
هشدار رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛

افزایش جمعیت فقیر در تاریخ صدساله کشور بی سابقه بوده است

ایران  گفت:  انرژی  اقتصاد  ارشد  کارشناس 
سه  و  دنیا  گاز  مصرف  سرانه  از  بیشتر  برابر   ۶.۷
برابر بیشتر از کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می کند 
و ساالنه حدود ۸۲ تا ۸۳ میلیارد دالر یارانه انرژی می دهیم.

انرژی در  اقتصاد  ارشد  حامد حوری جعفری، کارشناس 
گفتگو با خبرنگار دنیای جوانان در مورد تفاوت بین چالش گاز 

در اتحادیه اروپا و ایران و میزان پرداخت یارانه انرژی توسط 
ایران توضیحاتی ارایه داد. همان طور که می دانید اتحادیه اروپا 
با چالش گاز روبه روست و ایران نیز در زمستان به گفته وزیر 
نفت ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز خواهد داشت، جنس 

چالش ایران و اتحادیه اروپا را چگونه می بینید؟
صفحه ۳

با صدور حکمی از سوی دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران

دکتر طاهر روشن دل 
به ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منصوب شد

دالالن عامل گرانی  قیمت آبزیان هستند!
به گزارش دنیای جوانان، نبی اهلل خون میرزایی 
روز گذشته )دوشنبه( در مراسم اختتامیه پنجمین 
نمایشگاه بین المللی شیالت و آبزیان و صنایع وابسته 
در جمع خبرنگاران، گفت: این دوره از نمایشگاه شیالت 
با رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با کووید ۱۹ و به منظور 
هم افزایی دست اندرکاران رسته های مختلف شیالتی برگزار شده 
است. در حقیقت هدف این نمایشگاه ارائه توانمندی ها، دست آوردها 
و ظرفیت های داخلی کشور در حوزه شیالت و آبزیان و صنایع 
وابسته به صورت تخصصی است.وی ادامه داد: سال گذشته به علت 
گسترش شیوع کرونا امکان برگزاری نمایشگاه نبود و این وقفه در 
شرایطی که سازمان شیالت به عنوان یکی از دستگاه های ذیربط 
وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت های مهمی در بخش غذایی کشور 
دارد، نمی توانست بیش از این ادامه یابد.به گفته وی در این دوره 
از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های بیشتری توسط فعاالن این 

بخش ارائه شده است.
صفحه ۳

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان : 

رسیدگی به هزار و ۸۵۷ فقره پرونده تعزیراتی
 در مهر ماه سال جاری 

4
اقتصاد کشور بدون برجام و FATF چشم انداز درخشانی ندارد

صفحه  3

7

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1870- سه شنبه 11  آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
خیز

 اصغر فرهادي 
براي سومین اسكار

6ورزش
مسی: هرگز کسی از 
من نخواست رایگان 

بازی کنم

هنگ 7فر

فیلم  نهمین  فرهادی  اصغر  ساخته  قهرمان،  سینمایی  فیلم 
بلند سینمایی این فیلمساز صاحب سبک است که از روزهای 
ابتدایی آبان اکران خود را در سینماهای سراسر کشور با در 

اختیار داشتن ۱۷۵ سالن آغاز کرد.

لیونل مسی، ستاره پاری سن ژرمن، در مصاحبه جدیدش 
مسائل تازه ای را درباره جدایی از بارسلونا مطرح کرده است.

مسی تابستان امسال و پس از کش و قوس های فراوان در 
نهایت به دلیل بحران مالی شدید بارسلونا از این باشگاه جدا 

شد و تصمیم گرفت به پاری سن ژرمن بپیوندد.

پروانه سروانی که سایه جنگ تحمیلی را همواره بر زندگی 
جنگ  روحی  آسیب های  به  خود  رمان  در  کرده،  حس  خود 
می پردازد و می گوید: کودکی شخصیت های »رقصیدن نهنگ ها 

در مینی بوس« در بستر جنگ سپری شده است.

رمانی با نگاهی 
روانشناسانه

 و تحلیل گر

شاخص میزان مصرف انرژی در ایران چهار برابر دنیاست تزریق واکسن یک مسئولیت اجتماعی 
و وظیفه همگانی است

۱۸ مهر ماه بود که آمار جانباختگان کرونا پس از هفته ها روند 
کاهشی به روزانه زیر ۲۰۰ نفر رسیده بود و با عدد ۲۲۲ به بیش از 
۲۰۰ نفر بازگشت دراین زمان بود که  کارشناسان و مسئوالن حوزه 
بهداشت و درمان کشور خبر از احتمال خیز موج ششم کرونا در پی کاهش 

دستورالعمل های بهداشتی دادند.
صفحه ۲

معاون  حیدری  کمال  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بهداشت وزارت بهداشت در ارتباط با افزایش آمار ابتال 
به کرونا در برخی از استان های کشور گفت: نمی توان 
گفت که در پیک ششم هستیم، اما با این وجود بازهم نمی شود از آن 
چندان غافل شد، خیلی از استان هایی که هفته گذشته سیر صعودی 

داشتند، این هفته با سیر نزولی مواجه بودند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: کل کشور با سیر نزولی 

مواجه است که این نیز از دستاوردهای واکسیناسیون است. منتها 
لکه های قرمز شهرستان ها که در جای جای کشور رو به افزایش 
است، مقداری ما را نگران می کند. اگر در رعایت پروتکل ها سهل 
انگاری کنیم، علی رغم اینکه میزان مراجعه های سرپایی، بستری و 
فوتی هایمان به شدت نسبت به هفته قبل کمتر شده است، اما این 
وضعیت بسیار شکننده است و در حالت هشدار و آماده باش قرار داریم.
صفحه ۲

سیر صعودی کرونا در برخی استان ها
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صفحه ۳

ــازار ســرمایه   یــک کارشــناس ب
ــاد  ــر اقتص ــروز وزی ــه ام ــت: جلس گف
ــرمایه، بســیار  بــا فعــاالن بــازار س
ــار  ــه اخب ــه ب ــا توج ــود و ب ــع ب به موق
ــه  ــن جلس ــده از ای ــر ش ــت منتش مثب
و نیــز تصمیمــات درســت اتخــاذ 
ــر  ــت آن ب ــر مثب ــاهد تاثی ــده، ش ش
روی شــاخص بــورس و امیــد دوبــاره 
رونــد  تــداوم  بــرای  ســهامداران 

ــم. ــازار بودی ــودی در ب صع
رونــد معامــالت بــورس کــه 
طــی چنــد روز اخیــر روزهــای نگــران 
ــث  ــد، باع ــود دی ــه خ ــده ای را ب کنن
شــد تــا وزیــر اقتصــادی و دارایــی در 
تصمیمــی ناگهانــی اقدام بــه برگزاری 
جلســه ای بــا مدیــران بورســی و 
مدیــران حــدود ۳۰ هلدینــگ و حقوقی 
ــاختمان  ــرمایه در س ــازار س ــزرگ ب ب
بــاب همایــون وزرات اقتصــاد و دارایی 
کنــد تــا از ایــن طریــق وضعیــت 
بــورس و راهکارهــای حمایــت از بــازار 
ســرمایه را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
ــدوزی« در  ــان خان ــید احس »س
ایــن نشســت بــر لــزوم فراهــم کــردن 
ــازار  ــرای فعالیــت شــفاف ب بســترها ب

ســرمایه تاکیــد کــرد.
ــر امــور اقتصــادی و دارایــی  وزی
در ایــن نشســت گفــت: شــواهد قطعی 
ــرمایه در  ــازار س ــد ب ــی ده ــان م نش
بلندمــدت بیشــترین بازدهــی را در 
ــب داشــته  ــا بازارهــای رقی مقایســه ب
اســت و نــگاه مــا بــه بــازار، حرفــه ای 

ــت.   ــدت اس و بلندم
طــی چنــد روز اخیر اکثــر فعاالن 
بــازار مدعــی بودنــد کــه فــروش اوراق 
ــته  ــازار داش ــد ب ــر رون ــی ب ــر منف تاثی
اســت کــه رئیــس شــورای عالــی 
ــن جلســه و در واکنــش  ــورس در ای ب
بــه صحبــت هــای مطــرح شــده، 
گفــت: خالــص تامیــن مالــی دولــت از 
اوراق در دومــاه اخیــر بســیار انــدک و 
ناچیــز و در  ۴۰ روز اخیــر صفــر ریــال 
بــوده اســت هرچنــد فضــای مجــازی 
پــر از اطالعــات غیردقیــق اســت. 
ــتر  ــت بیش ــم دول ــد ه ــه بع ــن ب از ای
بــه دنبــال جبــران کســری بودجــه از 
طریــق مولدســازی دارایــی و فــروش 

ــازاد اســت. امــوال م
وقــت  چنــد  همچنیــن طــی 
ــذاری  ــذف قیمت گ ــوع ح ــر موض اخی
دســتوری بــه بحــث داغ فعــاالن بــازار 
ــور  ــد کش ــووالن ارش ــرمایه و مس س
ــه  ــوری ک ــه ط ــود، ب ــده ب ــل ش تبدی
فعــاالن بــازار ســرمایه بارهــا از اثــرات 
مثبــت ایــن اتفــاق بــر رونــد معامــالت 

بــورس ســخن گفتــه بودنــد که »ســید 
احســان خانــدوزی« در ایــن زمینــه و 
در جلســه امــروز وارت اقتصــادی و 
ــا  ــه م ــت: برنام ــار داش ــی اظه دارای
پیش بینــی پذیــر کــردن اقتصــاد و 
ــه  ــر ب ــای مض ــذف قیمت گذاری ه ح
بــازار در صنایــع بورســی اســت و بــه 
ــت  ــام قیم ــر نظ ــر تغیی زودی زود خب
گــذاری خــودرو توســط وزارت صمــت 

منتشــر خواهــد شــد.
ــر امــور اقتصــادی و دارایــی  وزی
ــرای  ــته ب ــرد: در گذش ــان ک خاطرنش
تغییــرات مکــرر قیمــت خــوراک و 
نــرخ تســعیر ارز بانک هــا و قواعــد 
ــه  ــوم ب ــوان عم ــی ها و فراخ پاالیش
اشــتباهات  مســتقیم  ســهامداری 
بزرگــی صــورت گرفتــه کــه بایــد بــا 
همــکاری وزارت هــای نفــت و صمــت 
ــورس  ــازمان ب ــزی و س ــک مرک و بان
شــاهد کاهــش ایــن اشــتباهات و 

ــیم.   ــازار باش ــان در ب ــاد اطمین ایج
جلســه امــروز وزیــر امــور اقتصاد 
و دارایــی بــا مدیــران هلدینــگ بــازار 
ســرمایه بــه قــدری در رونــد معامالت 
ایــن بــازار تاثیرگــذار بــود که شــاخص 
بــورس در نخســتین دقایــق آغــاز 
معامــالت بعــد از مــدت هــا وارد مــدار 
ــاالت  ــت مع ــد و در نهای ــودی ش صع
ــد  ــزار واح ــش از ۲۱ ه ــا بی ــود را ب خ

افزایــش بــه پایــان رســاند.
تصمیمــات مثبــت وزیــر اقتصــاد 
و دارایــی بــرای بهبــود رونــد معامالت 

س ر بو
»مصطفــی  زمینــه  ایــن  در 
صفــاری« امــروز )دوشــنبه( در گفــت 
و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا بــه 
جلســه امــروز وزیــر اقتصــاد و دارایــی 
ــازار ســرمایه  ــگ ب ــران هلدین ــا مدی ب

تاکیــد کــرد و افــزود: در بــازار شــاهد 
حضــور دو نهــاد تنظیــم کننــده بــازار 
ــر  ــای ناظ ــت، نهاده ــتیم، نخس هس
ــورس  ــازمان ب ــد س ــذار مانن و قانونگ
هســتند کــه رییــس ســازمان بــورس 
ــاد  ــال ایج ــال اعم ــم وی در ح و تی
تغییراتــی بــرای رونــد معامــالت بــازار 

ــتند. هس
نهــاد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ماننــد  فعــال  بخش هــای  دیگــر، 
ی  کت ها شــر یــا  ینگ هــا  هلد
کــه  هســتند  ی  ر ا یه گذ ما ســر
خــود  فعالیت هــای  بــا  می تواننــد 
بــه دنبــال حمایــت از ســهام خــود در 
بــازار و ســهامداران باشــند، همچنیــن 
در مقابــل اقدامــی را انجــام خواهند داد 
کــه می توانــد بــه ضــرر ســهامداران در 

ــود. ــام ش ــازار تم ب
ــی  ــت: ط ــار داش ــاری اظه صف
چنــد وقــت اخیــر شــاهد برخــی 
تعــدادی  ســوی  از  کم کاری هــا  از 
هلدینگ هــا بودیــم کــه علــت آن 
ــن  ــی در ای ــرات احتمال ــی از تغیی ناش

ــود. ــا ب ارگان ه
ــرمایه  ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
ــازار  ــل در ب ــن عوام ــود ای ــزود: وج اف
باعــث شــد تــا معامــالت بــورس بــه 
ــن  ــر چنی ــه تحــت تاثی ــدت دو هفت م
اتفاقاتــی وارد مــدار نوســانی شــود 
ــه  ــادی را تجرب ــی زی ــای منف و روزه
ــه بهــم  ــن امــر منجــر ب ــد کــه ای کن
ریختگــی بــازار و تــرس ســهامداران از 
ایــن رونــد نگران کننــده در معامــالت 

ــورس شــد. ب
وی ادامــه داد: تاخیر در جایجایی 
مدیــران برخــی از هلدینــگ هــا باعث 
ــازار شــد  ــا بــه ســامان در ب شــرایط ن
کــه بــا تعییــن تکلیــف برخــی از 

مدیــران هلدینگ هــا می تــوان شــاهد 
روزهایــی بهتــر در بــازار بــود.

صفــاری تاکیــد کــرد: جلســه 
امــروز وزیــر اقتصــاد بســیار بــه موقــع 
ــت  ــار مثب ــه اخب ــه ب ــا توج ــود و ب ب
ــز  ــه و نی ــن جلس ــده از ای ــر ش منتش
اتخــاذ شــده،  تصمیمــات درســت 
بــر روی  تاثیــر مثبــت آن  شــاهد 
دوبــاره  امیــد  و  بــورس  شــاخص 
چنیــن  تــداوم  بــرای  ســهامداران 

رونــدی در بــازار بودیــم.
ــرمایه  ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
اینکــه طــی چنــد روز  بیــان  بــا 
ــا  ــود ره ــال خ ــه ح ــازار ب ــر ب اخی
ــادی در  ــدواری زی ــود و امی ــده ب ش
ــه  ــبت ب ــرد نس ــهامداران خ ــن س بی
معامــالت ایــن بــازار وجــود نداشــت، 
گفــت: ایــن امــر باعــث افزایــش 
ــهام در  ــروش س ــزان ف ــه و می عرض
بــازار شــد و بیشــتر ســهام حاضــر در 
بــازار بــه صــورت آبشــاری در صــف 

ــد. ــرار گرفتن ــروش ق ف
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه جلســه 
ــر اقتصــاد و دارایــی تاثیــر  امــروز وزی
مثبتــی بــر رونــد بــازار داشــت، اظهــار 
داشــت: این موضــوع باید مدنظــر قرار 
بگیــرد کــه آیــا هلدینگ هــا و شــرکت 
هــای بــزرگ نســبت بــه قیمت ســهام 
خــود حســاس هســتند و تــالش برای 
ــی  ــود م ــهام خ ــت س ــود وضعی بهب

کننــد یــا خیــر.
صفــاری بــا بیــان اینکــه طــی دو 
هفتــه گذشــته شــاهد عملکــرد منفــی 
ــه  ــم ک ــازار بودی ــی در ب هلدینگ های
ــد، افــزود:  عرضــه کننــده ســهام بودن
ــالت  ــا معام ــد ت ــث ش ــر باع ــن ام ای
بــازار طــی روزهــای گذشــته بــه 
ــان  ــده ای در می ــی ناامیدکنن روزهای

ــود. ــل ش ــهامداران تبدی س
ــرمایه  ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
ــت  ــورس در وضعی ــالت ب ــد معام رون
ــرار داد و  ــی ق ــورد ارزیاب ــی را م فعل
گفــت: بازار ســهام اکنــون در موقعیتی 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــده ب ــیار ارزن بس
ــا  ــی ب ــای جهان ــت ه ــرار دارد، قیم ق
ــه  ــت ک ــراه اس ــی هم ــد افزایش رون
ایــن موضــوع بــه طــور حتــم تاثیرگذار 
ــورس  ــالت ب ــد معام ــود رون ــر بهب ب

ــود. ــد ب خواه
کــرد:  خاطرنشــان  صفــاری 
ــه طــور حتــم  ــازار ســرمایه ب ــده ب آین
مثبــت خواهــد بــود و تــا پایــان ســال 
بیشــترین بازدهــی را در میــان دیگــر 
ــرار  ــهامداران ق ــار س ــا در اختی بازاره

ــد داد. خواه

بازگشت امید به بورس
در  پیاپی وضعیت کرونایی شهرها  قرمز شدن   
حالی که فوتی  های روزانه کرونا همچنان سه رقمی 
است و صعودی شدن وضعیت بستری در برخی استان  
ها، نشان از رد پای آهسته و پیوسته موج ششم کرونا 

در کشور دارد.
وضعیت کرونایی شهرها همچنان در حال قرمز 
تر شدن است و تا پنجم آبان ماه، ۲۲ شهر با وضعیت 
با  شهر   ۲۱۵ و  نارنجی  وضعیت  با  شهر   ۱۲۸ قرمز، 
وضعیت زرد کرونا داشتیم و تعداد شهرهای با وضعیت 
آبی به ۸۳ شهر کاهش یافته است. البته این وضعیت 
در هشتم آبان ماه، در شهرهای با وضعیت قرمز کرونا 
روی عدد ۲۲ ثابت ماند و شهرهای نارنجی به ۱۱۴ 
و شهرهای زرد به ۲۰۱ کاهش یافت و شهرهای آبی 

به ۱۱۱ مورد افزایش پیدا کرد.
بستری  نمودارهای  حال،  عین  در 
صعود  اندکی  استان ها  برخی  در  کرونایی 
را نشان می دهد. به نظر می رسد وضعیت 
مانند  هایی  استان   در  کرونایی  بستری 
رضوی،  خراسان  جنوبی،  خراسان  ایالم، 
حال  در  اندکی  یزد  و  مازندران  کردستان، 

صعودی شدن است.
پیک ششم رخ داده است

داد  نشان  کرونا  دار  ادامه  ماجرای 
صد  طور  به  نمی توان  را  بیماری  این  که 
تحلیل   حتی  و  کرد  بینی  پیش  درصد 
های اپیدمیولوژیک در برخی موارد چندان 
درست از آب در نیامده است. تنها نکته ای 
که ویروس کرونا به طور قطع به آن پای 
بند است، رفتار اجتماعی مردم و تصمیم های 

مسووالن است.   
احمد مهری، اپیدمیولوژیست و کارشناس بهداشت 
عمومی درباره وقوع خیز ششم کرونا به خبرنگار ایرنا 
گفت: اینکه بخواهیم بگوییم پیک ششم رخ می دهد، 
قطعا رخ داده است. موارد ابتالی مشکوک و سرپایی در 
اکثر استان ها روند افزایشی دارد. اتفاقی که دور از ذهن 
نبود، زیرا ماهیت این اپیدمی این گونه است. پیک ششم 
قطعا رخ داده است. موارد ابتالی مشکوک و سرپایی در 
اکثر استان  ها روند افزایشی دارد. اتفاقی که دور از ذهن 

نبود، زیرا ماهیت این اپیدمی همین است.
وی ادامه داد: نکته نگران کننده این مساله، فاصله 
زمانی بین رخداد پیک پنجم با پیک ششم است. فاصله 
یک ماهه بسیار کم است و انتظار داشتیم فاصله دو 
بتواند  پیک بیشتر باشد تا سیستم بهداشت و درمان 

خود را بازسازی کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
رعایت  و  واکسیناسیون  با  ششم  خیز  از  عبور 

پروتکل ها
واردات گسترده واکسن کرونا در دولت سیزدهم و 
حمایت  های همه ارکان دولت در این زمینه، منجر به 
تسریع واکسیناسیون کووید ۱۹ در کشور شد. تا جایی 
که بیش از ۳۳ میلیون نفر تاکنون دو دوز واکسن کرونا 
را تزریق کرده و حتی تزریق دوز یادآور یا بوستر هم 
آغاز شده و بیش از ۸۱ هزار نفر در کشور، دوز سوم 

واکسن را نیز زده اند. 
 ۲۰۶ و  هزار   ۴۶۸ و  میلیون   ۱۳۸ حالی که  در 

دوز واکسن کرونا تا ششم آبان ماه وارد کشور شده، 
تا روز جمعه هفتم آبان ماه، ۸۵ میلیون و ۳۶۹ هزار 
و ۹۱۷ دوز واکسن در نوبت های اول و دوم و سوم 

تزریق شده است.
اظهار کرد:  واکسیناسیون  اهمیت  درباره  مهری 
باور داریم مردم از رعایت پروتکل های بهداشتی خسته 
افزایش  کنار  در  اپیدمی  این  کنیم که  اما چه  شدند، 
ایمنی جامعه، تا حدی دست از سر ما بر خواهد داشت. 
آرام تر  را  پیک ششم  واکسیناسیون گسترده می تواند 
در  میر  و  و مرگ  بستری  افزایش  یقینا خطر  و  کند 

پیک ششم را کاهش می دهد.
تبلیغات  برخی  به  اشاره  با  اپیدمیولوژیست  این 
ضد واکسن که در تجمعات مختلف در هفته های اخیر 

رخ داده، بیان کرد: متاسفانه با وجود واردات مناسب 
پوشش  که  نداده  اجازه  غلط  تبلیغات  برخی  واکسن، 
داده های  اساس  بر  بخورد.  رقم  واکسیناسیون  کامل 
به  نیاز  ما  کرونا،  دلتا  سویه  بر  مبتنی  اپیدمیولوژیک 
واکسینه شدند ۸۰ درصدی مردم داریم. در غیر این 
موارد  افزایش  به  هم  باز  کرونا  ششم  پیک  صورت، 

بستری و فوت منجر می شود.
نکته قابل تامل دیگر این که برخی فکر می کنند 
فقط با تزریق یک دوز واکسن کرونا می تواند ایمنی 
متخصصان  اما  داشت،   ۱۹ کووید  برابر  در  مناسبی 
را  کرونا  واکسن  دوز  دو  هر  باید  افراد  که  می گویند 
تزریق کنند و دو هفته بعد از تزریق دوز دوم، ایمنی 

مناسبی در برابر ویروس کرونا خواهند داشت.
در  نیز  اپیدمیولوژی  متخصص  عشرتی،  بابک 
این زمینه اظهار داشت: موارد بستری به علت کرونا 
در برخی استان ها در حال افزایش است و این موضوع، 
نگرانی هایی را برای وقوع خیز ششم کرونا ایجاد کرده 
است. ویروس کرونا خیلی سریع جهش پیدا کرده و 
عفونت زایی در جهش های کرونا افزایش پیدا می کند. 

به طور مثال این موضوع در سویه دلتا مشاهده شد.
وی ادامه داد: البته اگر پوشش واکسیناسیون باالتر 
برود، اوال ابتال و موارد شدید بیماری کاهش یافته و 
خطر  می افتد،  اتفاق  که  جمعی  ایمنی  خاطر  به  ثانیا 
سرعت جهش ویروس و سویه های جدید نیز کاهش 

پیدا می کند. بنابراین باید پوشش واکسیناسیون هرچه 
سریع تر باالتر برود. پس همه باید تشویق به تزریق 

هر دو دوز واکسن کرونا شوند.
برای مقابله با خیز ششم چه کنیم؟

چه بخواهیم و چه نخواهیم، خیز ششم کرونا در 
کشور اتفاق می افتد. تنها اقدامی که می توان در برابر 
انجام داد، تصمیم گیری های مناسب و به موقع  آن 
است. این که برخی صحبت ها مبنی بر پایان کرونا یا 
جشن گرفتن برای واکسیناسیون مطرح شود، قدر مسلم 
منجر به خوش خیالی جامعه و کنار گذاشتن ماسک 
خواهد شد و نتایج زیان باری به دنبال خواهد داشت.

بنابراین نباید به واسطه اقدامات تبلیغاتی از مسیر 
اطالع رسانی فاصله گرفت و به جای آموزش عمومی، 
تبدیل به دستگاه  های تبلیغاتی شد که ذهن 
جامعه را دچار آشفتگی کرده و به سمت عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی سوق داد.در 
شرایطی که وقوع خیز ششم محتمل است، 
بازگشایی  کار،  محل  در  کارکنان  حضور 
به  توجه  کاهش  و  مدارس  نیمه  و  نصف 
فاصله گذاری  های فیزیکی، احساس خطر 

را بیشتر کرده است.
عاطفه عابدینی، رییس کارگروه درمان 
و بازتوانی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: 
احتمال وقوع خیز ششم کرونا در کشور وجود 
انگلستان،  مانند  کشورهایی  در  زیرا  دارد، 
عالوه بر این که تجربه شیوع سویه دلتا را 
داشت، سویه دلتا پالس نیز شایع شده است. 
افراد پرخطر در کشور ما ابتدا واکسینه شدند 
و برای دوز یادآور چندان سخت گرفته نشده 

است و باید به این نکته نیز توجه کرد.
وی ادامه داد: همچنین برخی صحبت ها مبنی بر 
جشن گرفتن برای پایان کرونا یا راحت کردن خیال 
مردم به دلیل واکسینه شدن، نادرست است. به طور 
مثال در انگلستان درباره دالیل شکست گفته شده که 
از واکسن آسترازنکا بیش از حد استفاده کردند یا رعایت 
پروتکل های بهداشتی را خیلی زود کنار گذاشتند و همه 

سبد واکسن را از یک نوع واکسن استفاده کردند.
عابدینی اظهار کرد: نکته مهم دیگر این که حتی 
از خیز پنجم به طور کامل خارج نشدیم و شروع خیز 
ششم در حال ادغام با خیز پنجم است و اگر زودتر به 

فکر نباشیم، اتفاقات خوبی رخ نمی دهد.
در شرایطی که وقوع خیز ششم محتمل است، 
حضور صد درصدی کارکنان در محل کار، بازگشایی 
فاصله  به  توجه  کاهش  و  مدارس  نیمه  و  نصف 
گذاری های فیزیکی، احساس خطر را بیشتر کرده است.

به  تشویق  همچنان  یط،  شرا ین  ا همه  با 
باید  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  واکسیناسیون 
در اولویت باشد. اقدامات مناسب شهرداری تهران در 
نصب بنرهایی که عالوه بر تزریق واکسن، به رعایت 
جمله  از  می کنند،  تشویق  نیز  بهداشتی  پروتکل های 
اقدامات مناسبی است که می تواند هر لحظه به جامعه 
یادآوری کند که کرونا تمام نشده و قرار نیست فعال 

برای پایان آن جشن بگیریم.

حرکت آهسته و پیوسته موج ششم کرونا در کشور
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ورود کمیسیون بهداشت به موضوع گم شدن ۲۵۰۰ کیلو پانسمان 
بیماران پروانه ای

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از ورود این 
کمیسیون به موضوع گم شدن ۲۵۰۰ کیلو پانسمان بیماران پروانه ای خبر داد و 

گفت که به زودی گزارشی در این رابطه تهیه می شود.
سلمان اسحاقی، در واکنش به صحبت های اخیر هاشمی گلپایگانی مدیرعامل 
و موسس خانه »ای بی« درباره مفقود شدن ۲۵۰۰ کیلو پانسمان از بیماران پروانه ای 
از  بخشی  مواجهند  عدیده ای  مشکالت  با  کشور  در  خاص  بیماران  کرد:  اظهار 
مشکالت آنها به موضوع تحریم ها برمی گردد که تامین اقالم بهداشتی و درمانی 
را با مشکل مواجه کرده است، بخشی از مشکالت هم ناشی از سوء مدیریت است.

وی ادامه داد: چند ماه قبل آقای هاشمی گلپایگانی موضوع فروخته شدن 
پانسمان های بیماران »ای بی« در بازار آزاد را در کمیسیون بهداشت مطرح کرد، 
در آن جلسه رئیس کمیسیون، بنده و آقای محسنی بندپی را مامور به انجام تحقیق 
و تفحص و ورود به این مساله کرد. برهمین اساس ما یک ماه پیش در خانه 
»ای بی« حاضر شده و از نزدیک از تمام فعالیت های این موسسه بازدید کردیم. 
مجموعه ای بسیار منظم و دقیق که تمامی اطالعات آن قابلیت دسترسی دارد که 

ما از اقای هاشمی بسیار سپاسگزاریم.
و  پیوند  مدیریت  رئیس  آقای شادنوش  دیدار  آن  در  کرد:  اضافه  اسحاقی 
بیماری های بهداشت هم حضور داشت در آنجا آقای هاشمی گفت که پانسمان های 
بیماران پروانه ای در بسته بندی خاص وارد کشور می شود پس چرا باید کارتن های 
آن باز شده و یا تعدادشان مغایرت داشته باشد؟ در صورتی که تعداد بیماران پروانه ای 

و پانسمان های وارداتی هم مشخص است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: از طرفی 
ما نزدیک به ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ نفر در کل کشور افراد درگیر بیماری پروانه ای داریم، 
یعنی تعداد و پراکندگی آنها آنقدر زیاد نیست که حل مشکالت شان چالش ایجاد 
کند. با توجه به این شرایط مقرر شد که بنده و آقای محسنی بندپی ضمن انجام 
تحقیق و تفحصی گزارشی تهیه کنیم مبنی بر این که تکلیف این پانسمان ها چه 
شده است؟، این گزارش ظرف چند هفته آینده تهیه و به کمیسیون بهداشت ارائه 
قابل قبول نیست که  قرار داده می شود.  اختیار رسانه ها  می شود و همچنین در 
تمامی مشکالت را به تحریم ها گره بزنیم چون می توان پانسمان های مورد نیاز 

را از هالل احمر وارد کرد.
نیز در  بیماری های خاص  پایان اظهار کرد: قرار است کمیته  اسحاقی در 
بیماران خاص به طور ویژه مورد  کمیسیون بهداشت تشکیل شود تا مشکالت 

رسیدگی قرار گیرد، هنوز اعضا و رئیس این کمیته مشخص نشده اند.

یک نماینده مجلس:
افزایش قیمت حامل های انرژی را به صالح جامعه نمی دانیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ما در مجلس و کمیسیون برنامه بودجه 
و اقتصادی اکنون بحث ورود به افزایش قیمت حامل های انرژی را برای عموم 

جامعه خیلی به صالح نمی دانیم.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در رابطه با 
مطرح شدن افزایش قیمت سوخت به ویژه بنزین در ماه های اخیر علی الخصوص 
بعد از مطرح شدن بحث اصالح نظام یارانه ای کشور، گفت: اساساً آن افزایش قیمت 
بنزینی که در سال ۹۸ اتفاق افتاد با توجه به تورمی که اکنون در کشور وجود دارد 
و قیمت دالری که به شدت افزایش پیدا کرد، تاثیر افزایش قیمت را از بین برد.

وی ادامه داد: براساس قانون هدفمندی یارانه ها یک اختالف زیادی بین 
قیمت کنونی حامل های انرژی و آن چیزی که باید براساس قانون باشد، وجود 
دارد؛ منتها باید این را هم در نظر بگیریم که طی ۲-۳ سال گذشته به شدت 
درآمد مردم کاهش پیدا کرده و سطح معیشت مردم دچار اشکاالت و سختی های 

اساسی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار داشت: االن حداقل 
ما در مجلس و کمیسیون برنامه بودجه و اقتصادی مجلس اکنون بحث ورود به 
افزایش قیمت حامل های انرژی را برای عموم جامعه خیلی به صالح نمی دانیم. 
ضمن اینکه ما یک افزایش حداقلی هم در حوزه گاز امسال در بودجه ۱۴۰۰ داشتیم 

که واقعا تبعات زیادی برای بنگاه های زودبازده و ُخرد داشت.

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛
بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از ابتدای آذر ماه 

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
وضع شیوع کرونا در کل کشور نزولی است، گفت: بر اساس تصمیم ستاد 
ملی مقابله با کرونا، مدارس ابتدایی و متوسطه اول از اول آذر ماه و متوسطه 

دوم از ۱۵ آبان ماه بازگشایی می شوند.
بازگشایی  در  تاخیر  افزود:  تلویزیونی  وگوی  گفت  در  حیدری  کمال 

مدارس به دلیل تکمیل کردن پوشش واکسیناسیون بوده است.
پیک  آیا  براینکه  مبنی  این سوال  به  پاسخ  در  بهداشت  وزیر  معاون 
ششم کرونا آغاز شده است یا نه، گفت: معتقدم که پیک ششم کرونا هنوز 

شروع نشده است.
وی بیان کرد: از هفته گذشته تعدادی از شهرستان های کشور وضعیت 
قرمز به خودشان گرفتند، اما تعداد بیماران سرپایی، بستری و فوتی ها در کل 

کشور به شدت رو به کاهش است.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه وضعیت شیوع کرونا در کل کشور 
نزولی است، ادامه داد: نمودارهای تعیین کننده میانگین کرونا در ۷ استان 

حالت فلت، ۶ استان حالت صعودی و ۱۷ استان کشور حالت نزولی دارد.
حیدری گفت: علی رغم تمام توصیه های بهداشتی متأسفانه ۵۰ درصد 

مردم شیوه نامه های بهداشتی و استفاده از ماسک را رعایت نمی کنند.
وی با بیان اینکه وضعیت آمار کرونا در کل کشور نزولی است، افزود: 
کرونا  پیک ششم  شروع  احتمال  سرما  فصل  به  توجه  با  گزارش ها  طبق 

محتمل است.
***

اجرای سراسری مدیریت هوشمند کرونا از دو هفته دیگر
کمال حیدری، درباره سامانه هوشمند مدیریت کرونا، گفت: قرار است 
در این سامانه که وزارت کشور زحمت آن را کشیده است، وزارت بهداشت 
آن  اطالعات  و  کند  بارگذاری  را  آزمایشگاه ها  نتایج  و  بیماران  اطالعات 
توسط دستگاه های خصوصی و دولتی قابل بهره برداری باشد تا افرادی که 
واکسن کرونا نزدند و یا بیمار هستند، شناسایی شوند تا هوشمندانه جلوی 

تردد مبتالیان به کرونا و واکسن نزده ها را بگیریم.
وی افزود: اطالعات ذکر شده توسط معاونت فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت در حال بارگذاری بر سامانه مذکور است و فعال در ۳ شهرستان 
قزوین، آذربایجان غربی و کردستان در حال اجرای پایلوت این طرح هستیم 
تا با نواقص احتمالی و کاستی های آن آشنا شویم که بتوانیم این مشکالت 
این طرح را در سطح کشور اجرایی  را ظرف دو هفته آتی که قرار است 

کنیم، برطرف نماییم .
او تاکید کرد: نتایج در حال وصول است و به دنبال پیدا کردن و رفع 
مشکالت هستیم. با افزایش مشارکت مردم در خوداظهاری ابتال به کرونا 
می توانیم سالمت تردد در اماکن تجمعی را مدیریت کنیم تا هم فعالیت های 
اجتماعی برقرار باشد و هم از ورود افراد بیمار به تجمعات و اماکن عمومی 
بیشتر  کرونا  مدیریت  هوشمند  سامانه  کرد:  تاکید  شود.حیدری  جلوگیری 

معطوف به اصناف، خرید بلیط سفر و... است.
وی درباره بازگشایی مدارس گفت: در بحث بازگشایی مدارس شرط 
اول واکسیناسیون کادر مدرسه و اولیا است. مدارس می توانند برای کسب 
اطالعات از سامانه سالمت و سامانه ماسک استفاده کنند تا ببینند مخاطب 
زیرساخت  این  که  خیر  یا  کرده اند  دریافت  واکسن  آموز  دانش  اولیای  یا 

اکنون فراهم است.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد؛

سیر صعودی کرونا در برخی استان ها
وزیر  بهداشت  معاون 
ز  ا خیلی  گفت:  شت  بهدا
گذشته  هفته  که  استان هایی 
سیر صعودی داشتند، این هفته با سیر 

نزولی مواجه بودند.
کمال  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت 
به  ابتال  آمار  افزایش  با  ارتباط  در 
کشور  استان های  از  برخی  در  کرونا 
پیک  در  که  گفت  نمی توان  گفت: 
بازهم  وجود  این  با  اما  هستیم،  ششم 
نمی شود از آن چندان غافل شد، خیلی 
سیر  گذشته  هفته  که  استان هایی  از 
صعودی داشتند، این هفته با سیر نزولی 

مواجه بودند.
بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
مواجه  نزولی  سیر  با  کشور  کل  گفت: 
دستاوردهای  از  نیز  این  که  است 
لکه های  منتها  است.  واکسیناسیون 
جای  جای  در  که  شهرستان ها  قرمز 
کشور رو به افزایش است، مقداری ما را 
نگران می کند. اگر در رعایت پروتکل ها 
اینکه  رغم  علی  کنیم،  انگاری  سهل 
و  بستری  سرپایی،  مراجعه های  میزان 
هفته  به  نسبت  به شدت  فوتی هایمان 
قبل کمتر شده است، اما این وضعیت 
بسیار شکننده است و در حالت هشدار 

و آماده باش قرار داریم.
او افزود: قطعا هرچه جامعه بیشتر 
کسر  مخرج  و  پایه  این  شود،  درگیر 

افراد بیشتر درگیر  بالتبع  باال می رود و 
و  بستری  ابتالها،  تعداد  و  می شوند 
فعال  می شود.  زیادتر  کشور  در  مرگ 
شرایط خوب است و نمی توان گفت که 
وارد پیک ششم شدیم، به این دلیل که 
نمودار صعودی نیست اما بسیار شکننده 
است و ممکن است که موج ششم در 

کشور شروع شود.
حیدری در پاسخ به این سوال که 
با توجه به تجربه کشورهایی با پوشش 
با  واکسیناسیون باال مانند انگلیس که 
آغاز بازگشایی ها با افزایش موارد ابتال 
به کرونا به دلیل شیوع سویه دلتاپالس 
تجربه  این  است  ممکن  شدند،  مواجه 

برای ایران نیز تکرار شود، گفت: هنوز 
چه  تا  دلتاپالس  اینکه  کامل  طور  به 
اندازه میزان سرایت و بیماری و مرگ 
نشده  مشخص  می برد،  باال  را  میر  و 
از  بسیاری  در  را  سویه  این  اما  است 
آمار  که  در کشورهایی  دیده اند.  کشور 
باال رفته، هنوز کامال اعالم نشده است 
آمار  افزایش  آیا دلتا پالس موجب  که 
شده است و این سویه به میزان بیشتر 
می تواند افراد را درگیر کند یا خیر. در 
کشور ما وضعیت همان طور که گفتم 
مناسب است، اما محدودیت ها در مورد 
فعالیت های اجتماعی نیز دغدغه ماست.
که  وظایفی  از  یکی  افزود:  او 

وزارت بهداشت و دولت دارد این است 
بتوانند  سال  دو  این  از  بعد  مردم  که 
برسند،  اجتماعی شان  فعالیت های  به 
نباشد،  مردم  خود  همراهی  اگر  اما 
را  شرایط  ما  نمی دهد.  رخ  مساله  این 
فراهم کردیم و واکسن داده شده است. 
درارتباط با زدن ماسک و رعایت فاصله 
وضعیت  متاسفانه  اجتماعی،  گذاری 
خوبی نداریم و پروتکل ها کمتر از ۵۰ 
درصد در کل کشور رعایت می شوند. 
اگر این وضعیت را مردم در مکان های 
من  نظر  به  کنند،  رعایت  مختلف 
مشکلی نخواهیم داشت. اما اگر اینگونه 

نباشد بابت آن نگرانیم.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

امروز آخرین مهلت ارائه درخواست بررسی انتخاب رشته در 
کنکور ارشد

آبان  امروز ۱۱  تا  ارشد سال ۱۴۰۰  کارشناسی  آزمون  پذیرفته شدگان 
می توانند درخواست خود برای بررسی انتخاب رشته در آزمون را ارسال کنند.

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ روز سه شنبه، 
۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ بر روی  سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ که مدعی اشتباه در 
انتخاب رشته خود هستند، می توانند تا امروز سه شنبه ۱۱ آبان درخواست خود 
را به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه کنند. بر اساس این گزارش، برخی 
به سازمان  ارسال درخواست  با  نهایی  نتایج  از اعالم  بعد  پذیرفته شدگان  از 
سنجش مدعی اشتباه در انتخاب رشته خود شده و متقاضی معرفی به اولویت 
انتخابی بعدی که در آن نمره دارند، می شوند. درخواست این دسته از پذیرفته 
انتخاب رشته که در دسته بندی زیر  شدگان صرفًا، موارد و مصادیق اشتباه 

اعالم می شود، توسط این سازمان قابل بررسی و اقدام خواهد بود.
از شرایط زیر می توانند تقاضای  متقاضیان فقط درصورت داشتن یکی 
خود را به این سازمان مبنی بر بررسی در اولویت های بعدی که دارای نمره 
علمی هستند، حداکثر تا تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به سایت سازمان سنجش 

ارائه کنند و از ارائه درخواست های خارج از موارد زیر اکیدا خودداری کنند:
نظر  از  انتخابی  رشته های  سایر  با  قبولی  کدرشته  بین  تناسب  عدم   .۱
عنوان گرایش تحصیلی یا کدضریب مجموعه امتحانی )مثاًل رشته های انتخابی 
متقاضی اکثریت از کدضریب ۱ هستند ولی در بین آنها اشتباهًا یک رشته از 

سایر کدضریب ها درج شده باشد(.
۲. عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته های انتخابی از نظر دوره 
تحصیلی )مثاًل رشته های انتخابی متقاضی اکثریت روزانه هستند ولی در بین 
آنها اشتباهًا یک رشته از دوره های شهریه پرداز اعم از دوره نوبت دوم »شبانه«، 

غیرانتفاعی، پیام نور درج شده باشد(.
نظر  از  انتخابی  رشته های  سایر  با  قبولی  کدرشته  بین  تناسب  عدم   .۳
شهرستان محل قبولی متقاضیان نسبت به محل اقامت آنها )بطور مثال فردی 
در  او  انتخابی  رشته های  اکثریت  است،  تبریز  در شهر  وی  اقامت  محل  که 
دانشگاه های واقع در استان آذربایجان شرقی و استان های همجوار است، ولی 
اشتباهًا یک رشته از دانشگاه بیرجند در بین رشته های انتخابی درج کرده و در 

همین رشته اشتباه هم قبول شده باشد(.
۴. نداشتن شرایط جهت تحصیل برای پذیرفته شده در رشته قبولی با تایید 
موسسه محل قبولی )دانشگاه محل قبولی در بررسی وضعیت فرد پذیرفته شده، 
با ارائه استدالل اعالم کند که ایشان شرایط تحصیل در رشته قبولی را ندارد(.

روش ارائه درخواست:
درصورتی که وضعیت داوطلب در قالب موارد فوق است، الزم است ابتدا 
https:// وارد قسمت »سامانه پاسخگویی اینترنتی« سازمان سنجش به آدرس

request.sanjesh.org شود.
اگر فرد عضو سامانه پاسخگویی نیست، ابتدا با تکمیل اطالعات خواسته 
شده عضو این سامانه می شود و سپس با ورود به این سامانه و انتخاب عنوان 
آزمون کارشناسی ارشد و سال ۱۴۰۰ وارد قسمت »اشتباه در انتخاب رشته و 
اولویت بعدی« شده و درخواست خود را بصورت خالصه با ذکر دالیل، ردیف 
نهایی  نتایج  کارنامه  مندرجات  طبق  محل  کدرشته  عنوان  و  محل  کدرشته 

)درصورتی که در آن کدرشته محل دارای نمره باشد( ثبت می کند.
نتیجه بررسی درخواست تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به صورت پیامک به 
متقاضیان اعالم خواهد شد. قبل از این تاریخ نتیجه درخوست خود را از این 
در  شده  تعیین  مهلت  از  بعد  که  درخواست هایی  به  نکنند.  پیگیری  سازمان 
اطالعیه های اعالم نتایج )تا تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰( به سازمان سنجش ارسال 

شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سرقت طالهای مادر برای حفظ آبرو!
اواسط سال گذشته پسر ۱۸ ساله ای به دادسرای امور جنایی پایتخت رفت و از دو 

مرد شرور به خاطر آدم ربایی و آزار و اذیت شکایت کرد.
او گفت: شب حادثه برای رفتن به جشن تولد دوستم از خانه خارج شدم. در خیابان 
به انتظار خودرو بودم که پرایدی در مقابل پایم توقف کرد. به غیر از راننده، دو مرد جوان 
هم سوار خودرو بودند که ابتدا تصور کردم آنها مسافر هستند اما بعد از مدتی متوجه شدم 

همدستان راننده هستند.
بعداز طی مسافتی، راننده تغییر مسیر داد، ناگهان یکی از همدستانش چاقویی روی 
پهلوی من قرار داد و سر مرا زیر صندلی کرده و به راه افتادند. نمی دانم چقدر طول کشید 

که در مقابل خانه ای قدیمی خودروی پراید توقف کرد.
 ۲۴ ساعت اسارت

پسر جوان گفت: آنها یک شبانه روز مرا در خانه شان گروگان گرفته و پس از اینکه 
مرا کتک زدند، مورد آزار و اذیت قرار داده و  فیلم سیاه تهیه کردند بعد هم مرا در خیابانی 
خلوت رها کردند. در مدتی که در آن خانه حبس بودم، شماره تلفن مرا گرفتند و بعد از 

رهایی، تهدیدها شروع شد.
آنها مرا تهدید می کردند که اگر به آنها  پول و طال ندهم، تصاویر و فیلم های سیاهی 

را که از من گرفته بودند در فضای مجازی منتشر خواهند کرد.
 ترس از انتشار فیلم ها و آبروریزی باعث شد که طالهای مادرم را که حدود ۵۰ 
میلیون تومان بود از خانه سرقت کنم و به آنها بدهم. اما در نهایت تصمیم گرفتم این راز 

سیاه را به خانواده ام بگویم و آنها مرا کمک  کردند که شکایت کنم.
با شکایت پسر جوان به دستور بازپرس حبیب اهلل صادقی تحقیقات از سوی کارآگاهان 
اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد.درحالی که تحقیقات در این خصوص ادامه 

داشت، کارآگاهان با دوشکایت مشابه مواجه شدند.

از  یکی  ربایش،  اطراف محل  مداربسته  دوربین های  بازبینی  و  تحقیقات  ادامه  در 
اعضای باند شناسایی و بازداشت شد. متهم در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد و گفت: 
آدم ربایی و آزار و اذیت را قبول دارم اما فیلم و عکسی نگرفته ایم. ما برای ترساندن آنها 

و اینکه بتوانیم از آنها اخاذی کنیم، به دروغ گفتیم فیلم گرفته ایم.
در حالی که بررسی ها برای شناسایی دو همدست دیگر متهم  ادامه داشت،  شماره 
بعد مأموران پلیس موفق  نیز به دست آمد و مدتی  پراید مردان شرور  پالک خودروی 
شدند خودروی پراید را در یکی از خیابان های تهران شناسایی کنند. اما راننده، خودرو را 

رها کرده و  پای پیاده فرار کرد.
بدین ترتیب پرونده با یک متهم از جنبه جرم تعرض به دادگاه کیفری فرستاده شد 
و  قضات دادگاه متهم  را به ۱۰ سال حبس محکوم کردند. تحقیقات برای دستگیری 
دو متهم دیگر همچنان ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان پلیس موفق شدند رد یکی از 
متهمان را که در بازار تهران  از مردم اخاذی و زورگیری می کرد شناسایی کنند. بدین 

ترتیب مأموران راهی بازار شده و دومین متهم پرونده نیز بازداشت شد.
وی نیز به ربودن مسافران و آزار و اذیت آنها اعتراف کرد. تحقیقات برای دستگیری 

سومین عضو فراری باند ادامه دارد.

دستگیری فروشنده ماریجوانا در اینستاگرام
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که در فضای 

مجازی گل و ماریجوانا می فروخت.
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اظهار 
کرد: با انجام رصدهای شبانه روزی و پیگیری های صورت گرفته توسط ماموران دایره فتا 
پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، مشخص شد یکی از سوداگران مرگ شمال پایتخت 

اقدام به تبلیغ و فروش مواد مخدر روانگردان در یکی از شبکه های اجتماعی می کند.
وی افزود: به دنبال این موضوع کارکنان دایره مبارزه با جرائم سایبری پلیس مبارزه با 
مواد مخدر فاتب با همکاری ماموران اطالعاتی و عملیاتی پایگاه دوم موفق شدند مخفیگاه 

متهم را در یکی از محالت شمال پایتخت شناسایی کنند.
به مقام  از شناسایی مخفیگاه متهم، موضوع  سرهنگ حسنوند تصریح کرد: پس 
قضایی منعکس و دستور دستگیری وی صادر شد. در ادامه، تیم های عملیاتی این پلیس 
ضمن هماهنگی قضایی پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس موفق شدند 
در اقدامی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از محل بیش از ۵۰۰ 

گرم گل و ماریجوانا کشف کنند.
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روسیه تولید مادربرد اختصاصی
 AMD B4۵0 را آغاز کرد

دو شرکت روسی با همکارِی یکدیگر تولید مادربردی اختصاصی را برپایه ی 
تراشه ی AMD B۴۵۰ آغاز کرده اند. به نظر می رسد این مادربرد به یکی از بردهای 
ازراک شبیه است. روسیه فرایند تولید قطعات الکترونیکی ضروری را آغاز کرده است 
تا امنیت سیستم هایش را تقویت کند و وابستگی اش را به تجارت بین المللی کاهش 
دهد. شرکت های روسی افزون بر پردازنده های سفارشی که از سال ها قبل تولیدشان 
را آغاز کرده اند، هم اکنون مشغول تولید مادربردهای AMD B۴۵۰ هستند تا از 

پردازنده های توانمند رایزن ای ام دی استفاده کنند.
و   GS Group روسی  دو شرکت  گذشته  هفته ی  به گزارش تک اسپات، 
Philax از آغاز همکاری تجاری خبر دادند و گفتند در نتیجه ی این همکاری 
حداقل ۴۰ هزار مادربرد و ۵۰ هزار مانیتور تولید می کنند. درحالی که مانیتورها هنوز 
مراحل توسعه را می گذرانند، مادربردها تمامی آزمایش ها را گذرانده اند و حتی گواهی 
استفاده ی دولتی را دریافت کرده  و این یعنی تقریبا آماده شده اند. ظاهرا هم اکنون، 

مشتریان منتخب می توانند مادربرد مذکور را در روسیه پیش خرید کنند.
استفاده   AMD B۴۵۰ تراشه ی  از  روسیه  در  ساخته شده  مادربرد  ظاهرا 
 Micro-ATX می  کند و تامز هاردور متوجه شده است که طراحی اش به طراحی
Asrock B۴۵۰M Pro۴ شباهت دارد. البته مادربرد روسیه تفاوت هایی دارد؛ چون 
جامعه ی هدف این مادربرد دفاتر دولتی و کسب و کارها هستند. این موضوع باعث 
 Micro-ATX Asrock شده است مادربرد روسیه ازلحاظ ظاهری همچون
B۴۵۰M Pro۴ جذاب نباشد و تمامی قابلیت های مادربرد ازراک را نداشته باشد. 
 ۲.M از اسالت Asrock B۴۵۰M Pro۴ برای مثال، مادربرد روسیه همچون
برخوردار است؛ اما این درایوهای ذخیره سازی در فهرست قطعات سخت افزاری تحت 

پشتیبانی مادربرد روسیه دیده نمی شوند
بااین همه ، در بیانیه ای مطبوعاتی آمده است که مادربرد مذکور تمامی نیازهای 
اساسی کاربران عادی را برآورده می کند. این مادربرد همچون اکثر مادربردهای مبتنی بر 
 Ryzen ۳۰۰۰ و Ryzen ۲۰۰۰ و Ryzen از پردازنده های AMD B۴۵۰
۵۰۰۰ پشتیبانی می کند، حداکثر به چهار استیک ۳۲۰۰ مگاهرتزی حافظه ی رم و 
دو اسالت x۱۶ ۳.۰ PCIe مجهز است و... . احتمال می دهیم این مادربرد به  دلیل 
استفاده در دفاتر دولتی گواهی TPM )ماژول پلتفرم مورد اعتماد( نیز داشته باشد.

GS Group در ۱۸ ماه آینده با همکارِی Philax مادربردهای متنوع 
کالس دسکتاپ و مانیتورها را تولید خواهد کرد. همچنین، این شرکت مشغول 
ارزیابی هایی است تا درصورت نیاز برای افزایش تنوع محصوالت، با شرکت های 
 Baikal و Elbrus دیگری نیز همکاری کند. مادربردهای سازگار با پردازنده های
روسیه محصوالت بعدی ای هستند که GS Group در پی تولید آن ها است. 
GS Group می خواهد مانیتور لمسی نیز برای مدرسه ها و دانشگاه ها تولید کند.

PRO GAMING  ASUS-TUF B۴۵۰ مادربرد ایسوس
مادربرد ایسوس مدل PRO GAMING-TUF B۴۵۰ یک مادربرد 
گیمینگ از سری TUF می باشد و مجهز به چیپستAMD B۴۵۰ می باشد 
 Athlon و Radeon با گرافیک Ryzen و از پردازنده های نسل دوم و سوم

پشتیبانی می کند. همچنین فرم فاکتور آن ATX می باشد.
این مادربرد دارای ۴ اسالت DIMM می باشد و می تواند از رم های دو 
کاناله DDR۴ با مجموع ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی نماید. این مادربردها 
۲۰ درصد تحمل گرمای بیشتری دارند و نسبت به مادربردهای معمولی ۵ برابر عمر 

طوالنی تری دارند.
نگاه کلی به ویژگی های این محصول می اندازیم:
Realtek S۱۲۰۰A ارائه کیفیت صوتی بکر با .
. دارای حداکثر فرکانس حافظه تا ۴۴۰۰ مگاهرتز  

  DDR۴ و ۴ اسالت رم از نوع SATA دارای ۶ درگاه .
. دارای حافظه DDR۴ تا ظرفیت حداکثر ۱۲۸ گیگابایت

 x۱۶ ۲.۰ PCIe و دو اسالت  x۱ ۲.۰ PCIeدارای سه اسالت .
۴Fan Expert Core کنترل کامل بر فن ها، با استفاده از قابلیت .

. پشتیبانی از Gen ۳.۱ USB ۲و درگاه M.۲ برای سرعتی برق آسا در ذخیره سازی

خیز ششم کرونا که در هفته های 
اخیر به عنوان یک هشدار جدی توسط 
به  می شود،  مطرح  کشور  مسئوالن 
برخی متخصصان حوزه سالمت  گفته 
واکسن  تزریق  به  بی توجهی  نتیجه 
توسط بعضی از شهروندان است که با 

آگاهی بخشی عمومی رفع خواهد شد.
۱۸ مهر ماه بود که آمار جانباختگان 
به  روند کاهشی  از هفته ها  کرونا پس 
روزانه زیر ۲۰۰ نفر رسیده بود و با عدد 
۲۲۲ به بیش از ۲۰۰ نفر بازگشت دراین 
زمان بود که  کارشناسان و مسئوالن 
از  خبر  کشور  درمان  و  بهداشت  حوزه 
پی  در  کرونا  ششم  موج  خیز  احتمال 
کاهش دستورالعمل های بهداشتی دادند.
امری که در نهایت تعداد شهرهای 
قرمز در کشور را افزایش داد و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز 
شنبه هشتم آبان ماه اعالم کرد، در طول 
یک هفته ۶ شهر به مناطق قرمز ایران 
افزوده شده و اکنون ۲۲ شهرستان قرمز، 
۱۱۴ شهرستان نارنجی، ۲۰۱ شهرستان 

زرد و  ۱۱۱ شهرستان آبی است.
برخی  گفته  به  که  ندی  و ر
کنار  در  سالمت،  حوزه  متخصصان 
توسط  واکسن  تزریق  به  بی توجهی 
و  گرفته  قوت  شهروندان  از  بعضی 
تجارب پیک پنجم کرونا در کشور نشان 
می دهد، جز با رعایت دستورالعمل ها و 

دریافت این واکسن کنترل نمی شود.
ی  کتر د فی  ئو ر ضا  ر محمد
گفت:  باره  این  در  پزشکی  فیزیولوژی 
و  کرونا  شیوع  اصلی  عوامل  از  یکی 
کرونا  پیک  در  کشور  هر  گرفتن  قرار 
برخی  توسط  واکسن  تزریق  عدم 
شهروندان است. این بیماری در سراسر 
جهان به صورت موج سینوسی افزایش 
و کاهش می یابد، بنابراین ممانعت برای 
دریافت واکسن در حقیقت ظلم به خود 

و دیگران است.
وی یادآور شد: عدم تزریق واکسن 
باعث چرخش این ویروس در کشور شده 
و واکسن گریزان باید بدانند که خودداری 
بیماری،  از تزریق واکسن سبب شیوع 
فوت  گاه  و  شهروندان  دیگر  ابتالء 
برخی از بیماران خواهد شد و بنابراین 

دریافت واکسن به عنوان یک مسئولیت 
اجتماعی وظیفه همه هموطنان است.

به گفته این استاد علوم پزشکی، 
کشورها  برخی  در  نیز  آماری  منظر  از 
شده  انجام  گسترده  واکسیناسیون  که 
است، پیک کرونا و بیماری شهروندان 
به ویژه موارد بستری و فوت در اشخاص 

واکسن نزده رخ داده است.
در  مثال،  عنوان  به  افزود:  وی 
آمریکا برخی ایاالت نسبت به واکسن 
تزریق  برابر  در  و  تدافعی گرفته  حالت 
مقاومت می کردند. این ایاالت در دوران 
پیک بیماری، بیش از دیگر مناطق آلوده 
به کرونا شدند. در این ایاالت همچنین ۵ 
تا ۱۰ درصد میزان بستری در آی سی یو 
و مرگ ومیر از واکسن زده ها و ۹۵ درصد 
از این موارد از واکسن نزده ها بوده است.
پزشکی  فیزیولوژی  دکتری  این 
اصول  همه  شد:  ور  دآ یا همچنین 
از  پس  حتی  کرونا  با  مقابله  بهداشتی 
تداوم  باید  نیز  واکسن  سوم  دز  تزریق 
یافته و  این ویروس دائما جهش  یابد. 
به رغم  برخی سویه ها  احتمال می رود 
تزریق واکسن بتوانند از سیستم ایمنی 

بدن فرار کنند.
جهش های  همه  داد:  ادامه  وی 
ویروس کرونا همچنین قابل شناسایی 
نبوده و انتظار می رود شماری از جهش ها 
در برخی کشورها معرفی نشوند، بنابراین 
رعایت ضوابط بهداشتی مقابله با کرونا 
شرایط  در  نیز  واکسن  تزریق  از  پس 
باشد. در  ادامه داشته  باید  فعلی کشور 
واقع تزریق واکسن کرونا احتمال ابتال 

به وضعیت شدید بیماری و مرگ ومیر 
را کاهش می دهد، اما به صفر نمی رساند.  
اصلی  عوامل  از  که  موضوعی 
بی توجهی به واکسن در سراسر جهان 
گروه های  از  برخی  و  می شود  عنوان 
جمعیتی را قانع می کند، از زیر بار این 
مسئولیت اجتماعی شانه خالی  کنند و به 
باور کارشناسان اجتماعی و روانشناختی 
برای  جامعه  در  آگاهی بخشی  مستلزم 

اقناع افکار عمومی است.
به گفته شماری از روانشناسان و 
تحلیلگران اجتماعی، رویارویی استدالل 
موافقان و مخالفان واکسن، نقشی به سزا 
و  تشویق  و  جامعه  آگاهی بخشی  در 
این  در  مشارکت  به  عمومی  ترغیب 

طرح سراسری ایفا می کند.
نرگس نوروزی، روانشناس بالینی 
گفت:  رابطه  این  در  درمانگر  روان   و 
مواجهه  منظور  به  میزگرد  تشکیل 
مخالفان و موافقان واکسن و همچنین 
تقابل داده ها و استدالل های مورد نظر 
هر دو گروه می تواند آگاهی بخشی را در 
این زمینه تقویت و واکسن هراسی را در 

کشور کاهش دهد.
علل  از  یکی  داد:  توضیح  وی 
وحشت  و  ترس  واکسن گریزی،  اصلی 
متناقض  اطالعات  ز  ا ناشی  روانی 
و  ضد  اطالعات  و  اخبار  انتشار  است. 
اجتماعی  شبکه های  برخی  در  نقیض 
است،  علمی  اساس  و  پایه  فاقد  که 
می تواند بی اعتمادی به واکسن، نگرانی 
از عوارض و گاه تصور و ذهنیت مرگ 
را به دنبال داشته و سبب واکسن هراسی 

و واکسن گریزی در کشور شود.
با  واکسن  کرد:  اضافه  نوروزی 
این  بر  و  است  مرتبط  سالمت  مولفه 
اساس بی اعتمادی به واکسن در حقیقت 
و  سالمتی  افتادن  خطر  »به  از  ترس 
مرگ« بوده و می تواند بار روانی شدیدی 
را تحمیل کند، این امر باعث می شود که 
شخص رعایت پروتکل های بهداشتی را 

به تزریق واکسن ترجیح دهد.
این روانشناس بالینی ادامه داد: در 
واقع شخص بروز اشتباه در این پروسه 
امر  این  را جبران ناپذیر قلمداد کرده و 
واکسن گریزی را به همراه خواهد داشت.
ز  ا برخی   : د کر تصریح  وی 
گرفتن  درنظر  بدون  هم  شهروندان 
پزشکی  تحقیقات  و  تجربی  مشاهدات 
واکسن را دستآویزی برای کنترل انسان 
واکسن  سازندگان  معتقدند،  و  دانسته 
این  از  را  آدمی  و جسم  روان  سالمت 

طریق به دست می گیرند.
به  اشاره  با  درمانگر  روان  این 
شماری از مراجعان به مراکز مشاوره در 
این رابطه اظهار داشت: برخی از بیماران 
و  دخانی  مواد  مصرف  دلیل  به  اعتیاد 

توهم زا از این دسته به شمار می روند.
به  اشاره  با  همچنین  نوروزی 
شماری از آسیب های روانی یادآور شد: 
دلیل  به  هم  واکسن  مخالفان  برخی 
رفع نواقص و کمبودها، دیده و مطرح 
شدن در شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی اقدام به ارائه مطالب غیرعلمی 
در خصوص عوارض واکسن کرونا کرده 

و واکسن هراسی را تشدید می کنند.
با  کرونا  ششم  خیز  از  امن  عبور 

تزریق واکسن
واکسن  تزریق  کرد:  تاکید  وی 
از سال ها پیش به طرق مختلف برای 
جلوگیری از بیماری مورد استفاده قرار 
دوران  در  مثال،  عنوان  به  می گرفت، 
آبله  خمیر  زنان  از  برخی  آبله  شیوع 
ابتال  از  پیشگیری  هدف  با  را  ترکیده 
تزریق می کردند. در واقع واکسیناسیون 
به روش سنتی از گذشته های دور وجود 
طریق  از  باید  اطالعات  این  و  داشته 
گروه های موردپذیرش به مردم اطالع 

داده شود.

متخصص فیزیولوژی پزشکی:

تزریق واکسن یک مسئولیت اجتماعی و وظیفه همگانی است
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مشترک  تاق  ا رییس 
سوییس  و  ایران  بازرگانی 
اظهار داشت: اگر ما اقتصاد بدون برجام 
و راه حل برای FATF را در نظر بگیریم، 
چشم انداز خیلی درخشانی در چند سال 
توافقی  اگر  اما  داشت.  نخواهد  آینده 
شکوفایی  فصل  یک  بگیرد  صورت 
و  داشت  خواهیم  رو  پیش  اقتصادی 
تجار، بنگاه های اقتصادی و به طور کلی 
بخش خصوصی می توانند کارآفرینی و 
گسترش سرمایه گذاری داشته باشند و 
اقتصاد ایران می تواند به رشدی که بعد 
از بازگشت تحریم ها از دست داد برگردد.

د  مور در  فی  ما م  نظا شریف 
کرد:  اظهار  اروپا  با  تجارت  چشم انداز 
اقتصادی  بنگاه های  تجار،  همه  نگاه 
و  برجام  تحوالت  به  تولیدکنندگان  و 
FATF است. از این نظر اگر ما اقتصاد 
برای  حل  راه  بدون  و  برجام  بدون 
چشم انداز  بگیریم،  نظر  در  را   FATF
آینده  سال  چند  در  درخشانی  خیلی 
توافقی صورت  اگر  اما  نخواهد داشت. 
اقتصادی  شکوفایی  فصل  یک  بگیرد 
ر،  تجا و  داشت  هیم  خوا رو  پیش 
کلی  طور  به  و  اقتصادی  بنگاه های 
بخش خصوصی می توانند کارآفرینی و 
گسترش سرمایه گذاری داشته باشند و 
اقتصاد ایران می تواند به رشدی که بعد 
از بازگشت تحریم ها از دست داد برگردد.

تحریم  برداشته شدن  افزود:  وی 
مهمی  بسیار  اتفاق  ماموت،  شرکت  از 
آن  به  چندان  رسانه ها  در  که  بود 
نشان  تحریم  رفع  این  نشد.  پرداخته 
در  که  کسانی  که  است  این  دهنده 
حرفه ای  صورت  به  خصوصی  بخش 

کار می کنند، می توانند سدی در مقابل 
تحریم ها باشد و دولت می تواند به بخش 
خصوصی اعتماد کند. درحالی که تاکنون 
سابقه نداشته که شرکت یا نهادی بتواند 
به طور مستقل بتواند تحریم ها را از روی 
این موضوع توجه  به  باید  بردارد.  خود 
خصوصی  بخش  که  شود  بیشتری 
می تواند با هماهنگی با دولت، از لطماتی 
که تحریم ها می توانند به اقتصاد ایران 

وارد کنند، جلوگیری کند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و سوییس در پاسخ به سوالی پیرامون 
احتمال رسیدن به توافق تصریح کرد: 
است،  دادن  رخ  حال  در  که  اتفاقاتی 
 ۵۰-۵۰ را  توافق  به  رسیدن  احتمال 
نشان می دهد. از طرفی به نظر می رسد 
برجام  که  است  عالقه مند  اروپا  که 
آن  مکانیزم  به  و  بگیرد  شکل  دوباره 
برگردیم که اقتصاد بتواند پیش رود و 
کنند.  کار  بتوانند  اروپایی  شرکت های 
انگلیس، فرانسه و آلمان هم فشار بسیار 

سنگینی روی آمریکا وارد می کنند تا به 
مفاد قراردادهایی که توافق شده بازگردد.
وی اضافه کرد: از طرف مقابل با 
اتفاقاتی که در افغانستان رخ داد، آقای 
بایدن نمی تواند در آمریکا دیگر هزینه 
سیاسی بدهد. با توجه به انتخابات ۲۰۲۲ 
آمریکا برای مجلس، مطمئنا جمهوری 
خواهان از موضوع افغانستان به عنوان 
نقطه ضعف استفاده خواهند کرد. از این 
بایدن  شاید  که  گفت  توان  می  جهت 
نخواهد برای برجام هزینه سیاسی بدهد.
نقش  بر  تاکید  با  ادامه  در  مافی 
بر شکوفایی  ارتباطات گسترده جهانی 
سیستم  نه  سفا متا گفت:  دی  قتصا ا
بسیار  جهانی  قراردادهای  و  توافق ها 
متزلزل شده است، آقای ترامپ تنها از 
برجام خارج نشد بلکه از معاهده پاریس 
و نفتا یعنی معاهده همکاری اقتصادی 
مکزیک، کانادا و آمریکا و چند قرارداد 
رسمی بالستیک با روسیه نیز خارج شد. 
در جهانی که توافق و امضا دیگر ارزش 

ندارد و دولت فقط برای منافع کشورشان 
حرکت می کنند، کشورها باید سیستمی 
داشته باشند تا تداوم شکوفایی اقتصادی 
آنها منوط به یک قرارداد نباشد که بتوان 
به راحتی آن را فسخ کرد و اقتصاد به 
سراشیبی سقوط برود. اقتصاد و به ویژه 
با دنیا  به شکلی  باید  بخش خصوصی 
ارتباط داشته باشد که تدوام ارتباط به 

نفع شرکت های ذی نفع باشد.
ساخت:  خاطرنشان  همچنین  وی 
در سال ۲۰۲۴ ممکن است دولتی روی 
کار بیاید که از دولت آقای ترامپ بدتر 
باشد که می تواند دولت تام کاتن، پومپئو 
اینها  همه  باشد.  هیلی  نیکی  خانم  یا 
جمهوری خواه های راست افراطی هستند 
و می توانند دوباره قرارداد را فسخ کنند تا 
ما دوباره در سراشیبی قرار بگیریم. اقتصاد 
باید به قدری شکوفا و پویا باشد تا  ما 
شرکت ها بتوانند از منافع خود دفاع کند 
و ارتباطات خود را داشته باشد. این باعث 

می شود که مملکت ضرر و زیان نبیند.

»همراهی۲«  سوم  مرحله  برگزیدگان  برای  جایزه  میلیارد  یک 
صاپ بانک صادرات ایران

از  استفاده  به  دعوت  برای   »۲ »همراهی  طرح  سوم  مرحله  برگزیدگان 
ایران  بانک صادرات  پرداخت صاپ  اپلیکیشن  و  غیرحضوری  بانکداری  خدمات 

یک میلیارد ریال جایزه گرفتند.
به گزارش  روابط عمومی بانک صادرات ایران، ۶۹ برگزیده مرحله سوم طرح 
»همراهی ۲« این بانک در فصل تابستان مشخص شد و جایزه برتر ۲۰۰ میلیون 
ریالی این دوره به نسیما خاکسار از مدیریت شعب استان مازندران تعلق گرفت.

عنوان  با  )صاپ(  ایران  بانک صادرات  پرداخت  اپلیکیشن  ترویج  و  توسعه  طرح 
ریال  میلیارد  با مجموع چهار  ماهه  طرح »همراهی۲« صاپ در چهار دوره سه 
جایزه نقدی از ابتدای زمستان سال ۹۹ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده 
است و در هر دوره به ۶۹ نفر برتر یک میلیارد ریال جوایز ارزنده تعلق می گیرد.
اپلیکیشن  قابلیت های  از پیش  بیش  ارائه  با هدف  این طرح که  اساس  بر 
»صاپ« و سهولت استفاده کاربران از خدمات بانکداری غیرحضوری این اپلیکیشن 
اجرایی شده، تمامی هموطنان و مشتریان بانک صادرات ایران و سایر بانک های 
عضو شبکه شتاب می توانند ضمن معرفی و دعوت به عضویت دوستان و سایر 
کاربران برای نصب اپلیکیشن »صاپ«، امتیاز کسب کرده و با تداوم این دعوت 
در طول دوره های سه  ماهه، بدون قرعه کشی از پنج میلیون ریال تا ۲۰۰ میلیون 
)اول  این طرح  یافتن مرحله سوم  پایان  برخوردار شوند.با  این طرح  ریال جوایز 
تیر ماه تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰(، اسامی ۶۹ دارنده بیشترین امتیازات این 
طرح مشخص شد که بر این اساس، جایزه برتر این دوره به ارزش ۲۰۰ میلیون 

ریال به نسیما خاکسار از مدیریت شعب استان مازندران تعلق گرفت.
مجتبی بیکی جوزم نفر دوم این طرح از استان یزد برنده ۱۵۰ میلیون ریال، 
مریم رئیسان طزرجی نفر سوم از استان یزد برنده ۸۰ میلیون ریال، سجاد صالحی 
نفر چهارم از مدیریت شعب استان خراسان رضوی برنده ۵۰ میلیون ریال، مصطفی 
فتیده  جهانی پور  حبیب  و  کرمان  استان  مدیریت شعب  از  خراسانی جالل آبادی 
شدند.همچنین  ریال  میلیون   ۳۰ برنده  یک  هر  گیالن  استان  شعب  مدیریت  از 
هر   ۳۱ تا   ۱۱ رتبه های  و  ریال  میلیون   ۱۵ کدام  هر  دوره  این   ۱۰ تا   ۷ نفرات 
کدام ۱۰ میلیون ریال و رتبه های ۳۲ تا ۶۹ نیز هر یک پنج میلیون ریال جایزه 

نقدی دریافت کردند.
مستقیم  نصب  طریق  از  طرح  این  در  مشارکت  برای  می توانند  کاربران 
پیام  ارسال  )مروج(،  معرفی کننده  کاربر  معرف  کد  واردکردن  و  اپلیکیشن صاپ 
معرفی  کاربر  اختصاصی  لینک  ارسال  اپلیکیشن صاپ،  نصب  لینک  محتوای  با 
کننده )مروج( برای نصب اپلیکیشن یا تکمیل اطالعات پروفایل توسط کاربران 
اقدام کرده و امتیاز کسب کنند.در این طرح، نصب اپلیکیشن و تکمیل پروفایل 
کاربری ۱۰ امتیاز و هر معرفی و ترویج طرح از طریق نصب و عضویت در نرم افزار 
صاپ توسط کاربران جدید به شرط ورود کد معرف نیز ۱۰ امتیاز برای کاربران 

به همراه خواهد داشت.
پاییز ۱۴۰۰ یک دوره سه ماهه باقی مانده این طرح همچنان برای اجرا و 
اعطای جوایز ارزنده به مشارکت کنندگان برتر طرح »همراهی ۲« بانک صادرات 
ایران در نظر گرفته شده است.انتخاب ۶۹ کاربر برتر این طرح به مناسبت شصت  و 
نهمین سال فعالیت بانک صادرات ایران )در زمان آغاز طرح( صورت گرفته است.

بوشهر  استان  به  سفر  در  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
خبر داد؛ 

پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط بانک توسعه تعاون
استان  به  روزه  یک  سفر  کشوردر  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
میلیارد  هزار   ۱۰ جاری  سال  نخست  نیمه  در  بانک  این   : داشت  اظهار  بوشهر 

تومان تسهیالت به طرح های تولیدی و کارآفرینی کشور پرداخت کرده است.
به گزارش  روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد جعفر ایرانی در گفت و 
گو با رسانه ها و خبرگزاری های استان بوشهر افزود: براساس برنامه ریزی انجام 
شده قرار است تا پایان سال این تسهیالت به ۲۵هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

در کشور  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۲۱ کرد: سال گذشته  اضافه  وی 
پرداخت شده است که این تسهیالت شامل ۹۴ تا ۹۵ درصد کل منابع بانک را 

شامل می شود.
ایرانی ادامه داد: در فاز چهارم طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در 
کشور مبلغ ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده و میزان تعهد بانک 

توسعه تعاون نیز چهار هزار میلیارد تومان است.
بوشهر ۱۲ شعبه  استان  در   : افزود  تعاون  توسعه  بانک  عضو هیات مدیره 
بانکی فعال داریم و در سال گذشته ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیالت در بخشهای 

مختلف اقتصادی به تعاونگران استان پرداخت شده است.
و  روستایی  پایدار  اشتغال  طرح  محل  از  بانک  پرداختی  تسهیالت  ایرانی 
عشایری در استان بوشهر را از ابتدای اجرای طرح تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر 
۷۳۱ میلیارد ریال با اشتغالزایی ۱۰۰۰شغل جدید عنوان نمودو اظهار کرد: پرداخت 
تسهیالت اشتغال زا از مهمترین تکالیف بانک توسعه تعاون است و در این راستا 
این بانک به صورت میانگین ساالنه ۳۰ تا ۳۵هزار اشتغال مستقیم ایجاد و زمینه 

اشتغال ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم را فراهم می کند.
بانک  معوق  مطالبات  کرد:  بیان  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
توسعه تعاون سرجمع ۶.۵ تا هفت درصد است که این رقم در نظام بانکی بسیار 
بیش از این است که بیانگر این است که پول در حال چرخش می باشد و جایی 

بلوکه نشده است.
ایرانی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون تنها بانک تامین کننده منابع مالی 
بخش اقتصادی تعاون است، گفت: باید حداقل ۲۵ درصد اقتصاد کشور به بخش 
تعاون و اقتصاد تعاونی تعلق بگیرد که به دالیلی تاکنون این سهم کمتر از ۲۵ 

درصد است.
ایرانی اضافه کرد: تعاونی ها تنها در یک قالب اقتصادی کار نمی کنند بلکه 
درهمه حوزه ها از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی فعالیت و 

کسب و کار دارند.
و  سریع  مناسب  خدمات  ارائه  پی  در  تعاون  توسعه  بانک  کرد:  اظهار  وی 

ارزان قیمت به جامعه هدف هستند.
به مسائل خدمات رسانی  نگاه جامع تری  داد: دولت سیزدهم  ادامه  ایرانی 
سریع تر و سهل تربه قشرهای مختلف به خصوص قشرها و دهک های پائین دارد 
و بانک توسعه تعاون نیز بعنوان اولین بانکی است که در این مسیر ورود کرده و 

خدمات مناسبی به جامعه هدف پرداخت می کند.
پویا، فعال و پیشرو در حوزه  بانکی  تعاون  بانک توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
فناوری اطالعات است گفت: این بانک سریع ترین، سالم ترین و نظام مندترین 

فضای فناوری اطالعات بانکی را دارد.
منابع  درصد   ۳۰ است  مکلف  تعاون  توسعه  بانک  کرد:  اضافه  ایرانی 
به  دهد  اختصاص  تعاون  بخش  به  را  درصد   ۷۰ و  بخش  از  خارج  به  را  خود 
به  متعلق  بانک  خدمات  و  تسهیالت  سرمایه،  اتفاق  به  قریب  که  معنی  این 

است. تعاون  بخش 
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون یادآور شد: بعد از مطالبات معوق بانکی 
که بانک ها را دچار خسران کرده کمبود نقدینگی از جمله دیگر معضالت بانک ها 
به شمار می رود که سطح آن بسیار کاهش یافته است. وی ادامه داد: اگر بتوانیم 
در نظام بانکداری سرعت تراکنش و رفت و آمد پول را افزایش دهیم می توانیم 

مشکالت اقتصادی در حوزه تامین منابع را برطرف کنیم .
که  ایم  شده  قواعد  برخی  دچار  بانکداری  صنعت  در  اینکه  بیان  با  ایرانی 
اقتصاد  فکری  بنیاد  و  اساسی  اصول  از  تعاون  کرد:  اظهار  برطرف شود  بایستی 
اسالمی است اما برخی فرهنگ ها و خرده فرهنگ هایی مانع پیشرفت آن شده است.
نیست گفت:  بدترین جنس ها  ارائه  به معنی  تعاونی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ممکن است جنس های ارائه شده در تعاونی ها ارزان قیمت باشند اما الزاما تعاونی 
مکانی برای ارائه کاالهای بی کیفیت نیست به عبارتی بخش تعاون در شرایط 
از این فضای بن بست خارج و  تحریمی کشور میتواند کارساز باشد و کشور را 
چرخه جدیدی که منجر به برطرف کردن تحریم و کاهش تورم شود ایجاد کند.

عملکرد بیمه تعاون در پایان سال ۱۳۹۹ چه می گوید؟
عملکرد  کدال  در  موجود  های  داده  اساس  بر  نوین،  داری  بیمه  نشریه 
را   ۹۸ سال  به  نسبت  آنها  تغییرات  و   ۹۹ سال  در  تعاون  بیمه  شرکت  تفکیکی 

بررسی کرده است.
آمارهای منتشرشده در  بر اساس  تعاون،  بیمه   به گزارش  روابط عمومی 
سامانه کدال، بررسی کارنامه عملکرد بیمه تعاون نشان می دهد در بخش عملکرد 
بیمه ای، رشد حق بیمه دریافتی با رشد حدود ۶۶ درصدی و خسارت های پرداختی 
با افزایش ۶۱ درصدی همراه شده است. این موضوعات باعث شده تا سود عملیات 
بیمه ای شرکت در سال ۹۹ حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. در بخش سرمایه گذاری ها 
سود شرکت حدود سه برابر رشد کرده که این امر موجبات جهش بیش از ۵ برابری 

در سود خالص شرکت را در سال ۹۹ فراهم کرده است.

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی: 

شاخص میزان مصرف انرژی در ایران 
چهار برابر دنیاست

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی گفت: ایران ۶.۷ برابر بیشتر از سرانه مصرف 
گاز دنیا و سه برابر بیشتر از کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می کند و ساالنه حدود 

۸۲ تا ۸۳ میلیارد دالر یارانه انرژی می دهیم.
با خبرنگار  انرژی در گفتگو  اقتصاد  ارشد  حامد حوری جعفری، کارشناس 
دنیای جوانان در مورد تفاوت بین چالش گاز در اتحادیه اروپا و ایران و میزان 

پرداخت یارانه انرژی توسط ایران توضیحاتی ارایه داد. 
همان طور که می دانید اتحادیه اروپا با چالش گاز روبه روست و ایران نیز 
در زمستان به گفته وزیر نفت ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز خواهد داشت، 

جنس چالش ایران و اتحادیه اروپا را چگونه می بینید؟
چالش گاز در ایران با اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است. بحران و چالش 
در بخش های  انرژی  بی رویه  فناوری و مصرف  به  بیشتر  ایران  در  گاز  کمبود 
مختلف برمی گردد. ما در ایران گاز داریم، اما مسرفانه مصرف می کنیم، اما اتحادیه 

اروپا واردکننده گاز است و باید از کشورهای مهم تولیدکننده، گاز وارد کنند.
تفاوت چالش گاز  ایران و  انرژی در  از مصرف بی رویه  بهتر  برای درک 
در ایران و اتحادیه اروپا به مقایسه آنها با استفاده از شاخص سرانه مصرف گاز 
می پردازیم. متوسط سرانه مصرف گاز در ایران ۶.۷ برابر سرانه مصرف دنیاست، 
یعنی بیش از ۶ برابر متوسط دنیا گاز مصرف می کنیم و مصرف انرژی مان مبتنی 
بر گاز است. درباره اتحادیه اروپا، این عدد سه برابر است، یعنی سرانه مصرف 
ازای  به  ایران  در  اروپاست.  اتحادیه  کل  در  سرانه مصرف  برابر  سه  ایران  در 
هر یک نفر جمعیت سه برابر میزان کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می شود. ما 
دومین دارنده ذخایر گازی هستیم و ظرفیت های عظیمی برای تولید گاز داریم، 
اما چالش اساسی مصرف بی رویه است که در بخش های مختلف رخ می دهد و 
ایران را پس از آمریکا، چین و روسیه در جایگاه چهارمین مصرف کننده بزرگ 

گاز در دنیا قرار می دهد.
سرانه مصرف در بخش خانگی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده گاز در 

کشور در مقایسه با جهان چگونه است؟
شاخص میزان مصرف انرژی در ایران به ازای هر مترمربع در سطح زیربنا 
و  خانگی  در بخش  انرژی  تلفات  و  دنیاست  برابر  تا چهار  میانگین سه  به طور 
می شود  سبب  موضوع  همین  باالست،  بسیار  سال  سرد  فصول  در  گرمایش 
ظرفیت های صادراتی، در بخش ارزش افزوده صنعت و دیگر بخش ها محدود شود.
حداکثر تولید گاز غنی ما سال گذشته یک میلیارد مترمکعب در روز بود 
که با کسر تلفات و تزریق ۸۶۰ میلیون مترمکعب به خطوط انتقال گاز ارسال 
شد و میزان مصرف گاز در بخش خانگی ۶۳۰ میلیون مترمکعب در روز بود. 
امسال هم طبق پیش بینی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران روزانه ۸۵۰ تا ۸۶۰ 
میلیون مترمکعب گاز به خطوط انتقال ارسال می شود که ظرفیت عظیمی است.

ساالنه چقدر یارانه برای حامل های انرژی پرداخت می شود؟
یارانه ای که به حامل های انرژی پرداخت می کنیم بر اساس آخرین آمار 
قسمت  که  است  دالر  میلیارد   ۸۳ تا   ۸۲ حدود  ساالنه  هیدروکربوری  ترازنامه 
عمده این یارانه به گاز طبیعی مربوط می شود. این یارانه ضمنی است، هزینه 
فرصت است. هزینه فرصتی که می توانستیم سوخت را صادر کنیم، اما در داخل 
با قیمت داخلی فروختیم و مصرف کردیم، اختالف بین قیمت فروش با قیمت 
داخلی است. از طرفی هزینه های تمام شده برای گاز طبیعی به گونه ای است که 
با توجه به قراردادهایمان باید بتوانیم ظرفیت صادراتی مان را افزایش دهیم، اما 

معضل و چالش مصرف بی رویه نگذاشته این اتفاق بیفتد.
لجام گسیخته  مصرف  مهار  در  می تواند  چقدر  ابزار  یک  به عنوان  قیمت 

انرژی در کشور نقش داشته باشد؟
برای جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی دو دسته راهکار وجود دارد؛ قیمتی 
و غیرقیمتی. قیمت بسیار مهم است، اما هیچ گاه به یک باره نمی توانیم قیمت 
شرایط  به دلیل  مردم  به  اینکه  بر  افزون  دهیم، زیرا  تغییر  را  انرژی  حامل های 
بلندمدت  در  و  است  کوتاه مدت  قیمت،  یک باره  می آید، شوک  فشار  اقتصادی 
و  تدریجی  به صورت  را  قیمتی  راهکارهای  باید  می دهد.  دست  از  را  اثراتش 
بلندمدت مدنظر قرار دهیم. در سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا 
افق ۱۴۲۰ پیشنهاد شد افزایش قیمت گاز طبیعی تا نصف قیمت صادراتی طی ۱۵ 
سال به صورت تدریجی انجام شود که بتواند آرام آرام عدالت اجتماعی حفظ شود، 
شوک قیمت و آثار تورمی نداشته باشد و به تدریج بر مدیریت تقاضا اثر بگذارد.

راهکارهای غیرقیمتی چیست؟
راهکار غیرقیمتی را هم به دو بخش تقسیم می کنم؛ نخست، مصرف در 
بخش صنعت و دوم، مصرف در بخش خانگی. مهم ترین راهکاری که با فوریت 
باید آن را در بخش خانگی انجام دهیم اطالع رسانی و فرهنگ سازی گسترده 
در حوزه مدیریت مصرف، بهینه سازی مصرف و صرفه جویی در مصرف به ویژه 
گاز طبیعی در زمستان امسال است. باید منافع حاصل از صرفه جویی در مصرف 
در  میزان صرفه جویی  این  بگوییم  و  کنیم  گوشزد  و  یادآوری  مردم  به  را  گاز 
نهایت به نفع کشور، اقتصاد، افزایش تولید ناخالص داخلی )GDP( و سرانجام 
بین  باید همکاری گسترده ای  این حوزه  در  است.  اقتصادی مردم  بهبود وضع 
دستگاه های مرتبط همانند وزارت نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی و خارج از وزارت نفت بین سازمان های نظام مهندسی 
و اتاق های صنعت در شهرستان ها وجود داشته باشد و اطالع رسانی به صورت 
گسترده، به صورت ملی با حداکثر استفاده از توان شبکه های اجتماعی تأثیرگذار 
تبلیغاتی، اطالع رسانی و فرهنگ سازی  در بین آحاد مردم و ایجاد کمپین های 
انجام شود. با توجه به درک باالی مردم بی شک این مهم پاسخگو خواهد بود 
و صرفه جویی قابل توجهی در بخش خانگی ایجاد خواهد شد. من به این بسیار 

امیدوار هستم.
و در بخش صنعت

بخش  در  مصرف  مدیریت  خانگی،  بخش  در  کار  انجام  به موازات  باید 
صنعت را هم داشته باشیم، این نکته خیلی مهم و اساسی است. بخش صنایع 
عمده مانند سیمان، فوالد و... جزو مصرف کنندگان عمده گاز در بخش صنعت 
اجرای  انجام دهیم،  زمینه  این  در  کارهایی که می توانیم  از مهم ترین  هستند. 
هم زمان ماده ۲۶ و ۱۴ قانون اصالح الگوی مصرف انرژی است. ماده ۲۶ مربوط 
تنبیهی مصرف کنندگان باالی هزار مترمکعب در روز در صنایع  به روش های 
بزرگ است، یعنی اگر صنایعی مانند فوالد، سیمان و... باالتر از استاندارد مصرف 
کنند می توان با قیمت گران تر گاز را به آنها واگذار کرد و ماده ۱۴ هم مربوط 
به تشویق صنایع است. همچنین در کنار این دو ماده تنبیه و تشویقی، مواد ۹ و 
۱۰ قانون اصالح الگوی مصرف که مربوط به استانداردها و معیارهای مصرف 

است هم در دستور کار قرار گیرد.
ببینید ۳۷ صنعت انرژی بر در کشور وجود دارد که استانداردها و معیارهای 
مصرف آن تدوین و مصارف ویژه آن مشخص است، از همین االن به صنایع 
عمده اطالع رسانی شود که در فصل سرد، محدودیت های عرضه گاز برای هر 
صنعت، متناسب با استاندارد و متناسب با محصولی که تولید می کند، به چه ترتیب 
است. ما حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد صنعتی با مصرف باال داریم که صنایع انرژی بر 
بازرگانی و  اتاق های  از ظرفیت  استفاده  با  این صنایع  به  هستند. اطالع رسانی 

اتاق های صنعت در شهرستان ها به راحتی امکان پذیر است.
و در تأکید باید بگویم ضروری است از ظرفیت های بهینه سازی و بازوهای 
وزارت نفت در دیگر استان های کشور هم استفاده شود. ما نمی توانیم همه کارها 
را از تهران مدیریت کنیم، باید بتوانم از ظرفیت های بازوهایی که وزارت نفت 
در استان ها دارد مانند شرکت های گاز استانی و شرکت های پخش منطقه ای با 
محوریت وزارت نفت استفاده کنیم، همچنین کارگروه های بهینه سازی مصرف 

انرژی را از هم اکنون تشکیل دهیم و اطالع رسانی صورت گیرد.
چقدر با فرهنگ سازی می توان مشکل مصرف بی رویه را حل کرد؟

با آن می توانیم  برای کوتاه مدت است و  فرهنگ سازی مهم ترین راهکار 
صرفه جویی باالیی در بخش خانگی ایجاد کنیم. براساس مطالعاتی که انجام شده 
ما فقط با فرهنگ سازی و اطالع رسانی گسترده در کشور در بخش خانگی حداکثر 
۶۰ میلیون مترمکعب در روز می توانیم صرفه جویی انرژی در بخش خانگی در 
ساختمان و مسکن ایجاد کنیم. شبکه های اجتماعی، رسانه ملی و اطالع رسانی 
دقیق و... تأثیر مهمی در تحقق این هدف دارند. در بحث صنعت هم با اعمال 
ماده ۲۶ برآوردها نشان می دهد که حداکثر تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز در 
اوج بتوانیم مصرف را مدیریت کنیم. به امید خدا زمستان امسال بدون مشکل 
و حداکثر بهره وری در بخش های اقتصادی پشت سر گذاشته شود. خوشبختانه 
ابتدا برای مدیریت  از  وزارت نفت دولت سیزدهم سیاست ها و تدابیر خوبی را 
بحران سوخت اندیشیده است تا بتواند سوخت زمستانی را پیش از وقوع بحران 
مدیریت کند. الحمداهلل این موضوع به خوبی از سوی آقای وزیر )اوجی( شناسایی 

و اهمیت ویژه ای به آن داده شده است.

رییس اتاق ایران و سوییس:

اقتصاد کشور بدون برجام و FATF چشم انداز درخشانی ندارد
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زیر نظر: محمد امامی

ت
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زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس سازمان شیالت:
دالالن عامل گرانی  قیمت آبزیان هستند!

نیست،  باال  مزارع  در  آبزیان  قیمت  گفت:  کشور  شیالت  سازمان  رئیس 
بلکه حضور واسطه ها و ضعف اتحادیه ها و تشکل ها در این بخش باعث افزایش 

قیمت ها می شود.
به گزارش دنیای جوانان، نبی اهلل خون میرزایی روز گذشته )دوشنبه( در مراسم 
اختتامیه پنجمین نمایشگاه بین المللی شیالت و آبزیان و صنایع وابسته در جمع 
خبرنگاران، گفت: این دوره از نمایشگاه شیالت با رعایت پروتکل های بهداشتی 
مرتبط با کووید ۱۹ و به منظور هم افزایی دست اندرکاران رسته های مختلف شیالتی 
برگزار شده است. در حقیقت هدف این نمایشگاه ارائه توانمندی ها، دست آوردها 
و ظرفیت های داخلی کشور در حوزه شیالت و آبزیان و صنایع وابسته به صورت 
امکان  به علت گسترش شیوع کرونا  ادامه داد: سال گذشته  تخصصی است.وی 
برگزاری نمایشگاه نبود و این وقفه در شرایطی که سازمان شیالت به عنوان یکی 
از دستگاه های ذیربط وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت های مهمی در بخش غذایی 
کشور دارد، نمی توانست بیش از این ادامه یابد.به گفته وی در این دوره از نمایشگاه 

دستاوردها و توانمندی های بیشتری توسط فعاالن این بخش ارائه شده است.
چه  سازمان  این  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کشور  شیالت  سازمان  رئیس 
برنامه هایی برای تحقق اهداف وزیر جهادکشاورزی یعنی تولید ۲برابری محصوالت 
آبزیان دارد؟ گفت: برای تحقق برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در بخش های مختلف 

از صید، آبزی پروری، اصالح قوانین، صادرات، مشوق های صادراتی، ارائه خدمات 
و تسهیالت و... برنامه هایی را تنظیم و به وزارت خانه ارائه کردیم. وزارت جهاد 
کشاورزی نیز در حال بسترسازی برای تحقق این برنامه ها است. نیاز به حمایت های 

ویژه ای در بخش های مالی و زیرساختی از جانب دولت داریم.
وی با بیان اینکه رویکرد سازمان شیالت توجه به ظرفیت های داخلی و کاهش 
وابستگی است، گفت: باید آبزی مصرفی را در کشور توسعه دهیم، زیرا  سرانه مصرف 
آبزیان در کشور ما نصف میانگین جهانی است. اگر سرانه مصرف افزایش یابد تولید 
نیز افزایش می یابد و در کنار آن می توانیم بازارهای صادراتی را توسعه دهیم و وارد 

بازارهای اروپایی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروسیا و...شویم.
خون میرزایی اضافه کرد: سرانه مصرف آبزیان در کشور در سال ۱۳۹۹، ۱۳ 
کیلو و ۴۰۰ گرم بود که میانگین جهانی آن باالی ۲۴ کیلوگرم است. با توجه به اینکه 
سواحل گسترده در شمال و جنوب کشور داریم نگرانی از بابت تولید وجود ندارد و با 

توجه به ظرفیت های کشور می توانیم تولیدات را افزایش دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت های باالی آبزیان منجر به حذف این 
محصوالت از سفره مردم و کاهش سرانه مصرف نشده است و سازمان شیالت چه 
برنامه ای برای متعادل سازی قیمت ها دارد، گفت: در ابتدا باید ببینیم در شرایط 
گرانی موجود در کشور قیمت آبزیان با چه چیزی مقایسه می شود. یعنی مثال ماهی 
با چه پروتئین حیوانی دیگر مقایسه می شود که گران است؟ آیا بقیه پروتئین های 
حیوانی ارزان هستند؟ آیا ارزش کمی و کیفی دیگر محصوالت از ماهی بیشتر است؟ 

قطعا اینگونه نیست.
وی افزود: دیگر اینکه با بررسی هایی که انجام دادیم به این موضوع رسیدیم 
که قیمت  ماهی سر مزرعه باال نیست بلکه حضور واسطه ها و دالالن و از آن طرف 

ضعف اتحادیه ها و زنجیره های تولید در این بین قیمت ها را باال می برد.
و  اتحادیه ها  تشکل ها،  باید  گفت:  پایان  در  کشور  شیالت  سازمان  رئیس 
زنجیره های تولید در این بخش تقویت شوند. تمام بخش های مربوطه بایستی کمک 
کنند که آبزیان با واسطه کمتری به دست مصرف کننده برسد. اگر چه تحریم های 
شدید، خشکسالی و کرونا بر قیمت تمام شده تولید تاثیر گذاشته است اما با این وجود 

قیمت آبزیان در مزارع  باال نیست و فقط باید واسطه ها کمتر شوند.

در ۱۰ سال گذشته بیش از ۵ بار 
روستایی   cpi شاخص  سبقت  شاهد 
هر  در  که  بوده ایم  شهری  به  نسبت 
می داد  رخ  اگر  مسئله  این  دنیا  کجای 

آنها دچار نگرانی می شدند!
و  دین  مطالعات  موسسه  رئیس 
اقتصاد با اشاره به نتایج برخی مطالعات 
سوی  از  که  فقر  زمینه  در  شده  انجام 
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
زمینه   ۱۰ در  کشور  گفت:  شده  انجام 
آسیب پذیر شده که یکی از آنها، حاشیه 
میزان  حاضر  حال  در  است؛  نشینی 
جمعیت حاشیه نشین از ۲۵ درصد کل 

جمعیت کشور در حال عبور است،
موسسه  رئیس  مومنی  د  فرشا
و  مدیران  با  اقتصاد  و  دین  مطالعات 
عالی  موسسه  پژوهشگران  از  برخی 
پژوهش تامین اجتماعی دیدار و گفتگو 
ادامه  در  سخنانش  از  بخشی  که  کرد 

می آید.
وی با اشاره به نتایج بدست آمده 
از گزارش فقر در موسسه عالی پژوهش 
وضعیت  خصوص  در  اجتماعی  تامین 
به  توجه  و  روستاها  در  فقر  نامطلوب 
در  فقر  زیر خط  نکته که جمعیت  این 
فقر  زیر خط  از جمعیت  بیش  روستاها 
هر  می شود  گفته  گفت:  است  شهری 
سیاست فقرزایی که در دستور کار قرار 
به  ابتدا  است  ممکن  اینکه  با  می گیرد 
روستایی  جامعه  بر  ظاهر  در  و  ساکن 
بی تاثیر باشد اما نتایج آن نشان می دهد 
که آسیب پذیری جامعه روستایی از این 

سیاست ها بیشتر است.
وی گفت: در ۵۰ سال اخیر یک 
گفته  را  این  از  غیر  که  نداریم  مطالعه 
در  جهانی  بانک   ۱۳۸۳ سال  در  باشد 
مطالعه ای  بنزین  قیمت  شوک  مورد 
را انجام داد و کتابی با عنوان »اقتصاد 
ایران از نگاه بانک جهانی« نیز منتشر 
کرده در این کتاب، آنها اظهار شگفتی 
این  شان  اولیه  تصور  که  چرا  می کنند 
بر  بنزین  قیمت  زایی  تورم  که  بوده 

روی خانوارهای روستایی کمترین تاثیر 
را می تواند داشته باشد اما پس از انجام 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  محاسبات 
زیان رفاهی خانوارهای روستایی از این 
بابت دو برابر خانواده های شهری است. 
البته این مسئله جدیدی نیست و تمام 
مطالعات قبلی هم بر این موضوع تاکید 
دارند اما موضوعات تکان دهنده در حال 
رخ دادن است که نظام پایش ما دچار 
بدیهی ترین  شاید  و  شده  مغزی  فلج 

چیزها را نمی بیند.
سال   ۱۰ در  داد:  ادامه  مومنی 
سبقت  شاهد  بار   ۵ از  بیش  گذشته 
شاخص cpi روستایی نسبت به شهری 
بوده ایم که در هر کجای دنیا این مسئله 
اگر رخ می داد آنها دچار نگرانی می شدند 
چراکه این شاخص بر پنج مورد داللت 
متزلزل  را  ملی  امنیت  اساس  که  دارد 

می کند و توسعه را ناممکن می سازد.
اندیشه  باب  اینکه  بیان  با  وی 
تا حد  با کیفیت  ورزی مسئله محور و 
زیادی مسدود شده، اظهار کرد: کشور 
در ۱۰ زمینه آسیب پذیر شده که یکی 
حال  در  است؛  نشینی  حاشیه  آنها،  از 
از  نشین  حاشیه  جمعیت  میزان  حاضر 
در حال  ۲۵ درصد کل جمعیت کشور 
عبور است، این مساله، نشان دهنده آن 
است که در آن دوره، به اعتبار اینکه بر 
روی ارتقای بنیه تولید فناورانه در بخش 
نشده  انجام  بایسته ای  کار  کشاورزی 

خدمات  به  اهتمام  اصلی  بخش  و  بود 
عمرانی و زیرساختی فیزیکی اختصاص 
یافت، زمانی که اولین شوک از طریق 
سیاستگذاری های غلط وارد شد، به هیچ 
وجه آن خدمات در آن ابعاد بزرگی که 
جمعیت  نگهدارنده  بود،  شده  ئه  را ا
روستایی نبود و اکنون تعداد روستاهای 
خالی از سکنه ابعاد نگران کننده ای پیدا 

کرده است.
وی اظهار کرد: در موج اصالحات 
ارضی می بینیم که فقط جمعیت نیروی 
فعال مهاجرت می کرده و پیوند و همدلی 
آنها با روستا از بین نمی رفته اما اکنون 
کامل  به طور  روستاها  تخلیه  پدیده  با 
بهتر  می رسد  نظر  به  و  هستیم  مواجه 
است در سال تدوین برنامه هفتم توسعه 
اهتمام ویژه در بحث حمایت اجتماعی به 
ویژه در مناطق روستایی داشته باشیم و 

به این نکات کلیدی توجه کنیم.
پژوهش ها  نتایج  گفت:  مومنی 
پژوهش  عالی  موسسه  مطالعه  بویژه 
ساله  سه  دوره  در  که  می دهد  نشان 
۹۶ تا ۹۹، جمعیت زیر خط فقر بیش از 
دو برابر شده و این نیازمند گفتگوهای 
جدی است و باید بررسی شود که چه 
را  شوک  این  ایجاد  موجبات  عواملی 

فراهم کرده است!؟.
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی با تاکید بر اینکه اکنون 
ادامه  هستیم،  ملی  گفتگوهای  نیازمند 

داد: متاسفانه در برخی سطوح حتی نگاه 
به مسائل اجتماعی و اقتصادی نگاهی 
امنیتی پیدا کرده و این موجب می شود 
که  زمانی  و  بمانند  خاموش  واکنش ها 
موقع،  آن  دیگر  شد  شکننده  اوضاع 
اعتراضات و واکنش ها قابل پیش بینی 

و قابل جمع کردن نخواهد بود.
وی اظهار کرد: این نحوه جهش 
جمعیت به زیر خط فقر در تاریخ بیش 
از صدساله کشور بی سابقه بوده و این 
از ده ها زاویه  نیازمند آن است که  امر 
به آن نگاه شود، سطح آگاهی عمومی 
و نظام آموزشی و تربیتی کشور باید به 
موضوعاِت کم اهمیت، پشت کند و در 
در  حیاتی  و  مبتالبه  مسائل  به  مقابل 

جامعه بنگرد.
مومنی با اشاره به نزدیک شدن به 
فصل بودجه نویسی در کشور گفت: رفاه 
را نمی توان مستقل از تحوالت فناورانه 
دید چراکه جزء حیاتی ترین مسائل این 
است که اثار بنیه تولید ملی در مسائل 
که  حالی  در  شود  دیده  کالن  سطح 
می شود  گرفته  نادیده  کلی  به  اکنون 
بسیار  مسائل  از  نظری  فهم  طرفی  از 
گذاری  هدف  در  و  است  کننده  تعیین 
برنامه های توسعه باید به آن توجه کرد.

و  دین  مطالعات  موسسه  رئیس 
از  توسعه  اهداف  تمام  گفت:  اقتصاد 
و  توسعه  ششم  برنامه  تا   ۱۳۲۷ سال 
اکنون در برنامه هفتم توسعه نیز تکرار 
می شود و این به معنی آن است که به 
دیررسیده ایم و حتی یکی  نظری  فهم 
از اهداف کلیدی برنامه توسعه تاکنون 

محقق نشده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه 
وی  اجتماعی،  تامین  پژوهش  عالی 
ضمن تقدیر از تالش های انجام شده در 
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
در  ما  همه  امیدوارم  داشت:  اظهار 
شرایط کنونی و حساس کشور، نگاهی 
غیرسیاست زده و ملی به مسائل داشته 

باشیم.

هشدار رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛

افزایش جمعیت فقیر در تاریخ صدساله کشور بی سابقه بوده است
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ه  و گر ن  نا ا جو ی  نیا د
شهرستان-گیالن: ۱۰.۴۶ درصد 
وصول به فروش جاری در سال 

۹۶ نسبت به  سال ۹۵ ، افزایش یافت
مدیر  آبادی«  بلبل  مهندس »عظیم 
ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت  عامل 
گفت:  موفقیت  این  خصوص  در  گیالن 
سختکوش  کارکنان  پشتکار  و  تالش  با 
منطقه  برق  سهامی  شرکت  زحمتکش  و 
ای گیالن، درصد وصول به فروش جاری 
منطقه  برق  سهامی  شرکت   ۹۶ سال  در 
شرکت  سنگین  مشترک   ۵ به  گیالن  ای 
مجتمع   ، خزر سیمان  شرکت   ، شامل 
فوالد گیالن، صنایع سیمان گیالن سبز، 
آریا  روکش  شرکت  و  خزر  فوالد  مجتمع 
 ، آن  از  قبل  سال  به   نسبت  پویا)پارکو( 
افزود:  یافت.وی  افزایش  درصد   ۱۰.۴۶
در سال ۹۶ مبلغ وصول انرژی،۵۰۰۲۷۴  
وصول  مبلغ   ۹۵ سال  در  و  ریال  میلیون 
انرژی ، ۴۵۹۲۱۸ میلیون ریال بوده است 
بدهی  دریافت  فزایش  ا ین  ا دلیل  که 
است.  بوده  شرکت  توسط  معوقه  های 
به  وصول  درصد   ۹۶ سال  در  عبارتی  به 
فروش جاری ، ۱۰۳.۴۶ درصد بوده است 

که در سال ۹۵ این مقدار ۹۳ درصد بود.
گفتنی است که در همین خصوص، آرش 
ارسال  با  توانیر  مدیرعامل شرکت  کردی 
عظیم  اهتمام  و  مساعی  از  سپاسی  لوح 
سهامی  شرکت  عامل  مدیر  آبادی  بلبل 
همکارانشان  و  گیالن  ای  منطقه  برق 

برق  بهای  مطالبات  وصول  راستای  در 
برتر«  عنوان»شرکت  به کسب  موفق  که 
 ، شد  ای  منطقه  برق  شرکتهای  بین  در 
قدردانی کرد. همچنین عظیم بلبل آبادی 
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای 
گیالن با ارسال نامه های جداگانه ای از 

انصاری،هادی  مجید  خدمات؛  و  تالشها 
و  طاهری  سهیل  برهانی،  رضا  قائمی، 
مریم ابراهیمی در راستای وصول مطالبات 
بهای برق در سال ۹۶ که منجر به کسب 
شرکتهای  بین  در  برتر«  عنوان»شرکت 

برق منطقه ای شد ، قدردانی کرد.

سرمایه گذاری ۱۱۸ میلیارد ریالی 
در تاسیسات صنعت توزیع برق شهرستان شاهرود

الکترونیکی  مالقات  امکان  دادگستری:  کل  رییس 
زندانیان در ایالم فراهم شد

رئیس کل دادگستری ایالم گفت: امکان مالقات زندانیان با خانواده 
های خود در بستر خدمات الکترونیک در استان ایجاد شد.

دکتر علی دهقانی با اعالم این خبر اظهار داشت: در راستای خدمت 
رسانی به آحاد مردم و تکریم ارباب رجوع به دستگاه قضایی استان بویژه 
با  زندانیان  دیدار  امکان  الزم  های  زیرساخت  ایجاد  با  زندانیان،  خانواده 
خانواده های خود از طریق دفاتر خدمات قضایی و به صورت الکترونیکی 

فراهم شده است.
وی افزود: در حال حاضر درصد باالیی از خدمات قضایی از قبیل ابالغ 
اوراق قضایی، ابالغ وقت رسیدگی و برگزاری جلسات دادگاه به صورت 

الکترونیکی انجام می شود.
رئیس کل دادگستری ایالم گفت: با توجه به شرایط کرونایی کشور 
و لزوم پیشگیری از ابتال شهروندان و مراجعین به دادگستری به ویروس 
منحوس کرونا، دستگاه قضایی استان این محدودیت را به فرصت تبدیل 
کرده و با ایجاد زیر ساختهای الزم این امکان را فراهم نموده که خانواده 
های زندانیان بدون مراجعه به زندان و با حضور در دفاتر خدمات قضایی 

و از طریق ارتباط الکترونیکی بتوانند با زندانیان خود دیدار داشته باشند

مدیرکل استاندارد استان ایالم :
انشعاب گازجایگاه غیراستاندارد CNG در ایالم قطع 

شد
مدیرکل استاندارد استان ایالم از قطع انشعاب گاز یک جایگاه عرضه 

غیراستاندارد سوخت CNG در استان خبر داد.
ایالم –مدیرکل استاندارد استان ایالم از قطع انشعاب گاز یک جایگاه 

عرضه غیراستاندارد سوخت CNG در استان خبر داد.
مهناز همتی با اعالم این خبر اظهار کرد: در راستای جلوگیری از بروز 
حوادث احتمالی و ایجاد شرایط ایمن برای خودروها به هنگام سوخت گیری، 

بازرسی مستمر از وضعیت استاندارد جایگاه های سوخت صورت می گیرد.
از  بازدید  در  استاندارد  کارشناسان  گزارش  اساس  بر  افزود:  وی 
یک  گاز  استان،   )CNG( فشرده  طبیعی  گاز  سوخت  عرضه  جایگاه های 
جایگاه عرضه سوخت CNG که به دلیل عدم رعایت الزامات استانداردسازی 
و وضعیت ایمنی در شرایط پرخطر قرار داشت، برای قطع انشعاب گاز به 
شرکت ملی بخش فرآورده های نفتی و شرکت گاز معرفی شد و گاز این 

جایگاه تا برطرف شدن موارد بحرانی قطع شد.
مدیرکل استاندارد ایالم در ادامه با اشاره به اینکه، در حال حاضر بازرسی 
دوره ای از ۷۹ درصد جایگاهای CNG در سطح استان انجام شده و این 
جایگاه ها دارای گواهینامه معتبر بازرسی سالیانه و یا ادواری هستند، افزود: 
یکی از اهداف مهم بازرسی از جایگاه های سوخت CNG، الزام جایگاه ها 
به انجام عملیات بازسازی و نوسازی مخازن سوخت و حفظ و ارتقای سطح 

ایمنی مصرف کنندگان است.
همتی از مصرف کنندگان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل 
در عرضه سوخت از قبیل وجود نشتی، عدم وجود تجهیزات ایمنی، استاندارد 
نبودن شیلنگ و نازل و … موارد را از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ در طول 

شبانه روز به این اداره کل اطالع دهند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان : 
رسیدگی به هزار و ۸۵۷ فقره پرونده تعزیراتی در 

مهر ماه سال جاری 
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از رسیدگی به یک هزار 

و ۸۵۷ فقره پرونده تعزیراتی در مهرماه سال جاری خبر داد . 
و به گفته نعمت اله بیرانوندی در مهر ماه سال جاری یک هزار و ۹۱۹ 
فقره گزارش از سوی دستگاههای ناظر و کاشف به تعزیرات حکومتی در 

استان خوزستان ارسال گردیده است .
وی گفت از این تعداد گزارش ۱۴۳۶ فقره کاال و خدمات ، ۲۸۳ فقره 

قاچاق و ۲۰۰ فقره گزارشات بهداشتی ، دارو و درمان  می باشد .
این  از  فقره   ۷۵۸ و  هزار  یک  به  رسیدگی  بیان  ضمن  بیرانوندی  
گزارشات  تصریح کرد که عدم درج قیمت بیشترین تخلف بوده و پس از 

آن گرانفروشی  می باشد . 
مدیر کل تعزیرات حکومتی در پایان با اشاره به ورود ۱۳ هزار و ۵۷۵ 
فقره گزارش از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه خاطر نشان کرد :   با 
احتساب بخشی از پرونده های سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۶۹ فقره پرونده 
رسیدگی که تعداد یک هزار و ۸۵۷ فقره آن مربوط به مهر ماه ۱۴۰۰ می 

باشد . 
گفتنی است در ابتدای این گفتگو مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان  
با اشاره به ۸ آبان بیست و هفتمین سالگرد سازمان تعزیرات حکومتی این 
مناسبت را به همکاران خدوم خود در سراسر کشور تبریک گفت و از زحمات 
و تالشهای شبانه روزی همکاران خود در استان خوزستان تقدیر و تشکر 
کرد و بر ادامه روند انجام وظیفه مجدانه این مجموعه در جهت تنظیم هر 

چه بهتر بازار و کسب رضایتمندی مردم شریف استان تاکید نمود

ربان افتتاح رسمی ۳امور برق در شرق اصفهان چیده شد 
ربان افتتاح رسمی امور برق شهرستانهای کوهپایه .هرند و ورزنه توسط 
دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی چیده شد 

از حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه های مکمل کشاورزی  این مراسم  در 
،طرحدهای اصالح ساختار شبکه و تاسیسات برقی بازدید به عمل آمد و 
کلنگ بیش از ۴۵ کیلومتر دیگر طرح های مکمل کشاورزی با اعتباری 
بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال توسط دکتر طغیانی و مهندس حمید رضا پیر پیران 
مدیر عامل شرکت در شرق اصفهان به زمین خورد در این طرح بیش از 
پرورش  استخر  و  بوقلمون  پرورش   ، دامداری  های  طرح  متقاضی   ۱۵۰

ماهی منتفع خواهند شد 
در این مراسم مهندس باطنی مدیر برق منطقه ۸ فرایند های مختلف 
برق رسانی و سرعت عمل خدمت رسانی به مردم را برای نماینده مردم 
اتوماسیون  سامانه  عملکرد  سرعت  و  کارایی  خصوص  در  و  داد  توضیح 
.هوشمند سازی شبکه و سامانه سپاد اطالعات در خوری را در اختیار دکتر 

طغیانی قرار داد که مورد توجه ایشان قرار گرفت 
پیر  از خدمات مهندس  نیز  اصفهان  : کشاورزان شرق  است  گفتنی 

پیران تشکر و قدر دانی نمودند

کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل در مخابرات منطقه 
گلستان

  کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل در مخابرات منطقه حمید رضا مسلمی 
با اعالم این خبر افزود : کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل در اولین روز از 
هفته پدافند غیر عامل با هدف آشنایی و باال بردن سطح آگاهی کارکنان 

در این خصوص برگزار شد . 
رئیس اداره حراست مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اهمیت پدافند 
غیر عامل در مواقع بحران ، آشنایی کارکنان بامفاهیم ، اهداف ، اصول 
و مبانی پدافند غیر عامل را از الزامات دانست و گفت : محور پدافند غیر 
عامل آموزش و اطالع رسانی است و توجه به اصل آمادگی و پیشگیری  

تاثیر بسیار زیادی در کاهش آسیب ها دارد.

بازدید دکتر فرشادان نماینده مردم شهرهای سنندج،
 دیواندره و کامیاران از پروژه سامانه انتقال آب سد 

آزاد به تصفیه خانه آب شهر سنندج
دکتر سید مهدی فرشادان نماینده مردم شهرستانهای سنندج، دیواندره 
به تصفیه خانه آب شهر  آزاد  انتقال آب سد  پروژه سامانه  از  کامیاران،  و 

سنندج بازدید کردند.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  آریانژاد  مهندس  بازدید   این  در 
کردستان ومهندس محمد فرهاد معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
آبفا کردستان نیزحضورداشتند ونمایندگان شرکت آب و نیرو کارفرمای پروژه  

گزارشی از چگونگی انتقال و پیشرفت پروژه ارائه دادند.
سامانه انتقال آب از سد آزاد به تصفیه خانه شهر سنندج به طول ۲۷ 
کیلومتر می باشد وبا هدف تامین نیاز آب شرب شهر سنندج و روستاهای 
حاشیه مسیر خط انتقال اجرا می شود. در طرح انتقال مستقیم آب ازسد آزاد 
به تصفیه  خانه آب شهر سنندج با انتقال ۵۷ میلیون مترمکعب آب در سال، 
امکان تأمین آب بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سال افق طرح )۱۴۲۵( به همراه 

نیاز روستاهای میانی مسیر انتقال مهیا می شود.
دکتر سید مهدی فرشادان نماینده مردم سنندج،دیواندره و کامیاران 
خانه  تصفیه  به  قامیش  سراب  روستای  فاضالب  انتقال  پروژه  از  درادامه 
فاضالب سنندج وپروژه احداث تصفیه خانه فاضالب این روستا بازدید کردند.

پروژه انتقال فاضالب روستای سراب قامیش به تصفیه خانه فاضالب 
شهر سنندج شامل احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب و خط انتقال به طول ۱۳ 
کیلومتر است که در ۲ فاز اجرا می شود که کل پروژه پیشرفت مناسبی داشته 

وفاز اول پروژه هم به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
با بهره برداری از فاز نخست این پروژه مشکل ورود فاضالب از روستای 

سراب قامیش به مخزن سد قشالق به طور کامل برطرف خواهد شد.
عالوه بر پروژه هدایت فاضالب روستای سراب قامیش به تصفیه خانه 
فاضالب سنندج، پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب در روستای مذکور نیز 
با ظرفیت تصفیه ۴۱۴ مترمکعب فاضالب در شبانه روز به طور موازی در 

حال اجرا می باشد.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان خبر داد؛
اجرای مرحله نخست هوشمند سازی سامانه آبرسانی 

اصفهان بزرگ
مرحله نخست طرح هوشمندسازی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ،با اتکا 
به ظرفیت داخلی و با استفاده از سامانه یکپارچه تله متری شبکه آبرسانی 

اصفهان بزرگ، عملیاتی شد.
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان گفت:با اجرای 
این طرح، تخصیص آب از سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ بهشهرهای تحت 

پوشش به صورت هوشمند و عادالنه صورت می گیرد.
ناصر اکبری در خصوص چگونگی اجرای این طرح افزود: براساس داده 
های هواشناسی، وضعیت تقویمی،میزان جمعیت، سرانه مصرف، وضعیت 
هیدرولیکی شبکه آب و توپوگرافی منطقه، تخصیص آب از سامانه اصفهان 
بزرگ به شهرهای تحت پوشش به صورت عادالنه و هوشمند انجام می شود. 
وی ادامه داد:  در این طرح پس از در نظر گرفتن  پارامترهای اقلیمی، 
تقویمی و جمعیتی میزان تقاضای آب در هر پهنه تخمین زدهمی شود،سپس 
متناسب با منابع آب در دسترس و با استفاده از حداکثر ظرفیت هیدرولیکی 

شبکه، تخصیص آب به هر انشعاب از خطوط انتقال صورت می گیرد.
وی به زیر ساخت های الزم برای اجرای این پروژه اشاره و تصریح کرد: 
این سامانه در محاسبات و تحلیل های خود از تمام منابع داده ای برخط و 
غیر برخط موجود در شرکت، اعم از اطالعات امور مشترکین، سامانه سپتا، 
اطالعات سامانه ۱۲۲، سامانه تله متری، سامانه پایش فشار و شبکه ایستگاه 

های هواشناسی برخط و ماهواره ای استفاده می کند. 
اکبری با بیان این که بهره مندی تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ 
از سیستم تله متری در اجرای این طرح از اهمیت به سزایی برخوردار بوده 
از  بزرگ  اصفهان  آبرسانی  تاسیسات  مندی  بهره  اکنون  است، گفت: هم 
سامانه تله متری در سطح مناسبی از پایداری و اطمینان پذیری است که 

در اجرای موفق این طرح موثر بوده است. 
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان اعالم کرد: آبفای 
استان اصفهان  تکمیل مراحل طراحی و توسعه بسته نرم افزاری هوشمند را 
به تدریج  برای تمام انشعابات خطوط انتقال سامانه آبرسانی اصفهان بزرگبا 

رعایت الزامات فنی و امنیتی در دستور کار قرار داده است

ایران  حفاری  ملی  ترابری شرکت  کارکنان  مستمر  تالش  با 
محقق شد

تعمیر اساسی موتورهای ۱۱ دستگاه جراثقال ۲۵ تنی 
کاربردی در دستگاه های حفاری شرکت

در  کاربردی  تنی   ۲۵ جراثقال  دستگاه   ۱۱ موتورهای  اساسی  تعمیر 
دستگاه های حفاری شرکت

امید جنوب - با تالش مستمر کارکنان سختکوش ترابری شرکت ملی 
حفاری ایران موتورهای ۱۱ دستگاه جراثقال ۲۵ تنی کاربردی در دستگاه 

های حفاری خشکی شرکت تعمیر اساسی و راه اندازی شد.
به گزارش پایگاه خبری امید جنوب ، به نقل از روابط عمومی شرکت 
ملی حفاری ایران محمد رضا نیل ساز رئیس اداره کل ترابری شرکت در 
این باره توضیح داد: این جراثقال ها مدت ها به علت نقص فنی غیر قابل 
استفاده و برای تامین نیاز دکل ها از خدمات پیمانکاران استفاده به عمل می 
آمد که با اتمام قرارداد آنها شماری از دستگاه های حفاری با چالش کمبود 
جراثقال مواجه شدند. وی گفت: پیرو دستور مدیرعامل و پیگیری مدیریت 
خدمات شرکت و با تخصیص اعتبار الزم، تعمیر و  راه اندازی تعدادی از 

موتورهای جراثقال های ملکی شرکت در دستور کار قرار گرفت.
تعمیرات  کارکنان  شبانه  روزی  تالش   و  همت  با  افزود:  ساز  نیل 
هیدرولیک اداره کل ترابری شرکت  ۱۱ موتور تعمیر و زمینه راه اندازی ۱۱ 
دستگاه جراثقال فراهم گردید که با انتقال آنها به موقعیت استقرار دستگاه 

های حفاری از ایجاد وقفه در کار دکل های شرکت جلوگیری شد.
رئیس اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به تحقق 
این کار ارزشمند در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، اظهار کرد: 
این اقدام با بهره  مندی از توان کارکنان مجرب و کار آزموده و بکارگیری 
ظرفیت های شرکت و کاربست قطعات تولید داخل در کمترین زمان ممکن 

صورت پذیرفت و صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها به دنبال داشت.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون این جراثقال ها در دستگاه های حفاری 
۲۴، ۶۲، ۴۸، ۵۹، ۶۸، ۸۵ و ۸۰  فتح و  سایت بازسازی شرکت بکارگیری 
و در چرخه عملیات قرار دارند، گفت: در زمان حاضر موتور های دو دستگاه 

جراثقال و دو دستگاه لیفتراک نیز در دست  تعمیر می باشد.

پروژه  براي اجراي 6  میلیون ریالي  اعتبار ۷۱۵۵4 
عمراني شهرك صنعتي رستمکال قائم شهر

 به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران، امیني 
قائم شهر در سال  اظهار داشت: شهرک صنعتي رستمکال  بازدید  این  در 
۱۳۸۳ با مساحت ۳۴ هکتار، از هیئت دولت مجوز احداث گرفت و در سال 
آغاز گردید. مدیرعامل شرکت شهرکهاي  نیز عملیات عمراني آن   ۱۳۸۷
صنعتي مازندران گفت: در سال جاري ۶ پروژه عمراني در شهرک صنعتي 
هاي  پروژه  کرد:  تصریح  وي  باشد.  مي  اجرا  درحال  قائم شهر  رستمکال 
عمراني شهرک صنعتي رستمکال قائم شهر شامل هدایت آبهاي سطحي، 
زیرسازي و آسفالت، احداث ساختمان آتش نشاني، تجهیز و ساخت ایستگاه 
پمپاژ مخزن زمیني ۵۰۰ مترمکعبي و تأمین برق ایستگاههاي پمپاژ آب 
بوده که در حال انجام است. امیني اذعان داشت: براي اجراي پروژه هاي 
عمراني شهرک صنعتي رستمکال قائم شهر مجموعًا مبلغ ۷۱۵۵۴ میلیون 
ریال از محل منابع استاني و داخلي شرکت هزینه مي شود. الزم به توضیح 
است، تاکنون با ۷۱ سرمایه گذار در شهرک صنعتي رستمکال قائم شهر عقد 
قرارداد صورت گرفت که تعداد ۳۰ واحد تولیدي با حجم سرمایه گذاري مبلغ 
۴۱۹ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال تعداد ۳۹۹ نفر در این شهرک صنعتي به 

بهره برداري رسیده و درحال فعالیت مي باشند.

فساد  راستای  در  رشت  شهردار 
در  فرآیندها  سازی  شفاف   و  ستیزی 
جهت  در  الزم  دستورات  شهرداری 
هوشمندسازی،  سریعتر  چه  هر  اجرای 
طراحی سامانه های جدید و برنامه جامع 
شهر الکترونیک را صادر کرد.به گزارش 
واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت - شهردار رشت 
امروز دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ اظهار کرد: 
با فساد در بخشها و حوزه های  مبارزه 
مختلف و جمع کردن بسترهای وقوع 
اولویت های  و  برنامه ها  صدر  در  آن 
گرفته  قرار  رشت  شهرداری  کاری 
اشاره  با  علوی  حسین  امیر  است.سید 
به اینکه وی در راستای مبارزه با فساد 
با کسی تعارف ندارد و حتما به صورت 
جزء به جزء بخشها و حوزه های مختلف 

شهرداری را از این حیث کنترل و پایش 
می کند، ابراز داشت: هدف ما خدمت به 
مردم و شهروندان است، بنابراین در کنار 
مصادیق بارز فساد به هیچ عنوان کوتاه 
نخواهم آمد.شهردار رشت به برخی از 
مفاد ابالغیه وزیر کشور در حکم خود 
اشاره کرد و افزود: در این حکم، وزیر 
شفافیت  نظیر  مهمی  موارد  به  کشور 
در فرآیندها، شناخت گلوگاه های فساد 
خیز و مبارزه جدی با عوامل آن تأکید 
ویژه داشتند.علوی تاکیدات نماینده ولی 
فقیه و همچنین استاندار گیالن بر لزوم 
فساد ستیزی در دستگاه ها و سازمانها 
را نیز مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: 
معتقدم با جلوگیری از گلوگاه های فساد 
رضایتمندی مردم به عنوان صاحبان و 
نعمتان شهر رشت حاصل خواهد  ولی  

در  که  اقداماتی  از  برخی  به  شد.وی 
راستای مبارزه با فساد توسط شهرداری 
رشت در همین دو روز اخیر انجام شده 
هر  پیشبرد  و  اجرا  گفت:  و  کرد  اشاره 
چه سریعتر سیاستهای شهر الکترونیک 
و شهرداری الکترونیک در کنار تشکیل 
ارتباطات،  مدیریت  در  سامانه هایی 
مدیریت  امالک،  اداره  فاوا،  سازمان 
مالی ، اداره اموال و نظایر آن در دستور 

کار قرار گرفته است.
نکته  این  ذکر  با  رشت  شهردار   
زودی  به  شده  اشاره  سامانه های  که 
راه اندازی می شوند، اضافه کرد: با توسعه 
شهر الکترونیک عالوه بر جلوگیری از 
مانند  دیگری  مهم  اهداف  فساد،  بروز 
شهر  سمت  به  نیل  و  سازی  شفاف  
با  می شود.علوی  محقق  نیز  هوشمند 

تاکید بر اینکه اجرای دقیق برنامه هایی 
نگاه عدالت گستر  پایدار،  توسعه  مانند 
به اقشار محروم، جلب اعتماد عمومی 
با  کارآمد  شهری  مدیریت  تقویت  و 
ر  بسیا نتیجه  ستیزی  د  فسا تحقق 
ملموس تری خواهد داشت، یادآور شد: 
فساد باعث ناکارآمدی سیستم  می شود 
و در کنار هدررفت منابع و بیت المال، 
نارضایتی عمومی را به بار خواهد آورد.

پست  هر  در  پرسنل  همه  توجه  وی 
فساد  موضوع  به  هستند  که  مقامی  و 
امر  این  دادن  قرار  سرلوحه  و  ستیزی 
فساد  کرد:  عنوان  و  شد  خواستار  را 
جهادی  روحیه  یک  عنوان  به  ستیزی 
باید در همه وجود داشته باشد تا بتوانیم 
با  با مصادیق آن مبارزه و در مقابلش 

قدرت ایستادگی کنیم.

مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ، اولویت اقدامات شهردار رشت

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان، 
صبح روز دوشنبه دهم آبان ماه، با حضور 
سامانه  طریق  از  سمنان،   استانداري  در 
تلفني  پاسخگوي   ۱۱۱ تلفن  »سامد« 

مشترکین گاز استان می باشد.
علیرضا  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان 
به منظور رسیدگي و پاسخگویي به مردم 
شریف استان سمنان در روز دوشنبه دهم 
آبان ماه۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ در 
سامانه سامد ۱۱۱ حضور پیدا خواهد کرد 
و آماده پاسخگویی به شکایات و دریافت 

نظرات و پیشنهادات می باشد. 
سیاست  راستاي  در  سامانه  این 
بستري  یجاد  ا جهت  در  دولت،  هاي 

سویه  دو  ارتباط  برقراري  براي  مناسب 
راه  مردم  و  مسئوالن  بین  تنگاتنگ  و 

اندازي شده است.
استان  گاز  مشترکین  است؛  گفتني 
مردمي  ارتباط  سامانه  طریق  از  سمنان 
دولت )سامد( با ثبت مطالبات خود بصورت 
غیر حضوري مي توانند همزمان با کاهش 
و  مسائل  به  رسیدگي  روند  مراجعات، 
مشکالت خود را تسریع بخشند؛ همچنین 
بین  ارتباطي  پل  عنوان  به  سامانه  این 
مردم و دولت است بدین منظور که مردم 
بتوانند در کوتاهترین زمان و با ساده ترین 
با  را  خود  مشکالت  ممکن  ابزار  و  روش 
مرتبط  پاسخ  و  مطرح  مربوطه  مسئوالن 

را دریافت کنند.

حضور مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان
 در سامانه الکترونیکي مردم و دولت » سامد«

عمومي  روابط  دفتر  گزارش  به 
و  آب  شرکت  همگاني  آموزش  و 
مرکزی  شورای  دبیر  گیالن؛  فاضالب 
ورزش وزارت نیرو در آئین افتتاح این 
سالن ورزشی با تاکید بر همگانی شدن 
ورزش در جامعه گفت: ورزش و امکانات 
قرار  مردم  اختیار همه  در  باید  ورزشی 
گیرد.مالک حسین زاده فقر حرکتی را 
یکی از مشکالت شایع در کشور دانست 
موجب  کرونا  شیوع  متاسفانه  افزود:  و 
بی تحرکی بیشتری در بین مردم شده 

است.وی تغییر سبک زندگی و ورزش 
مستمر را دو راهکار برون رفت از فقر 
حرکتی عنوان کرد و گفت: بسیاری از 
مشکالت و نامالیماتی که در ما وجود 

دارد با ورزش برطرف می شود.
مجوز  بالغ  ا ز  ا ه  د ا ز حسین 
اساس  بر  ورزشی  اماکن  بازگشایی 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  دستورالعمل 
جاری  سال  پایان  تا  گفت:  و  داد  خبر 
در  نیز  نیرو  وزارت  ورزشی  مسابقات 
شود. می  برگزار  مختلف  های  رشته 

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
انسانی  نیروی  سخنانی  در  نیز  گیالن 
دانست  شرکت  این  اصلی  سرمایه  را 
و گفت: ورزش عامل سالمتی جسم و 
روح است و تمام تالش ما در شرکت 
آب و فاضالب استان آماده سازی این 
مجموعه ورزشی جهت تقویت روحیه و 
ایجاد نشاط و همدلی بین کارکنان بود. 
سید محسن حسینی افزود: این مجموعه 
ورزشی از دو بخش چمن مصنوعی و 
است  شده  تشکیل  منظوره  چند  سالن 

که چمن مصنوعی در بهمن ماه سال 
گذشته به بهره برداری رسید.وی با اشاره 
به اینکه سالن ورزشی این مجموعه نیز 
بود،  افتتاح  آماده  امسال  ماه  مرداد  در 
گفت: به دلیل شروع موج پنجم کرونا در 
همین ایام و تعطیل شدن فعالیت های 
ورزشی، با هماهنگی های صورت گرفته 
بین شرکت آب و فاضالب و دانشگاه 
ورزشی  سالن  گیالن،  پزشکی  علوم 
همکاران  واکسیناسیون  جهت  شرکت 

و خانواده هایشان آماده و تجهیز شد.

سالن ورزشی چند منظوره شرکت آب و فاضالب استان گیالن 
به بهره برداری رسید

با هدف فرهنگ سازی در زمینه 
برگزاری جشنواره  آب،  بهینه  مصرف 
و همایش ها در فضای مجازی تفاهم 
نامه فی مابین شرکت آب و فاضالب 
استان  مسکن  بانک  و  بوشهر  استان 

شد. منعقد  بوشهر 
و  ب  آ کت  شر مل  عا یر  مد
آیین  این  در  بوشهر  استان  فاضالب 
با بیان اینکه مصرف بهینه و مدیریت 
سازی  فرهنگ  نیازمند  آب  مصرف 
بهینه  مصرف   : داشت  اظهار  است 
آب نیازمند فراهم شدن بستر فرهنگی 
ترویج  به  باید  بستر  این  در  است، 
که  پرداخت  بهینه  مصرف  الگوهای 
در این راستا دانش آموزان نقش مهم 

و ویژه ای دارند.
ره  شا ا با  حمزه پور  لحمید  عبدا
مسکن  بانک  با  تفاهم نامه  انعقاد  به 
راستای  در  نامه  تفاهم  این  افزود: 
فرهنگی  آموزشی،  برنامه های  اجرا 
و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی ها 
صرفه  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  برای 
آب  مصرف  الگوی  اصالح  و  جویی 

منعقد شده است .
آب  بیشتر  ینکه  ا بیان  با  وی 
کوثر  سد  از  بوشهر  استان  مصرفی 
و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
نشان  خاطر  می شود  تامین  کازرون 
استان  آب  منابع  افزایش  برای  کرد: 

دستور  در  آب شیرین کن  طرح  بوشهر 
آب  تامین  هزینه  که  گرفته  قرار  کار 
چند  دریا  آب  شیرین سازی  طریق  از 

برابر دیگر منابع است.
توجه  ز  ا نی  قدردا با  حمزه پور 
بانک مسکن در راستای مسئولیت های 
مدیریت  فرهنگ  ترویج  در  اجتماعی 
با  می رود  مید  ا گفت:  آب  مصرف 

تکمیل طرح های در دست اجرا مشکل 
تامین آب استان برطرف شود.

مدیرشعب  زاده  دهداری  مرتضی 
این  استان بوشهر گفت:  بانک مسکن 
که  است  هایی  دستگاه  از  یکی  بانک 
مسئولیت  عرصه  در  کامل  به صورت 
اجتماعی و به ویژه فرهنگ سازی در 
مدیریت مصرف آب شرب همکاری الزم 

با آب و فاضالب دارد که امید می رود 
و  جشنواره ها  برپایی  در  مشارکت  با 
همایش ها زمینه ترویج فرهنگ مصرف 
https://abfa-.بهینه آب فراهم شود
bushehr.ir/page-default/
tool_/G۱-۲۴۱۷/news/۰/FA
news_sample_default_

/block۱۷۳

انعقاد تفاهم نامه فی مابین شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
 و بانک مسکن استان بوشهر



5 یسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1870- سه شنبه 11 آبان 1400 شگر د گر
لوکس ترین قطارهای جهان کدامند؟

گردشگری سالمت چیست و چرا باید آن را 
امتحان کنیم؟

گردشکری سالمت، سفریست که برای تمدد اعصاب، درمان یا سالمتی 
انجام می شود. در این نوع سفرها گردشگران از سالن های ماساژ، غذاهای 
سالم و در کل هر نوع تجربه ای که برای سالمتی فرد توصیه می شود، 
استفاده می کنند. در این نوع سفرها عالوه بر سالمت جسم، سالمتی روح 
افراد هم مهم هست و برای این مورد نیز سرگرمی ها و تفریحاتی در نظر 

گرفته شده است.
در سفرهای که با هدف سالمتی انجام می شود، اصوال گردشگران 
به مکان های سر می زنند که غذاها و فعالیت های آنجا تاثیر مثبتی بر 
سالمتی آنها بگذارد مانند چشمه های آب گرم و راه رفتن یا دراز کشیدن 
در این چشمه ها توسط بسیاری از پزشکان برای درمان های انواع بیماری 
های پوستی و عضالنی توصیه می شود. همچنین در این نوع سفر به افراد 
آموزش های در مورد مراقبت از خود داده می شود تا در خانه نیز این روش 

ها را انجام دهند مانند رژیم ها غذایی خاص.

پذیرش مفاهیم گردشگری سالمت
 پذیرفتن نقص: سفرهای که با هدف سالمتی انجام می شود، یک تفریح 
سالم به شما در مراقبت از خودتان کمک کند. این نوع سفرها مشکالت و 
موانع بسیاری مواجه هستند از جمله عدم برنامه ریزی درست در مقاصد 
را  بهداشتی  موارد  اصوال  که  شلوغ  گرم  آب  های  چشمه  مانند  سالمتی. 

رعایت نمی کنند.
واقع بین باشید: فراموش نکنید که شما فقط مدت کوتاهی در سفر 
هستید که تنها هدف این سفر بهبود سالمتی شماست و با اتمام این سفر، 
برنامه عادی شما ادامه خواهد داشت. بنابراین با این تصور که با یکبار رفتن 
به سالن اسپا یا ماساژ در بهترین سالن های ماساژ در دنیا تا آخر عمر سالم 

خواهید بود، نباشید. واقع بین باشید.
 نگرش: مثبت نگاه کنید. هر چقدر به اطراف خود با نگاه مثبت تری 
باعث می شود که در زندگی  این  آرام تر خواهد و  نگاه کنید، ذهن شما 

خود صبورتر باشید.
قدردانی:  از خودتان بابت چیزهای که دارید سپاسگذار باشید. قدردانی 

از خود باعث می شود اتفاقات خوب شما را دنبال کنند.
 

فرصتی برای تغذیه بدن، ذهن و روح شما
در سفرهای با هدف سالمتی، این فرصت را دارید که سبک های سالم 
آشپزی را تجربه کنید )مانند تجربه خوردن غذاهای آب پز که جزو سالم 
ترین سبک آشپزی می باشد(. در این سفرها شما یاد میگیرید که سالمتی 
از طعم لذیذ غذاها مهم تر هستند. همچنین متخصصان تغذیه به شما یاد 
می دهند که روح و جسم شما به طور متعادل نیاز به رژیم دارند و داشتن 
یک رژیم غذایی برای سالمتی کافی نیست )روحتان را فراموش نکنید(. 
در این نوع سفرها مواد اولیه ی اکثر غذاها از مزارع تهیه می شوند که این 

مواد به صورت ارگانیک تهیه می شوند.

 
 فرصتی برای تحرک فیزیکی

یا  آرامش  برای  توانید تمریناتی  با هدف سالمتی می   در سفری 
طبیعت  در  را  خود  تمرینات  و  ها  فعالیت  باشید.  داشته  اعصاب  تمدد 
از  باشد.  شما  سفر  بخش  بهترین  تواند  می  بخش  این  و  دهید  انجام 
ورزش های افزایش آدرنالین مانند قایق سواری روی آب های خروشان 
بعد  ببرید.  لذت  غیره  و  سواری  موج  غواصی،  الین،  زیپ  )رفتینگ(، 
آرامش عمیقی ست  بعد  مرحله  آدرنالین،  ترشح  با  ماجراجویی های  از 
که ایجاد می شود. به هتل یا محل اقامتتان بروید و در آرامش کامل 
دوچرخه  از  فیزیکی  تحرک  برای  میتوانند  سالمندان  کنید.  استراحت 

ببرند. لذت  سواری 
 

 کسب تجربه های منحصر به فرد در زادگاه پیدایش آنها
ایجاد کنید.  به فرد  برای خود تجربه ی منحصر  این سفرهای،   در 
بهتر است هر تجربه در جایی که شروع است تجربه کنید تا از بهترین نوع 
آن لذت ببرید. برای مثال اگر به یوگا عالقه دارید و می خواید این تجربه 
را داشته باشید به هند سفر کنید. هند جایی است که یوگا در آنجا شروع 

شده است و حال ایده آل ترین سالن ها یوگا را می توانید در هند ببینید.
 

لذت بردن از خدماتی برای کمک به شما برای استراحت و خواب کامل
یکی از مهمترین هدف های گردشگری سالمت کمک به شما برای 
خواب آرام در طول شب است. معروفترین مقاصد گردشگری سالمت برای 
این کار از درمان های اسپا یا ماساژ استفاده می کنند. با این روش ذهن 
شما در آرامش فرو می رود و می توانید خوابی عمیق و آرام را تجربه کنید. 
یا  تنفسی  یا روش های  مدیتیشن  از روش های  مقاصد  برخی  همچنین 

تکنیک ها دیگر برای تجربه خواب آرام استفاده می کنند.
 

فرصتی برای انتخاب خدماتی مناسب خود
در سفرهای با هدف سالمتی، می توانید از بین فعالیت های مختلف 
یکی را که مورد عالقه شماست انتخاب کنید؛ مانند استفاده از سالن های 

اسپا یا ماساژ، تورهای آشپزی، چشمه های آبگرم و غیره.
 

قرار گرفتن برنامه های پزشکی در بسته های سالمت
در برخی از مقصاصد گردشگری سالمت، در برنامه سفر شما آزمایش 
های پزشکی مختلف به شما پیشنهاد می شود. یا تست های از شما گرفته 
میشود که متناسب با این تست ها، رژیم های غذایی مناسب به شما ارائه 
می شود. جدا از این توضیه ها می توانید در کارگاه های پزشکی یا کالسهای 

تناسب اندام شرکت کنید و بیش از پیش مراقب خودتان باشید. 

سوگند رام

ت
الم

س
له
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  در ایـن مطلـب بـه معرفـی ۱۲ 
مـورد از رویایـی تریـن و لوکـس ترین 
قطارهـای جهان می پردازیم که سـفر 
بـا آن ها بـدون تردید یکـی از بهترین 

تجـارب زندگـی هر فرد اسـت.
در دهـه ۷۰ میـالدی، سـفرنامه 
 Paul Theroux ،نویس آمریکایی
تصمیـم گرفت ماموریتـی بزرگ انجام 
داده و از انگلسـتان تـا آسـیا را بـا قطار 
سـفر کند. وی این سـفر طوالنی را در 
 The Great قالـب کتابـی بـه نـام
Railway Bazaar کـه به یکی 
از جذاب ترین کتاب های نوشـته شـده 
دربـاره قطارها نیز تبدیل شـد، به چاپ 

رسـاند. وی در این کتاب نوشـته:
اگـر یـک قطـار بـه انـدازه کافی 
بـزرگ و راحـت باشـد، دیگـر نیازی به 
مقصد نخواهید داشـت. تنها نشستن بر 
یـک صندلی در گوشـه قطار کافیسـت 
تـا تبدیل به مسـافری شـوید که هرگز 
احسـاس نمـی کند قرار بـوده نهایتا به 

مقصدی برسـد!

 Cruise Train Seven -۱
Stars، ژاپن

 Cruise Train Seven  
Stars کـه معمـوال از آن بـه عنـوان 
لوکـس تریـن قطـار جهـان یـاد مـی 
شـود، نوعـی لوکس بـودن قدیمی را با 
قطـاری پیشـرفته به لحـاظ تکنولوژی 
تلفیق کرده اسـت. ایـن قطار همچنین 
اولیـن قطار الکچری تخـت خواب دار 
کشـور ژاپن بوده و در سـال ۲۰۱۳ آغاز 

بـه کار کرده اسـت.
مسـافران ایـن قطـار کـه دارای 
تورهـای ۲ و ۴ روزه در اطـراف جزیـره 
کیوشـو اسـت، مـی تواننـد از گشـت و 
گـذار در کوهسـتان و دریا لـذت ببرند. 
بـا ایـن وجـود مسـافران بایـد اطـالع 
داشـته باشـند کـه رزرو تورهـای ایـن 
قطار به سـادگی سـایر قطارها نیسـت؛ 
زیـرا ظرفیـت آن تنهـا ۲۸ نفـر بوده و 
تقاضـا بـرای صندلـی هـای آن بسـیار 
تقاضاکننـدگان  بنابرایـن  اسـت،  زیـاد 
بایـد وارد یـک قرعـه کشـی شـوند و 
نهایتـا برنـدگان ایـن قرعه کشـی می 
تواننـد بلیط های خـود را دریافت کنند.

Venice Simplon-  -۲
اروپـا  ،Orient-Express

Venice Simplon- قطـار 
Orient-Express بـدون تردید 
یـک قطـار افسـانه ای اسـت. حرکـت 
ایـن قطـار از لنـدن آغـاز شـده و بـه 
ونیـز ختـم مـی شـود؛ طی این مسـیر 
نیـز قطار در پاریـس و ورونا توقف می 
کنـد. واگـن های ایـن قطار به سـبک 
آرت دکـو تزئیـن شـده و زرق و برقـی 

قدیمـی و جـذاب ایجـاد کـرده اند.
بسـیار  غذاهـای  قطـار  ایـن  در 
متنـوع و جالبـی نیـز سـرو می شـوند؛ 
هـای  گوجـه  تـا  گرفتـه  البسـتر  از 
Venice Simplon- سـوخاری! 

Orient-Express نیز بی تردید 
یکـی دیگـر از لوکس تریـن قطارهای 

اسـت. جهان 

 Belmond  Royal  -۳
تلند اسـکا  ،Scotsman

 B e l m o n d  R o y a l
کنـد  نسـبتا  قطـاری   Scotsman
بـوده کـه بـا سـفر کـردن در آن، مـی 
تـوان دریاچه ها، قلعه ها و روسـتاهای 
اسـکاتلند را دیـد. از آن جـا کـه ایـن 
قطـار در ارتفاعـات حرکـت مـی کنـد، 
فضـای داخلی آن ممکن اسـت بسـیار 
سـرد شـود. بـا ایـن حـال آن چـه این 
تریـن  لوکـس  از  یکـی  بـه  را  قطـار 
قطارهـای جهـان تبدیل کرده، اسـپای 
مخصـوص آن بـوده که مسـافران می 
تواننـد ماسـاژهای مختلفـی را در ایـن 

اسـپا تجربـه کننـد.

آفریقـای   ،Rovos Rail  -۴
بی جنو

بـا   Rovos Rail مسـافران   
طـی کـردن مسـیری بیـن پرتوریـا و 
کیـپ تـاون، از تماشـای مناظـر متنوع 
و بـی نظیـری لـذت خواهند بـرد. این 
گشـت و گـذار سـه روزه شـامل بازدید 
از محیط هـای طبیعی جذابی همچون 
و صحـرای  هایولـد  هـای  زار  چمـن 
عظیـم کارو مـی شـود. ایـن مناظـر از 
بالکـن های جذاب واگن مشـاهده این 
قطـار بسـیار تماشـایی هسـتند. در این 
قطـار همچنیـن مبلمان بسـیار لوکس 
و زیبـا و تهویـه هوای کامـال مطبوعی 

وجـود دارد.

 Belmond Andean  -۵
پـرو  ،Explorer

 حدود ۶۰۰ سـال پیش، سیسـتم 
شـاهکار  یـک  اینکاهـا  هـای  جـاده 
مهندسـی محسـوب مـی شـد. اینکاها 
هـزار   ۴۰ مسـیری  پیمـودن  بـرای 
مـی  اسـتفاده  الماهـا  از  کیلومتـری 
کردنـد یـا تمـام مسـیر را پیـاده مـی 
رفتنـد! امـروزه مسـافران مـی تواننـد 
ایـن مسـیر را بـا یکی از لوکـس ترین 

 Belmond قطارهـای جهان یعنـی
Andean Explorer طی کنند.
مسـیر این قطار از پایتخت تاریخی 

کوسـکو آغـاز شـده و از تپـه هـای آند و 
دریاچـه تیتیکاکا عبور مـی کند. به علت 
مرتفـع بـودن شـهر پرو، ایـن قطار یکی 

از مرتفـع تریـن قطارهای جهـان نیز به 
شـمار مـی رود. داخـل ایـن قطـار نیز با 
گل هـای محلـی و پرده های طـرح دار 

پرویی آراسـته شـده است.

 M a h a r a j a s  -۶

هنـد  ،E x p r e s s
 دالیـل متعددی بـرای قرارگیری 
در   Maharajas Express
فهرسـت لوکس ترین قطارهای جهان 
وجـود دارد. هـر واگن ایـن قطار دارای 
یـک خدمتکار شـخصی بـوده و در هر 
ایسـتگاه، مراسـم خـوش آمـد گویـی 
بـرای مسـافران تـازه برگزار می شـود. 
تـور ۸ روزه “میـراث هنـد” از محبوب 
تریـن شـهرهای هنـد از جملـه بمبئی، 
اودی پـور، جوداپـور، جایپـور، آگـرا و 

دهلـی گـذر مـی کند.

 The Presidential  -۷
پرتغـال  ،Train

 دره دورو در پرتغـال مدتی اسـت 
کـه به یکـی از مراکز مشـهور غذاهای 
بیـن المللـی بـدل شـده اسـت. قطـار 
 The Presidential Train
تعـدادی از بهترین آشـپزهای جهان را 
گـرد هـم آورده تا غذاهـای بی نظیری 
تهیـه  قطـار  ایـن  بـرای مسـافران  را 
کننـد. مسـافران ایـن قطار مـی توانند 
در کابیـن هـای خصوصـی اسـتراحت 
کـرده و منتظر سـرو غذایشـان باشـند.

The Ghan -۸، استرالیا
 The Ghan یکـی دیگـر از 
لوکـس تریـن قطارهـای جهان اسـت 
کـه مسـافران را بـه یک سـفر ۴ روزه، 
از داریـن بـه آدالید می بـرد. این قطار 
از سـال ۱۹۲۴ مشـغول بـه کار اسـت؛ 
امـا از آن زمـان تاکنـون مـدرن تـر و 
لوکـس تـر شـده اسـت. غذاهـای این 
قطـار شـامل غذاهـای محلـی و ارزان 
تـر مانند گوشـت کانگـورو و غذاهایی 
مخصـوص سـطح وی آی پـی و رزرو 

شـده اسـت که گـران تر هسـتند.

The Canadian -۹، کانادا
کانـادای  دل  در  گـرم  سـفری   
بسـیار سـرد برای هر مسـافری جذاب 
اسـت. قطار The Canadian که 
یکـی دیگـر از لوکس تریـن قطارهای 
جهان محسـوب می شـود، بـه خدمات 
رسـانی در سـطح این کشـور، از تورنتو 
تـا ونکـوور مشـغول اسـت. اگـر از این 
روز   ۴ سـفرتان  نشـوید،  پیـاده  قطـار 

کامـل طـول خواهد کشـید.
مسـافران  قطـار  ایـن  مسـیر  در 
آبشـارها، شـهرهای کوچـک و زیبـا و 
کوهسـتان راکـی را مشـاهده خواهنـد 
کـرد. سـفر در زمسـتان بـا ایـن قطـار 
نیـز فرصـت تماشـای مناظر بـی نظیر 
برفـی را بـرای مسـافران فراهـم مـی 
آورد. این قطار دارای سـطح بندی بوده 
و مـی توان بـرای رزرو آن، گزینه های 

اقتصـادی تـری را نیـز انتخـاب کرد.

 T h e  -۱ ۰
 Transcantabrico Gran

نیا سـپا ا  ،L u j o
 T h e ر  قطـا  
 Transcantabrico Gran
Lujo ویـژه مسـافرانی اسـت که در 
عـالوه بـر الکچـری بـودن، بـه تاریخ 
نیـز عالقـه مند هسـتند. چهـار عدد از 
واگـن هـای این قطـار متعلق به سـال 
۱۹۲۳ هسـتند. ایـن قطـار بـه گونـه 
ای تزئیـن شـده کـه یـادآور تاریخچـه 
صدسـاله آن باشد. مسـافران این قطار 
از تماشـای تعـدادی از بهتریـن مناظـر 
بـرد. خواهنـد  لـذت  اسـپانیا،  کشـور 

سـواحل  سـمت  از  قطـار  ایـن 
شـمالی اسـپانیا آغـاز بـه حرکـت مـی 
کنـد. تجربـه سـفر ۷ روزه بـا این قطار 
بـه قدری لذت بخش اسـت کـه آن را 
در فهرسـت لوکـس تریـن قطارهـای 

جهـان جـای داده اسـت.

 Golden  Eagle  -۱۱
 ،Trans-Siberian Express

روسـیه
 Trans-Siberian قطـار   
سـال   ۱۰۰ از  بیـش   Express
قدمـت دارد. ایـن قطـار از مسـکو بـه 
سـواحل  در  وسـتوک  والدی  سـمت 
شـرقی روسـیه و یـا بالعکـس حرکـت 
می کند. در طی این مسـیر، مسـافران 
مـی تواننـد کالس هـای زبان روسـی 
بگذارننـد، بـه پیانـو نـوازی زنده گوش 
دهند و یا تنها وقتشـان را به اسـتراحت 
اختصـاص دهند. سـفر بـا این قطار ۱۵ 

روز بـه طـول مـی انجامد.

 E a s t e r n  &  -۱ ۲
آسـیا  ،Oriental Express

 Eastern قطار بسـیار لوکس 
از   & Oriental Express
بهتریـن  از  تعـدادی  در   ۱۹۹۳ سـال 
شـهرهای آسـیا از جملـه کواالالمپور، 
کـرده  توقـف  سـنگاپور  و  بانکـوک 
اسـت. طراحـی داخلـی ایـن قطـار از 
 Shanghai Express فیلـم 
)محصـول سـال ۱۹۳۲( الهـام گرفتـه 
ایـن  اسـت. تجربـه حضـور در  شـده 
قطـار بسـیار لوکس، می توانـد یکی از 
بهتریـن و منحصـر به فردترین تجارب 

زندگـی هـر فـرد باشـد.



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1870- سه شنبه 11 آبان 61400 ورزش دنیای 

تغییر و تحول در فدراسیون بدنسازی

ظهر روز دوشنبه ۱۰ آبان ماه در ساختمان مشترک امور فدراسیونها جلسه تودیع 
و معارفه برگزار شد اما اینبار بنا به دالیلی که به شرح آن خواهیم پرداخت از اهمبت 

ویژه ای برخوردار بود.
انتصاب حائز اهمیت اول انتخاب دکتر کاوه درودی به عنوان رئیس کمیته تازه 
تاسیس حرفه ایها در فدراسیون بدنسازی بود ،و نوید حمایت فدراسیون از طریق این 
کمیته از ورزشکاران حرفه ای رشته های زیر مجموعه خودش بود تا از این پس کمتر 

شاهد عدم صدور ویزا و مشکالتی از این دست باشیم.
انتصاب دوم برای دکتر ناصر امیری رقم خورد و او به عنوان سرپرست دبیری 
فدراسیون انتخاب گردید تا با تجربه هایی متفاوت به عنوان دبیر به ادامه فعالیت بپردازد.

انتصاب سوم متعلق به یکی از منتقدان همیشگی فدراسیون بدنسازیست ، دکتر 
پژمان فزونخواه  به عنوان  سرپرست انجمن بدنسازی و شیوه های نوین تمرینی در 

فدراسیون بدنسازی منصوب شد .
و در آخر کمیته انضباطی این فدراسیون نیز سرپرست جدید خود را شناخت، محمد 
دیو ساالر از قضات با سابقه قوه قضائیه بر مسند ریاست کمیته انضباطی تکیه زد تا 
چهارگانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تکمیل شود،باید دید که با این تغییر و 

تحوالت ضرب آهنگ عملکرد فدراسیون چگونه خواهد بود 

مردان  قویترین  مسابقات  دوره  پانزدهمین  میزبان  صفادشت 
باشگاههای کشور 

به گزارش خبرنپار ما این مسابقات در سه وزن ۸۰-، ۹۵- و ۱۰۵- کیلوگرم برگزار 
طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ آبان ماه به میزبانی صفادشت برگزار خواهد شد.

بابک غصبانی در گفتگو با خبرنگار ما در این خصوص گفت، پانزدهمین دوره 
مسابقات قویترین مردان باشگاه های کشور تحت عنوان جام عبداله فالحتی از ۲۶ تا 
۲۸ آبان در صفادشت استان تهران و در دسته های وزنی ۸۰- کیلوگرم، ۹۵- کیلوگرم 
و ۱۰۵- کیلوگرم برگزار خواهد شد.وی که سرپرست برگزاری مسابقات قوی ترین 
مردان است درباره مدارک مورد نیاز ورزشکاران برای حضور در این رقابتها تصریح 
 PCR کرد: داشتن کارت عضویت در سامانه ملی بدنسازی و پرورش اندام، تست
که از تاریخ آن ۴۸ ساعت نگذشته باشد، معرفی نامه هیات استانی، بیمه ورزشی و 
فیش واریزی بابت ورودیه مدارکی است که هر ورزشکار باید برای ثبت نام داشته باشد.

وی درباره زمان وزن کشی و میزان ارفاق برای اوزان مختلف گفت: وزن کشی 
مسابقات جوانان از ساعت ۸ تا ۱۰ روز ۲۵ آبان و بزرگساالن در روز ۲۶ آبان برگزار 
خواهد شد و هنگام وزن کشی داشتن ID کارت مسابقات الزامی است. ناگفته نماند 
که منظور از رده جوانان متولدین قبل از ماه شهریور ۱۳۷۸ هستند. در وزن کشی، 

ارفاق وزن یک کیلوگرم خواهد بود.
غصبانی در رابطه با نحوه امتیازدهی تیمی و انفرادی این رقابتها خاطرنشان 
کرد: بعد از انجام مرحله مقدماتی در رده بزرگساالن تعداد ۸ نفر و در رده جوانان تعداد 
۶ نفر به فینال مسابقات راه پیدا خواهند کرد. در پایان به ورزشکاران برتر رتبه اول 
تا سوم، حکم قهرمانی و مدال اهداء خواهد شد و تیم های اول تا سوم حکم تیمی 

دریافت خواهند کرد.

نفرات و تیم های برتر نخستین دوره مسابقات پاورلیفتینگ بانوان 
قهرمانی کشور در یاسوج مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی،در پایان 
بانوان کشور در یاسوج، نفرات برتر  نخستین رقابتهای دوره پاورلیفتینگ قهرمانی 
اوزان ۶۳ کیلوگرم، ۶۹ کیلوگرم و ۷۳ کیلوگرم در رده های سنی نوجوانان، نوجوانان، 

بزرگساالن و پیشکسوتان نیز مشخص شدند.
نفرات برتر اوزان مختلف به شرح زیر هستند:

 ۶۳ کیلوگرم نوجوانان
۱-لیال شیرخانی) تهران(؛ ۳۲۰ کیلوگرم

۲-فاطمه رمضانی) مازندران(؛ ۲۲۷.۵ کیلوگرم
۳-زهرا یداللهی) چهارمحال و بختیاری(؛ ۲۰۸ کیلوگرم

۶۹ کیلوگرم بزرگساالن
۱-مهال قهرمانی) زنجان(؛ ۳۸۵ کیلوگرم
۲-لیال رشیدی) خوزستان(؛ ۳۴۵ کیلوگرم

۳-زینب معصومی) مرکزی(؛ ۳۳۲.۵ کیلوگرم
۶۹ کیلوگرم مستر یک

۱-مرضیه زینعلی) تهران(؛ ۳۴۲.۵ کیلوگرم
۲-فاطمه اسدی پور) گلستان(؛ ۲۸۰ کیلوگرم

۳-شوکت ساالری) خوزستان(؛ ۲۷۷.۵ کیلوگرم
۶۹ کیلوگرم مستر دو

۲-زهرا آزمایش) خراسان(؛ ۲۶۰ کیلوگرم
۷۶ کیلوگرم نوجوانان

۱-بهار بدیعی) سیستان و بلوچستان(؛ ۳۴۰ کیلوگرم
۲-فائزه اسماعیلی) آذربایجان شرقی(؛ ۲۹۰ کیلوگرم

۳-مائده هادیان) اصفهان(؛ ۲۸۵ کیلوگرم
۷۶ کیلوگرم جوانان

۱-مرضیه فرهمندی) کردستان(؛ ۳۰۰ کیلوگرم
۲-مژگان سبکتگین)اصفهان(؛ ۲۷۲.۵ کیلوگرم

۳- زینب جمشیدیان) اصفهان(؛ ۲۶۷.۵ کیلوگرم
۷۶ کیلوگرم مستر یک

۱-گلبهار غالم ویسی) کردستان(؛ ۳۸۰ کیلوگرم
۲-گلستان بهامین) یاسوج(؛ ۲۰۰ کیلوگرم

۳-ماهتاب ایموری) کهگیلویه و بویراحمد(؛ ۱۸۰ کیلوگرم
۷۶ کیلوگرم مستر دو

۱-ناهید رضائیان پور) فارس(؛ ۱۷۰ کیلوگرم
گفتنی است؛ نخستین دوره رقابت های پاورلیفتینگ بانوان قهرمانی کشور طی 
روزهای ۵ تا ۸ آبان ماه به میزبانی شهر یاسوج و با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت کننده 

از ۲۶ استان برگزار شد.

ترکیب جهانی تیم ملی تکواندوی زنان معرفی شد
مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو زنان به منظور حضور در رقابت های آزاد قهرمانی 

جهان )G۴( برگزار و نفرات اعزامی به این رویداد مشخص شدند.
اولین دوره مسابقات آزاد قهرمانی جهان تکواندو زنان ۲۰۲۱ در روزهای چهارم تا 

ششم آذرماه )۲۵ تا ۲۷ نوامبر( به میزبانی »ریاض« عربستان برگزار می شود.
برهمین اساس مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو زنان، امروز )دوشنبه - دهم آبان 
ماه( با حضور مدال آوران طالیی سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی جام فجر و 
سومین دوره رقابت های بین المللی آزاد آسیا، مدال آوران بیست و چهارمین دوره مسابقات 
قهرمانی آسیا و منتخبین کمیته فنی برگزار و نفرات اعزامی به این رویداد مشخص شدند.

با اعالم سازمان تیم های ملی، سعیده نصیری )وزن ۴۶- کیلوگرم(، غزل سلطانی 
)وزن ۴۹- کیلوگرم(، ناهید کیانی )وزن ۵۳- کیلوگرم(، زهرا شیدایی )وزن ۵۷- کیلوگرم(، 
نرگس میرنوراللهی )وزن ۶۲- کیلوگرم(، کوثر اساسه )وزن ۶۷- کیلوگرم( و ملیکا 
میرحسینی )وزن ۷۳- کیلوگرم( هوگوپوشانی هستند که جواز حضور در این رویداد را بدست 

آوردند؛ تکلیف تکواندوکار اعزامی وزن ۷۳+ کیلوگرم هفته آینده مشخص خواهد شد.

از حضور در پاریس لذت می بریم؛
مسی: هرگز کسی از من نخواست رایگان بازی کنم

لیونل مسی، ستاره پاری سن ژرمن، در مصاحبه جدیدش مسائل تازه ای را درباره 
جدایی از بارسلونا مطرح کرده است.

مسی تابستان امسال و پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به دلیل بحران 
مالی شدید بارسلونا از این باشگاه جدا شد و تصمیم گرفت به پاری سن ژرمن بپیوندد.
پس از جدایی این فوق ستاره آرژانتینی صحبت های بسیاری درباره شرایط به وجود 
آمده در روزهای پایانی حضور او در نوکمپ از سوی مدیران سابق و فعلی این باشگاه و 
همچنین سایر افراد نزدیک به بارسا مطرح شد اما مسی باالخره پس از چندین ماه در 

گفتگو با اسپورت درباره این مسائل صحبت کرده که در زیر می خوانیم.
از بارسلونا به پاریس. از نوکمپ به پارک دو پرنس. عجب تغییری، درست است؟
واقعیت همین است. همانطور که پیش از این گفتم، این تغییر بزرگی بود که 
من تصورش را نمی کردم. خوشبختانه با شرایط اینجا سازگار شدم، فرزندانم به مدرسه 

می روند و ما کم و بیش به کارهای روزانه عادت کردیم و خوشحالیم.
دو ماه از زمان جدایی تو از بارسلونا گذشت. به این موضوع عادت کرده ای؟

بله، تا چند وقت قبل وقتی بازی ها را تماشا می کردم یا اتفاقاتی را از نوکمپ و 
افراد حاضر در آن به خاطر می آوردم، حس عجیبی داشتم. اما همانطور که گفتم حاال 
آرامتر هستم و تسلط بیشتری بر همه چیز دارم. به چیزهایی که در اینجا دارم و اتفاقاتی 
که در سطح ورزشی و خانوادگی در پیش است فکر می کنم. ما همچنین از حضور در 
این شهر لذت می بریم چون علیرغم آب و هوای سردش، شهری عالی است. ما خوش 
شانس هستیم که تجربه حضور در این هوای سرد و بارانی را هم داریم و در مجموع 

خوشحالیم. واقعیت این است.
الپورتا می گوید فکر کرده که تو حاضری به صورت رایگان برای بارسا بازی کنی، 

آیا اگر او چنین درخواستی را مطرح می  کرد تو می پذیرفتی؟
واقعیت این است که من تمام تالشم را برای ماندن انجام دادم اما هرگز کسی 
از من نخواست رایگان بازی کنم. از من خواسته شد ۵۰ درصد دستمزدم را کاهش 
دهم و من بدون هیچ مشکلی این کار را انجام دادم. ما قصد کمک بیشتر به باشگاه را 
داشتیم. تمایل من و خانواده ام به ادامه حضور در بارسلونا بود. هیچکس از من نخواست 
رایگان بازی کنم اما در عین حال از نظر من مطرح کردن چنین صحبت هایی از سوی 
او درست نیست. آنها من را آزار دادند چون فکر می کنم نیازی نبود چنین مسائلی مطرح 
شود. مطرح کردن این صحبت ها باعث ایجاد تردیدهایی در بین هواداران می شود که 

فکر می کنم در شان من نیست.
بارسلونا  به  برسد  پایان  به  از دو فصل  با پی اس جی پس  قراردادت  وقتی 

برمی گردی؟
من نمی دانم قراردادم با پی اس جی چه زمانی به پایان می رسد. چیزی که قطعی 
است این است که ما برای زندگی به بارسلونا برمی گردیم و ادامه زندگی من در این شهر 
خواهد بود. این چیزی است که من و همسرم می خواهیم. من نمی دانم قراردادم با پاری 
سن ژرمن چه زمانی به پایان می رسد اما من برای زندگی به بارسلونا بازخواهم گشت.

و درباره بارسا؟
بله. من همیشه گفتم که دوست دارم بتوانم به این باشگاه به هر شکل ممکن 
کمک کنم تا شرایط خوبی داشته باشد. من دوست دارم روزی مدیر فنی باشم. نمی دانم 
که در باسلونا خواهم بود یا نه. اگر امکانش وجود داشته باشد، دوست دارم بار دیگر 
به این باشگاه کمک کنم چون آنجا باشگاهی است که من دوستش دارم و دوست 
دارم بار دیگر به روزهای خوبش برگردد، به رشد ادامه دهد و همچنان یکی از بهترین 

باشگاه های دنیا باشد.
شرایط بارسا در حال حاضر را چطور می بینی؟ آیا آنها می توانند این فصل جامی 

به دست آورند؟
بارسا تیم خوبی دارد و بازی خوبی را به نمایش می گذارد. من هروقت بتوانم بازی 
آنها را تماشا می کنم. بازیکنان مهم و بسیار خوبی مانند گابی در این تیم ظهور کرده اند. 
بازگشت آگوئرو و دمبله کمک بزرگی به این تیم خواهد بود. این باشگاه همیشه مدعی 
قهرمانی است چون یکی از بهترین ها در دنیا است. آنها همیشه برای قهرمانی در لیگ 
و رسیدن به اهداف شان می جنگند، هرچند این اتفاق ممکن است کمی دیرتر رخ دهد.

هیچ رابطه ای با هیچ یک از هم تیمی های سابقت داری؟
بله. من گاهی با آگوئرو حرف می زنم که در سطح باشگاهی با او هم بازی نبودم 

اما یکی از دوستان نزدیک من است. گاهی با بوسکتس و آلبا هم صحبت می کنم.
آیا وقتی جدا شدی حس کردی که از سوی آنها مورد حمایت قرار گرفتی؟ آیا 

کسی تو را ناراحت و ناامید کرد؟
نه، از کسی ناامید نشدم چون همه آنها را قلبا می شناسم. اتفاقی که رخ داد 
برای آنها نیز غافلگیرکننده بود. آنها در کنار من بودند و همیشه از من حمایت کردند.

چه  اصلی  مدعی  کنی؟  دریافت  را  توپ طال  هفتمین  بتوانی  می کنی  فکر 
بازیکنی است؟

اگر صادق باشم باید بگویم که فکر نکنم برنده توپ طال باشم. بزرگترین جایزه 
برای من جامی بود که با تیم ملی به دست آوردم. پس از این که سال های طوالنی 
برای این دستاورد جنگیدیم، بهترین اتفاق ممکن برای ما همین بود. اگر توپ طال 
را دریافت کنم بسیار خوشحال خواهم شد چون کسب یک توپ طالی دیگر بسیار 
باارزش است. داشتن هفت توپ طال واقعا دیوانه کننده است. اما اگر این جایزه را دریافت 
نکنم هم اتفاق خاصی رخ نداده است. من همین حاال به یکی از بزرگترین اهدافم 
دست پیدا کرده ام. از اتفاقاتی که رخ داده بسیار خوشحال هستم و حاال هر اتفاقی که 

در پیش باشد نیز رخ می دهد.
آیا رکوردی هست که هیجان خاصی برایت داشته باشد؟

نه. من قدردان تمام رکوردهایی هستم که با بارسلونا به دست آوردم، تیمی که 
رکوردهای بسیاری با آن به دست آوردم که غلبه بر آنها غیرممکن است اما امیدوارم 
کسی به این مرحله برسد. تا آن روز، این که بخشی از تاریخ این باشگاه باشم فوق 
العاده است. این اتفاق با تیم ملی نیز برایم تکرار شده است. من برای پیراهن این دو 
تیم از همه چیز گذشتم. این که تا زمان برجا ماندن این رکوردها، با آنها شناخته شوم 

برایم عالی است. من رکوردهای بسیار خوبی دارم.
آیا هنوز در زمین و وقتی توپ را زیر پا داری خوشحال هستی؟

بله، البته. اگر اینطور نباشد نمی توانی در این سطح بازی کنی و به دنبال اهداف و 
چالش های جدید باشی. من از کاری که دوست دارم بی نهایت لذت می برم و به دنبال 

کسب جام هستم. من از هر لحظه حضور در میدان لذت می برم.
ماه های اول حضور در پی اس جی چطور است؟

از زمانی که به این تیم آمدم این حس را داشتم که مدت هاست در این رختکن 
حاضر بوده ام چون دوستان بسیاری دارم، بازیکنان و مربیانی که اسپانیایی حرف می زنند 
و این باعث شد که خیلی زودتر با شرایط سازگار شوم. از نظر ورزشی اما به نظر می رسد 
که هنوز هیچ چیز واقعا آغاز نشده چون من ماهی یک بار باید به اردوی تیم ملی ملحق 
شوم. وقتی مدام مجبوری از جایی جدا شوی، روند تطبیق با شرایط کمی دشوارتر می شود 
اما من آهسته آهسته جزئی از این باشگاه می شوم چون درست است که چند ماهی از 
حضورم در این تیم می گذرد اما هنوز بازی های زیادی انجام نداده ام. من هنوز در حال 

عادت کردن به شرایط هستم.
رابطه ات با نیمار و امباپه چطور است؟ آنها چطور از تو استقبال کردند؟

واقعیت این است که تمام رختکن عالی هستند. آنها باعث شدند کنار آمدن با این 
اتفاق برای من بسیار آسان شود. من رابطه قدیمی با نیمار دارم، ما با هم بازی نمی کردیم 
اما همیشه با هم حرف می زدیم. رابطه ام با کیلیان در ابتدا عجیب بود چون نمی دانستیم 
که او در تیم می ماند یا می رود. او درگیر مسائل خودش بود. اما خوشبختانه یکدیگر را در 
بیرون و درون زمین بیشتر شناختیم. خیلی خوب با هم کنار آمدیم. گروه خوب و سالمی 

در رختکن داریم. واقعیت این است که همه چیز خیلی خوب است.
کدام مثلث بهتر است؟ MSN در بارسا یا MNM در پی اس جی؟

نمی توان آنها را مقایسه کرد چون متفاوت هستند. لوییس شماره ۹ دیگری 
بود که ویژگی های متفاوت از امباپه داشت. کیلیان سال های زیادی بیرون از محوطه 
جریمه بازی کرده است. لوییس حاال بیشتر گلزن است. کیلیان همراهی بیشتری در 
جریان بازی دارد، قدرتمند است و می توان با ایجاد فضا تیم حریف را نابود کند. واقعیت 
این است که تعریف مهاجم نوک بودن تغییر کرده است. مقایسه این دو مثلث دشوار 
است. من خوش شانس بودم که در مثلث بارسا حضور داشتم که تجربه ای عالی بود و 

امیدوارم که بتوانیم در این تیم نیز مانند قبلی موفق باشیم.

پرسپولیس در روزی که 
بازی بی کیفیتی را انجام داد 
مغلوب تیم پر انگیزه و خوب 
آلومینیوم شد و اولین شکست فصل را در 

هفته سوم تجربه کرد.
پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر 
میهمان آلومینیوم اراک بود. سرخ ها هیچ 
موقعیت خاصی روی دروازه حریف ایجاد 
نکردند و کمتر شباهتی به پرسپولیسی 
که پنج دوره متوالی قهرمان لیگ شده 

داشتند.
گذشته  سال  همانند  آلومینیوم 
امتیازی  هیچ  نداد  اجازه  پرسپولیس  به 
گل  تک  با  و  ببرد  تهران  به  اراک  از 
علیرضا نقی زاده، مدافع عنوان قهرمانی 
را شکست داد. تیم برتر میدان آلومینیوم 
بود و فرصت های زیادی خلق کرد و وقتی 
هم که جلو افتاد همچنان به حمله کردن 
ادامه داد تا با شایستگی سه امتیاز خانگی 

را کسب کند و ۷ امتیازی شود. 
سرخ ها با این شکست شش امتیازی 
ماندند و در همین ابتدای لیگ از رقبای 
اصلی شان یعنی استقالل و سپاهان عقب 
افتادند و باید دید یحیی چه تدابیری برای 
جبران این عملکرد و نتیجه ضعیف خواهد 

اندیشید.
۰)دقیقه  پرسپولیس   ۱ آلومینیوم 
سریع  حرکت  زاده(:  نقی  علیرضا   -۶۵

اراکی ها و استفاده آنها از فضای خالی 
بین مدافعین پرسپولیس به گل تبدیل 
شد؛ علی نژاد پاس در عرض خوبی داد 
و علیرضا نقی زاده دروازه لک را باز کرد.
اراک  آلومینیوم  که  شرایطی  در 
دومین فصل حضورش در لیگ برتر را 
تجربه می کند دومین پیروزی خانگی را 
مقابل قرمزهای پایتخت جشن گرفته و 
کابوس  به  اراک  خمینی  امام  ورزشگاه 
اراکی ها فصل  یحیی بدل شده است. 
پیش دو بر یک پرسپولیس را شکست 

داده بودند.
بازی  این  در  زاده  نقی  علیرضا 
تالش  و  داشت  باالیی  بسیار  دوندگی 
نهایت  در  و  کرد  گل زنی  برای  زیادی 

سه  گل  با  او  بود.  موفق  امر  این  در 
را  آلومینیوم  پرسپولیس  به  امتیازی اش 
۷ امتیازی کرد و باالتر از مدافع عنوان 

قهرمانی قرار داد.
***

پیشکسوت پرسپولیس: با این وضع 
پرسپولیس نمی تواند قهرمان شود

ز  ا پرسپولیس  پیشکسوت  یک 
نوع بازی این تیم برابر آلومینیوم اراک 

انتقاد کرد.
پیشکسوت  فنونی زاده،  مرتضی 
پرسپولیس پس از باخت یک گله این تیم 
برابر آلومینیوم اراک در هفته سوم لیگ 
برتر اظهار کرد: از آن بازی هایی بود که 
اگر بیش تر از ۹۰ دقیقه بود، پرسپولیس باز 

هم جان گل زدن نداشت و در ۹۰ دقیقه 
هم نتوانست موقعیت جدی داشته باشد.

او ادامه داد: لیگ امسال فرسایشی 
است و با این وضع پرسپولیس نمی تواند 
قهرمان شود. خدا را شکر هواداران در این 
بازی حضور نداشتند که این نوع بازی را 
از نزدیک ببینند. پرسپولیس در ۲ بازی 
از ۴ بازی آخرش شکست خورده و حتی 
نساجی را هم به سختی برد. این روش 
بازی، از پرسپولیس قهرمان نمی سازد و 
فقط خود یحیی گل محمدی است که 
را  آن  و  بفهمد  را  تیم  می تواند مشکل 
حل کند. تعویض های اشتباهی رخ داد و 
من نمی دانم چرا زمانی که تیم نیاز به گل 
دارد، مهدی شیری باید داخل زمین شود. 
بازیکنان هنوز هماهنگ نیستند و همین 

باعث شده زهر تیم خیلی کم تر شود.
فنونی زاده در پایان گفت: در لیگ 
تاثیرگذار  نخست  هفته های  امسال، 
پرسپولیس،  تیم   ۴ اکنون  و  هستند 
سپاهان  و  سیرجان  گل گهر  استقالل، 
از  امسال  داده اند.  نشان  مدعی  را  خود 
یک  بگوییم  که  نیست  سال هایی  آن 
می شود  قهرمان  امتیاز  اختالف  با  تیم 
مشخص  آخر  هفته های  در  قهرمان  و 
خواهد شد. هواداران صبور باشند زیرا که 
این پرسپولیس بهتر می شود و می تواند 

دوباره برای رقیبانش دردسرساز شود.

آلومینیوم ۱ - پرسپولیس ۰؛

قهرمان، جان بازی کردن نداشت!

تیم  دیدار  سه  در  سلمانی  یاسین 
نگیزی  شگفت ا نمایش  امید  فوتبال 
کرد  اثبات  دیگر  بار  یک  و  داشت 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.
سه  با  یران  ا امید  فوتبال  تیم 
رقابت های  مقدماتی  دور  در  پیروزی 
نپال،  تیم های  مقابل  آسیا  قهرمانی 
سرگروه  )میزبان(  تاجیکستان  و  لبنان 
به  رسیدن  برای  خوبی  آغاز  و  شد 
المپیک ۲۰۲۴ پاریس و شکستن طلسم 

طوالنی مدت المپیک داشت.
نام  دیگری  بازیکن  هر  از  جلوتر 
ستاره  عنوان  به  سلمانی«  »یاسین 
شد.  مطرح  دوشنبه  شهر  در  امید  تیم 
محصول  که  گرگانی  ساله   ۱۹ جوان 
از حضور  بعد  و  است  سپاهان  آکادمی 
در  نوزدهم،  لیگ  در  دقیقه ای  چند 
نویدکیا  محرم  نظر  زیر  و  بیستم  لیگ 
به کار گرفته شد و توانست چهار گل 
به ثمر برساند. تیم های ذوب آهن، مس 
رفسنجان، شهرخودرو و تراکتور مقابل 

این پدیده جوان تسلیم شدند.
سلمانی در پست شماره ۱۰ توپ 

می زند و توانایی بازی به عنوان مهاجم 
سایه را هم دارد. او در لیگ بیستم و به 
مرور زمان اعتماد نویدکیا را جلب کرد 
دراگان  حتی  دل انگیز  نمایش  این  و 
لقب  تا  کرد  مجاب  هم  را  اسکوچیچ 
او  به  را  اردویش  بازیکن  جوان ترین 
اختصاص دهد. یاسین در ۲ اردوی اخیر 
از حضور در  بعد  توانسته  بوده و  حاضر 
به  امید  و  جوانان  نوجوانان،  تیم های 
عضویت تیم بزرگساالن ایران هم دربیاید 

و مترصد اولین حضور رسمی اش باشد.

یاسین برای حضور در ترکیب تیم 
ملی فوتبال ایران از مهدی مهدوی کیا 
برای  دوشنبه  شهر  از  و  گرفت  کمک 
را  کارش  او  فرستاد.  پیغام  اسکوچیچ 
مقابل  پنالتی اش  و  نکرد  شروع  خوب 
نپال را به هدر داد اما در همان مسابقه 

جبران کرد و زننده گل چهارم بود.
و   ۱۰ ره  شما درخشش  وج  ا
دیدار حساس  در  اما  امید  تیم  کاپیتان 
بود.  تاجیکستان  برابر  سرنوشت ساز  و 
شکل  سه  به  نیمه  یک  در  که  جایی 

تا  مختلف دروازه تیم میزبان را گشود 
باز کردن دروازه رقبا  نشان دهد برای 

منوی متنوعی دارد.
برتر  لیگ  در  این  از  پیش  که  او 
بود  کشیده  رخ  به  را  باالیش  تکنیک 
ضربه  یک  هم  تاجیک ها  با  جدال  در 
ایستگاهی زد؛ هم در یک موقعیت تک 
به سمت گل  را  بهترین ضربه  به تک 
فرستاد و هم با یک ضربه سر تماشایی 
که شباهتی به ضربه سر تاریخی حمید 
استیلی به تیم ملی آمریکا در جام جهانی 
۱۹۹۸ داشت، هت تریکش را تکمیل کرد.
این  در  حاال  پا   ۲ بازیکن  این 
به  بیشتر  هم  سپاهان  برای  فصل 
میدان می رود. او پتانسیل تبدیل شدن 
به ستاره  فردای تیم ملی ایران را دارد 
و باید به مسیر درستی که در آن قرار 
صف  به  زودی  به  تا  دهد  ادامه  دارد 
به  را  امید  تیم  و  شود  اضافه  لژیونرها 
المپیک پاریس برساند. بدون تردید نام 
یاسین سلمانی را خیلی بیشتر از این ها 
خواهید شنید. حضورش در مسیر ستاره 

شدن را خوش آمد بگویید.
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زیر نظر: مجید احمد میرمحمدعلی

رونمایی از ستاره  فردای فوتبال ایران در دوشنبه؛

یاسین سلمانی مردی برای تمام فصول

زمان  هر  از  حاال  مجیدی  فرهاد 
ترکیب  چینش  برای  دستش  دیگری 
استقالل ُپرتر است؛ او عالوه بر ۱۱ بازیکن 
اصلی، نیمکتی پر از ستاره در اختیار دارد.
استقالل برخالف سال های گذشته، 
و  داشته  برتر  لیگ  در  طوفانی  شروعی 
۳ برد متوالی همراه با بسته نگه داشتن 
دروازه هواداران این تیم را به آینده بسیار 
امیدوار کرده است. حضور مصطفی آجورلو 
در مدیریت باشگاه و هماهنگی و تعامل 
خوب او با فرهاد مجیدی بدون تردید دلیل 
اصلی این امر بوده و حاال آبی ها با آرامش 
بیشتری نسبت به ماه های قبل کارشان 

را جلو می برند.
از مسائلی که فرهاد مجیدی  یکی 
قبلی  های  دوره  و  گذشته  فصل  در 
سرمربیگری اش در استقالل با آن روبه 
های  پست  در  بازیکن  کمبود  بود،   رو 
مختلف بود. مجیدی حتی در مقاطعی از 
فصل قبل در مصاحبه هایش گالیه هایی 
نسبت به بد بسته شدن استقالل و باالنس 
او  داشت.  ها  پست  دربرخی  تیم  نبودن 
اگر در سمت سرمربیگری  داد که  وعده 
و  بست  خواهد  را  قدرتمند  تیمی  بماند، 

راهی لیگ برتر می کند.
مدیران  های  حمایت  با  مجیدی 
نقل  در  استقالل  باشگاه  قبلی  و  کنونی 
های  ستاره  پراز  تیمی  حاال  انتقاالت  و 
مختلف را در اختیار دارد و کار به جایی 
رسیده که او برای بازی دادن به این نفرات 
پرتعداد با یک چالش شیرین روبه رو شود.
سرمربی استقالل در ۳ بازی گذشته 
و  شناخته  را  خود  تیم  ترکیب  تقریبا 
مشخص است که با توجه به تراکم بازیکن 
در برخی پست ها و به خصوص در خط 
حمله عمال برخی ستاره های این تیم باید 

نیمکت نشین شوند.
استقالل از دروازه تا دفاع و هافبک 
و خط حمله نفرات بسیار خوبی را در اختیار 
دارد و حتی باعث شده تا برخی ستاره های 
تازه وارد این تیم روی نیمکت بنشینند و 
نفرات  برای  قدرتمند  هایی  ذخیره  البته 

اصلی باشند.
در  علیرضا  و  رشید  دروازه ؛  خط 

انتظار فرصت
بازی کردن سیدحسین حسینی در 
مصاف با تراکتور بعد از مصدومیتی که 
جایش  و  کرد  تجربه  ذوب آهن  مقابل 
را به رشید مظاهری داد، نشان دهنده 
آن است که فرهاد مجیدی گلر شماره 
و  کرده  نتخاب  ا فعال  را  تیمش  یک 
حسینی  کند.  ایجاد  تغییری  نمی خواهد 
نگه  بسته  با  گذشته  بازی   ۳ در  نیز 

داشتن دروازه استقالل و واکنش های 
خوبش جواب اعتماد مجیدی را تاکنون 
داده و دوست دارد به مسیر خوب خود 
که  است  شرایطی  در  این  بدهد.  ادامه 
دیگر  مطرح  بان  دروازه  دو  استقالل 
یعنی رشید مظاهری و علیرضا رضایی 
را در اختیار دارد که در انتظار فرصتی 
از سوی کادرفنی خواهند ماند تا بتوانند 

بگیرند. قرار  ترکیب  در 
ذخیره،  آقاسی همچنان  دفاع؛  خط 

چشمی در بین هافبک ها
استقالل عمال  دفاعی  ترکیب خط 
با ۳ دفاع مرکزی شکل گرفته و این در 
حالی است که آبی ها بیشتر از این تعداد 
دارند.  دفاع  پست  در  سرشناس  بازیکن 
استقالل  اول  بازی  فرهاد مجیدی در ۳ 
دانشگر  یزدانی، محمد  مثلث سیاوش  از 
استفاده  و محمدحسین مرادمند در دفاع 
کرد و این به منزله نیمکت نشینی عارف 
آقاسی است. مدافع تازه وارد آبی ها که 
عملکرد  خوزستان  فوالد  در  پیش  فصل 
خوبی داشت، حاال زمان زیادی برای بازی 
کردن در استقالل نیافته و از روی نیمکت 
در شرایطی  این  دنبال می کند.  را  بازیها 
آبی  خرید جدید  روزبه چشمی  که  است 
ها که توانایی بازی در دفاع را نیز دارد، 
به خاطر تراکم نفرات در این پست فعال 
به خط هافبک برده شده و مقابل تراکتور 
موضوع  این  کرد.  بازی  میدان  میانه  در 
دست مجیدی را باز می گذارد تا هر زمان 
مدافعان را نداشته باشد، خیالش بابت نفر 

جایگزین راحت باشد.
خط هافبک؛ جوان ها فعال پشت خط
میان  فیک  ترا فبک  ها خط  در 
آبی ها  می رسد.  نظر  به  بیشتر  بازیکنان 
ر  د خود  نیمکت  روی  حاال  همین 
مهری،  سعید  مثل  بازیکنانی  مسابقات 

متین  خاقانی،  سبحان  نیک نفس،  زبیر 
حضور  دارند.  اختیار  در  را  و...  کریم زاده 
مهدی  رضاوند،  آرش  متناوب  و  موثر 
و  زاده  حسین  امیرحسین  پور،  مهدی 
روزبه چشمی عمال باعث شده تا فرصت 
برسد.  دیگر  بازیکنان  به  کمتری  بازی 
ابوالفضل جاللی نیز به زودی به تمرینات 
گروهی استقالل اضافه می شود و به این 
ترافیک خواهد افزود.  البته این موضوع 
هافبک  در خط  را  قدرتمند  نیمکت  یک 
نوعی  به  و  ایجاد می کند  استقالل  برای 
خیال کادرفنی از بابت بازیکنان جایگزین 

راحت خواهد شد. 
خط حمله؛ این اتوبان قفل است!

اوج ترافیک در استقالل را در خط 
های  آبی  کرد؛  خواهید  مشاهده  حمله 
شیخ  و  قایدی  مهدی  اگرچه  پایتخت 
تابستانی  انتقاالت  و  نقل  در  را  دیاباته 
قرارداد  شدند  موفق  اما  دادند،  دست  از 
ارسالن مطهری را تمدید کنند و آرمان 
ماند.  باقی  آنها  جمع  در  نیز  رمضانی 
نژاد و محمدرضا  امین قاسمی  همچنین 
که  بودند  دیگری  مهاجم  دو  نیز  آزادی 
شدند.  اضافه  مجیدی  شاگردان  به جمع 
کوین  ها  استقاللی  شرایطی  چنین  در 
یامگا بازیکن فرانسوی را به عنوان مدافع 
راست به خدمت گرفتند اما فرهاد مجیدی 
در بازی با ذوب آهن ابتدا به عنوان وینگر 
راست در سیستم ۳-۴-۳ از او استفاده کرد 
و بعد از تعویض مطهری این بازیکن را 
به نوک حمله فرستاد. مقابل تراکتور نیز 
یامگا در خط حمله حضور یافت.  حاال نیز 
رودی ژستد با استقالل به توافق رسیده 
و به زودی به تمرینات و مسابقات اضافه 

خواهد شد.
استقالل  به  ژستد  شدن  اضافه  با 
پست  که  زیادی  بازیکنان  تیم  این  حاال 

در  را  است  نوک  تخصصی شان مهاجم 
نیز  دیگر  بازیکنان  بین  از  و  دارد  اختیار 
و  زاده  حسین  امیرحسین  یامگا،  کوین 
بابک مرادی توانایی بازی در این پست را 
دارا هستند. ضمن اینکه امیر علی صادقی 
جوان هم از تیم امید اضافه خواهد شد. 
در  استقالل  گفت  توان  می  رو  این  از 
بین همه تیم های لیگ برتری بیشترین 
تعداد مهاجم را در اختیار دارد که نشان از 
عالقه فرهاد مجیدی به فوتبال هجومی 

در لیگ برتر دارد.
مثل  ای  ستاره  وضعیت  این  در 
صداهای  و  سر  با  که  قاسمی نژاد  امین 
زیادی  دقایق  شد،  استقالل  راهی  زیاد 
برای تیمش بازی نکرده و مهاجمی مثل 
محمدرضا آزادی فرصت حضور در ترکیب 

نیافته است.
برآیند تفاسیر باال یک تیم قدرتمند 
به  نیمکت  روی  ستقالل  ا برای  ا  ر
هواداران معرفی می کند. تیم ب آبی ها 
باشد،  داشته  نیاز  کادرفنی  زمان  هر  که 
به میدان بروند و بتوانند همچون نفرات 
اصلی کار خود را به درستی انجام بدهند. 
شاید در ظاهر حضور این همه ستاره در 
یک تیم عجیب باشد اما بی تردید با جلو 
رفتن مسابقات و فشرده تر شدن تقویم 
کامال  مساله  این  استقالل  های  بازی 

حرفه ای و درست به نظر خواهد آمد.
استقالل عالوه بر لیگ برتر و جام 
را  آسیا  قهرمانان  لیگ  مسابقات  حذفی 
در پیش خواهد داشت و حضور فشرده در 
این ۳ جام نیاز به در اختیار داشتن تعداد 
مختلف  های  پست  در  بازیکن  زیادی 
دارد. اتفاقی که فرهاد مجیدی در نقل و 
انتقاالت پیش بینی اش را کرد و برای 
های  پست  در  پرتعداد  بازیکنان  جذب 

مختلف اقدام کرد.

هوای آسمان استقالل آبی تر از همیشه؛

بازی دادن به بازیکن خوبتر، چالش زیبای مجیدی
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 وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
در حکمــی علــی  اکبــر ابراهیمــی را بــه 
ــور چــاپ و  ــر ام ــرکل دفت ــوان مدی عن

نشــر ایــن وزارتخانــه منصــوب کــرد.
ــان از  ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
ــماعیلی  ــدی اس ــد مه ــم محم در حک
ــی  ــر ابراهیم ــی اکب ــه عل ــاب ب خط
اکبــر  علــی  آقــای  اســت:  آمــده 
ابراهیمــی، نظــر بــه شایســتگی و 
ــه  ــا ب ــی و بن ــده جنابعال ــارب ارزن تج
ــه  ــور فرهنگــی ب ــاون ام پیشــنهاد مع

موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان مدیــرکل دفتــر امــور چــاپ 
و نشــر منصــوب مــی شــوید. امیــد اســت بــا بهــره  گیــری 
ــع از نظــرات متخصصــان صنعــت چــاپ در اهتمــام و رف

مشــکالت و دغدغــه هــای اهالــی ایــن صنعــت موثــر 

و مهــم و نیــز کارآمــدی و تدویــن نظام 
ــید.  ــق باش ــاپ موف ــت چ ــع صنع جام
تشــکیل شــورای سیاســتگذاری صنعت 
چــاپ و توجــه بــه فنــاوری هــای نوین 
و بســترهای عرضه محتــوا از مهمترین 

راهبردهــای آینــده ایــن دفتــر اســت. 
ــی  ــی عل ــوابق اجرای ــه س از جمل
ــه تصــدی  اکبــر ابراهیمــی می تــوان ب
مســئولیت در حوزه هــای اجرایــی و 
ــی،  ــت بدن ــازمان تربی ــی در س نظارت
وزارت رفــاه و تامیــن اجتماعی و وزارت 
ــاور  ــالمی، مش ــاد اس ــگ و ارش فرهن

ــرد. ــاره ک ــاپ اش ــاون اداره کل چ ــتاندار و مع اس
پیــش از ایــن مهــرزاد دانــش عهــده دار ایــن مســئولیت 
در دفتــر امــور چــاپ و نشــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

ــود. اســالمی ب

علی اکبر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر شد

سایه  که  سروانی  پروانه 
جنگ تحمیلی را همواره بر زندگی 
خود حس کرده، در رمان خود به 
آسیب های روحی جنگ می پردازد و می گوید: 
کودکی شخصیت های »رقصیدن نهنگ ها در 
مینی بوس« در بستر جنگ سپری شده است.
ثر  ا تازه ترین  در  سراوانی  پروانه 
در  نهنگ ها  »رقصیدن  نام  به  داستانی اش 
منتشر  هیال  نشر  سوی  از  که  مینی بوس« 
شده است، با نگاهی روانشناسانه و تحلیل گر 
در  رایج  دغدغه های  مهمترین  از  یکی  به 
که  میانسالی  بحران  می پردازد؛  زنان  حوزه 
عالوه بر بحث های فیزیولوژیک، چگونگی 
گذار از دوران کودکی تا جوانی و پیامدهای 
روحی و روانی آن همچون افسردگی را شامل 
نوعی  به  هرکدام  او  داستان  زنان  می شود. 
زخمی جنگ اند و زمان تاثیرات مخربی را بر 

روح و روان آن ها به جا گذاشته است.
در  به دغدغه هایش  اشاره  با  سراوانی 
تقابل  در  افراطی گری  از  به دور  زنان،  حوزه 
جنس ها، می گوید: »به مباحث روانشناختی 
در  بوده  این  بر  تالشم  و  می دهم  اهمیت 
قصه هایی که می نویسم این نگاه مطالعه شده 
را وارد روایت کنم تا خواننده را با اطالعات 
انتشار  بهانه  به  نکنم«.  گمراه  نادرست 
نویسنده  با  داشتیم  گفت وگویی  کتاب  این 
کتاب های »خواب عمیق گلستان«، »پرتقال 
خونی«، »پشت کوه های تردید« و »صبحانه 

دو نفره« که در ادامه می خوانیم:
ر  د نهنگ ها  ن  قصید ر « ن  ما ر
جمع  از  روانشناسانه  روایتی  مینی بوس« 
سر  پشت  از  بعد  که  زنانی ست  نفره  شش 
همچون  زندگی  فرودهای  و  فراز  گذاشتن 
دچار  درون  از  میانسالی  در  جنگ،  تجربه 
یاس شده اند. ابتدا کمی درباره این کتاب و 
نوع روایت توضیح دهید. همچنین از بحران 
میانسالی و کارکردهای بحث های روانشناسانه 

در سیر داستان بگویید.
بر  آن  گذران  کیفیت  و  کودکی  تاثیر 
نوجوانی، جوانی و میانسالی انکارناپذیر است. 
روانشناختی،  مستندات  و  تحقیقات  گواه  به 
افراد،  تربیت  و  پرورش  محیط  و  بستر 
از رفتار و کردار آنها در آینده  پیش نمایشی 
»رقصیدن  قصه  زِن  شش  کودکِی  است. 

جنگ  بستر  در  مینی بوس«،  در  نهنگ ها 
سپری شده. کودکی و بخشی از نوباوگی را در 
وحشت و ترس و تزلزل ناشی از فضای جنگی 
گذرانده اند و نوجوانی و جوانی را با پیامدهای 
جنگ در اجتماع و زندگی پدران و مادران شان 
تجربه کرده اند که اثر مستقیم آن در زندگی 

شغلی و عاطفی این نسل مشهود است.
شغلش  سطه  ا به و سهیال  ر  پد
همسایه  با  برخورد  مرز،  به  رفت وآمد  با 
از  ناشی  درونی  به هم ریختگی های  حزبی، 
کارشان،  فرجام  و  همسایه  با  افراطی گری 
مسبب بخشی از خواب های پریشان اوست و 
همسرش با همان شباهت ساختاری، عرصه 
را بر روح او تنگ کرده و علیرغم عدم وجود 
هرگونه تنش یا اختالفی )درد بی دردی که 
می گن تویی به خدا ص ۲۴( قادر به ادامه 
این مساله سبب  تردید در  زندگی نیست و 
نمایش رقت انگیز پریشانی او در ساحل شنی 

فصل آخر کتاب است.
ماهور در بطن جنگ در خوزستان اسیر 
جنگ و در امانیه و گلستاِن غوطه ور در جنگ 
رشد کرده و نفس کشیده و در تهران آلوده 
به جنگ، خواهرش را از دست داده. هرجای 
زندگی این زن را نگاه کنی جنگ زخم بزرگی 
به آن زده که درمان ندارد. احواالت ماهور 
کتاب  بخش  ملموس ترین  و  غریبانه ترین 
در روایت جنگ این سرزمین است. خورشید 
درگیر بیماری های گسترده و بعضا العالج 
یا صعب االعالج است. میترا برای همسری 
که رشد اجتماعی ندارد مادری می کند، گلنار 

نازایی را نقص غیرقابل بخششی می داند و آذر 
در کنار عجز در برقراری ارتباط با پسرجوانش، 

پرستار تمام وقت پدر و مادرش است.
که  نیست  چیزی  یاس  و  افسردگی 
ناگهان وسط زندگی این زن ها سبز شده باشد. 
از کودکی باری روی دوش نحیف شان تحمیل 
شده که فراتر از تاب و توان آنهاست. داشتن 
اوضاع  به واسطه  امن  و  آرام  و  کودکِی شاد 
جنگی تامین نشد و این ناشادی همراه آنها تا 
چهل سالگی و میانسالی آمد و کیفیت زندگی 
یا به طور  هرکدام را به نوعی تخریب کرد، 
و همسر زخم خورده،  مادر  و  پدر  از  افراطی 
از  می خواهند  بالکل  یا  می کنند  پرستاری 
زیر بار همراهی و همگامی شانه خالی کنند.

اشاره به شرایط استخدامی، فراگیری 
 ، جوان ها مهاجرت  مردم،  در  سرطان 
هستند  مسایلی   ... و  اجتماعی  دغدغه های 
نسل  در  افسردگی  تداوم  و  ایجاد  به  که 
یاسی  و  زده اند  دامن  داستان  کاراکترهای 
منفعالنه در آنها به وجود آورده که علیرغم 
تالش و دست وپا زدن برای رهایی از آن و 
و  از گوشه  زندگی،  عادی  روال  دادن  ادامه 
کناری رخ می نماید و اعتدال روانی آدم ها را 

به هم می ریزد.
ریشه دار  اما  ساده  روایت  کتاب  این   
از زنانی ست که تحت تاثیر جامعه و مسائل 
اجتماعی پیرامونشان در زماِن حاِل داستان، 
بحران های روحی را تجربه می کنند. با توجه 
به شیوع افسردگی و حتی افسردگِی عمیق 
در میان زنان و مسائل مرتبط در حوزه زنان، 

به نظر شما طرح چنین مسایلی در داستان تا 
چه میزان می تواند آموزش  هایی در راستای 
از بحران های میانسالی  مواجه و پیشگیری 

به همراه داشته باشد؟
بحران میانسالی از نیمه دهه سی به 
این  بر  تصورم  است.  زنان  گریبان گیر  بعد 
است که هرچه دایره روابط و فعالیت زنان 
در اجتماع کمتر و تنگ تر باشد، این بحران 
مشهودتر است و پیرانگی زودرس سراغ شان 
-اشاراتی  هورمون ها  بهم ریختگی  می آید. 
دیالوگ ها  در  آخر  فصل  در  مورد  این  در 
هست- موجب تغییرات اساسی در بدن زنانه 
می شود که افسردگی یا تشدید آن، خشم در 
جنس،  به  وابسته  بیماری های  هجوم  برابر 
احساس ناکارآمدی و پیری را در زنان تقویت 
روبه رو  برای  زن ها  همه  مطمئنا  می کند. 
در  و  ندیده اند  آموزش  شرایط  این  با  شدن 
زمان وقوع این پروسه طبیعی، دچار گیجی 
و پریشانی می شوند. مقایسه کنید با دورانی 
که دخترکان نوجوان در مورد دوره ماهیانه 
اطالعاتی نداشتند و با دیدن اولین نشانه ها 
مرگ آوری  بیماری  دچار  می کردند  فکر 
شده اند، اما امروزه آموزش و آگاهی دادن سبب 
شده از قبل برای این مساله آمادگی داشته 
باشند و از وقوع آن، احساس شرم و گناه نکنند.
خالل  در  می تواند  نویسنده  معتقدم 
این  به  اشاره  با  می نویسد  که  قصه ای 
اشاره  بدون  جنسیتی،  و  تنانه  ویژگی های 
مستقیم، طرح مساله کرده و روش های مدارا 
این  بدهد.  را نشان  پذیرفتاری آن  و  کردن 
کتاب زن های در آستانه میانسالی را در میدان 
اینکه  با  که  می دهد  نشان  امروزی  زندگی 
سنی ازشان گذشته اما هنوز درگیر مراقبت از 
فرزند و همسر و پدر و مادرند و وقت خالی و 
فراغتی برای خود ندارند. زمانی برای دوست 
داشتن خودشان باقی نمانده. فضای جامعه در 
کودکی و نوجوانی و جوانی این امکان را به 
آنها نداده و حاال که تصمیم دارند سه روز برای 
خودشان باشند، همچنان درگیر وابستگی ها و 
تعلقاتی هستند که تمام عمر به آنها مشغول 
در  نهنگ ها  »رقصیدن  کلی  حرف  بوده اند. 
مینی بوس« شاید این باشد که نسل میانساِل 
زنان ما بلد نشدند برای خودشان زندگی کنند 

و به خودشان ارج و احترام بگذارند.

پروانه سراوانی به بهانه انتشار رمان تازه اش؛

رمانی با نگاهی روانشناسانه و تحلیل گر

رزمنده ای که می خواست بدون تیر بجنگد
 رمان »نبودن« با قلم مهدی زارع که به تازگی 
منتشر شده، ماجرای منصور، تخریب چی را تعریف 
می کند که تصمیم داشت تا بدون حتی یک تیر در 

جنگ حضور داشته باشد.
رمان نبودن با قلم مهدی زارع که با تازگی از 
سوی انتشارت سوره مهر منتشر شده است، در فضای 
شهرستان سمنان می گذرد و درگیری های یک جانباز 
بعد از پیدا شدن پای مفقود شده اش و فقدان های 

زندگی اش را روایت می کند.
او آخرین عضو یک خاندان خوش نام است و 

درِد نبودن در ابعاد مختلف زندگی اش جریان دارد.
را  تخریب چی  منصور،  ماجرای  نبودن  قصه 

تعریف می کند که تصمیم داشت تا بدون حتی یک تیر در جنگ حضور داشته باشد و 
از آدم ها و کشورش دفاع کند. حاال سال ها از آن ماجرا گذشته و امروز او مانده و پای 

جامانده اش و عشقی که اینجا به چند شکل حضور دارد.
در بخشی از داستان با عشقی مواجه می شویم که فقط دوست او باورش دارد نه 
حتی خودش و در بخش دیگر هم عشق پنهانی را می بینیم که منصور حسش می کند 
اما گویا می خواهد نادیده اش بگیرد. اینجا هم برای نویسنده سوال است که آیا از همه این 
حس ها باید با یک کلمه یعنی تنها عشق نام برد؟ و آیا الزم نیست تا واژه های مختلفی 

برای سطوحی که این جریان دارد کشف و یا ساخته شوند؟
این درگیری و در جست و جوی کلمات بودن البته پیش از آن در مورد پای مصنوعی 
مطرح می شود؛ جایی اول قصه که منصور می گوید: » نمی دانم برای وصل کردن پای 
مصنوعی به زانویم از چه فعلی استفاده کنم. پای مصنوعی را پوشیدم؟ نه! شبیه شلوار 
که نیست. بیشتر شبیه کفش است. باید بگویم پای مصنوعی را پا کردم. هنوز نتوانسته ام 
کلمه جدیدی حتی برای مشکل خودم بسازم. انسان بدون کلمه چگونه می خواهد از 

خودش دفاع کند؟ نمی دانم؛ البد با تفنگ«.
در این قصه فضاسازی به خصوص در حوزه رساندن حس و حال آدم ها، یکی از 
ویژگی هایی است که به وفور به چشم می خورد. عالوه بر آن پرش های زمانی در طول 
ماجرا اتفاق دیگری است که بین حال و گذشته مدام ادامه دارد. این جریان گاهی باعث 
می  شود تا مخاطب به کمی زمان نیاز داشته باشد تا بفهمد روایت مربوط به زمان حال است 
یا گذشته. از سوی دیگر اما این روند موجب شده تا یکنواختی و بیان خطی آن هم بدون 
ریتم در داستان وجود نداشته باشد و چشم ذهن خواننده از خواندن یکسره قصه خسته نشود.

در بخشی از این کتاب آمده است:
چشمم گشاد می شود. معنی واژه ها توی مغزم می لرزند. موج می خورند. پررنگ 
می شوند. یعنی توانسته سلما را پیدا کند؟ خودم را روبروی سلما می بینم. بوی مشک، 
بوی الکل و بتادین و ساولن توی سرم می پیچد. سلول هایم تکان می خورند و از هم 
فاصله می گیرند. ورم می کنم. نمی دانم از کجا باید شروع کنم. از کدام سوال؟ کدام 

اعتراف؟ سلما شایسته تر است رازم را بداند یا حبیب؟ انگار خم شده ام سمت حبیب.
درخت ها سمت او خم شده اند. تیرهای چراغ برق. جهان سمت او خم شده. می 
گوید: »با نشونیایی که ازش دارم جور درمی آد. یکی گفته یه دختری رو به این اسم و 

رسم می شناسه«.
حببیب عمدا گفت دختر یا از دهانش پرید؟ یعنی می شود هنوز ازدواج نکرده باشد؟ 
می پرسم: »ازدواج نکرده؟« نمی داند. چیز بیشتری نمی داند. همین قدر می داند که سلما 
نامی را که توی جنگ پرستار بوده می شناسند. با چند واسطه از او خبر دارند )ص.۱۰۶(.
کتاب نبودن در ۱۵۵ صفحه با شمارگان یک هزار و ۲۵۰ نسخه به تازگی به همت 
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری انقالب اسالمی تولید و از سوی انتشارات سوره 

مهر منتشر شده  است.
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پروانه رسولی خوشبخت

انتصاب دکتر طاهر روشن دل به ریاست دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران

با صدور حکمی از سوی دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، دکتر طاهر 
روشن دل اربطانی به ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، دکتر طاهر 
روشن دل اربطانی به ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منصوب شد.

دکتر طاهر روشن دل اربطانی متولد سال ۱۳۵۷ و اولین فارغ التحصیل دکترای 
مدیریت رسانه در کشور است و انتصاب این استاد جوان و نخبه به سمت ریاست دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران نشان از تحقق منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی در این دانشگاه دارد و هماهنگ با مشی دولت سیزدهم در جوان گرایی 

و شایسته ساالری صورت می گیرد.
طی چند سال اخیر رهبر معظم انقالب بارها بر جوان گرایی سیستم مدیریت کشور 
و لزوم استفاده از ظرفیت جوانان تأکید کرده اند. به طوری که صدور بیانیه گام دوم انقالب 
با محوریت جوانان مهر تأییدی بر این امر است.  بیانیه ای که محور و مخاطب اصلی آن 
نیز جوانان هستند و محتوای آن نیز جهادی بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ به 

دست جوانان و آینده سازان کشور است.
 دکتر طاهر روشن دل اربطانی در سال ۱۳۵۷ در مرند به دنیا آمده است. ایشان 
دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران و در رشته مدیریت دولتی به 

پایان رساندند و در سال ۱۳۸۶ رساله خود را ارائه نمودند.
اولین  و  تهران  دانشگاه  مدیریت  دانشکدۀ  هیئت علمی  عضو  روشن دل  دکتر 
فارغ التحصیل دکتری رشتۀ مدیریت رسانه در کشور است که سه کتاب اول مدیریت 
رسانه در کشور به همت او ترجمه و منتشرشده اند. این کتاب ها را می توان نسل اول 
ادبیات مدیریت رسانه به زبان فارسی دانست که نقش برجسته ای در تثبیت جایگاه رشته 

و تبیین چیستی آن داشته اند.
تألیف کتاب هایی با محوریت مدیریت رسانه و سیاست گذاری رسانه ای و ترجمه 
کتاب های مرجع مهم علم مدیریت رسانه و همچنین انتشار دهها مقاله علمی و تحقیق و 
پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و خارجی ازجمله فعالیت های این استاد جوان دانشگاه 

است. ازجمله سوابق دکتر طاهر روشن دل اربطانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران )۱۳۷۹(
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران )۱۳۸۱(

دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران )۱۳۸۶(
سوابق علمی:

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )۱۳۸۶ – ۱۳۹۰(
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )۱۳۹۱ – ۱۳۹۵(

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )از سال ۱۳۹۵(
انتشار ۱۰ عنوان کتاب ) تألیف و ترجمه( و بیش از ۱۵۰ مقاله در نشریات معتبر 

داخلی و خارجی
پایان نامه  عنوان  از ۱۰۰  بیش  و  دکتری  رساله  عنوان  از ۴۰  بیش  راهنمایی 

کارشناسی ارشد
سردبیر نشریات علمی – پژوهشی ))مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه (( و )) 
بررسی های مدیریت رسانه (( و عضو هیئت تحریریه چندین نشریه معتبر داخلی و خارجی

سوابق اجرایی:
معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان کشور )۱۳۹۶ – ۱۴۰۰(

دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه فرهنگیان کشور )۱۳۹۷ – ۱۳۹۹(
اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران  آموزشی کمیسیون تخصصی علوم  معاون 

)۱۳۹۷ – ۱۳۹۵(
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )۱۳۹۵ 

)۱۳۹۶ –
معاون اجرایی و دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )۱۳۹۰ – ۱۳۹۳(

معاون اداری – مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )۱۳۸۸ – ۱۳۹۰(
مدیر بخش مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )۱۳۹۳ – ۱۳۹۵(

در حکم انتصاب دکتر طاهر روشن دل اربطانی آمده است:  احتراماً نظر به مراتب 
تعهد ، دانش و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، 
پژوهشی و اجرایی به مدت سه سال به عنوان رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
منصوب می شوید.انتظار می رود ضمن تعامل سازنده با کلیه ذینفعان دانشکده و هم چنین 
بهره مندی از توان مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان بر محور جهاد 
علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی، انجام وظایف 
و مسئولیت های خطیر محوله برای اعتالی نماد آموزش عالی کشور را با مشی فرهنگی 

و خردمندانه ای که دارید، مورد اهتمام قرار دهید.

آگهی فراخوان انتخاب حسابرس ) نوبت دوم ( 
شورای اسالمی شهر اردبیل

شورای اسالمی شهر اردبیل در نظر دارد به منظور اجرای بند ۳۰ ماده ۸۰ 
قانون شوراهای اسالمی کشور ، حسابرسی سال ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل، مناطق، 
سازمان های تابع شهرداری و شورای شهر اردبیل را از بین موسسات حسابرسی 

تعیین و انتخاب نماید.
لذا از کلیه موسسات حسابرسی دارای رتبه الف جامعه حسابداران رسمی و 
موسسات حسابرسی رتبه یک ) برابر دستور العمل نحوه پذیر و انتخاب موسسات 
حسابرسی سازمان شهردارها و دهیاری های کشور ( دعون به عمل می آبد حداکثر 
اداری روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰.۸.۲۵ نسبت به ارسال اطالعات  پایان وقت  تا 
موسسه شامل توانمندی ها – سوابق حرفه ای در حسابرسی شهرداریها ، سازمان ها 
، شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری ها در قبال اخذ رسید در پاکت دربسته 

آن موسسه تحویل دبیرخاته شورای اسالمی شهر اردبیل نمایند .
شورای اسالمی شهر پس از بررسی و ارزیابی درخواست ها، نسبت به اخذ قیمت 
و انتخاب موسسه واجد شرایط اقدام و نتیجه را به اطالع شرکت کنندگان خواهد رساند 
 : بگیرید  تماس  زیر  های  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

۷-۳۳۲۶۲۱۱۳-۰۴۵ و ۰۴۵-۳۳۲۶۲۴۰۸
جواد انصاری – رئیس شورای اسالمی شهر اردبیل

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۴۰۰۰۵۹۰ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خورموج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت 
ساروج لیان خلیج فارس به شناسنامه شماره ۱۴۰۰۷۷۶۱۹۴۸ در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۹۹۵/۷ متر مربع پالک ۳۴۴ فرعی از ۲۱۹۵ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۱۹۵ اصلی قطعه ۹ واقع در الور شرقی 
خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر حاجیانی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف ۲۲۲

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۴۰۰۰۶۷۲ شماره  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ثبت ملک خورموج تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در 
شرکت بیستون سازان جنوب خورموج به شماره شناسنامه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۵۱ 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۲۱۷ متر مربع پالک ۳۴۰ 
فرعی از ۲۱۹۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۱۹۵ اصلی قطعه ۹ واقع در 
الور شرقی خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر حاجیانی محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف ۲۲۰

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۴۰۰۰۵۹۱ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خورموج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت 
ساروج لیان خلیج فارس به شماره شناسنامه ملی ۱۴۰۰۷۷۶۱۹۴۸ در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۸۴۰۸/۴۰ متر مربع پالک ۳۴۱ فرعی 
از پالک ۲۱۹۵ اصلی قطعه ۹ واقع در  از ۲۱۹۵ اصلی مفروز و مجزی شده 
الور شرقی خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر حاجیانی محرز گردیده است 

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

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف ۲۲۱

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۴۰۰۰۵۸۹ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک خورموج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت ساروج لیان خلیج 
فارس  به شماره شناسنامه ملی ۱۴۰۰۷۷۶۱۹۴۸ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۵۹۳۴/۶۰ متر مربع پالک ۳۴۲ فرعی از ۲۱۹۵ اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۲۱۹۵ اصلی قطعه ۹ واقع در الور شرقی خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر 
حاجیانی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف ۲۲۴

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۴۰۰۰۵۹۲ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خورموج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
خیری آشام فرزند خدر  به به شماره شناسنامه ۵۸۲ صادره از دشتی در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۳۶۲۶/۱۰ متر مربع پالک ۳۴۳ فرعی 
از پالک ۲۱۹۵ اصلی قطعه ۹ واقع در  از ۲۱۹۵ اصلی مفروز و مجزی شده 
الور شرقی خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر حاجیانی محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف ۲۲۳

زل
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ص
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از راست: حسین آهی، محمد باقر چوبک، سید حسن امین و مشفق کاشانی
اختصاصی دنیای جوانان

منعم نکن از عشق خود
بیزارم از این پند تو

نسرین حسینی

آنکس که شد دلبند تو ،چون می رهد از بند تو
آشفته شد احوال دل ، با فتنه لبخند تو

برگرد تو پروانه سان، گردم اگر سوزد پرم
منعم نکن از عشق خود، بیزارم از این پند تو

لب را چه گویم مختصر، کندویی ازشهد وشکر
با بوسه یی کام ودهن، شیرین کنم از قند تو

گفتم خریدارش تویی، گرمای بازارش تویی
حّقا روا باشد دهد، جان برسر سوگند تو

هر لحظه با سنبل رخان، خلوت نشینی می کنی
گویی روایت می کنم، از زلف میخک بند تو

باید تورا زندان کنم، همچون زلیخا زین سبب
از خواهشم داری حذر، دل شد گالیه مند تو

ای دل حذر از دیده کن، هردم فریبت می دهد
سوزد تورا سوزد تورا از ریشه تا آوند تو
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قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد
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سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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حضور مریم کاویاني در پروژه بي نشان

مریم کاویانی و مهدی فقیه به 
سریال  بازیگران  جدیدترین  عنوان 
بی نشان معرفی شدند. تاکنون اسامی 
۶ بازیگر سریال بی نشان به کارگردانی 
راما قویدل، نویسندگی مشترک آزیتا 
ایرایی و مهدی حمزه و تهیه کنندگی 

است.  شده  رسانه ای  رزاق کریمی  مرتضی 
حال جدیدترین خبرها حاکی از آن است که مریم کاویانی و مهدی فقیه 
نیز به جمع بازیگران این سریال اضافه شده اند. مریم کاویانی که پس از 
چند سال دوری از بازیگری بار دیگر در یک سریال تلویزیونی ایفای نقش 
می کند، قرار است کاراکتر مینو را بازی کند که همسر شهاب خبرنگاِر 
بی نشان با بازی پرویز فالحی پور است. مجید واشقانی، نیلوفر پارسا، پرویز 
فالحی پور، سعید زارعی، هلن نقی لو و نیوشا ضیغمی از جمله بازیگران 

این سریال تلویزیونی هستند.

امیر غفارمنش به خوشنام پیوست

به   ، م خوشنا ل  یا سر ه  گرو
تهیه کنندگی احمد زالی و به کارگردانی 
علیرضا نجف زاده، هم اکنون درحال 
ضبط سکانس های خارجی هستند و به 
زودی ضبط سکانس های خانه اصلی 

در میدان قیام از سر گرفته می شود. فیلمنامه 
اولیه این سریال توسط محسن کیایی نوشته 
شده بود و با قلم فهیمه سلیمانی در حال نگارش برای شبکه یک سیماست و 
این روز ها ضمن نگارش فیلمنامه بازیگران جدید نیز به گروه اضافه می شوند 
و امیر غفارمنش بازیگر جدید سریال خوشنام است. حمید لوالیی، هومن حاج 
عبدالهی، شهره لرستانی، سحر ولدبیگی، فریده سپاه منصور، نیلوفر رجایی فر، 
محمدرضا داودنژاد، مهرداد ضیایی، ساناز سماواتی، الهه جعفری، سیامک 
ادیب، سلمان خطی، فرزاد حاتمیان، سیدرضا حسینی و پروین ملکی دیگر 

بازیگران این سریال هستند.

آلبوم رویاي من ویحک منتشر مي شود

موسیقی  جوان  خواننده  ویحک 
پاپ از انتشار نخستین آلبوم رسمی اش 
ویحک  داد.  خبر  من،  رویای  نام  با 
نام هنری ویحک  با  سهراب حقیقت 
در گفتگویي از تهیه و تولید نخستین 

آلبوم رسمی اش خبر داد و گفت: کارهای 
مدیریت  به  من  رویای  نام  با  آلبوم  اولین 
به زودی  و  رسیده  اتمام  به  گوهری  فهام  تنظیم  و  آهنگسازی  هنری، 
نخستین قطعه از این آلبوم به صورت صوتی و موزیک ویدیو در دسترس 

عالقمندان قرار خواهد گرفت. 
تمامی قطعات آلبوم با تعامل و همفکری تولید شد و مجموعه ای 
با توجه به شرایط فعلی کرونا و  از تفکرات من و فهام گوهری است. 
از برگزاری مراسم رونمایی، اجراها را  برنامه ریزی های انجام شده، پس 

به صورت محدود و از سالن های کوچک آغاز خواهیم کرد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

دینامیت راهي سینماهاي اروپا مي شود

به  میت،  ینا د یی  سینما فیلم 
و  اطیابی  سیدمسعود  نی  کارگردا
عامریان  ابراهیم  سید  تهیه کنندگی 
نمایش  به  اروپا  مقیم  ایرانیان  برای 
درمی آید. این فیلم که در دو ماه اخیر 
رونقي دوباره به سینماي کشور داده 

و تاکنون بیش از ۱۷ میلیارد تومان در دوران 
کرونا فروخته است، در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۱ در شهر های هامبورگ، 
نورونبرگ، مونیخ،  فرانکفورت، کوپنهاگ،  برلین، کلن، آمستردام، وین، 
اوسلو، گوتنبرگ و کوپنهاگ برای ایرانیان مقیم اروپا اکران مي شود. احمد 
مهرانفر، پژمان جمشیدی، نازنین بیاتی، نادر سلیمانی، مجید شهریاری، 
امید روحانی و محسن کیایی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه دینامیت 
توسط حمزه صالحی و شیما بیگی به طور مشترک به نگارش درآمده و 

پخش این فیلم سینمایی در اروپا را فیلم ویژن بر عهده دارد.
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داستان قهرمان درباره چیست؟
فیلم قهرمان، اصغر فرهادی  داستان 
بازی  )با  رحیم  تصمیم  می گذرد.  ایران  در 
امیر جدیدی( که به خاطر بدهی در زندان 
طال  حاوی  کیف  بازگرداندن  برای  است، 
در  مثبت  تصویری  او  برای  صاحبش،  به 
زندان به ارمغان می آورد. اما داستان رحیم 
در  که  خوب  انسانی  داستان  از  پیچیده تر 
تمام  که  داستانی  می شود.  می بینیم،  ابتدا 
شبکه های اجتماعی را پر می کند. ایده ای که 
توجه فرهادی را در اخبار به خود جلب کرد، 
رسانه ها  در  که  قهرمانانی  درباره  داستانی 

ظهور و سقوط می کنند.

درخشش در عرصه بین الملل
توجه فرهادی به فصل جوایز و حضور 
در فستیوال های معتبر سینمای جهان باعث 
معتبر  شرکت های  از  بسیاری  است  شده 
پخش  امتیاز  گرفتن  دنبال  به  پخش کننده 
باشند.  مختلف  کشورهای  در  فیلم  این 
کار  فیلم هم همانند چند  این  در  فرهادی 
گذشته خود با الکساندر ماله گی به صورت 
مشترک فیلم را تهیه  کرده است. حضور یک 
تهیه کننده از فرانسه کنار فرهادی باعث شد 
او پس از موفقیت های فیلم جدایی نادر از 
قرارداد  پیکچرز  سونی  شرکت  با  سیمین، 
همکاری ببندد و کارهای پخش فیلمش را 
به این شرکت واگذار کند. اما فرهادی اینبار 
شرکت  گرفت  تصمیم  و  کرد  عادت  خرق 
پخش کننده فیلمش را تغییر دهد و قهرمان 
را در اختیار کمپانی آمازون بگذارد. فیلم های 
فروشنده  و   )۲۰۱۱( فرهادی، جدایی  قبلی 
)۲۰۱۶(، هر دو نامزد و برنده جایزه بهترین 
اسکار فیلم خارجی شدند که حاال آکادمی، 
نام آن را به بهترین فیلم بین المللی تغییر داده 
است. جدایی، نامزد بهترین فیلمنامه اصلی 
برعهده  را  قهرمان  پخش  آمازون  بود.  نیز 
دارد و اکران سینمایی آن را از هفتم ژانویه 
۲۰۲۲ آغاز می کند. پس از این تصمیم بود 
که قهرمان، تور بلند جوایز سینمایی اش را 
با حضور در جشنواره کن آغاز کرد. در هفتاد 
و چهارمین دوره جشنواره کن قهرمان، جایزه 
به صورت مشترک  را  بزرگ هیات داوران 
یوهو  به کارگردانی  فیلم کوپه شماره ۶  با 

کاسمانن دریافت کرد.

نماینده سینماي ایران در اسکار
پس از موفقیت فرهادی در جشنواره 
کن، گمانه زنی ها برای حضور نماینده ایران 
ترتیب  این  به  و  آغاز شد  اسکار ۲۰۲۲  در 
بود  پیش بینی  قابل  قبل  از  که  و همانطور 
که  ایرانی  فیلم  انتخاب  هیات  تصمیم  با 
ایرانی است،  از سینماگران مطرح  متشکل 
ایران در اسکار  قهرمان، به عنوان نماینده 
معرفی شد. اتفاقی که باعث می شود فرهادی 
رکورددار حضور به عنوان نماینده ایران باشد 
و با تغییر پخش کننده این بار بتواند حضور 
جدی تری داشته باشد در تاریخ جوایز اسکار 
با ۳ اسکار بهترین فیلم خارجی زبان دست 

نیافتنی می شود.

شانس سوم فرهادی در راه
هم  وایر  ایندی  منتقد  که  همانطور 
شانس  فرهادی  است،  کرده  پیش بینی 
بسیاری برای کسب جایزه اسکار را دارد. با 
انتشار تریلر آمریکایی قهرمان، توسط آمازون 
درباره  سینمایی  معتبر  نشریات  استودیو، 
نامزدهای  جمع  در  آن  حضور  و  فیلم  این 
مطرح  منتقد  تامپسون،  ان  نوشتند.  اسکار 
تقریبا  احتمال  یک  را  قهرمان  ایندی وایر، 
دارای  و  اسکار  در  نامزدی  برای  قطعی 
این  شدن  برنده  برای  باالیی  بسیار  بخت 
جایزه می داند. همچنین کلیتون دیویس، از 

سردبیرهای بخش جوایز فیلم ونیتی فر، در 
این باره می نویسد: قهرمان می تواند سومین 
به  فرهادی  سرزمین  برای  را  اسکار  جایزه 
پله  یک  را  او  اتفاق  این  که  آورد  ارمغان 
به فدریکو فلینی، برنده چهار جایزه اسکار 
حاشیه  در  می کند.  نزدیک تر  بین المللی، 
نیز  آمریکایی قهرمان، ورایتی  تریلر  انتشار 
نامزدی در  بر  نوشته است: قهرمان عالوه 
رشته اسکار بهترین فیلم بین المللی، می تواند 
در رشته های بهترین فیلمنامه اصلی نیز نامزد 
شود. و بخت فرهادی برای نامزدی در رشته 
امیر  درخشان  بازی  و همچنین  کارگردانی 
جدیدی در نقش اول را نیز دست کم نگیرید.

یک داستان قدرتمند اجتماعي
فیلم  از  خارجی  منتقدان  استقبال 
فرهادی با اولین نمایش ها در کاخ جشنواره 
یکی  مرتبه  چند  هر  و  شد  آغاز  کن  فیلم 
نوشتاری  و  نقد  فیلم  معتبر  سایت های  از 
روزنامه  می کنند.  منتشر  قهرمان  درباره 
وال استریت ژورنال در مطلبی بر فیلم های 
به  از قهرمان  این روزنامه،  مطرح سال در 
عنوان فیلمی با  داستانی قدرتمند نام می برد. 
وال استریت  فیلم  منتقد  موگنسترن،  جو 
 ۱۰ است:  نوشته  خود  مطلب  در  ژورنال 
سال پیش جدایی پدیده تاثیرگذار جشنواره 
قهرمان  با  فرهادی  امسال  و  بود  تلوراید 
با  داستانی  فرهادی،  روایت  در  بازگشته. 
فوق العاده  مناسب،  و  به جا  طعنه آمیز،  لحن 
پیچیده و به شکل مرموزی تکان دهنده از 
یک  مرد، پسر و خانواده اش را شاهد هستیم 
که شهرت چندگانه اش با چیزی که در ابتدا 
به نظر می  آید تنها یک دروغ کوچک باشد، 

لکه دار می شود.

فیلمی که آرام آرام جذاب می شود
مارک السن، منتقد لس آنجلس تایمز 
نوشت:»بامزه است که فیلم های فرهادی به 
واقعا  قدری خوب ساخته می شوند که من 
قهرمان  بگویم.  چه  درباره شان  نمی دانم 
یک  سمت  به  ابتدا  در  که  نظر  این  از 
اما  می دهد  جهت  تغییر  اخالقی  مشکل 
بعد شخصیت ها کار عجیبی انجام می دهند 
باعث  که  عادی(  آدم های  که  )همان طور 
کند،  نزدیک  زندگی  به  را  فیلم  می شود 

بسیار جذاب است.

قصه ای جذاب و پر از کشش
 Next مت نجیال نویسنده وبسایت
Best Picture نیز نوشت: قهرمان اصغر 
فرهادی یک قصه پرکشش درباره خطوط 
بین حقیقت و دروغ، غرور و تحقیر، درست 
و غلط است. امیر جدیدی بسیار خوب ظاهر 
شده و بازی اش به شکل همدالنه ای نشان 
چطور  مهربانانه  ساده  عمل  یک  می دهد 
می تواند به یک موضوع پیچیده و استرس آور 
 KPCC تبدیل شود. جان هورن نیز در
با اشاره به قهرمان به عنوان فیلمی بسیار 
تاثیرگذار ادامه می دهد:»من مدام از توانایی 
معمولی  تفاق های  ا تبدیل  در  فرهادی 
زندگی به داستان های غیرمعمولی و جذاب، 

حیرت زده می شوم.

یکي از عالی ترین فیلم های قرن
روزنامه الراسون اسپانیا فیلم قهرمان 
اصغر فرهادی را به عنوان یکی از عالی ترین 
فیلم های قرن توصیف کرد. فیلم قهرمان، 
برنده جایزه بزرگ داوران جشنواره کن در 
جشنواره  ششمین  و  شصت  اصلی  بخش 
وایادولید اسپانیا با حضور امیر جدیدی، بازیگر 
نقش اصلی فیلم به نمایش درآمده است. به 
نوشته الراسون، قهرمان، از جمله بخت های 
اصلی کسب جایزه اسکار به عنوان بهترین 

الراسون  است.  زبان  غیرانگلیسی  فیلم 
ادبیات  شخصیت های  همواره  می نویسد: 
آثار فرهادی حضور  کالسیک به نوعی در 
دارند اما هیچگاه او اینگونه هامارتیا )نقیصه 
تراژیک( را به تصویر نکشیده بود، نقیصه ای 
که قهرمانان نه براساس خواسته خویش بلکه 
بنابر تقدیر به خود ویرانی کشیده می شوند. 
به نوشته الراسون عنوان قهرمان تنها بیان 
زندگی یک زندانی بدهکار که سکه هایی را 
به صاحبش بازمی گرداند و چهره رسانه ای 
که  دریافت  می توان  بلکه  نیست،  می شود، 
از  وجه  این  با  ارتباط  در  فرهادی  نظرگاه 
اسپانیایی  روزنامه  اسطوره کالسیک است. 
فیلم  اصلی  نقش  در  را  امیر جدیدی  بازی 
که  می افزاید  و  می خواند  درخشان  بسیار 
ایران  جامعه  نقش،  این  بهانه  به  فرهادی 
که  جامعه ای  می کند،  تحلیل  و  تجزیه  را 
عمیقا تحت تاثیر آبرو و دفاع از ارزش های 
خویش است و معموال آبرو در آن به هدف 
تبدیل شود و نه وسیله. الراسون این فیلم 
را همچون ضمیمه ای بر جنایت و مکافات 
رومانویچ  رادیون  رنج  وارث  نوعی  به  و 
تعبیر  به  می کند.  قلمداد  اثر  این  قهرمان 
منتقد روزنامه اسپانیایی، قهرمان اثری پخته 
و دقیق درباره  آبرو است یا دست کم تلقی 
پی آمدهای از دست دادن آن به عنوان تنها 
داشته فرد است. همانند آشیل و پاشنه اش یا 
افسانه اورفئوس، قهرمان داستان فرهادی نه 

می تواند خود را از تصورات قهرمانی برهاند 
فیلم  این  الراسون  برسد.  آرامش  به  نه  و 
فرهادی  چرای  و  چون  بدون  موفقیت  را 
می خواند و می افزاید این اثر ترسیم رسانه ای 
قهرمانی موقت، زودگذر و همدلی با اوست.

حکایتی اخالقی درباره شرافت
رادیو و تلویزیون سراسری اسپانیا نیز با 
تمجید از فیلم قهرمان اصغر فرهادی به نقل 
از امیر جدیدی که در وایادولید به سر می 
برد، نوشت: لذت کار کردن با فرهادی، اقبال 
بزرگی برای من است، گویی در دانشگاهی 
در حال فراگیری مستمر درس هایی هستم، 
نه تنها در زمینه سینما بلکه برای زندگی. 
جنبه های  از  یکی  می آید  گزارش  این  در 
شگفت آور فیلم فرهادی این است که با تغییر 
کوچکی در جهت فیلمنامه ما را با هیجان 
می کند  شخصیت ها  سرنوشت  درگیر  وافر، 
گریز،  و  تعقیب  به  نیازی  کار  این  برای  و 

انفجار یا ابزارهای نوین سینما ندارد. روزنامه 
وایادولید نیز از اصغر فرهادی به عنوان یکی 
اساتید سینمای قرن بیست و  بزرگترین  از 
حکایتی  قهرمان  نوشت:  و  برده  نام  یک 
و  رستگاری  شرافت،  با  ارتباط  در  اخالقی 

نیرنگ است.

فیلم های فرهادی را دوبار تماشا کنید
پس  کالب  ای وی  وب سایت  منتقد 
از تماشای فیلم قهرمان اصغر فرهادی در 
فستیوال فیلم تورنتو، نوشت: هر فستیوالی 
یا باید با فیلمی از اصغر فرهادی شروع شود 
یا با فیلمی از او تمام شود. در حالت اول، 
فستیوال  شروع  در  چشایی تان  و  حواس 
از  تنظیم می شود و در صورت دوم بعضی 
از بین می برد.  طعم های بد را، می شوید و 
داستان های  ایرانی،  کارگردان  و  نویسنده 
به  که  را  اخالقی  و  خانوادگی  اجتماعی، 
شکل سرگیجه آوری پیچیده هستند، طوری 
ذهن  جوش  و  جنب  باعث  که  می سازد 
مخمصه هایی  با  پا  به  پا  تا  می شود  شما 
حرکت  هستند  آن  درگیر  شخصیت ها  که 
کنید. حاال فرهادی دوباره با یک موفقیت 
فیلمی  قهرمان،  بازگشته،  تورنتو  به  دیگر 
که واقعا به عنوان پایان قدرتمند فستیوال 
بعضی  اینکه  دیده شود.  باید  تورنتو   ۲۰۲۱
خوب  نمی کنند،  تغییر  هیچ وقت  چیزها 
هم  هنوز  فرهادی  که  همین  مثل  است؛ 

فوق العاده ای  فیلم هایی  قدرت،  همان  به 
که  همانطور  می سازد.  فیلم دوستان  برای 
هستند،  اینطور  فرهادی  فیلم های  اغلب 
پیش بینی  غیرقابل  شکلی  به  هم  قهرمان 
شوکه کننده  ادامه،  در  و  می شود  آغاز 
داستان گوی  یک  فرهادی،  می رود.  پیش 
درک  دلیل  همین  به  و  است  متخصص 
می کند که قدیس ها بیشتر از افراد خطاکار 
تالش می کنند تا قوانین اخالقی را با منافع 
او همچنین می داند  شخصی سازگار کنند. 
)تراژدی داستانی( زمانی که   که تراژدی ها 
قهرمان داستان نه فقط با دست سرنوشت، 
شکست  خود  اشتباهات  و  نقایص  با  بلکه 
که  اتفاقی  هستند.  ضربه زننده تر  می خورد، 
مجموعه ای  زیرا  می دهد،  رخ  قهرمان،  در 
رحیم  که  کوچک  مصلحتی  دروغ های  از 
می گوید نهایتا به سمت خودش برمی گردد. 
فرهادی یک منتقد باهوش فرهنگی است. 
او چه این موضوع را واضح بیان کرده باشد 

جهان  بی رحمی  بر  نقدی  قهرمان  نه،  چه 
و  است  بدهکاران  با  مواجهه  در  مدرن 
درباره  عمومی  وسواس  یک  نقد  همینطور 
آبرو و شرف در کنار نتایج معکوس و نقاط 
تاریک شبکه های اجتماعی . با این همه، یک 
موضوعات  این  به  حتی  می تواند  تماشاگر 
اجتماعی در فیلم دقت نکند اما کماکان از 
روش او در طرح فوق العاده داستان مبهوت 
نیت  مشکالت،  فرهادی  که  روشی  شود، 
و  می کند  مطرح  را  متغیرها  و  شخصیت ها 
همه  که  می کند  موجی  به  تبدیل  را  آنها 
آدم های اطراف رحیم را در خود می کشد. تا 
جایی که من به خاطر دارم، هیچ فیلمساز 
دیگری، چنین عالقه پایدار و در عین حال 
کشیدن  تصویر  به  در  عالی ای  توان  چنین 
پیامدهای دروغ برای کسی که آن را گفته 

)فارغ از دلیلش( نداشته است.

گفتگوي هالیوود ریپورتر با فرهادی
اهل شبکه های اجتماعی نیستم!

هالیوود ریپورتر در گفتگویی که با فرهادی 
بعد از درخشش فیلمش در جشنواره کن انجام داد 
درباره ابعاد مختلف زندگی حرفه ای و واکنش های 
نکات  فرهادی  کرد.  صحبت  او  اجتماعی 
مهمی را در این گفتگو مطرح کرد. کارگردان 
ایرانی، در پاسخ به سواالت هالیوود ریپورتر از 
محدودیت های آزادی بیان در ایران و هزینه های 

کووید ۱۹ می گوید.
فرهادی از توییتر و فیسبوک استفاده 
نمی کند و می گوید بسیار وقت گیر است، اما 
کارگردانی که دوبار برنده جایزه اسکار شده، 
در فیلم جدیدش قهرمان، نگاه انتقادی تند 
و تیزی به پدیده از عرش به فرش رساندن 
آدم ها در شبکه های اجتماعی دارد. فرهادی 
به هالیوود ریپورتر می گوید: ما دیگر به آدم ها 
فرصت و اجازه  اشتباه کردن نمی دهیم. آنچه 
توجه من را به خودش جلب کرد این بود که 
ما می بینیم آدم ها در نقاطی از زندگی شان 
آنچه  و  می دهند  انجام  انسانی  کارهایی 
اتفاق می افتد این است که بقیه انتظار دارند 

که آنها همیشه همان فردی باشند که آن 
کار انسانی را انجام داده است. آنها گذشته 
و آینده آن فرد را نادیده می گیرند. منظورم 
این نیست که آدم ها باید کارهای نادرست 
انجام دهند اما هر انسانی به واسطه انسان 

بودنش، کارهای اشتباه نیز انجام می دهد.
هرچند که فیلم فرهادی در شهر شیراز 
می گذرد اما او معتقد است تناقضی که در 
قهرمان نمایش داده می شود، جهانی  است. 
او در این باره می گوید: وقتی درباره فرهنگ 
یک  زمانیکه  می زنیم  حرف  کردن  حذف 
او  بعد سعی می کنند  و  باال می برند  را  نفر 
جهانی  پدیده ای  درباره  بکشند،  زیر  به  را 

صحبت می کنیم.
وقتی آخرین بار فرهادی نامزد دریافت 
جایزه اسکار بود، در اعتراض به قانون منع 
سفر کشورهای مسلمان )از جمله ایران( به 
آمریکا، به مراسم اسکار نرفت. او درباره آن 
خیلی  چیز  همه  می دهد:  توضیح  تصمیم 
سریع اتفاق افتاد. ما با پخش کننده آمریکا 
به  بود که  این  و تصمیم  بودیم  زده  حرف 
مراسم برویم اما این قانون، یک بی احترامی 
این  بود.  کشورها  سایر  و  ایران  مردم  به 
حقیقت که من می توانم سفر کنم اما بسیاری 
از مردم از سفر منع شده اند، به من احساس 
بدی داد. به همین دلیل حدود یکی دو شب 
روی یک نوشته  در این مورد کار کردم که 
فقط درباره ممنوعیت سفر نبود و درباره هر 
تصمیمی هست که سیاستمداران می گیرند 
و با آن، انسان ها را به گروه های مختلف و 
این  به نظرم  روبروی هم تقسیم می کنند. 

یک نگاه به کل بشریت است.

در  خبرنگار  جواب  در  فرهادی  اصغر 
چنین  ایران  در  کرونا  بیماری  شیوع  مورد 
حال  در  حاضر  حال  در  ایران  می گوید: 
سپری کردن موج پنجم بیماری کروناست 
که جان بسیاری را تا به حال گرفته است، 
آمار مرگ و میری که با  ممنوع کردن ورود 
واکسن از انگلیس و آمریکا، بدتر شد. مردم 
موقعیت  نمی بخشند.  را  تصمیم  این  هرگز 
بسیار  مردم  و  است  ناراحت کننده ای  بسیار 
ندارند  امیدی  هیچ  آنها  هستند.  خشمگین 
که چیزی در آینده تغییر کند. هر روز اخبار 
به نظر می رسد که  اینطور  بد می شنویم و 
سیستم هیچ عزمی برای تغییر و بهتر کردن 

زندگی مردم ندارد.
وجود  سانسور  اگر  اینکه  درباره  او 
نداشت، فیلم هایش چه تفاوت هایی داشت، 
پاسخ می دهد: خیلی چیزها متفاوت می شد. 
واقع گرا  فیلم های  را  فیلم ها  این  اسم  ما 
در  را  زنی  وقتی  مثال  برای  اما  می گذاریم 
خانه اش می بینیم که حجاب و روسری بر سر 
دارد، این واقعی نیست. من نمی توانم دقیقا 
بگویم که فیلم هایم در صورت وجود آزادی 
چگونه می شد اما می دانم که حتما متفاوت 

می شد چون ذهنم آزادتر بود.
کردن  محدود  تاثیر  درباره  فرهادی 
آزادی اش روی مسیر حرفه ای خود می گوید: 
وقتی سال ها در مسیری ناهموار راه می روید 
بنابراین  می کند  تغییر  رفتن تان  راه  شکل 
راه  که  بدهم  توضیح  برایتان  نمی توانم 
رفتنم در یک مسیر صاف و هموار چگونه 
حتما  که  می دانم  اما  باشد  می توانست 

راحت تر بود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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رخ به رخ با قهرمان اصغر فرهادي

خیز اصغر فرهادي براي سومین اسکار
محمد حسین زاده

فیلم سینمایی قهرمان، ساخته اصغر فرهادی نهمین فیلم بلند سینمایی این فیلمساز صاحب سبک است که از روزهای ابتدایی 
آبان اکران خود را در سینماهای سراسر کشور با در اختیار داشتن 1۷۵ سالن آغاز کرد. قهرمان در ادامه روند منطقی فیلمسازی 
فرهادی است که پس از ساخت همه می دانند، در داخل ایران و در شهر شیراز فیلمبرداری شد. این فیلم در دوران همه گیری کرونا 
تصویربرداری را آغاز کرد و در مقطعی به خاطر شیوع گسترده این بیماری در شهر شیراز متوقف شد. اصغر فرهادی بعد از آنکه 
تجربه ساخت فیلم در کشور اسپانیا را پشت سر گذاشت این بار تصمیم گرفت قصه ای را روایت کند که در داخل ایران رخ می دهد و 
همانند دیگر کارهای مطرحش با زبان جهانی به موضوعی داخلی بپردازد. فیلم قهرمان نهمین ساخته اصغر فرهادی پس از ۷۵ جلسه 
فیلمبرداری، 29 آذر 99 طبق برنامه ریزی انجام شده به پایان رسید. امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی، سارینا فرهادی 
و جمعی دیگر از بازیگران که اغلب آنان چهره های جدید هستند در این فیلم ایفای نقش کرده اند.


