودم. حتی 
بعدها مردم می گفتند زمانی که شما 
خوردیم.  گول  دیدیم  سریال  در  را 
بودیم  ستایش  دختر  ازدواج  نگران 
و زمانی که شما وارد شدید گفتیم 
همه چیز خوب پیش می رود اما این 
اتفاق رخ نداد و ما شوکه شدیم. نکته 
دیگر اینکه زمان شروع تمام کارها 
در  بازیگر  انتخاب  عنوان  به  فردی 
کنار گروه های بازیگر قرار می گیرد و 
کسی که فکر می کند از پس این کار 

برمی آید را انتخاب می کند.

-به این داستان اشاره کردید که 
اعضای گروه فکر کردند دعوت شما 
به اشتباه انجام شده است، تا حاال 
پیش آمده که واقعا چنین اشتباهی 

بین شما و خواهرتان انجام شود؟
*بله این اتفاق رخ داده است. 
در عالم کار این اتفاق ها پیش می آید. 
با این حال که ایشان قِد بلند و هیکِل 
متناسبی دارند اما من قدکوتاه تری 
دارم و کمی چاق هستم. اما در عین 
حال که این تفاوت ها را داریم ولی 
در  اما  داریم.  مشابهی  خیلی  چهره 
بود  مشخص  کامال  زمانه،  سریال 

که ما دو نفر هستیم.

-زمانی یک سریال را می سازد 
و سریال هم مورد استقبال مخاطبان 
پخش  را  آن  بارها  می گیرد،  قرار 

می کنند. این اتفاق برای سریال های 
پایتخت، یوسف پیامبر، مختارنامه و 
است...  داده  رخ  عظیم  دردسرهای 
این موضوع چه آسیبی به مخاطب 

و سریال وارد می کند؟
که  است  این  اصلی  *آسیب 
این تکرارها باعث می شود تا ذهن 
همین  برای  نشود.  تازه  مخاطب 
است که مخاطبان ما شدیدا به دیدن 
خانگی  نمایش  شبکه  سریال های 
اثر  یک  دنبال  چون  آورده اند  روی 
تازه هستند. دومین آسیبش هم این 
است که یک اثری که رد خوبی از 
خود به جای گذاشته تبدیل به یک 
سریال دم دستی و بی ارزش می شود. 
من هنوز هم می بینم که دردسرهای 
ولی  دارد  را  خود  مخاطب  عظیم 
ریزش  باعث  تکرارها  این  طبیعتا 
آنها شده است. سریال دردسرهای 
عظیم اولین بار که پخش شد، یکی 
از مهمترین سریال های تلویزیون به 
شمار می آمد، اما االن به یک سریال 

دم دستی تبدیل شده است.

گذشته  مانند  تلویزیون  -چرا 
جذاب  سریال های  ساخت  توانایی 
سریال   ۱۰ هر  از  شاید  ندارد؟  را 
جدید فقط دوتای آن برای مخاطب 
خیلی جذاب باشد. فکر می کنید چرا 
تلویزیون به این سمت رفته است؟ 
البته خیلی از افراد معتقدند که چون 
شبکه نمایش خانگی روی کار آمده 

تلویزیون به اینجا رسیده است!
*به نظرم اینطور نیست. شبکه 
تولید  برای  دستش  خانگی  نمایش 
بسیار باز است و سرمایه بسیار خوبی 
هم دارد که نکته بسیار تاثیرگذار و 
اثر تصویری است.  تولید  مهمی در 
می تواند  کارگردان  اینکه  بعد  نکته 
بازیگرهای خوبی داشته باشد و تیم 

انتخاب  محتوا  تولید  برای  را  خوبی 
کند. تولیدکننده یک کارگردان خوب 
را برای کار در نظر می گیرد. همانطور 
که اشاره کردم به نظرم صدا و سیما 
همه نقش های تاریخی  خود اعم از 
فرهنگسازی، حمایت از هنر، موسیقی 
و حمایت از روابط اجتماعی را کنار 
گذاشته و صرفا رویکردش سیاسی و 
اعمال خط  و  آن  به  مرتبط  مسائل 
خط  نه  هم  آن  است.  شده  قرمزها 
بلکه  شده،  تعریف  کلی  قرمزهای 
خط قرمزهای شخصی. یک چیزی 
تعریف شده اما وقتی دست به دست 
می شود تغییرات زیادی انجام می شود 
شخص  خیلی  ماجرا  این  چون  و 
محور است، برای همین کارگردانان 
کمی حاضر می شوند که بمانند و با 
تلویزیون همکاری کنند. بودجه کم 
که  بازیگرانی  از  نمی توانند  است، 
دوست دارند استفاده کنند، نمی توانند 
فیلمنامه قوی داشته باشند به همین 

پیدا  کاهش  آثارشان  کیفیت  دلیل 
می کند. االن هم که صدا و سیما با 
وارد کردن فشار به وزارت فرهنگ 
خط  تا  دارد  سعی  اسالمی  ارشاد  و 
وارد  نیز  را  سیما  و  صدا  قرمزهای 
همین  کند.  خانگی  نمایش  شبکه 
باعث شده که بازیگر با ناراحتی به 
شدن  بی معنی  و  پالن  چند  حذف 
اعتراض  بعدی  واکنش  صحنه های 
کند که درست هم می گوید. متاسفانه 
اکثر اوقات اعمال نظرهای شخصی، 

تولیدات را ضعیف می کند.

-نگاهی بیندازیم به سال ۶۳ و 
ورود شما به رادیو، همچنان در این 

حوزه فعالیت دارید؟
حاال  تا  سال  همان  از  *من 
کارمند رادیو هستم، بازنشسته نشدم 
برای اینکه از ابتدا استخدام نشدم، 
بیمه هم ندارم ولی همچنان مشغول 

به فعالیت در این زمینه هستم!

-در حال حاضر وضعیت مالی 
به  دخل تان  است؟  چگونه  رادیو 

خرج تان می رسد؟
*هرگز، به قدری است که فقط 
پول ترددمان تامین می شود و همه 

باید یک شغل دیگر داشته باشیم.

زیاد  را  جمله  این  ما  -البته 
ر  پولدا هنرمندان  که  می شنویم 

هستند!
*بله، این جمله را زیاد می شنویم 
اما به این خاطر است که از همه چیز 
خبر ندارند، این موضوع آواز دهل از 
دور شنیدن است. نکته دیگر اینکه 
متاسفانه کشور ما حد متوسط ندارد 
یا فقیر است یا غنی و عده ای هرگز 
نمی توانند باور کنند که من در دسته 
مستاجرم،  هنوز  می گنجم،  فقیرها 
است.  پایم  زیر  ماشین  ارزان ترین 
چون اغلب من را در تولیدات می بینند 
فکر می کنند در دسته ثروتمندانم. اما 
۵۰نفر بیشتر در این عرصه نیستند که 
وضع مالی مناسبی دارند و به غیر از 

آن تعداد همه فقیر هستند.

ادامه  روند  این  اکنون  -چرا 
ندارد؟

یک  اگر  جهان  هرجای  *در 
رستورانی باز شود که پر مشتری باشد، 
صاحبان آن هر روز به این فکر می کنند 
که روز بعد چه خدمتی ارائه دهند. اما 
در کشور ما اگر یک رستوران باز شود 
که مشتری زیاد دارد، از فردایش به 
این فکر می شود که از چه چیزی کم 
شود تا سود بیشتری به دست بیاید. 
هم  رادیو  برای  اتفاق  این  متاسفانه 
رخ داد. کم کم رادیو خیلی بزرگ شد 
آن زمان 2 رادیو بیشتر نداشتیم، رادیو 
سراسری و رادیو دو که تولیدات داشتند 
رادیوها  این  تعداد  زمان  مرور  به  اما 
و  بعد نظرهای شخصی  بیشتر شد. 
پول  بعد  کردند.  اعمال  غیرشخصی 
نویسنده های  تا  نبود  اندازه کافی  به 
خوبی وارد شوند. هر نویسنده ای که 
وارد رادیو شد و نویسنده خوبی شد، 
به عرصه تلویزیون و سینما ورود پیدا 
کرد. البته من هنوز امیدوارم، نمی دانم 
چرا. شاید هم چون دستم کوتاه است 

این امید را دارم.


