
کاهش نقدینگی، تحریم و حاال بحرانی جهانی؛

کمبود ریزتراشه، چالش جدید صنعت خودرو کشور

این  محققان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در 
از  اواخر سال ۲۰۱۹ میالدی،  از  پژوهش عنوان کردند: 
زمان ظهور ویروس کرونا از طریق سندرم تنفسی حاد کرونا 
ویروس SARS-CoV(۲-۲( ، ما هنوز دانش کمی در مورد مکانیسم های 
بیماری زایی کووید-۱۹ داریم. مطالعات اولیه گزارش داد که مردان در 
مقایسه با زنان بیشتر مستعد ابتال به COVID-۱۹ هستند.این یافته ها 

این سوال را مطرح می کند که آیا عفونت کووید-۱۹ می تواند بر باروری 
مردان تأثیر منفی بگذارد. از آنجا که گیرنده های آنژیوتانسین-تبدیل کننده 
آنزیم -ACE۲(۲( ، معروف به مسیر ورود ویروس به سلول های انسانی 
به طور فراوان بر روی سلول های بیضه، هستند، این فرضیه وجود دارد 
که ویروس همچنین می تواند اثرات مخربی بر باروری مردان داشته باشد.
صفحه ۲

وزیر نفت اعالم کرد:

واریز ۱۰ لیتر سهمیه جبرانی بنزین 
در پایان آبان ماه

سه مفهوم کلیدی متاورس
صحبت  متاورس  ره  با در وقتی 
می کنیم، مهم است با سه مفهوم کلیدی 
 ،)presence( آن نیز آشنا شویم: حضور
و  )  interoperabi l i ty ( مل پذیری  تعا
)standardization.(»حضور«  استاندارسازی 
مجازی  فضای  در  بودن  احساس  از  است  عبارت 
به طور واقعی و ملموس و در کنار افراد دیگر. نتایج 
کیفیت  که  است  داده  نشان  تحقیق  دهه  چندین 
تعامالت آنالین با ایجاد حس حضور واقعی در این 
فضا بهبود پیدا می کند. این حس حضور هم از طریق 
تکنولوژی های واقعیت مجازی مانند نمایشگرهایی 

که روی سر قرار می گیرند، ایجاد می شود.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل خبر داد:

تالش براي استفاده از تمامي ظرفیتها 
براي بازفعال سازي واحدهاي راکد

4
مردم هر واکسنی که در اختیار هست را تزریق کنند 

صفحه 2
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1873- شنبه 15  آبان  ۱4۰۰- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
قاسم رفعتی: 

بسیاري از بزرگان 
عرصه هنر براي 

مردم غریبه هستند!

6ورزش
گل محمدی: 

امسال کارمان واقعا 
سخت است

7صنعت

هفته گذشته اتفاق بسيار خوبي در عرصه موسيقي رخ داد و 
تاالري به نام استاد دهلوي در بنياد رودكي راه اندازي شد كه 
عالوه بر تقدير از اين هنرمند نامدار عرصه موسيقي كشور، 
فتح بابي شد براي نامگذاري اماكن هنري به نام هنرمندان بزرگ 

و تقدير از اين اساتيد.

به گزارش دنيای جوانان، يحيی گل محمدی در نشست خبری 
پيش از ديدار با گل گهر حاضر بود و در ابتدای صحبت هايش 
با اشاره به درگذشت تلخ هوادار پرسپوليس اظهار داشت: 
در ابتدا از طرف خودم و بچه ها فوت آقای احسانی راد را به 

خانواده اش و هواداران عزيز تسليت می گويم.

دنيای جوانان: مهندس مقداد كردستانی مدير كارخانه گندله 
سازی گهرزمين با اشاره به انجام عمليات تعميرات اساسی اين 
كارخانه عنوان كرد: اولين تعميرات اساسی ساليانه كارخانه 
گندله سازی گهرزمين با پيش بينی ۵۴ هزار نفر ساعت در 
قالب ۲۸۱۶ فعاليت در تاريخ ۲۸ مهرماه سال جاری آغاز شد.

تعمیرات اساسی 
گندله گهرزمین؛ 

گامی موثر در 
راستای تولید 

مضاعف

تاثیر منفی کووید-۱۹ بر باروری مردان در خطرناک ترین نقطه تاریخی تورم 
در 4۰ سال اخیر هستیم

داشت:  اظهار  چین  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رییس 
دهه   4 در  تورم کشور  تاریخی  نقطه  در خطرناک ترین  ما  امروز 
عبور  درصدی   6۰ یا   5۰ تورم  مراحل  این  از  اگر  است.  اخیر 
به  می تواند  و  می شود  سخت  تصاعدی  صورت  به  آن  کنترل  دیگر  کنیم، 

ابرتورم منجر شود. یک 
صفحه 3

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت: برگ سبز 
صادر شده توسط پلیس در حکم سند رسمی مالکیت 
وسیله نقلیه بوده و در اسناد جدید الصدور این کلمه نیز 
درج شده است.به گزارش دنیای جوانان از پلیس راهور،  سرهنگ 
عین اهلل جهانی در خصوص رسمی بودن برگ سبز خودرو به 
عنوان سند مالکیت، اظهار داشت: در راستای حمایت از مصرف 

کنندگان و کاهش هزینه های نقل و انتقال خودرو با توجه به 
تأیید برگ سبز خودرو توسط پلیس به عنوان سند مالکیت توسط 
دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی، هموطنان دیگر ضرورتی برای 

مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند ندارند.
صفحه ۲

برگ سبز خودرو سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
دیار  مردم  آگاهی  سطح  ارتقاء  و  اطالع رسانی  راستای 
همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ 
ترویج  با  و  زده  امری مهم  به  ارزشمند دست  این گوهر 
بردن سطح سالمت  باال  بر  مراقبتی سعی  فرهنگ خود 
مردم مازندران دارد. با توجه به اینکه شعار هفته پیشگیری 
از  "پیشگیری  با عنوان  از مسمومیت ها در سال جاری، 
مسمومیت در همه گیری کرونا" و "با افزایش آگاهی، مانع 
مسمومیت دارویی شویم" می باشد، مسمومیت های ناشی 

از داروها را مورد بررسی قرار داده است.
مواد  انواع  به  دسترسی  زمانی  هر  از  بیش  امروزه 
شیمیایی مثل سموم، داروها، مواد ضدعفونی کننده، رنگ ها، 
از  برخورداری  بدون  و...  شوینده ها، کودها، حشره کش ها 
اطالعات کافی از شیوه درست مصرف، نگهداری و خطرات 

ناشی از آنها افزایش یافته است.
استفاده غیر اصولی از این مواد هر ساله موجب بروز 
از  بسیاری  اگرچه  می شود.  مسمومیت ها  از  زیادی  موارد 
مسمومیت ها با دریافت درمان های الزم و به موقع تحت 
با  آنها  از  مواردی  اما  می یابند،  بهبود  و  آمده  در  کنترل 
جامعه  اقتصاد  و  سالمت  برای  ناپذیر  جبران  آسیب های 

همراه هستند.
در این باره گفتگویی با دکتر ابراهیم صالحی فر استاد 
و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و  عضو 
مینا  داروها و دکتر  کمیته ملی تجویز و مصرف منطقی 
امینی رئیس دفتر تحقیق و توسعه دانشگاه علوم پزشکی 
ایم  انجام داده  مازندران در مورد مسمومیت های دارویی 

که در زیر می خوانید:
دکتر ابراهیم صالحی فر استاد و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران و عضو کمیته ملی تجویز 
و مصرف منطقی داروها درباره تعریف مسمومیت گفت: 
مسمومیت زمانی رخ می دهد که فرد در معرض ماده ای 
قرار گیرد که می تواند به سالمتی وی آسیب برساند و یا 

جان او را در معرض خطر قرار دهد.
جذب ماده سمی می تواند از راه های زیر صورت بگیرد:
استنشاق نوعی گاز، بخار، دود یا گرد و غبار  •

دستگاه گوارشی )خوردن یا آشامیدن(  •
تماس پوستی)از طریق انتشار از اپی درم و   •

یا عبور از زخم یا سوختگی(
تزریق در خون  •

به نقل از سازمان پزشکی قانونی در طی سال های 
اخیر همه ساله 6۰۰۰ تا 75۰۰ نفر از هموطنانمان در اثر 
بروز انواع مسمومیت جان باخته اند. بیشترین مسمومیتی 
که در این سالها منجر به فوت شده است، مسمومیت ناشی 
این  به  بوده است.  از سوء مصرف مواد مخدر و محرک 
ترتیب که بین 5۰ تا 65 درصد از مرگ و میر در هر سال 
به دلیل استعمال مواد مخدر، محرک و الکل و عوارض 
ناشی از آن حادث شده است. رتبه بعدی مرگ و میر ناشی 
از مسمومیت در سالهای اخیر به میزان ۲۰ درصد و در اختیار 
انواع سموم از قبیل قرص برنج، سموم دفع آفات نباتی، 
الکل، جونده کش ها و سیانور و دیگر سموم بوده است این 
در حالیست که قرص برنج به تنهایی عهده دار ۱۱ درصد 
از کل مرگ و میرهای ناشی از مسمومیت می باشد. همه 
ساله مسمومیت ناشی از منوکسیدکربن عامل ۱۰ تا ۱3 
درصد از مرگهای ناشی از مسمومیت می باشد و با توجه 
به آغاز فصل سرما، باید به این نکته توجه بیشتری نمود.

دکتر ابراهیم صالحی فر استاد و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران و عضو کمیته ملی تجویز 
بروز  علت  ترین  شایع  درباره  داروها  منطقی  مصرف  و 
مسمومیت گفت: شایع ترین علت بروز مسمومیت در جهان، 
مسمومیت های  میان  در  که  می باشد  دارویی  مسمومیت 
بنزودیازپین،  گروه  داروهای  با  مسمومیت  نیز،  دارویی 
مسکن های غیرمخدر، داروهای ضدافسردگی، داروهای 
آنتی سایکوتیک، دیگوکسین و داروهای قلبی و داروهای 

آمفتامین و محرک اعصاب مرکزی رایج ترند.
وی افزود: مسمومیت سهوی و عمدی دو نوع شایع 
مسمومیت دارویی هستند. در مسمومیت سهوی دارو به 
اشتباه مصرف می شود. عمدتًا، کودکان و حتی در برخی 
نوع  این  خطر  معرض  در  سالمندان  و  بزرگساالن  موارد 

مسمومیت ها قرار دارند. 
در مسمومیت عمدی فرد آگاهانه و عمدی داروی 
بیش از حد مصرف می کند. معمواًلداروهایی که در منزل 
نگهداری می شوند مثل قرص های آرام بخش و اعصاب 

از جمله داروهای مصرفی در این دسته هستند. 
عضو کمیته ملی تجویز و مصرف منطقی داروها در 
ادامه اظهارکرد: مسمومیت دارویی می تواند به دلیل مصرف 
بیش از حد داروهای تجویز شده یا داروهایی که نیاز به 
تجویز پزشک ندارند و هم چنین در اثر سوءمصرف داروها 
)اعتیاد( ایجاد شوند. البته گاهی حتی استفاده از داروهایی 
که به قصد درمان فرد تجویز شده اند، در همان مقدار مجاز 
مصرفی، ممکن است به دالیلی مانند وجود بیماری های 
مصرف  کلیه،  و  کبد  نظیر  دفعی  ارگان های  در  زمینه ای 
هم زمان بیش از یک دارو و اختالالت ژنتیکی، منجر به 
بروز مشکالت در فرد و مسمومیت دارویی شوند. بدیهی 
است فاصله زمانی بین مسموم شدن و درمان مناسب، جهت 
جلوگیری از آسیب جدی یا مرگ، بسیار حیاتی است. برای 
کم کردن این فاصله زمانی بهتر است شماره تلفن های 
مراکز کنترل مسمومیت یا مرکز اورژانس )شماره تماس 
در  و  کنید  یادداشت  را  خود  زندگی  محل  نزدیک   )۱۱5

دسترس همه اعضای خانواده قرار دهید.
به  استناد  با  شد:  یادآور  فر  صالحی  ابراهیم  دکتر 
ده سال  دارو، طی  و  غذا  معاونت  در  انجام شده  بررسی 
اخیر )۱3۹۰-۱3۹۹(، از مجموع 53466 مورد مسمومیت 
ثبت شده، مسمومیت دارویی در استان مازندران، 58 درصد 

از کل آمار را به خود اختصاص داده است.

*آیا دارو می تواند موجب بیماری شود؟
دکتر مینا امینی در مورد اینکه آیا دارو می تواند موجب 
بیماری شود بیان کرد: زمانی که داروها به درستی تجویز 
شوند و دوز مناسب مصرف نیز رعایت شود، معموال برای 

سالمت مفید خواهند بود اما عدم انتخاب داروی متناسب با 
بیماری یا افراط در مصرف می تواند تهدیدی جدی محسوب 
شود. مصرف دوز زیاد دارو عوارض مختلفی در پی دارد که 
ماهیت و شدت آن با توجه به عوامل مختلفی مانند ماده 
مؤثره دارو، مقدار مصرف شده، سن و وضعیت سالمت فرد، 

سرعت اقدام درمانی مناسب و... متغیرخواهد بود.
مشابه  دارویی  مسمومیت  عالئم  موارد،  بیشتر  در 
دیگر ناراحتی های جسمی است و به همین دلیل غالبا در 
مراجعه به مراکز درمانی تاخیر دیده می شود. عدم تعادل، 
تاری دید، حالت تهوع، استفراغ، خواب آلودگی، سرگیجه 
اولیه مصرف  از دست دادن هوشیاری مهم ترین عالئم  و 
زیاد دارو یا مسمومیت دارویی است که در موارد حادتر می 
تواند منجر به نارسایی کلیوی و تنفسی، هپاتیت، خونریزی 
گوارشی، اختالالت عصبی و... شود و حتی کما یا فوت 
را در پی داشته باشد. توجه به برخی توصیه ها و رعایت 
اقدامات مناسب برای کاهش قابل توجه مسمومیت های 

دارویی ضروری است.

*مسمومیت دارویی چه زمانی اتفاق می افتد؟
در ادامه این داروساز در مورد این که وقوع مسمومیت 

دارویی چه زمانی اتفاق می افتد گفت: 
درمانی  مقدار  از  بیشتر  دارو  یک  که  ۱-زمانی 

مصرف شود.
۲-زمانی که فرد، به دلیل ابتال به نارسایی کبدی و 

کلیوی و ... نمی تواند دارو را متابولیزه و دفع کند.
تجویز  بیمار  سن  و  وزن  به  توجه  با  دارو  3-دوز 

نشده باشد.

*چه کسانی بیشتر در معرض خطر مسمومیت 
دارویی هستند؟

دکتر امینی در مورد اینکه چه کسانی بیشتر در معرض 
مسمومیت  بروز  علت  و  هستند  دارویی  مسمومیت  خطر 
دارویی می گوید: سالمندان بیشتر از سایر افراد در معرض 
این خطر بوده، پس از آن ها در افرادی که در سن 4۰-5۰ 
سالگی هستند نیز مسمومیت شایع است ولی افراد جوان 
معمواًل عالیم را به خوبی تحمل می کنند. همچنین افرادی 
که اختالالت کبدی و کلیوی دارند، در معرض بیشتر خطر 
مسمومیت قرار دارند. کودکان زیر 5 سال، نیز پرخطرترین 

گروه سنی از نظر بروز مسمومیت هستند.

*علت مسمومیت دارویی چیست؟
اظهار  مسمومیت  علت  خصوص  در  امینی  دکتر 
داشتند که بیشتر داروها توسط کبد و کلیه متابولیزه و حذف 

می شوند، عملکرد کلیه وابسته به سن بوده و معمواًل از دهه 
3۰ زندگی به تدریج، این عملکرد دچار مشکل می شود. 
هم چنین زمانی که با افزایش سن توده عضالنی تحلیل 
رفته و چربی جایگزین آن می شود، توانایی کبد و کلیه 

برای پاکسازی دارو کاهش می یابد.

*توصیه به پزشکان
در صورت مشاهده عالیم، پیش از تجویز دارو برای 
بیمار که توسط پزشکان  برطرف شدن عالیم، داروهای 
مختلف تجویز شده و مصرف می شود بررسی شود، در 
صورت نیاز، سطح دارو در خون توسط تست های تشخیصی 
پایش شود. تست های تشخیصی می تواند سطح بسیاری 
از داروها مثل لووتیروکسین، وارفارین، آنتی بیوتیک ها و 

دیگوکسین را پایش کند.
در صورت نیاز دوز دارو توسط پزشک تعدیل شود.

پزشکان در نظر داشته باشند که دوزهای ذکر شده 
در کتاب های مرجع برای بیماران، برای افراد جوان ذکر 
مشکالت  یا  و  بیمار  بودن  مسن  صورت  در  است،  شده 

کبدی- کلیوی باید دوز دارو تعدیل شود. 

*توصیه به بیماران
مراجعه می کنند،  پزشکان مختلفی  به  که  بیمارانی 
حتمًا در مراجعه به پزشک سایر داروهای تجویز شده را 
همراه داشته باشند تا از تجویز داروهای مشابه اجتناب شود. 
در مورد استفاده از داروها به صورت OTC، با پزشک یا 

داروساز خود مشورت نمایند.
پیش از استفاده از دارو، بروشور داخل جعبه دارو را 
مطالعه کنند و عالئم را درنظر داشته باشند تا در صورت 

بروز عالیم، متوجه شوند.

ز  ا ی  پیشگیر جهت  م  ز ال ی  ها ر هکا ا ر *
مسمومیت دارویی

خودداری  پزشک  تجویز  بدون  دارو  مصرف  از   .۱
یا  پزشک  دستور  طبق  را  شده  تجویز  داروهای  و  کرده 

داروساز مصرف¬کنید.
۲. به تاریخ انقضای داروها توجه کنید و از مصرف 

داروهای تاریخ گذشته بپرهیزید.
داروهای سرماخوردگی،  از  بسیاری  ترکیبات  در   .3
استامینوفن وجود دارد. در نتیجه مصرف همزمان داروی 
احتمال  تواند  می  سرماخوردگی  داروهای  با  استامینوفن 

همزمان  مصرف  از  قبل  دهد.  افزایش  را  کبدی  سمیت 
این دو دارو در مورد دوز مصرفی آنها با پزشک یا داروساز 
مشورت کنید. یا در مصرف همزمان برخی از مسکن ها 
استامینوفن(  ایبوپروفن،  )کافئین،  شامل  که  نوافن  نظیر 
از اجزا  با هریک  و سایر موارد مشابه، امکان مسمومیت 

وجود دارد.
4. در مسمومیت های دارویی می توان تا حدود 8 
استفراغ کرد  به  وادار  را  دارو فرد  از مصرف  ساعت پس 
اما القای استفراغ در افراد با اختالل هوشیاری، کودکان، 
خانم های باردار و بیماران قلبی عروقی توصیه نمی شود. 
همچنین اگر مسمومیت با داروهای اعصاب و روان ایجاد 
شده باشد، نباید فرد را وادار به استفراغ کرد. عالئم این 
نوع مسمومیت معموال با تاخیر رخ می دهد. بنابراین الزم 
تحت  درمانی  مرکز  در  ساعت   ۲4 تا  حداقل  فرد  است 

نظر¬باقی¬بماند.
5. از افزایش خودسرانه دوز دارو اجتناب کنید. این 
کار نه تنها به روند بهبود سرعت نمی بخشد، بلکه شما را 
در معرض خطر عوارض مسمومیت دارویی قرار می¬دهد.
6. در ترکیبات بعضی مکمل های دارویی موجود در 
بازار، آهن وجود دارد. در نتیجه مصرف همزمان این مکمل 
ها با فرآورده های آهن دار می تواند منجر به افزایش سطح 
آهن در بدن شود. قبل از مصرف همزمان این دو فرآورده در 
مورد دوز مصرفی آن¬ها با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
7. مصرف داروهای کم خطر نیز می تواند در مقادیر 
باال خطرناک باشد. به خصوص اگر مصرف کننده کودک 

یا مسن¬ باشد.
8. بسته داروهای مصرفی افراد مبتال به افسردگی، 
از  دور  را  خودکشی  سابقه  با  افراد  و  روانی  اختالالت 
نظارت  آنها  مصرفی  دوز  بر  و  دهید  قرار  آنها  دسترس 

دقیق داشته باشید.
۹. افراد مسن ممکن است به دلیل تشابه اسمی یا 
و  لوراتادین  استازوالمید،  و  )استامینوفن  داروها  ظاهری 
لواستاتین و ...(، ابتال به آلزایمر، ناخوانا بودن دوز مصرفی 
... در مصرف داروهای خود  ذکر شده روی بسته دارو و 
دچار اشتباه شوند. بنابراین الزم است بر مصرف دارو توسط 
آنها نظارت داشته باشید. استفاده از جعبه های تقسیم بندی 
شده دارو بر حسب زمان صبح، ظهر و شب نیز می تواند 

در این زمینه کمک کننده باشد.
۱۰. اگرچه مسمومیت دارویی همیشه منجر به مرگ 
نمی شود اما مصرف مقادیر باالی بعضی داروها می تواند با 

صدمات دائمی کبد و کلیه همراه باشد. برای مثال مصرف 
خودسرانه و مکرر استامینوفن برای کاهش درد یا تب می 

تواند منجر به آسیب کبدی شود.
یا  تعمدی  دارویی  مسمومیت  بروز  در صورت   .۱۱
اتفاقی، بالفاصله با اورژانس یا شماره تلفن مرکز اطالع 
داروهای  و  بگیرید  تماس   )۱۹۰( داروها و سموم  رسانی 
ببرید. در صورت  به مرکز درمانی  او  با  را  بیمار  مصرفی 
و  مصرفی  داروهای  نام  باید  نیز  مسموم  فرد  هوشیاری 
دوز هر یک را از او بپرسید و به کادر درمانی اطالع دهید.
۱۲. در صورت ابتال به بیماری های زمینه ای، گاهی 
اوقات مصرف دارو در دوز تجویز شده توسط پزشک نیز می 
تواند سالمت فرد را به خطر بیندازد. تداخالت دارویی هم 
در بعضی موارد با خطر مسمومیت همراه هستند. بنابراین 
حتما باید پزشک خود را قبل از تجویز دارو از تمام بیماری 

های زمینه ای و داروهای مصرفی خود آگاه کنید.
۱3. بعضی داروهای گیاهی در صورت مصرف بیش 
از حد یا نابجا می توانند منجر به مسمومیت های خطرناک 
شوند. مردم می بایست توجه ویژه ای به این دسته داروها 
داروهای  مانند  نیز  دارویی  گیاهان  زیرا  باشند.  داشته 
می توانند  مدت  طوالنی  یا  نابه جا  مصرف  در  شیمیایی 
عوارض جانبی در فرد ایجاد کنند. مصرف گیاهان دارویی 
در قالب جوشانده ها، دمنوش ها، عرقیات و ... بهتر است 
تحت نظارت فرد متخصصی انجام گیرد، چرا که افراط و 
تفریط در مصرف می تواند باعث آسیب های مختلف شود.
حتی  اوکالیپتوس  بخور  مایع  خوراکی  مصرف   .۱4
در مقادیر کم می¬تواند بسیار خطرناک باشد. در صورت 
وقوع این نوع مسمومیت از القای استفراغ خودداری کرده 

و مصدوم را به سرعت به بیمارستان منتقل کنید. 

برای  باال  پتانسیل  دارای  که  *داروهایی 
مسمومیت دارویی هستند

ضد انعقادها )وارفارین، آسپرین، کلوپیدوگرل(، ضد 
پیزاید(،  گلی  گلیبوراید،  متفورمین،  )انسولین،  دیابت ها 
)دیگوکسین،  باریک   )TI  ( درمانی  شاخص  با  داروهای 

فنی توئین، لیتیوم، تئوفیلین، والپروئیک اسید(
مپروبامات،  فلورازپام،  باربیتورات ها،  داروها:  سایر 
سیکلومین،  دی  بالدونا،  لوئیدهای  لکا آ پنتازوسین، 

هیوسیامین، آمی تریپتلین، ایمی پرامین.

بروز  از  پیشگیری  جهت  پیشنهادات  *سایر 
مسمومیت دارویی

داروساز مصرف  یا  و  داروها مطابق توصیه پزشک 
گردد و از مصرف خودسرانه داروها بدون تجویز پزشک، 

خودداری شود. 
از فروش داروهای بدون نسخه نظیر داروهای موثر بر 

اعصاب )بنزودیازپین ها و ...( شدیداً پرهیز گردد.
در صورت الکترونیکی شدن نسخه نویسی، در مراجعه 
بیمار به پزشک و داروساز، لیست کامل داروهای تجویزی 
برای بیمار در اختیار پزشک و داروساز قرار خواهد گرفت و 
این عمل کمک بزرگی به تشخیص درست و تجویز داروی 

مناسب با دوز مناسب خواهد بود.
جهت برنامه ریزی آموزشی و باال بردن سطح آگاهی 
مردم و گروه پزشکی نسبت به امر مصرف بهینه دارو و 
تجویز منطقی به وسیله اطالع رسانی از طریق رسانه ها و 
اجرای برنامه های آموزشی به منظور فرهنگ سازی و اشاعه 
فرهنگ صحیح استفاده از دارو در بین مردم تالش شود.

گزارش دانشگاه علوم پزشکی درباره خطرات مسمومیت به علت استفاده غیر اصولی دارو؛

شفا بخش هایی که مرگ هدیه می کنند!
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نماینده یزد:
مسئوالن از انتصابات فامیلی به شدت حذر کنند

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص انتصابات فامیلی، 
گفت: فرهنگ عمومی امروز جامعه ما اجازه چنین کاری را نمی دهد لذا بهتر 
است از توانمندی و قابلیت های این افراد در جاهای دیگری استفاده شود و 
در کنار خود فردی که مسئولیتی دارد و نسبت فامیلی دارند، نباشد. به این 
صورت هم نظر مردم تامین می شود و هم از ظرفیت ها و قابلیت های فردی 

که واجد شایستگی است استفاده می شود.
محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس شورای اسالمی، در رابطه با 
برخی انتصابات فامیلی در دولت و نهادهای دیگر که اکنون در اختیار جریان 
انقالبی قرار گرفته است، علیرغم انتقاداتی که این جریان سیاسی نسبت به 
همین مساله در دولت گذشته داشت، گفت: مردم آنچه که نسبت به آن در 
دولت قبل اعتراض و انتقاد داشتند به کارگیری افراد با نسبت فامیلی در مناصب 
مختلف و بازگذاشتن دست آن ها در مسائل مالی مانند واردات و صادرات بود. 
در اثر این اتفاق یک نگاه منفی در اذهان مردم ایجاد شد و انتظار داشتند و 

دارند که این اتفاق در دولت فعلی سیزدهم انجام نشود.
وی ادامه داد: این موضوع )انتصابات فامیلی( اکنون به عنوان یک پدیده 
منفی در جامعه ما قلمداد می شود. البته اینکه بحث شایسته ساالری وجود دارد 
و اگر کسی ظرفیت و شایستگی دارد باید از توانایی او استفاده شود، درست 
است اما نگاه عامه مردم این است که وقتی یک وزیر منصوب شد، اقوام و 
فامیل خود را به هیچ عنوان به کار نمی گیرد؛ این جزو نگاه و مطالبات مردم 

است و مطالبه درستی هم است.
کرد:  تصریح  همچنین  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس 
فرهنگ عمومی امروز جامعه ما اجازه چنین کاری را نمی دهد لذا بهتر است 
از توانمندی و قابلیت های این افراد در جاهای دیگری استفاده شود و در کنار 
خود فردی که مسئولیتی دارد و نسبت فامیلی دارند، نباشد. به این صورت 
هم نظر مردم تامین می شود و هم از ظرفیت ها و قابلیت های فردی که واجد 

شایستگی است، استفاده می شود.
وی ادامه داد: مساله انتصابات فامیلی یک مشکل دیگر دارد و آن ایجاد 
شبهه فساد است، به ویژه در بحث های اقتصادی باید به شدت از بکارگیری 
افراد نزدیک خود در مسائل اقتصادی که بوی رانت و انحصار بدهد به کلی 

حذر کنند. این وجه تمایز مشخص نظام اسالمی ما با سایر نظام ها است.
است که مسئوالن،  این  داریم  انتظار  امروز  ما  که  آنچه  جوکار گفت: 
افرادی که قابلیت و توانایی ای دارند را به دیگران معرفی کنند که در جای 
دیگری باشند و در کنار خودشان نباشد که خدای نکرده این شائبه به وجود 
نیاید که فردی که منصوب شده از اقوام خودش استفاده کرده و شائبه های 

زدوبند و مسائلی مانند این به وجود بیاید.

نماینده مردم تهران:
به جای پول، اعتماد را به بازار سرمایه تزریق کنید

نماینده تهران در مجلس نوشت: نظارت  مجلس و دولت بر بازار سرمایه 
سبب امنیت اقتصادی و  امنیت سرمایه گزاری است. به جای تزریق پول اعتماد 

را به بازار سرمایه تزریق کنید.
زهره الهیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
و رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

در توئیتی نوشت:
حل ریشه ای مشکالت  بازار سرمایه با اقداماتی نظیر حذف قیمت گذاری 

دستوری و مالیات بر عایدی سرمایه امکان پذیر خواهد بود.
بازار سرمایه یکی از عناصر  اقتصاد مولد و نمادی از حضور مستقیم مردم 

در چرخه مدیریت اقتصاد کشور است.
نظارت  مجلس و دولت بر بازار سرمایه سبب امنیت اقتصادی و  امنیت 
سرمایه گزاری است. به جای تزریق پول اعتماد را به بازار سرمایه تزریق کنید.

معاون پلیس راهور:
برگ سبز خودرو سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه است

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت: برگ سبز صادر شده توسط پلیس 
این  الصدور  اسناد جدید  بوده و در  نقلیه  در حکم سند رسمی مالکیت وسیله 

کلمه نیز درج شده است.
به گزارش دنیای جوانان از پلیس راهور،  سرهنگ عین اهلل جهانی در 
خصوص رسمی بودن برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت، اظهار داشت: در 
راستای حمایت از مصرف کنندگان و کاهش هزینه های نقل و انتقال خودرو 
با توجه به تأیید برگ سبز خودرو توسط پلیس به عنوان سند مالکیت توسط 
اداری و رئیس کمیسیون اصل ۹۰  دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت 
مجلس شورای اسالمی، هموطنان دیگر ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد 

رسمی و تنظیم سند ندارند.
وی افزود: سند صادره توسط پلیس پاسخگوی نیاز شهروندان در تمامی 

مراجع قضایی و اداری است.
ناجا اظهار داشت: هموطنان به شایعات و  معاون اجتماعی پلیس راهور 
صحبت های افراد سودجو که قصد دارند با تشویش اذهان عمومی زمینه را برای 
اخذ هزینه گزاف و هدایت مردم به سوی دفاتر اسناد رسمی دارند، توجه نکنند.

رییس جمعیت هالل احمر:
جوانان رکن مهم ایجاد کننده جامعه سالم و بشر دوست هستند
رئیس جمعیت هالل احمر در پیامی به مناسبت سالروز تاسیس سازمان 
جوانان گفت: جوانان رکن مهم برای ایجاد جامعه ای سالم، تاب آور و آشنا با 

مفاهیم بشردوستی هستند.
به گزارش روز جمعه ایرنا از جمعیت هالل احمر، کریم همتی در این پیام، 
ضمن تبریک این روز یادآور شد: جوانانی که در جمعیت هالل احمر داوطلب 
خدمت به مردم می شوند فرزندان خانواده های همه اقشار جامعه هستند که پایه 

های بشردوستی در بهترین سنین عمر در آنها نهادینه می شود.
وی تاکید کرد: نتیجه آموزش های جوانان را در زمان هایی که به انرژی 
تمام نشدنی برای خدمت به مردم نیاز داریم، درک می کنیم که چگونه خستگی 
ناپذیر، بااراده، بانشاط و با علم روز در عرصه های مختلف اجتماعی و امدادی 

به کشور خدمت می کنند.
رییس جمعیت هالل احمر، با بیان اینکه درهای شعب جمعیت هالل احمر 
در سراسر کشور به روی جوانان داوطلب یادگیری و خدمت بشردوستانه باز است، 
خاطرنشان کرد: بر اساس همین عالقه دو سویه بوده که خانه دوم ده ها نسل 

از جوانان ایرانی در هالل احمر بنا شده است.
همتی ادامه داد: اولین جوانان عضو سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
امروز پدربزرگ و مادربزرگ جوانانی هستند که می توانند مانند بزرگان خود در 
هالل احمر درس های مفید نوع دوستی را فرا گیرند و چراغ این راه روشن را 

برای نسل های بعدی نیز روشن نگه دارند.
وی با تاکید بر اینکه به حضور هزاران جوان پاک ایرانی در جمعیت هالل 
احمر افتخار می کنم، تصریح کرد: می دانم که همه نوجوانان و جوانان عضو 
المنفعه در خانواده های خود  امدادی و عام  این جمعیت  نماینده  هالل احمر 
هستند که نتیجه آن کاشتن بذرهای عشق و محبت و کمک به همنوع در قلب 

یک جامعه کوچک یعنی خانواده است.
رییس جمعیت هال احمر در بخشی دیگر از این پیام، اظهار داشت: سالروز 
تاسیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر نقطه ای برای شروع راه بی پایان 
انساندوستی است که راهپیمایان  آن جوانان خوب وطنم هستند. این روز را به 
همه نونهاالن، نوجوانان و جوانان عضو جمعیت هالل احمر تبریک می گویم 

و موفقیت آنان را در درس و زندگی از خداوند خواستارم.

وزیر بهداشت:

شعار "ما می توانیم" می تواند بسیاری از مشکالت را حل کند!
گفت:  بهداشت  وزیر 
یکی از نکاتی که مقام معظم 
تاکید  آن  بر  همیشه  رهبری 
دارند و یکی از آرمان های مهم دولت، 
عدالت است و بی عدالتی را در کشور 
تحمل نمی کنیم. هیچ فرقی بین شهرها 
وجود ندارد و با بی عدالتی در هر منطقه 
مبارزه می کنیم و در دامغان هم قطعا 

این کار را می کنیم.
در جلسه  اللهی  عین  بهرام  دکتر 
شورای اداری شهرستان دامغان اظهار 
در  که  خّیرین سالمت  نهضت  داشت: 
دامغان وجود دارد، بسیار ارزشمند است 
و اگر بخواهیم کشور پیشرفت کند، باید 
نهضت مردمی در همه امور ایجاد شود. 
توسعه  در  خّیرین  حرکات  از  بنابراین 
زیرساخت های بهداشتی و درمانی تشکر 

و از آن حمایت می کنیم.
مشکالت  و  کمبودها  افزود:  وی 
حوزه های مختلف شهرستان دامغان را 
به وزرای مربوطه انعکاس و در جلسه 
شورای اداری استان سمنان، مطرح و در 
مورد آن تصمیم گیری می شود. دولت 
هنوز از فشارهای اولیه خارج نشده و با 
بدهی های سنگین، دولت سیزدهم کار 

خود را آغاز کرد. 
شکی  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
نیست که مردم دامغان به افرادی بسیار 
زحمتکش و پرتالش مشهور هستند که 
در جهت انقالب اسالمی همیشه تالش 
کرده اند. امروز در کشور به هویت خیلی 
خودمان  هویت  به  اینکه  و  داریم  نیاز 

برگردیم. 
دشمن  افزود:  اللهی  عین  دکتر 
در تاریخ همیشه به دنبال این بوده که 
هویت را از ما بگیرد اما ایران و ایرانی 
همیشه هویت داشته اند و بعد از انقالب، 
هویت خودشان را بهتر نشان داده اند و 
نشان داد که ایران در دنیا، یک نگین 

درخشان است. 
یک  امروز  ایران  کرد:  تاکید  وی 
می  »ما  شعار  و  است  قوی  کشور 
توانیم« می تواند بسیاری از مشکالت 
را حل کند. دشمن به دریوزگی افتاده که 
نفتکش ایرانی را می خواهد به سرقت 
ببرد، اما ایران قوی و سپاه قوی، مردانه 
جلوی این ناجوانمردانگی ها می ایستد و 

قدرت ایران را به رخ می کشد. 
وزیر بهداشت یادآور شد: بسیاری 
از مناطق ایران مانند دامغان، یک هویت 
کشورهای  از  بسیاری  دارند.  تاریخی 
هویت  بلکه  ندارند  هویت  ما  همجوار 

برای خودشان می سازند اما منطقه ای 
یا کشور عزیز ما، هویت  مانند دامغان 
و ریشه دارد. آمریکا کشور بی هویتی 
است و از همه جای دنیا جمع شده اند 

و آمریکا را درست کرده اند. 
امروزه  گفت:  اللهی  عین  دکتر 
لوور،  مانند  دنیا  معروف  های  موزه  در 
از  ایران  از  زیادی  تاریخی مناطق  آثار 
این  نمایش درآمده و  به  دامغان  جمله 
نشان دهنده هویت این منطقه است و 
است  ریشه  و  اصالت  معنی  به  هویت 
»ما  شعار  تحقق  باعث  تواند  می  که 

می توانیم« باشد. 
وی با اشاره به فرا رسیدن یوم اهلل 
۱3 آبان ماه، اضافه کرد: روز سیزدهم 
آبان ماه، نشان دهنده »ما می توانیم« 
و بیرون راندن جنایتکاران از ایران است 
ریشه  ما  کشور  در  سال  سالهای  که 
مردم  برای  مشکالتی  و  بودند  دوانده 
ایجاد می کردند. باید این واقعیت ها را 
بپذیریم که ما هویت داریم و دشمن، از 
ابتدای انقالب تا کنون علیه ما کار می 
کند و االن که حتی بانک های ایرانی 
تحریم هستند، قصد دارند نفت ایران را 

در دریا، به سرقت ببرند. 
کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر 
ضربات  انقالب،  از  بعد  و  قبل  دشمن 
زیادی به ایران وارد کرده است؛ قبل از 
انقالب، منابع ما را می بردند و بعد از 
انقالب هم اجازه نمی دهند که به اهداف 
معظم  مقام  برسیم.  انقالب  راستین 
رهبری در سالروز والدت پیامبر اسالم 
سه توصیه داشتند؛ اول اینکه باید صبور 
باشیم، دوم اینکه عدالت را رعایت کنیم 
و سوم اینکه اخالق مدار باشیم. خیلی از 
کارها نیاز به سر و صدا و شکستن و داد 
و هوار ندارد بلکه با اخالق و منطق، می 

توان مشکالت را حل کرد. 
کرد:  تصریح  اللهی  عین  دکتر 

دشمنان ایران به قدری ناجوانمرد هستند 
که دارو را برای بیماران ایرانی تحریم 
می کنند. کدام انسان راضی می شود که 
داروی کودکان و زنان را تحریم کند؟ اما 
امروز دارو و تجهیزات پزشکی را تحریم 
می کنند و می خواهند ضرباتی به ما 
بدهیم.  دست  از  را  صبرمان  که  بزنند 
بنابراین باید صبور و با استقامت باشیم. 
در  ما  حرکت  شد:  یادآور  وی 
سوی  به  باید  کشور  در  حوزه ها  همه 
زحمتکش  مردم  از  باشد.  خودکفایی 
می  تشکر  دامغان  منطقه  پرتوان  و 
کشور  کل  برای  ای  نمونه  که  کنم 
و  معادن  کارگران  کشاورزان،  هستند. 
این منطقه تالش های  اقشار مختلف 
کار  اگر همه مردم  و  زیادی می کنند 
زمین  و  طبیعی  منابع  وجود  با  کنند 
خدادادی  امکانات  و  کشاورزی  های 
به خودکفایی می رسیم و بر تحریم ها 

غلبه می کنیم. 
وزیر بهداشت گفت: حضور رییس 
جمهور و اعضای هیات دولت در مناطق 
مختلف کشور برای حل مشکالت است 
و این کار بسیار مثبتی است که رییس 
و  کرده  فراهم  را  آن  بستر  جمهور 
امیدواریم که با تداوم حضور در مناطق 
را  مشکالت  مردم،  بین  در  و  مختلف 

برطرف کنیم. 
دکتر عین اللهی عنوان کرد: حدود 
سه ماه پیش، مشکل اصلی کشور، کرونا 
بود چون روزانه 7۰۰ خانواده عزادار می 
تسریع  دولت،  اولویت  اولین  و  شدند 
واکسیناسیون همگانی بود و خوشبختانه 
امروز به ۹۱ میلیون ُدز تزریق واکسن 
رسیدیم در حالیکه در تیرماه، 5 میلیون 

ُدز واکسن در کشور تزریق شده بود.
میلیون   86 توانستیم  افزود:  وی 
ُدز واکسن را در طول این مدت تزریق 
کنیم که یک معجزه است و بسیاری از 

اتفاق  این  از  المللی،  بین  سازمان های 
در ایران متعجب هستند و دلیل عمده 
آن هم، مشارکت مردم بوده است. اگر 
می خواستیم با امکانات وزارت بهداشت 
بیش  دهیم،  انجام  را  واکسیناسیون 
مردم،  اما  کشید؛  می  طول  یکسال  از 
مشابه  و  کردند  کمک  روزی  شبانه 
هم  مقدس  دفاع  دوران  در  اتفاق  این 
حرکتی  هر  داده  نشان  تاریخ  داد.  رخ 
به  دولت  و  است  موفق  شود،  مردمی 

تنهایی نمی تواند موفق باشد.  
امروز  کرد:  اظهار  بهداشت  وزیر 
بازدید  دامغان  والیت  بیمارستان  از 
کردیم که بیمارستان بسیار خوبی بود؛ 
تختخوابی   ۱۰۰ بیمارستان  ساخت  اما 
قبل از این سفر در دامغان مصوب شده 
بود و امروز هم در جلسه شورای اداری 
استان سمنان، مطرح می شود و وزارت 
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  بهداشت، 
بیمارستان  ین  ا ساخت  در  خیرین 

مشارکت می کنند. 
دکتر عین اللهی با اشاره به سابقه 
رضایی  برادران  بیمارستان  تاریخی 
بیمارستان  این  نباید  گفت:  دامغان، 
و  از هویت  تخریب شود چون بخشی 
تاریخ دامغان است. از این بیمارستان هم 
بازدید کردیم و الزم است که بازسازی 
به  که  کنم  می  خواهی  معذرت  شود. 
نتوانستم در محیط  دلیل کمبود وقت، 
و  زیاد  گفتگوی  مردم  با  بیمارستان 
مفصلی داشته باشم اما بعد از این جلسه 
با افرادی که در آن بیمارستان مطالباتی 

را مطرح کردند، جلسه می گذاریم. 
وی یادآور شد: دکتر دارایی، رییس 
سازمان غذا و دارو در این سفر، بازدیدی 
از شرکت های دارویی مستقر در دامغان 
یعنی دماوند دارو و بانیان صنعت آسیا 
را  شرکت  دو  این  عملکرد  که  داشت 
بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرد و هر 
کمکی نیاز باشد به این دو واحد تولیدی 
خواهیم کرد. این شرکت ها در جهت 
ثابت نگه داشتن نرخ دارو برای مردم، 
که  اند  داشته  ای  ارزنده  های  تالش 

کمک به مردم است. 
 : د کر تصریح  شت  بهدا یر  ز و
پتانسیل  به  توجه  با  دامغان  شهرستان 
تواند  می  دارد  که  هایی  و ظرفیت  ها 
اما  شود  داروسازی  دانشکده  صاحب 
از جمله  باید گردش کار و مراحل آن 
بازدیدهای تخصصی، اخذ موافقت اولیه 
و اصولی انجام شود و در استان سمنان، 

وجود این دانشکده مورد نیاز است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

تسهیالت وزارت بهداشت برای برترین های المپیاد علمی
 برترین های سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
می توانند به شرطی که دارای معدل باالی ۱6 باشند، به صورت مستقیم در مقطع دکتری 

حرفه ای دوره دستیاری ادامه تحصیل دهند.
المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 6  سیزدهمین 
حیطه استدالل بالینی، آموزش پزشکی، کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم، 
مدیریت نظام سالمت، تفکر علمی در علوم پایه و مطالعات میان رشته ای علوم انسانی 

و سالمت برگزار شد. 
برخالف ادوار گذشته، سال گذشته به دلیل شرایط حاد کرونا فقط مرحله گروهی در 
حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم و مطالعات میان رشته ای علوم انسانی 
و سالمت به صورت حضوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد و چهار رشته 
دیگر به صورت کامال مجازی برگزار شد. امسال با تسریع روند واکسیناسیون و بهبود 
شرایط کشور به لحاظ شیوع کرونا و همچنین افزایش امکانات، سیزدهمین المپیاد علمی 

دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی به صورت حضوری برگزار شد. 
مهمترین جایزه این المپیاد، امکان ادامه تحصیل دانشجویان دکترای حرفه ای دارنده 
مدال طال و نقره انفرادی و گروهی المپیاد در آزمون رزیدنتی قبل از گذراندن طرح به 
شرطی که دارای معدل باالی ۱6 باشند، به صورت مستقیم است و سایر دانشجویان 
کارشناسی و کارشناسی ارشد شرکت کننده در این المپیاد نیز می توانند از تسهیالت ادامه 
تحصیل بهره مند شوند. همچنین امکان تحصیل همزمان در ارشد رشته آموزش پزشکی 
فراهم است. تمام دانشجویانی که مدال های طال، نقره و برنز حیطه آموزش پزشکی و 
طالی سایر حیطه ها را اعم از انفرادی و گروهی دریافت نمایند می توانند از این امکان 

استفاده کنند که امتیاز بسیار باالیی هست. 
امسال تغییر دیگری نیز در روند اجرایی این المپیاد ایجاد شده و برای اولین بار 
آزمون های مختلف 6 حیطه المپیاد به صورت الکترونیک برگزار شد. این آزمون ها شامل 
ویژگی های کلیدی )KF( جورکردنی گسترده )Em(، همخوانی با شرح نامه )SC( پازل، 

حل مشکل بالینی )CRP( هستند.

تاثیر منفی کووید-۱۹ بر باروری مردان
می تواند  کووید_۱۹  عفونت  که  دریافتند  پژوهشی  انجام  با  کشور  حققان  م
بر مکانیسم های احتمالی در درگیری سیستم تولید مثل مردان در بیماران مبتال به 

کووید-۱۹ تاثیر منفی بگذارد.
محققان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این پژوهش عنوان کردند: از اواخر 
سال ۲۰۱۹ میالدی، از زمان ظهور ویروس کرونا از طریق سندرم تنفسی حاد کرونا 
ویروس SARS-CoV(۲-۲( ، ما هنوز دانش کمی در مورد مکانیسم های بیماری زایی 
کووید-۱۹ داریم. مطالعات اولیه گزارش داد که مردان در مقایسه با زنان بیشتر مستعد ابتال 
به COVID-۱۹ هستند.این یافته ها این سوال را مطرح می کند که آیا عفونت کووید-۱۹ 
می تواند بر باروری مردان تأثیر منفی بگذارد. از آنجا که گیرنده های آنژیوتانسین-تبدیل 
کننده آنزیم -ACE۲(۲( ، معروف به مسیر ورود ویروس به سلول های انسانی به طور 
فراوان بر روی سلول های بیضه، هستند، این فرضیه وجود دارد که ویروس همچنین 

می تواند اثرات مخربی بر باروری مردان داشته باشد.
یافته های جدیدی وجود دارد که از حساسیت سالمت تولید مثل مردان به عفونت 
ناشی از ابتال به کووید-۱۹ پشتیبانی می کند. گزارش های اخیر بیانگر بروز اختالالت 
عملکرد سیستم باروری مردان در بیماران مبتال به عفونت کووید-۱۹ است. مسلماً روشن 
شدن سازوکار و مکانیسم های درگیر در این یافته ها منجر به مدیریت و درمان به موقع 

بیماران آلوده خواهد شد.
این پژوهش که توسط الیاس کارگر ابرقوئی و با همکاری مریم عرب فیروزجائی، 
محمد زمانی و زین العابدین شریفیان انجام شده و نتایج آن بر روی پایگاه پژوهش های 
سالمت منتشر شده، نشان می دهد: اگرچه تظاهرات تنفسی شایع ترین عالمت بالینی 
کووید-۱۹ است، اما با توجه به اهمیت باروری، تظاهرات کووید-۱۹ در سیستم تولید 
مثل مردان باید بیشتر بررسی شود. الزم به ذکر است که سد بیضه خون از کووید-۱۹ 
در امان نیست و اختالل در عملکرد غدد جنسی با سطوح غیر طبیعی هورمون های 
جنسی همراه است. بنابراین توصیه می شود بیماران مذکر که در سنین باروری قرار دارند 
و تمایل به بچه دار شدن دارند، در مورد باروری و عملکرد سیستم تولید مثل ارزیابی شوند.

کشف ۲۱ کیلوگرم ماده مخدر ُگل در استان کرمانشاه 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: با تالش ماموران پلیس، 
۲۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع ُگل در شهرستان های کنگاور، هرسین و اسالم آبادغرب 

کشف شد.
اطالع  از  کنگاور پس  انتظامی  ماموران  داشت:  اظهار  سرهنگ »سمین فالحی« 

از ورود ۲ محموله مواد مخدر به داخل شهرستان موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطالعاتی در ایستگاه بازرسی شهید زنگنه ۲ 

دستگاه خودرو را متوقف و هفت کیلو و 5۰۰ گرم ماده مخدر ُگل کشف کردند.
سرهنگ فالحی در پایان از دستگیری چهار توزیع کننده مواد مخدر و معرفی آن 

ها به دستگاه قضایی خبر داد.
کشف هفت کیلوگرم ماده مخدر ُگل در هرسین 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همچنین در خصوص کشفیات شهرستان 
هرسین نیز گفت: ماموران کالنتری ۱۱ و یگان امداد این شهرستان در راستای پاکسازی 
مناطق آلوده اقدام به اجرای طرحی مشترک کردند.وی افزود: در این راستا و با تالش 

های صورت گرفته هفت کیلوگرم ماده مخدر ُگل کشف و جمع آوری شد.
سرهنگ فالحی در پایان از دستگیری ۲ نفر در این خصوص و معرفی آن ها به 

دستگاه قضائی جهت صدور احکام الزم خبر داد.
کشف بیش از 6 کیلوگرم ُگل در اسالم آبادغرب

این مقام انتظامی همچنین از کشف 6 کیلو و 5۰۰ گرم ماده مخدر ُگل در اسالم 

آبادغرب و در راستای اجرای طرح پاکسازی و از نقاط مختلف شهرستان خبر داد.
معتاد   ۲ و  فروش  ُخرده  پنج  مخدر،  مواد  مقدار  این  کشف  بر  عالوه  افزود:  وی 
متجاهر نیز دستگیر و جمع آوری و پس از تشکیل پرونده روانه محاکم قضائی و کمپ 

های ترک اعتیاد شدند.
سرهنگ فالحی در پایان پلمب ۲ واحد مسکونی محل توزیع و مصرف مواد مخدر 
و توقیف یک دستگاه خودرو را از دیگر اقدامات صورت گرفته در اسالم آبادغرب برشمرد.
به مد ت مشابه سال قبل ۲7  امسال نسبت  کشفیات مواد مخدر در هفت ماهه 

درصد رشد داشته است.

3 فوتی و ۲۰ مصدوم در واژگونی اتوبوس 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان سمنان گفت: یک دستگاه اتوبوس شامگاه 
پنجشنبه در محور اِیوانکی به گرمسار در استان سمنان دچار واژگونی شد و بر اثر این 

حادثه سه نفر فوت کرده و ۲۰ مصدوم راهی بیمارستان شدند.
و  کنترل  مرکز  به  شده  اعالم  حادثه  اولیه  گزارش  به  اشاره  با  محمدخانی  مظفر 
هماهنگی عملیات هالل احمر استان سمنان افزود: واژگونی این دستگاه اتوبوس ساعت 
۲۲ و 58 دقیقه پنجشنه شب بوده و بالفاصله عوامل پایگاه های امداد هالل احمر قاسم آباد 

ایوانکی ، آرادان و ده نمک به محل حادثه اعزام شدند.
وی به اعزام تیم های امدادی هالل احمر، اورژانس و هم چنین نیروی انتظامی به 
محل حادثه اشاره کرد و قرار بر آن شد تا پس از پایان عملیات آمار نهایی تلفات جانی 

سانحه را اعالم کند.
وی تعداد سرنشینان اتوبوس را ۲6 نفر عنوان کرد و افزود: از ۲۰  مصدوم سانحه، 
۱4 نفر توسط اورژانس و ۲ نفر توسط هالل احمر به مرکز درمانی اعزام شدند ضمن این 

که چهار تن نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.
مدیرعامل هالل احمر استان سمنان محل دقیق وقوع حادثه را کیلومتر ۲۱ محور 

ایوانکی به گرمسار عنوان کرد.
وی اعالم علت سانحه را منوط به نظر کارشناسی پلیس راه عنوان کرد.

دو حادثه جداگانه برای دو اتوبوس بامداد شنبه هفته جاری در محور سرخه- آرادان 
استان سمنان نیز سه فوتی و 44 مصدوم داشت.
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سه مفهوم کلیدی متاورس
وقتی درباره متاورس صحبت می کنیم، مهم است با سه مفهوم کلیدی آن 
) interoperability( تعامل پذیری ،)presence( نیز آشنا شویم: حضور

).standardization( و استاندارسازی
»حضور« عبارت است از احساس بودن در فضای مجازی به طور واقعی 
و ملموس و در کنار افراد دیگر. نتایج چندین دهه تحقیق نشان داده است 
که کیفیت تعامالت آنالین با ایجاد حس حضور واقعی در این فضا بهبود پیدا 
می کند. این حس حضور هم از طریق تکنولوژی های واقعیت مجازی مانند 

نمایشگرهایی که روی سر قرار می گیرند، ایجاد می شود.
مفهوم کلیدی دوم که متاورس را از تجربه کنونی ما از اینترنت متفاوت 
می کند، »تعامل پذیری« است. تعامل پذیری به این معنا است که ما در متاورس 
می توانیم از مقصدی به مقصد دیگر سفر کنیم، درحالی که تمام دارایی های 
دیجیتال خود از جمله آواتار و آیتم های مجازی جمع آوری شده را به همراه 
داریم. مثاًل می توانید پوسته تفنگی را که در بازی کانتر استرایک خریده اید، در 
بازی فورتنایت استفاده کنید یا از طریق فیسبوک به دوستانتان هدیه بدهید. 
یا مثاًل می توانید خودرویی را که در بازی راکت لیگ یا حتی وب سایت پورشه 

طراحی کرده اید، در بازی روبالکس برانید.
مفهوم سوم »استاندارسازی« است که قابلیت تعامل پذیری بین پلتفرم ها 
و سرویس ها را در سراسر متاورس ممکن می کند. استانداردهایی که برای 
دنیا  سراسر  در  را  آن  از  گسترده  استفاده  می شود،  گرفته  نظر  در  تاورس  م
امکان پذیر می کند. سازمان های بین المللی نظیر گروه تعامل پذیری متاورس 

باز این استانداردها را تعریف می کنند.
متاورس وضعیتی است که قرار است جانشین اینترنت کنونی شود و تمام 
محتوای آن را اما با محدودیت های دسترسی بسیار کمتری به کاربران عرضه 
اجازه می دهند در همان محدوده  به کاربران  آنالین فعلی  پلتفرم های  کند. 
مختص هر سرویس تا حدودی آزادانه حرکت کنند، اما قابلیت تعامل پذیری 
بین پلتفرمی را محدود می کنند؛ مثاًل شما آزاد هستید هر چیزی را که دوست 
دارید در ماینکرفت بسازید، اما نمی توانید آنچه را که در ماینکرفت ساخته اید به 
بازی فورتنایت منتقل کنید. این در حالی است که متاورس به کاربران امکان 
می دهد محتوای دلخواه خود را در هر پلتفرمی تولید کرده و آن را آزادانه در 

سراسر این جهان دیجیتال توزیع کنند.
توسط  ایجادشده  تغییرات  متاورس  کاربران  فعلی،  اینترنت  خالف  ر  ب
کاربران دیگر را در لحظه و زمان واقعی تجربه خواهند کرد. اگر کاربری هرگونه 
تغییری در متاورس ایجاد کند، آن تغییر دائمی بوده و بالفاصله برای همه قابل 
مشاهده است. تداوم و قابلیت تعامل پذیری به کاربران امکان می دهد برخالف 
اینترنت، هویت و تجربه های آنالین خود را در سراسر متاورس حفظ کنند. به 
این معنی که در متاورس، کاربران دیگر نیازی به داشتن پروفایل جداگانه در 
توییتر، کاراکتری در فورتنایت و اکانت ردیت ندارند، بلکه می توانند در تمام 
این پلتفرم ها تنها خود واقعی شان باشند. این تداوم هویت، عاملی اساسی در 
شکل گیری نحوه خرید و مصرف محتوا توسط کاربران متاورس خواهد بود.

به لطف متاورس دیگر الزم نیست برای کار در محیط فیزیکی در دنیای 
واقعی حضور داشته باشیم؛ بلکه محل کار ما در همان متاورس خواهد بود. 
عینک های واقعیت مجازی و محیط متاورس هم پای هم ساخته می شوند و 
در آینده نزدیک این عینک ها کاربردهای زیادی در محل کار خواهند داشت.

دسترسی به دنیای مجازی از طریق این عینک ها همچنین به شرکت ها این 
امکان را می دهد تا محصوالت یا حتی نام تجاری خود را به شیوه های نوآورانه از 
نو تصور کنند؛ فرایندهای تجاری را تسریع کنند و پیش از تولید و توزیع محصول، 
نسخه مجازی آن ها را آزمایش کنند. محققان و متخصصان پزشکی هم می توانند 
با استفاده از نمونه های مجازی دقیق به کمک هوش مصنوعی، روش های درمانی 

جدیدی را بدون به خطر انداختن سالمتی بیمار یا حتی حیوانات، امتحان کنند.

تشریح  با  اپیدمیولوژیست  ک  ی
حال  عین  در  کرونا،  کشوری  وند  ر
کننده  کنترل  بازوی  را  اکسیناسیون  و
افزایش موارد بیماری دانست و گفت: 
مردم نباید نگران نوع واکسن باشند و 
را  بود  اختیار  در  که  واکسنی  هر  اید  ب

تزریق کنند.
به  اشاره  با  عشرتی،   بابک  کتر  د
منحنی های منتشر شده از سوی وزارت 
در  کرونا  اپیدمی  روند  درباره  هداشت  ب
استان ها، گفت: با توجه به اینکه خیلی 
از مردم اکنون واکسن تزریق کردند، اگر 
علی رغم  نگیرد،  صورت  انگاری  اده  س
اینکه اندکی افزایش موارد را داریم، اما 
این افزایش موارد نگران کننده و در حد 

و شدت پیک پنجم نخواهد بود.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم سرعت 
پوشش واکسیناسیون را افزایش دهیم 
و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
کنیم به نظر می رسد که افزایش موارد 
باال  مقداری  فقط  و  نشود  زیاد  چندان 

رفته و سپس تدریجا کاهش می یابد.
ابتال  روند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به کرونا در برخی استان ها ثابت و در 
بیان  است،  کاهشی  نیز  دیگر  رخی  ب
کرد: البته سرعت کاهش مقداری کند 
شده است و این موضوع مقداری ما را 

نگران می کند. روند کاهشی کل کشور 
خیلی جزئی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
دانشگاه  در  داد:  ادامه  ایران،  زشکی  پ
قبل  ماه  یک  از  ایران  پزشکی  لوم  ع
حدس می زدیم که افزایش مواردی از 
اواخر مهر تا اوایل آبان داریم که همین 
اتفاق هم افتاد؛ اما در کنار آن نمی توان 
از افزایش پوشش واکسیناسیون غافل 
با  است.  داشته  مثبتی  تاثیرات  که  شد 
پروتکل های  رعایت  بر  بیشتر  اکید  ت
فاصله  و  هوا  تهویه  بویژه  هداشتی  ب
گذاری فیزیکی، انتقال ویروس در جامعه 

کاهش می یابد.
شرایط  از  پیش بینی  درباره  ی  و
روزهای  در  تهران  استان  در  رونا  ک
ما  برای  تهران  کرد:  تصریح  تی،  آ
وقتی  است؛  کشور  از  کلی  صویری  ت

باال برود، تهران هم به  روند کشوری 
خود  به  افزایشی  روند  سرعت  مان  ه
می گیرد و با کاهش موارد کشوری هم 
را  الگوی رفتاری  مجددا تهران همین 
دورکاری ها  لغو  با  نمی کنم  فکر  ارد.  د
هم تاثیر چندانی در آمار ابتال در تهران 

را شاهد باشیم.
عشرتی با تاکید بر اینکه منحنی 
اپیدمی هر منطقه، خاص و منحصر به 
همان منطقه است، اظهار کرد: منحنی 
بر  زمانی  نظر  از  کشور  مختلف  قاط  ن
هم منطبق نیست؛ مثال منحنی استان 
سایر  به  نسبت  بلوچستان  و  یستان  س
استان ها اندکی دیرتر از سایر استان ها 
آن  مردم  رفتار  زیرا  می کند؛  غییر  ت
تغییر سرعت  این موضوع و  بر  منطقه 
طور  به  است.  اثرگذار  ویروس  نتقال  ا
و  گیالن  مازندران،  استان های  ثال  م

به  که  مسافرت هایی  دلیل  به  گلستان 
بیشتری  انتقال  سرعت  می شود  نجا  آ
نقاط  سایر  از  منحنی هایشان  و  ارند  د

کشور جلوتر است.
با اشاره به آغاز فصل سرد  وی 
در  گفت:  نیز  آنفلوآنزا  شیوع  و  ال  س
و  کرونا  بیماری،  از  پیشگیری  ورد  م
ندارند؛  یکدیگر  با  تفاوتی  نفلوآنزا  آ
دست ها  شست  و  ماسک  زدن  ویژه  ب
مورد  در  ما  ا  . د ر ا د همیت  ا ر  سیا ب
عمده  گفت  باید  درمان  و  شخیص  ت
درمان های  آنفلوآنزا  و  کرونا  یماران  ب
می شود؛  انجام  برایشان  گه دارنده  ن
که  داریم  متفاوت  درمان  یک  قط  ف
ین  ا نی  عفو متخصص  ن  ا ر مکا ه
ندارد  لزومی  می کنند.  آغاز  را  رمان  د
است  کافی  تنها  شوند؛  نگران  ردم  م
رفتارهایی را انتخاب کنند که از بروز 
کنند. جلوگیری  تنفسی  یماری های  ب

او در خصوص روند واکسیناسیون 
کرونا در استان تهران،  افزود: بیش از 66 
درصد گروه هدف نوبت اول واکسن و 
بیش از 45 درصد هم نوبت دوم واکسن 
را دریافت کردند که از میانگین کشوری 
هم باالتر است. مردم نباید نگران نوع 
واکسن باشند و هر واکسنی که در اختیار 

بود را تزریق کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

مردم هر واکسنی که در اختیار هست را تزریق کنند 
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وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در حالی خبر از جهش 
همچنین  و  و  خودر لید  و ت
خودروسازان  که  داده  قیمت  اهش  ک
این وعده ها عالوه  برای تحقق  کشور 
بر موانع بزرگی مانند تحریم و کمبود 
نقدینگی، با یک چالش نوظهور جهانی 
به نام »بحران ریزتراشه« نیز مواجه اند.
پیش  ه ها  ما ز  ا ن  ا بحر ین  ا
و  کرد  گرفتار  را  جهان  ودروسازی  خ
صنعت  امسال  بهار  اواخر  آن  رتعاش  ا
هرچند  لرزاند.  هم  را  ایران  ودروی  خ
اوایل از این ماجرا به عنوان یک بحران 
اما  نمی شد،  یاد  ایران  در خودروسازی 
و  جهان  در  آن  اوج گیری  با  فته رفته  ر
کشور،  به  ریزتراشه ها  واردات  اهش  ک
با چالشی  مشخص شد صنعت خودرو 
طبق  است.  مواجه  بزرگ  و  وظهور  ن
پیش بینی ها، بحران جهانی ریزتراشه ها 
حداقل تا یک سال دیگر ادامه خواهد 
داخلی،  تولید  تنها  نه  بنابراین  اشت،  د
بلکه قیمت نیز متاثر از این ماجرا خواهد 
بود. پیش بینی خودروسازان داخلی این 
و  )عرضه  بحران  واسطه  به  که  ست  ا
قیمت( ریزتراشه ها، حداقل ۲3 میلیون 
تومان به قیمت محصوالت داخلی اضافه 
خواهد شد. همچنین اگر تمهیدات الزم 
برای تامین ریزتراشه های در نظر گرفته 
می شود،  مختل  نیز  تولید  روند  شود،  ن
زیرا نمی توان خودروها را بدون قطعات 
موردنظر تجاری سازی و روانه بازار کرد.

وزارت  بزرگ  وعده های  نابراین  ب
صمت مبنی بر افزایش تولید و کاهش 
مهم  بسیار  چالش  یک  حاال  یمت،  ق
نظر  به  که  می بیند  خود  پیش روی  ا  ر
می رسد می تواند تحقق آنها را ناممکن 
ساخته یا حداقل به تاخیر بیندازد. روند 
تولید خودرو در کشور چند ماهی است 
که از سرعت الزم برخوردار نبوده و در 
خودروسازان  تیراژ  نیز  ماه  مهر  مین  ه
بزرگ در مقایسه با شهریور حدود ۱4 
درصد کاهش داشت. قیمت خودرو نیز 
و  داشته  افزایشی  نسبتا  روند  بازار  ر  د
منتظرند مجوز جدید  خودروسازان هم 
شود.  صادر  برای شان  قیمت  فزایش  ا
اوضاع  تولید  اینکه  بر  عالوه  نابراین  ب
نیز  مساعدی ندارد، چشم انداز کاهشی 
تصور  قابل  خودروها  قیمتی  آینده  ز  ا
طبق  که  است  حالی  در  این  یست.  ن
وزیر صنعت،  فاطمی امین،  رضا  عالم  ا
معدن و تجارت، تولید خودرو از حدودا 
۱۰ روز دیگر اوج خواهد گرفت، ضمن 
آنکه بناست امسال ۱۰۰ هزار دستگاه 
کشور  در  گذشته  سال  از  بیش  خودرو 
گفته  طبق  همچنین  برسد.  تولید  ه  ب
رضا فاطمی امین، قیمت خودرو نیز در 
پایان سال کاهشی خواهد شد، هرچند 
البته وی نگفته منظورش نزولی شدن 
وزیر  کارخانه.  یا  است  بازار  در  یمت  ق
هم  بزرگ تری  وعده های  البته  صمت 
داده، از جمله تولید یک میلیون و 6۰۰ 
هزار دستگاهی خودرو در سال آینده و 
سه میلیون دستگاهی در سال ۱4۰4، 
به عالوه رساندن رقم صادرات به یک 

میلیون دستگاه در سال.
ی  ه ها عد و نچه  آ ما  ا لتا  جا ع
زیر  را  فاطمی امین  امسال  ودرویی  خ
کلی  مشکالت  از  جدا  برده،  وال  س
بحران  نقدینگی-  کمبود  و  تحریم  -
جهانی ریزتراشه ها است. طبق گزارش 
خودروسازان، این بحران عالوه بر اینکه 
روند تامین قطعات موردنظر را از خارج، 
باال  نیز  را  تولید  هزینه  کرده،  ختل  م
برده، بنابراین تحقق هر دو وعده وزارت 
کاهش  و  تیراژ  افزایش  شامل  صمت 

قیمت با تردیدهایی جدی مواجه است.
ریزتراشه ها نقش حیاتی در تولید 
محصوالت  جدید  نسل  به ویژه  ودرو  خ
این  که  است  دلیل  همین  به  و  ارند  د
بحران، تولید و فروش جهانی را کاهش 
نیز  ایران  خودروسازی  در  است.  اده  د
شدن  کاهشی  سبب  اوال  بحران  ین  ا
تعداد محصوالت  بر  ثانیا  و  ولید شده  ت
چنین  در  حال  است.  افزوده  اقص  ن
شرایطی وزارت صمت وعده اوج گیری 
تولید را آن هم ظرف کمتر از دو هفته 
آینده داده، در حالی که شواهد و قرائن 
نشان می دهند شرایط الزم برای رشد 

تولید وجود ندارد.
خودروسازان بیش از سه سال است 
که با تحریم و تبعاتش دست وپنجه نرم 
می کنند و این موضوع سبب شده روند 
تامین قطعات از خارج مختل و به تبع 
آن تولید کاهش یابد. در کنار این مساله، 
سیاست های دستوری به ویژه در حوزه 
دارد،  ادامه  کماکان  نیز  یمت گذاری  ق
کردن  زیان ده  بر  عالوه  که  موضوعی 
نیز  را  آنها  مالی  رمق  ودروسازان،  خ
گرفته و بحران مالی ایجاد کرده است. 
در چنین شرایطی، خودروسازان به اندازه 
کافی با مشکالت و موانع جهش تولید 
زیان  از  کوهی  آنکه  ضمن  واجه اند،  م
به خود می بینند و حاال بحران  را هم 
ریزتراشه نیز به آنها اضافه شده است. 
در این اوضاع و احوال، حفظ تولید نیز 
کار سختی است )کما اینکه خودروسازان 
در مهر و نسبت به شهریور افت تیراژ 
داشتند( چه رسد به اینکه تولید بخواهد 
اوج هم بگیرد. شاید وزارت صمت بتواند 
به واسطه پنهان کردن آمار خودروهای 
ناقص، روند تولید را افزایشی نشان دهد، 
با این حال به نظر می رسد با توجه به سه 
چالش بزرگ تحریم، نقدینگی و کمبود 
ریزتراشه، اوج گیری واقعی تولید عمال 

و حداقل فعال امکان پذیر نخواهد بود.
کاهش  وعده  اینها  کنار  در  ازه  ت
قیمت خودرو نیز داده شده، حال آنکه 
نه در بازار و نه در کارخانه، نشانه های 
شدن  نزولی  برای  میدوارکننده ای  ا
خیز  و  افت  نمی آید.  چشم  به  یمت  ق
قیمت خودرو در بازار بیشتر با مسائلی 
ارز در  انتظارات تورمی و نوسان  مانند 
ارتباط بوده و در کارخانه نیز نزولی شدن 
قیمت، مستلزم پایین آمدن هزینه های 
وزارت  مسووالن  خود  است.  ولید  ت
صمت هم خوب می دانند که با توجه به 
شرایط فعلی )تداوم تحریم، قیمت گذاری 
دستوری، وجود رانت هنگفت در بازار، 
و...(  ریزتراشه  بحران  قطعات،  مبود  ک
و  داد  جهش  را  واقعی  تولید  می توان  ن
و  آورد  پایین  را  قیمت  و  تولید  زینه  ه
کار  هم  بازار  ثبات  و  تیراژ  حفظ  حتی 
بحران  اگر  شاید  است.  سختی  سیار  ب
ریزتراشه ها نبود، می شد تا حدی وعده 
وزارت صمت مبنی بر اوج گیری تولید را 
قابل تحقق دانست، اما به نظر می رسد 

این مانع آن قدر بزرگ هست که اجازه 
اوج  کوتاه مدت(  در  تولید )حداقل  دهد  ن

بگیرد.
اما بحران ریزتراشه ها چرا این قدر 
و  کرده  گرفتار  را  ایران  ودروسازی  خ

تبعات تداوم آن چیست؟
ن،  ا ز وسا ر خود رش  ا گز بق  ط
نند  ما قطعاتی  در  بیشتر  یزتراشه  ر
ECU، ترمز های ضدقفل، مولتی مدیا، 
و...  پنل  کنترل  دینام،  برقی،  رمان  ف
بنابراین  می گیرد،  قرار  استفاده  ورد  م
دچار  کامل  و  واقعی  تولید  آنها  دون  ب
طبق  است.  شده  که  می شود  ختالل  ا
رآوردها در هر یک دستگاه خودروی  ب
داخلی 5۰ ریزتراشه مورد استفاده قرار 
ضمن  کمبودی،  هرگونه  و  ی گیرد  م
مختل کردن روند کلی تولید، بر شمار 
محصوالت ناقص نیز می افزاید. همین 
حاال بالغ بر ۱4۰ هزار دستگاه خودروی 
ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود 
آنها  کسری  قطعات  از  یکی  که  ارد  د
مشکل  تازه  است.  ریزتراشه ها  مین  ه
بلکه  نیست،  ریزتراشه    کمبود  قط  ف
قوز  باالی  قوز  نیز  آنها  قیمت  جهش 
گزارش خودروسازان  است. طبق  شده 
در  ریزتراشه ها   قیمت  مجموع  اخلی،  د
بحران  از  قبل  تا  خودرو  دستگاه  یک 
فعلی، چیزی حدود ۱5۰ دالر بوده، اما 
این رقم حاال به 7۰۰ دالر رسیده است.
افزایش  متوسط  اساس،  این  ر  ب
قیمت ریزتراشه ها ظرف چند ماه تقریبا 
پنج برابر شده و تازه امکان رشد قیمت 
تا هفت برابر نیز وجود دارد. خودروسازان 
پیش بینی  که  داده اند  هشدار  اخلی  د
در  ریزتراشه ها  قیمت  مجموع  می شود 
جاری  فصل  طی  خودرو  دستگاه  یک 
رخ  اتفاقات  برسد.  نیز  دالر  هزار  ه  ب
داده در حوزه ریزتراشه ها، رشد حدودا 
شده  تمام  قیمت  تومانی  میلیون   ۱ 5
برآورد  و  زد  رقم  را  داخلی  خودروهای 
می شود رشد قیمت حداقل به ۲3 میلیون 
تومان برسد. البته پیش بینی دیگر این 
است که قیمت خودروهای داخلی رشد 
تا 33 میلیون تومان را هم تجربه کند. 
خودروسازان به نوعی هشدار داده اند که 
در صورت عدم در نظر گرفتن تمهیدات 
الزم در راستای تامین نقدینگی، نه تنها 
بر تعداد خودروهای ناقص اضافه خواهد 
شد، بلکه جریان تولید نیز قفل می شود. 
در این شرایط طبعا کاهش قیمتی نیز در 
کار نخواهد بود و اتفاق محتمل، رشد 

قیمت خودرو به ویژه در کارخانه است.
  کمبود ریزتراشه، بحرانی جهانی

کجا  از  ریزتراشه ها  بحران  اما 
کرونا  بحران  آنکه  از  پس  شروع شد؟ 
سبب شد سال ۲۰۲۰ برای خودروسازان 
به سالی کند و بی رمق تبدیل شود، در 
آنها  بحرانی دیگر گریبان  سال ۲۰۲۱ 
ریزتراشه ها  کمبود  بحران  گرفت.  را 
را مجبور کرد  از خودروسازان  بسیاری 
در غیاب قطعات به اصطالح نیمه هادی، 

چنین  در  دهند.  کاهش  را  خود  تولید 
و  یافت  کاهش  هم  فروش  شرایطی 

خریداران نیز دچار ناامیدی شدند.
شد  جدی  حدی  به  مشکل  این 
سندیکای  رئیس  زیپس،  اولیور  که 
بی ام و  مدیرعامل  و  اروپا  خودروسازان 
برخورد  »الزمه  داد  هشدار  نامه ای  در 
واکنشی  سنگینی،  شرایط  چنین  با 
کل  سطح  در  هماهنگ  و  قدرتمند 
وبالگ شرکت  در  اروپاست.«  اتحادیه 
بر اساس  خودروسازی بی ام و آمده که 
بلومبرگ،  دست  به  رسیده  مدارک 
ن  ا ز سا و ر د خو ی  یکا سند ی  عضا ا
د  کمبو معضل  می کنند  پیش بینی 
ریزتراشه ها تا سال ۲۰۲۲ تداوم خواهد 

داشت.
بحران  این  جانبی  اثرات  از  یکی 
خودروهای  قیمت  توجه  قابل  افزایش 
کارکرده طی چند ماه اخیر بوده است. 
در واقع خریداران خودرو چاره دیگری 
یا  توقف  خاطر  به  اینکه  جز  نداشتند 
سمت  به  خودروسازان،  تولید  کاهش 
خودروهای کارکرده روی بیاورند و این 
موضوع افزایش قیمت این نوع خودروها 
ریزتراشه  بحران  داشت.  پی  در  را 
زان  خودروسا شد  موجب  همچنین 
هزار   ۲6 مجموع  در  شمالی  آمریکای 
عقب  خود  تولید  برنامه  ز  ا دستگاه 
کرده  اعالم  هم  موتورز  جنرال  بمانند. 
در  شرکت  این  درآمدهای  که  است 
فصل سوم سال میالدی جاری تا 4۰ 
درصد افت کرده و به 4/ ۲ میلیارد دالر 
رسیده که علت اصلی آن بحران جهانی 
کمبود ریزتراشه ها بوده است. سندیکای 
خودروسازان جمهوری چک هم اعالم 
موجب  ریزتراشه  کمبود  بحران  کرده 
شده سطح تولید خودروی این کشور در 
از پیش بینی ها شود.  سال جاری کمتر 
اشکودا زیرمجموعه گروه فولکس واگن 
دوباره  هفته ای  دو  تعطیلی  از  نیز پس 
کرد،  راه اندازی  را  خود  تولید  خطوط 
هرچند مسووالن این شرکت می گویند 
به دلیل کمبود جهانی ریزتراشه سطح 
تولید کمتر از برنامه ریزی ها خواهد بود. 
افت  شاهد  هم  هیوندای  خودروسازی 
تا  جوالی  زمانی  بازه  در  خود  درآمد 
بحران  می دهد  احتمال  و  بود  سپتامبر 
ریزتراشه تا پایان سال میالدی جاری 
و حتی سال آینده میالدی تداوم داشته 
باشد. گفته می شود زمانی طوالنی الزم 
خواهد بود تا ضربه ای که بحران کمبود 
ریزتراشه به درآمدهای این شرکت وارد 
کرده، جبران و شرایط به زمان پیش از 

این بحران بازگردد.
اما  ریزتراشه ها،  جهانی  کمبود 
آنها  جمله  از  که  دارد  مختلفی  دالیل 
مردم  زندگی  سبک  تغییر  به  می توان 
مانند  کاالهایی  برای  تقاضا  افزایش  و 
کرد.  اشاره  و...  تبلت  رایانه،  موبایل، 
همچنین برخی تولیدکنندگان ریزتراشه 
و  کاالها  بازار  سمت  به  خودرو  از 
کرده اند،  شیفت  کامپیوتری  بازی های 
دالالن  نقش  از  نمی توان  آنکه  ضمن 
و  عرضه  نظام  زدن  هم  بر  در  جهانی 

تقاضا در این بازار نیز غافل شد.
نی  جها ن  ا بحر ل  حا هر  به 
ریزتراشه ها که تا چند ماه پیش اثرات 
آن در خودروسازی ایران چندان به چشم 
نمی آمد، حاال به چالشی بزرگ بر سر راه 
تولید تبدیل شده و خودروهای ناقص را 
نیز افزایشی کرده است. در این شرایط، 
افزایش قیمت خودروها از ناحیه بحران 
ریزتراشه، قطعی است و از آن سو بعید 
به نظر می رسد تولید رشد چشمگیری را 

حداقل در کوتاه مدت تجربه کند.

پدافند غیر عامل و اقدامات بانکی
پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب پذیری در 
هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفًا با 
بهره گیری از فعالیت های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است.

 به گزارش  روابط عمومی بانک کارآفرین؛ عمده ترین 
هدف پدافند غیر عامل ، ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری 
زیرساخت های مورد نیاز مردم است که باید با یک برنامه 
ریزی و طراحی در توسعه پایدار کشور نهادینه شود و برای 

اصالح زیرساخت های فعلی راهکار هایی با مهندسی مجدد الزم است.
در پدافند غیرعامل ، تمام نهادها ، نیروها ، سازمان ها ، صنایع و حتی مردم 
عادی می توانند نقش مؤثری ایفا کنند در حالی که در پدافند عامل مانند سیستم های 

ضدهوایی و هواپیما های رهگیر، تنها نیرو های مسلح مسئولیت برعهده دارند.
بانک ها به عنوان یکی از بزرگترین سیستم های مالی و اقتصادی کشور همواره 
از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.صیانت از دارایی ،نگهداری ثروت و حفظ اعتماد 
مشتریان از وظایف مهم بانک ها تلقی می شود و ضرورت برطرف کردن این مسله 
موجب شده  آنچه نیاز است در مسیر پیشبرد و نیل به این هدف بکار گرفته شود.

طبیعی  دسته  دو  به  دهند  می  قرار  شعاع  تحت  را  ها  بانک  که  تهدیداتی 
بانک  از  سایبری-سرقت  های  ساز)جنگ  وانسان  و..(  سوزی-سیل  )زلزله-آتش 

ها-اقدامات خرابکارانه و…( تقسیم می شوند.
پدافند غیرعامل به عنوان یکی از ارکان اصلی تقویت بنیه دفاعی و تجهیز زیر 
ساخت های حیاتی سعی دارد تا با پیاده سازی اقدامات پیشگیرانه و نوین،میزان آسیب 
پذیری سیستم بانکی و سطح خسارات متحمل بر بانکها را در مواقع بروز بحران 
تا حد قابل توجهی کاهش دهد.پدافند غیرعامل یک حوزه وسیع و عملیاتی است 
و برخی اقدامات بانک در بحث مبارزه با کرونا همانند تفکیک فضا در شعب بانک 
کارآفرین در سراسر شعب کشور، الزام استفاده از ماسک در محیط کار، ضدعفونی 
محیط کار، استفاده از دستگاه های ضدعفونی عمومی در  ستاد و شعب  و… در 
دستور  با  کارآفرین  بانک  در  .همچنین  انجام شد  کرونا   با  بیشتر  مبارزه  راستای 
مدیریت عامل وقت  بحث حمایت از خانوارهای آسیب دیده از کرونا مورد توجه 
خاص قرار گرفت ، در این راستا در کنار ارسال سبد کاال  هزینه ای به عنوان کمک 

هزینه کرونا برای همکارانی که درگیر این ویروس بودند، تخصیص  و واریز شد.
شاید بتوان  مهمترین اقدامات شبکه بانکی در خصوص چالش های امنیتی و 
پدافندی را تهیه شناسنامه فن آوری اطالعات بانک ها ، تشکیل گروه بازرسی فن 
آوری اطالعات ، تبیین راهکارها و راهبردهای امنیت فن آوری اطالعات و تحقیق 
و مطالعه در این خصوص با موضوع امنیت و حفاظت اطالعات جهت تسری مطالب 
مفید به مدیریت فن آوری اطالعات بانک های کشور و استمرار تعامل تنگاتنگ با 

کمیته دائمی پدافند غیرعامل دانست.
در بخش زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری اطالعات هم 
اقدامات مطلوبی صورت گرفت تا امکان انجام فعالیت های بانکی در تمام ساعات 
شبانه روز بصورت  ایمن از طریق اپلیکیشن های  بانک امکان پذیر باشد تا مشتریان 
محترم بانک کمترین نیازی به حضور در شعب در این  دوران کرونا را احساس کنند.

بهره مندی از تجربیات کشورها در بهینه سازی بانکداری توسعه 
ای کشور اثرگذار است

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر لزوم تناسب 
بانکداری توسعه ای با نیاز بخش های اقتصادی در بعد 

زمان تأکید ورزید.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سید 
باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه 
بررسی نقش بانک های توسعه ای در اقتصاد اظهار داشت: 
مهمترین  از  اقتصادی  گوناگون  های  بخش  مالی  تامین 

ارکان توسعه در اقتصادهای مختلف محسوب می شود و مکانیزم تامین مالی الزم 
است با نیازها و مقتضیات بخش های اقتصادی تناسب داشته باشد.

وی افزود: نهادهای حاکمیتی مالی از قبیل بانک مرکزی با تنظیم قواعد مناسب 
بازیگران بازارهای مالی و پولی ، نقشی مهم در هدایت منابع به سوی فعالیت های 
مولد و جلوگیری از هدررفت منابع بر عهده دارند. فتاحی با اشاره به مباحث مطرح 
شده در جلسه بررسی نقش بانک های توسعه ای در توسعه اقتصادی ژاپن گفت: 
موسسات مالی تعاونی در چهار گروه شینکین بانک ها، تعاونی های اعتباری، بانک های 
کارگران ، نورینچوکین بانک در اقتصاد این کشور حضور دارند و وظیفه این موسسات 
ارائه خدمات به شرکت های کوچک و متوسط و خانوارهای محلی می باشد. به جهت 
اهمیت شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد ژاپن و به دلیل مشکالت فراوانی 
که این بخش از اقتصاد در تامین مالی خود دارد، نوآوری های نهادی فراوانی برای 

تسهیل فرآیند تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط اندیشیده شده است.
وی در ادامه به مطالب ارائه شده توسط دکتر فرهاد تقی زاده حصاری عضو 
هیات علمی و دانشیار اقتصاد دانشگاه توکای ژاپن اشاره نمود و گفت: بانک های 
توسعه ای ژاپن در مقطع کنونی برنامه سرمایه گذاری مالی و برنامه وام شامل اعتبارات 
با بهره پایین به اجرا درمی آورند و همچنین از سرمایه گذاری در شرکت های کوچک 
و متوسط، تقویت و بروز رسانی زیرساخت های اقتصادی و امکانات رفاهی عمومی 

و حفظ منابع طبیعی حمایت می کند.
فتاحی افزود: بانک توسعه ژاپن با تمرکز بر توسعه صنایعی نظیر صنعت برق، 
صنایع حمل و نقل دریایی، استخراج ذغال سنگ، آهن فوالد، ماشین آالت و با هدف 
توسعه صنعتی، تامین کسری برق و خودکفایی در بخش هایی نظیر کشاورزی مشغول 
به فعالیت بوده است و بانک صادرات و واردات ژاپن نیز عملیات بانکی را در مسیر 
کمک به افزایش قدرت رقابتی محصوالت ژاپنی در بازار خارجی و توسعه سرمایه 
گذاری خارجی و توسعه سرمایه گذاری خارجی شرکت های ژاپنی انجام داده است.

گفتنی است در این جلسه که با حضور حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک 
توسعه تعاون، امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک، کریم میرزاخانی 
مدیر مرکز آموزش و پژوهش و مدیران ارشد بانک همراه بود دکتر فرهاد تقی زاده 
حصاری از طریق ویدئو کنفرانس مطالب تخصصی در خصوص ابعاد گوناگون فعالیت 

بانکداری توسعه ای در ژاپن را مطرح نمود.

مدیرعامل بیمه آسیا در نشست کمیته پدافند غیرعامل: 
بیمه  برای مصون سازی عملیات  بیمه  پدافند غیرعامل در صنعت 

گری ضروری است
مسعود بادین در نشست کمیته پدافند غیرعامل بیمه 
آسیا بر ضرورت پدافند غیرعامل در عملیات بیمه گری و 
عدم توقف خدمات به بیمه گزاران در زمان بروز مشکالت 

سایبری تأکید کرد.
 به گزارش  روابط عمومی بیمه آسیا، مسعود بادین، 
نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در این 
نشست، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پدافند غیرعامل، به 

حساسیت موضوع حمالت سایبری و سایر خطراتی که عملیات بیمه گری را تهدید 
می کنند، پرداخت و لزوم پیشگیری از این خطرات با استفاده از پدافند غیرعامل 

را موردتأکید قرار داد.
وی افزود: ارائه راهکارهای مفید به منظور پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه 
از جمله حمالت سایبری و جلوگیری از ایجاد اختالل در ارائه خدمات به بیمه گزاران 

و فروش بیمه نامه ها امری ضروری است.
سایبری  حوزه  در  بیمه  صنعت  اینکه   به  اشاره  با  آسیا  بیمه  مدیرعامل 
و  کارکنان  آگاهی  سطح  افزایش  و  آموزش  لزوم  بر  است،  پذیرتر  آسیب 
رهنمودهایی  و  کرد  تاکید  غیرعامل  پدافند  ساختار  و  مفاهیم  از  فروش  شبکه 
درخصوص شناسایی خطرات سایبری و نیز لزوم استفاده از کارشناسان مجرب 

ارائه نمود. در این حوزه، 

چتر بیمه رازی بر سر زوج های خوزستانی
زندگی  ابتدایی  روزهای  در  خوزستانی  زوج   ۱4
سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه  پوشش  تحت  خود  مشترک 

قرار گرفتند.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
بیمه رازی، ۱4 زوج خوزستانی با دریافت بیمه نامه عمر و 
سرمایه گذاری بیمه رازی در قالب طرح بیمه مهر زندگی 
تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه رازی قرار 

گرفتند.
اولین حق بیمه نامه این بیست و هشت بیمه نامه مهر زندگی که در شعبه 
استان خوزستان شرکت بیمه رازی صادر شده به عنوان هدیه از سوی بیمه رازی، 

اولین شرکت بخش خصوصی صنعت بیمه ایران پرداخت شده است.
براساس این گزارش، طرح مهر زندگی نوزادان، نوعروس ها و تازه دامادها را در 
زمینه درمان تکمیلی، سرمایه گذاری و ایجاد اندوخته و .. تحت پوشش قرار می دهد.

وزیر نفت اعالم کرد:
واریز ۱۰ لیتر سهمیه جبرانی بنزین در پایان آبان ماه

وزیر نفت در خصوص سهمیه بنزین جبرانی گفت: برای جبران اختاللی که 
در سامانه هوشمند سوخت به وجود آمد، ۱۰ لیتر بنزین سهمیه ای جبرانی برای 
خودروهای شخصی در نظر گرفته شده است که پایان آبان ماه واریز خواهد شد.
جواد اوجی در حاشیه بیست و دومین نشست اوپک پالس با بیان اینکه 
در این نشست تصمیم ماه قبل در خصوص افزایش تولید برای ماه دسامبر 
۲۰۲۰۱ تمدید شد و افزود: با اکثریت توافق شد تولید 4۰۰ هزار بشکه در روز 

افزایش پیدا کند.
وی در مورد افزایش صادرات نفت ایران نیز گفت: در دولت سیزدهم توفیقات 
خوبی در صادرات نفت و میعانات نفتی رقم خورد که با استفاده از ظرفیت ها و 

پتانسیل های داخلی و خارجی صادرات رو به بهبودی رفته است.
اوجی تاکید کرد: اقدام کودکانه آمریکا در اب های دریای عمان نیز نشان 

دهنده موفقیت دستاورد ایران در افزایش صادرات نفت خام ایران است.
وی ادامه داد: وزارت نفت خود را معطل تصمیمات نمی کند و تالش می 
کنیم با استفاده از ظرفیت ها و روش های مختلف فروش توفیقات بیشتری 

حاصل شود.
اوجی در مورد سهمیه جبرانی بنزین نیز افزود: از ملت ایران تشکر می 
کنم که صبوری به خرج دادند. امروز تمامی جایگاه ها به سامانه وصل است و 

از طریق کارت سوختگیری انجام می شود.  
وزیر نفت با تاکید بر اینکه در دولت سهمیه جبرانی مصوب شد، گفت: ۱7 

مورد کاربری و مصرف بنزین در قالب کارت سوخت وجود دارد.
وی ادامه داد: برای جبران این اختالل، سهمیه سواری شخصی که سهمیه 
عادی 6۰ لیتر در ماه است، در پایان آبان ماه به 7۰ لیتر افزایش پیدا می کند. 
برای موتور سیکلت ها نیز 5.6 میلیون کارت فعال وجود دارد که سهمیه آنها از 

۲5 لیتر به 3۰ لیتر افزایش می یابد.  
وزیر نفت گفت: مجموع سهمیه جبرانی ۲58 میلیون لیتر است.

صعود قیمت نفت در پی مخالفت اوپک پالس با افزایش بیشتر 
تولید

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر بی اعتنایی تولیدکنندگان اوپک پالس به 
درخواست آمریکا برای افزایش بیشتر عرضه، بیش از یک درصد افزایش یافت و 

بخشی از افت روز گذشته را جبران کرد.
بهای معامالت نفت برنت 8۲ سنت معادل بیش از یک درصد افزایش 
یافت و به 8۱ دالر و 36 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شنبه 

حدود دو درصد سقوط کرده بود.
بهای معامالت نفت آمریکا ۹7 سنت معادل ۱.۲5 درصد افزایش یافت و 
به 7۹ دالر و 78 سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته ۲.5 

درصد کاهش پیدا کرده بود.
وزیران گروه اوپک پالس در دیدار روز پنج شنبه موافقت کردند برنامه 
فعلی افزایش تولید به میزان 4۰۰ هزار بشکه در روز را از دسامبر ادامه دهند 
و  نفت  بیشتر  تولید  برای  آمریکا  رئیس جمهور  بایدن،  جو  درخواست های  و 
کنترل رشد قیمت ها را نادیده گرفتند.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت 
OANDA در این باره گفت: دیدار اوپک پالس درباره تولید راحت و سریع بود 
و این گروه به هیچ وجه در نظر نداشت استراتژی تولید خود را تغییر دهد و این 

پیامی بود که آنها داشتند.
این گروه پس از شیوع پاندمی کووید ۱۹ و فروپاشی تقاضا، محدودیت 
عرضه چشمگیری را به اجرا گذاشت اما از آن زمان با بهبود تقاضا، تسهیل 
این محدودیت را به شکل تدریجی آغاز کرده است. بر اساس گزارش رویترز، 
قیمت های نفت اخیرا به باالترین حد هفت سال اخیر صعود کرده اند اما هفته 
جاری تحت تاثیر رشد ذخایر نفت آمریکا و احتمال رشد تولید مناطق دیگر تحت 
تاثیر قیمت های باال، سقوط کردند. نفت برنت در مسیر ثبت حدود چهار درصد 
کاهش هفتگی قرار دارد که دومین کاهش هفتگی متوالی خواهد بود و نفت 

آمریکا در مسیر ثبت حدود پنج درصد کاهش هفتگی پیش می رود.

کاهش نقدینگی، تحریم و حاال بحرانی جهانی؛

کمبود ریزتراشه، چالش جدید صنعت خودرو کشور
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زیر نظر: محمد امامی

موفقیت تولیدکنندگان نفت خاورمیانه در بازپس گیری سهم 
بازار آسیا

اوپک  بزرگ  اعضای  از  که  خاورمیانه  نفت  صادرکنندگان  بزرگترین 
هستند، ثمره صعود قیمت های نفت را درو کرده و همزمان سهم بازارشان 

در بزرگترین بازار نفت جهان را پس می گیرند.
سهم نفت خاورمیانه از واردات آسیا برای نخستین بار در سال میالدی 
جاری در اکتبر به بیش از 6۰ درصد رسید. طبق آمار رفینیتیو آیکان، همزمان 
سهم محموله های اروپایی و آمریکایی از مجموع واردات نفت آسیا در ماه 

میالدی گذشته به پایین ترین میزان در سال ۲۰۲۱ رسید.
موجود بودن باالتر نفت خاورمیانه به دلیل تسهیل محدودیت عرضه 
اوپک پالس دلیل اصلی رشد سهم بازار اعضای خاورمیانه ای اوپک در بازار 
نفت آسیا نیست. بلکه علت اصلی قیمت های پایین تر در مقایسه با قیمت های 

محموله های نفت آفریقا، اروپا و آمریکا بوده است.
اختالف قیمت های نفت خاورمیانه با قیمت نفت برنت در هفته های 
اخیر به باالترین میزان در هشت سال گذشته رسیده و نفت خاورمیانه ای 
را برای خریداران آسیایی نسبت به نفتی که از غرب خلیج فارس می آید، 

ارزان تر کرده است.
هفته های  در  اینترمدیت  تگزاس  وست  و  برنت  نفت  قیمت  افزایش 
اخیر محموله هایی که از اروپا، آفریقا و آمریکا می آیند نسبت به نفتی که از 
خاورمیانه به آسیا می رود و بر مبنای قیمت پایه عمان/دوبی قیمت گذاری 

می شود را گران تر کرده است.
مطمئنا قیمت های نفت خاورمیانه هم همسو با سایر قیمت های نفت 
بین المللی صعود کرده اما این افزایش به اندازه نفت برنت نبوده است. در 
نتیجه، اختالف قیمت بین نفت برنت و نفت دوبی هفته جاری به پنج دالر 
و ۲4 سنت در هر بشکه رسید که باالترین اختالف قیمت از سال ۲۰۱3 

بوده است.
توجه  قابل  قیمت  اختالف  این  رود  می  انتظار  تحلیلگران،  گفته  به 
همچنان از فروش باالتر نفت خاورمیانه به آسیا حمایت کند. نشانه هایی در 
چند هفته اخیر ظاهر شده که خاورمیانه پس از افت سهمش از بازار نفت آسیا 

در ماههای بهار و تابستان، در حال بازپس گیری سهمش است.
واردات نفت چین و در مجموع آسیا در سه ماهه سوم امسال به دلیل 
قیمت های باالتر و تفحص فزاینده دولت چین از پاالیشگاههای خصوصی 
و شیوع کووید در تابستان کند شد. اما با نزدیک شدن به سه ماهه چهارم 
بزرگترین تولیدکنندگان نفت خاورمیانه به خصوص عربستان سعودی عرضه 
نفت بیشتر به آسیا را تحت توافق تسهیل محدودیت عرضه شروع کردند و 
قیمت های نفت را کاهش دادند تا رقابتی مانده و سهم بازار از دست رفته 

خود از زمان آغاز پاندمی را احیا کنند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، عربستان سعودی در ابتدای اکتبر قیمت 
فروش رسمی نفت در نوامبر به آسیا را به میزان 4۰ سنت در هر بشکه برای 
گرید نفتی سبک عرب الیت کاهش داد و قیمت آن را یک دالر و 3۰ سنت 
باالتر از قیمت پایه نفت دوبی/عمان تعیین کرد که پایین ترین نرخ پریمیوم 
از مارس بود. این دومین کاهش قیمت فروش نفت سعودی در پی افزایش 
قیمت ها تحت تاثیر تصمیم اوپک پالس در اکتبر برای ادامه افزایش تدریجی 

ماهانه تولید به میزان 4۰۰ هزار بشکه در روز بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رییس اتاق ایران و چین:
در خطرناک ترین نقطه تاریخی تورم 

در 4۰ سال اخیر هستیم
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: امروز ما در خطرناک ترین 
 6۰ یا   5۰ تورم  مراحل  این  از  اگر  است.  اخیر  دهه   4 در  کشور  تورم  تاریخی  نقطه 
درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می شود و می تواند به 

یک ابرتورم منجر شود.
مجیدرضا حریری در مورد الزامات رشد اقتصادی کشور در وضعیت کنونی و تاثیر 
مذاکرات سیاسی بر آن اظهار کرد: بخش بزرگی از شرایط فعلی اقتصادی ما که به گواه 
همه شرایط مناسبی نیست، تاثیر دیپلماسی و روابط سیاسی است. طرف مقابل جنگ 
سیاسی ما با دنیا، یعنی آمریکا، این جنگ را به صحنه اقتصاد وارد کرده و قطعا هر 

کنش یا واکنش سیاسی در تعیین آینده اقتصادی ما موثر است.
وی افزود: بخش عمده ای از اقتصاد ایران متکی بر فروش نفت است. نمی توان 
اقتصادی را که معتاد به نفت است، به سرعت اعتیادش را قطع کرد. دو سیاست عمده 

از طرف  تاکنون  در مورد تحریم ها 
شده  اعالم  کشور  سیاسی  مقامات 
موازی  و  همزمان  باید  هردو  که 
این  از  یکی  برود.  پیش  یکدیگر  با 
سیاست ها تالش برای رفع تحریم ها 
است که از طریق مذاکرات سیاسی 
دنبال می شود. همه سیستم ما باید 
مذاکره  طریق  از  تا  کند  تالش 
این  اما همه  رفع کند.  را  تحریم ها 
کار در اختیار ما نیست یعنی اگر ما 
۱۰۰ درصد هم برای انجام مذاکره 
در راستای رفع تحریم مایل باشیم، 
تنها 5۰ درصد از موضوع در اختیار 

ما است و 5۰ درصد دیگر در اختیار آمریکا است. یک بار در سال ۹5 به توافق رسیدیم 
اما در انتها طرف دیگر از توافق خارج شد و یک سری از سختگیری ها را هم هنوز به 

مبادالت ما داشت. بنابراین همه این موضوع در اختیار ما نیست.
اثر  تا  باید تالش کنیم  برای رفع تحریم ها  حریری تصریح کرد: در کنار تالش 
باید تجارت های دوجانبه  اینکار  تحریم ها بر اقتصاد کشور را به حداقل برسانیم. برای 
خود را به خصوص با کشورهای همسایه و کشورهایی می توانیم آنها را برای مبادله با 
وجود تحریم ها راضی کنیم، توسعه دهیم و بتوانیم توافق های تجارت  دوجانبه ترجیحی یا 
آزاد برقرار کنیم. باید توجه داشت که ۹۰ درصد از صادرات و واردات ما با حدود 7 کشور 

است، باید سعی کنیم که تنوع بازار و تنوع و تعدد شرکا داشته باشیم.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع مهار تورم گفت: هر تصمیمی در کشور گرفته می شود 
باید عواقب آن را از جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم بسنجیم، در واقع این موضوع باید 
اولین مسئله ای باشد که برای هر تصمیمی به آن توجه می شود. هر سیاستی که منجر 
به افزایش تورم شود باید حذف شود و یا اثر تورمی آن خنثی شود. تورم امروز ما در 
خطرناک ترین نقطه تاریخی تورم کشور در 4 دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم 5۰  
یا 6۰ درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می شود و می تواند 
به یک ابرتورم منجر شود. بنابراین همه سیاست ها باید پاسخ یک سوال اصلی را بدهد 
که آیا منجر به افزایش نرخ تورم می شود یا خیر.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
چین یادآور شد: تورم و تحریم امروز دو مسئله اصلی اقتصاد ما هستند که باید همیشه 

آنها را در نظر داشته باشیم که با چه روشی اثر آنها را خنثی کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: تورم موضوعی پیچیده و تخصصی است که باید 
در حوزه های سیاست گذاری های عمومی و همچنین سیاست گذاری های پولی و مالی باید 
به آن توجه شود . باید از متخصصین با دیدگاه های مختلف اقتصاد سیاسی استفاده شود، 
یعنی نباید حلقه را در استفاده از این متخصصان تنگ کرد. کسانی که سابقه مدیریت 
»طبیب  می شد  گفته  طیب نیا  آقای  به  مثال  برای  است  ضدتورمی  سیاست های  آنها 
تورم«. در زمان ایشان ما از یک تورم 
47 یا 48 درصدی که مربوط به دوره 
آخر آقای احمدی نژاد بود، در 4 ساله 
روحانی که طیب نیا  آقای  دولت  اول 
وزیر اقتصاد بود توانستیم تورم را به 
۱۱ تا ۱۲ درصد برسانیم. تجربه این 
دارند.  وجود  نیاز  مورد  افراد  و  کار 
روی  االن  افراد  این  که  نمی گوییم 
سرمایه های  باالخره  اما  بیایند  کار 
آنها  از  باید  و  هستند  کشور  فکری 
مشاوره گرفت. نه فقط آقای طیب نیا 
بلکه افراد زیادی وجود دارد که در این 

مورد صاحب نظر هستند.
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به گزارش روابط عمومی 
شرکت  همگانی  آموزش  و 
آب و فاضالب استان بوشهر 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اختصاصی  گفتگوی  در  بوشهر  استان 
ایسنا گفت: هیچ گزینه  با خبر گزاری 
منابع  برای  استان  این  در  جایگزینی 
استان های همجوار می آید،  از  آبی که 
پروژه  تکمیل  راه  تنها  و  ندارد  وجود 

آب شیرین کن ها است.
گفت وگو  در  حمزه پور  عبدالحمید 
آب  عمده  بخش  کرد:  اظهار  ایسنا  با 
شرب مصرفی در استان بوشهر از طریق 
در  می شود  تامین  همجوار  استان های 
قدامات  ا بستگی  وا کاهش  راستای 
خوبی صورت گرفته که یکی از اقدامات 
تاسیسات  توسعه  زمینه  این  در  مهم 
آبشیرین کن در نوار ساحلی استان است.

وی اضافه کرد: شیرین سازی آب 
دریا یکی از مهمترین راهکارها است که 
در این راستا تالش داریم با رفع موانع 
و مشکالت، زمینه تسریع در ساخت و 

تکمیل این پروژه ها فراهم شود.
باالی  بسیار  هزینه های  به  وی 
و  کرد  اشاره  دریا  آب  شیرین سازی 
متر  یک  شده  تمام  هزینه  داد:  ادامه 
تا  گاهی  آب شیرین کن  در  آب  مکعب 
6 برابر نسبت به آب های طبیعی است 
از آن طرف همین آب با قیمت بسیار 

ناچیز به دست مردم می رسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
طرح های  کرد:  تصریح  بوشهر  استان 
با ظرفیت  استان بوشهر  آب شیرین کن 
در  شبانه روز  در  مترمکعب  هزار   ۹6
دست اجرا است که ظرفیت ۲۰ تا 3۰ 
هزار مترمکعب در شبانه روز آن امسال 

به بهره برداری می رسد.
حمزه پور عنوان کرد: هم اکنون در 
آب شیرین کن  پروژه  یک  بوشهر  شهر 
 5۰۰ و  هزار   ۲۲ ظرفیت  ظرفیت  با 

مترمکعب در مدار تولید است همچنین 
دو پروژه مهم آب شیرین کن در استان 
یکی  که  است  اجرا  دست  در  بوشهر 
و  مترمکعب  هزار   ۱7 ظرفیت  دارای 
و  است  مترمکعب  هزار   35 دیگری 
در مجموع 5۲ هزار مترمکعب ظرفیت 

دارند.
فاز  اینکه  به  اینکه  بیان  با  وی 
هزار   ۱7 آب شیرین کن  پروژه  اول 
مدار  وارد  به زودی  بوشهر  مترمکعبی 
تولید می شود، افزود: فاز اول این پروژه 
پنج هزار مترمکعب ظرفیت دارد و کل 
پروژه نهایتا تا سال آینده افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با اشاره به اینکه در حال 
حاضر روزانه 4۰ هزار مترمکعب آب از 
طریق شیرین سازی دریا تامین می شود، 
عنوان کرد: پیش بینی می شود تا پایان 
سال ۲۰ هزار تا 3۰ هزار مترمکعب به 

این ظرفیت اضافه شود.
طرح  اینکه  به  اشاره  با  حمزه پور 
ایجاد تاسیسات آب شیرین کن به روش 

BOO و با مشارکت بخش خصوصی 
با  کرد:  خاطرنشان  می شود،  انجام 
برای  گذار  سرمایه  مناقصه  برگزاری 
انتخاب  آب شیرین کن  ساخت  قرارداد 
و  دخل  بدون  قرارداد  متن  و  می شود 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  تصرف 
بسته  نیرو  وزارت  نظر  با  و  بوشهر 

می شود.
وی با اشاره به اینکه مدت زمان 
قرار داد آب شیرین کن ها در بوشهر ۱5 
ساله است، اضافه کرد: از زمان تولید آب 
مطابق با قیمت توافقی و متناسب با در 
نظر گرفتن ضریب تورم بانک مرکزی 
دولت به صورت تضمینی سالیانه آب را 

از سرمایه گذار می خرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
رفع  لزوم  به  اشاره  با  بوشهر  استان 
احداث  روی  پیش  موانع  و  مشکالت 
کرد:  تاکید  آب شیرین کن  تاسیسات 
جمله  ز  ا ن  را یه گذا سرما مشکالت 
باید  تسهیالت  و  مالی  محدودیت های 
همراهی  نیازمند  امر  این  و  شود  رفع 

همه دستگاه ها است.
زمان  مدت  کاهش  حمزه پور 
نوبت بندی آب در استان بوشهر گفت: 
۲5 درصد آب مورد نیاز استان بوشهر 
و  ساسان  چشمه  شاپور،  رودخانه  از 
که  می شد  تامین  باال  سر  چاه های 
اینها پارسال با توجه به کاهش نزوالت 
آسمانی 3۰ تا 4۰ درصد کاهش ذخیره 
آبی داشتند و همین موضوع سبب شد 
3۰هزار متر مکعب از این طریق را از 
منجر  موضوع  همین  و  داده ایم  دست 
به کاهش زمان نوبت آبگیری در استان 

شده است.
وی با بیان اینکه در استان بوشهر 
بوشهر  استان  در  منبع جایگزینی  هیچ 
استان های  از  که  آبی  منابع  برای 
همجوار می آید، وجود ندارد و تنها راه 
آب شیرین کن ها هستند، تاکید کرد: در 
طول یک تا دو سال آینده وابستگی آبی 
استان بوشهر به آب شیرین کن ها به 4۰ 

درصد خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  بوشهر  ن  ستا ا
میانگین آب تولیدی مورد نیاز هر فرد 
در این استان استاندارد و معادل 3۰۰ 
لیتر است اما فرسودگی شبکه های آبی 
شده  مشکل ساز  غیرشرب  مصارف  و 
شهرها  توسعه  کرد:  تصریح  است، 
توسعه  با  ه  همرا بوشهر  استان  در 
زیرساخت های شبکه و تاسیسات آب 
ـآشامیدنی نبوده است با این حجم آب 
تولیدی استان بوشهر نباید جیره بندی 

آب وجود داشته باشد.
حمزه پور با بیان اینکه سازمان ها و 
ادارات دولتی استان بوشهر ۲۰۰میلیارد 
تومان به شرکت آب و فاضالب استان 
در  کرد:  اظهار  دارند،  بدهی  بوشهر 
صورت پرداخت این هزینه می توان آن 
را صرف نوسازی خطوط لوله و پرداخت 
حقوق کارگران برای ارائه خدمات کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا بیان کرد:

تکمیل آب شیرین کن ها؛ تنها راه کاهش وابستگی آبی استان بوشهر
بـا اصـالح و بازسـازی خطوط انتقال و شـبکه توزیـع آب در 

۱۰ سـال گذشـته صورت گرفت؛
جلوگیـری از هـدر رفـت 7۰۰ لیتـر در ثانیه آب 

اصفهان اسـتان  در  شـرب 

در ۱۰ سـال گذشـته بـا اصـالح  و بازسـازی خطـوط انتقال و شـبکه 
فرسـوده توزیـع، از هـدر رفـت 7۰۰ لیتـر آب شـرب و بهداشـت در ثانیـه، 

جلوگیـری بـه عمـل آمد. 
معـاون بهـره بـرداری و توسـعه آب آبفای اسـتان اصفهـان گفت: در 
دهـه اخیـر با اصالح و بازسـازی۲56 نقطه ازخطوط انتقال و شـبکه توزیع 
بـا قطرهـای  8۰۰، ۱۰۰۰ و ۱4۰۰ میلیمتـر از هـدر رفـت ایـن میزان آب 

شـرب در سـطح اسـتان اصفهان جلوگیری شد.
ناصـر اکبـری شناسـایی و مهار نشـتی خطـوط انتقـال آب را یکی از 
عوامـل مهـم در افزایـش بهره وری منابع آبی دانسـت و اعـالم کرد: 7۰۰ 
لیتـر در ثانیـه آب، معادل آب شـرب مورد نیاز شـهر نجف آبـاد، با جمعیتی 

بالـغ بـر 35۰ هزار نفر اسـت. 
وی افزود: شناسـایی و مهار به موقع  نشـتی خطوط انتقال و شـبکه 
توزیـع آب در اسـتان باعـث شـد که اصفهان  هـم اکنـون کمترین میزان 

آب بـدون درآمـد در کشـور را به خـود اختصاص دهد.
اکبـری بـا اشـاره بـه روند نزولـی میزان هـدر آب در اسـتان اصفهان 
تصریـح کـرد: در سـال 86 میزان آب بـدون درآمد در اسـتان اصفهان 3۱ 
درصـد بـود کـه ایـن رقـم در سـال ۱4۰۰ درشـهر اصفهان بـه ۱6.۱ و در 

اسـتان به حـدود ۱8 درصـد کاهش یافته اسـت.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:
بیـش از ۱3۰ مناقصـه بـرای گازرسـانی و ارائـه 
خدمـات به مناطق شـهری و روسـتایی ایالم انجام 

است شـده 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایـالم گفـت: در شـش ماهه نخسـت 
سـال جاری بیـش از ۱3۰ مناقصـه بـزرگ و متوسـط جهـت گازرسـانی به 
مناطـق شـهری و روسـتایی ایالم و همچنیـن امورات خریـد و تعمیرات و 

خدمات انجام شـده اسـت.
عبـاس  ایـالم؛  اسـتان  گاز  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـمس اللهی افـزود: ایـن مناقصـات برای تُامیـن گاز در مناطق شـهری و 
روسـتایی، خدمـات بهره بـرداری و پشـتیبانی، خریـد کاالهای پـروژه ای و 

پشـتیبانی در شـهرها و روسـتاهای اسـتان برنامه ریـزی شـده اسـت .
وی بـا بیـان اینکه ارزش کل مناقصات برگزار شـده در نیمه نخسـت 
سـال جـاری بیـش از یـک هـزار میلیـارد ریـال می باشـد، اظهـار داشـت: 
فرآیند این مناقصات شـامل احداث سـاختمان گاز ادارت گاز شهرسـتانها، 
مقـاوم سـازی خطـوط و شـبکه و تُاسیسـات و حصارکشـی ایسـتگاه های 

TBS در سـطح اسـتان انجـام گرفتـه اند.
شـمس اللهـی اظهـار داشـت: شـرکت گاز اسـتان ایـالم در سـامانه 
تـدارکات الکترونیـک دولـت )سـتاد( در حـوزه معامـالت جـزء و متوسـط 
بـه روش اعـالن عمومـی، اقـدان بـه واگذاری بیـش ۱۰۰ پیمـان در امور 

احـداث، خریـد و تعمیـرات نمـوده اسـت .
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان ایالم تصریح کرد: این شـرکت جهت 
شفاف سـازی در مناقصـات، فرآینـد انتخـاب پیمانـکار و واگـذاری پیمـان 
از سـامانه الکترونیـک دولـت )سـتاد( و همچنیـن پایـگاه اطـالع رسـانی 
مناقصـات کل کشـور و درج آگهـی در روزنامه هـای سراسـری بر اسـاس 
بخشـنامه های سـازمان مدیریـت و بخشـنامه وزارت نفـت جهـت تعییـن 

دامنـه متناسـب ترین قیمـت اسـتفاده می نمایـد .
شـمس اللهـی خاطرنشـان کـرد: پیـش بینی می شـود تا پایان سـال 
جهـت رفـع نیازهـای مـردم شـریف اسـتان در زمینـه هـای گازرسـانی و 

خدمـات بهره بـرداری 3۰ مناقصـه بـزرگ دیگـر برگزار شـود.

برگـزاری مانـور دور میـزی پدافند سـایبری در 
شـرکت بـرق منطقه ای سـمنان

همزمـان بـا برنامـه های هفتـه پدافند غیـر عامل و با حضـور اعضاء 
کارگـروه تخصصـی امنیـت سـایبری ،مانور دور میـزی پدافند سـایبری با 
موضـوع قطـع دیتـا در یکـی از مراکـز شـرکت بـرق منطقـه ای سـمنان 

برگـزار گردید .
مهنـدس حسـین معمـم مدیـر دفتـر فنـاوری ارتباطـات و مدیریـت 
اطالعـات و دبیـر کارگـروه تخصصی امنیت سـایبری شـرکت برق منطقه 
ای سـمنان ضمـن  تشـریح برگـزاری مانور افـزود :در این مانـور با فرض 
قطـع دیتـا دریکـی از مراکـز شـرکت، سـناریوی برقراری مجدد سـرویس 

هـا و ارتباطـات مـورد تمرین و بررسـی قـرار گرفت .
مهنـدس معمـم بـا اشـاره بـه تعـدد حمـالت سـایبری و اسـتفاده 
دشـمنان بـه جهـت ایجـاد اختـالل در خدمت رسـانی بـه مردم ،بـر لزوم 
برنامـه ریـزی و آمادگـی بیشـتر جهـت تامین امنیـت و پایداری سـرویس 

هـا در حـوزه بـرق تاکیـد نمود .
در ادامـه مهنـدس محمـد اخالقـی  دبیـر کمیته پدافند غیـر عامل و 
مدیریـت بحران شـرکت گزارشـی از اقدامـات بعمل آمده در حـوزه امنیت 

سـایبری ارائه نمود.
  در پایان این مانور، تصمیماتی در جهت رفع مشـکالت و آسـیبهای 

احصاء شـده  توسـط اعضا اتخاذ گردید .

در هفتـه پدافنـد غیر عامل از سـوی شـرکت بـرق منطقه 
ای سـمنان انجـام گرفت :

بازدیـد اعضـاء کارگروه انـرژی شـورای پدافند 
غیر عامل اسـتان سـمنان از  پسـت 4۰۰ کیلو ولت 

شاهرود بسـطامی  شهید 
همزمـان بـا هفتـه پدافند غیر عامـل ، اعضاء کارگروه انرژی شـورای 
پدافند غیر عامل اسـتان سـمنان از پسـت 4۰۰ کیلو ولت شـهید بسـطامی 

شـاهرود بازدید نمودند . 
ایـن بازدیـد با حضور اعضاء کارگروه انرژی که شـامل مدیران ارشـد 
برخـی دسـتگاه هـای اجرایـی مرتبـط بـا ایـن کارگروه مـی باشـد برگزار 
شـد کـه طـی آن مهنـدس سـید علـی اکبـر صبـاغ مدیـر عامل شـرکت 
بـرق منطقـه ای سـمنان و رئیـس کارگـروه انـرژی شـورای پدافنـد غیـر 
عامـل اسـتان سـمنان بـه تشـریح فراینـد تولیـد و انتقـال و توزیـع انرژی 

الکتریکـی پرداخت .
مدیـر عامـل شـرکت برق منطقه ای سـمنان ، پسـت 4۰۰ کیلو ولت 
شـهید بسـطامی شـاهرود را یکی  از تاسیسـات مهم برقی استان ، برشمرد 
و افـزود : ایـن پسـت اولیـن پسـتDCS (اتوماسـیون صنعتـی ( اسـتان و 
شـاهراه انتقال انرژی بین سـه اسـتان خراسـان رضوی ،مازندران و تهران  
مـی باشـد کـه بـا هـدف بهبود ولتـاژ و کاهـش تلفـات و افزایـش قابلیت 

اطمینـان شـبکه  احداث گردیده اسـت . 
در ادامـه اعضـاء کارگروه انـرژی از بخش های مختلف این پسـت و 
تاسیسـات آن  دیـدن نمـوده و یکی از  کارشناسـان معاونـت بهره برداری 
امـور انتقـال شـرق  بـه ارائـه توضیحاتـی پیرامون تاسیسـات پسـت 4۰۰ 

کیلوولـت پرداخت . 
                                                                                                                        

فاطمه منعمی عضوهیئت رئیسه شورای اسالمی کالنشهرکرج؛
مبنای انتصاب برخی مدیران و معاونین بدون داشتن 

شرایط احراز درشهرداری چیست؟!
عضو هیئت رئیسه و نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
کالنشهر کرج از شهردار سئوال کرد تا مبنای انتصاب برخی مدیران و معاونین 

بدون داشتن شرایط احراز چیست؟!
 فاطمه منعمی در تذکر  پیش از دستور جلسه رسمی شورای اسالمی 
کالنشهر کرج  با بیان این که بارها در تذکرهای  پیش از دستور  اعضای 
شورای شهر  بارها از شهردار سوال پرسیده شده که مبنا انتصابات در شهرداری 
کرج چیست، اظهار داشت: برای داشتن شرایط احراز شاخص هایی در نظر 
گرفته شده  و بنده با خبرم اگر حتی این شاخص ها وجود نداشته باشد و 
هدف همکاری باشد سوابق تجربی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت 
شرایط احراز تایید می شود؛ که در انتصاب برخی مدیران،معاونین وروسای 
سازمان هااینچنین نبوده و در شهرداری کرج حتی همین سوابق تجربی در 
محل خدمت وجود ندارد که نیازمند ارائه توضیحات شهردارومعاونت برنامه 

ریزی و سرمایه انسانی شهرداری را می طلبد.
رئیس کمیته بانوان، کودک و خانواده شورای اسالمی کالنشهر کرج در 
بخش دیگری از تذکرش به صراحت عنوان کرد: مدیران مناطقی داریم که 
مجدانه تالش می کنند،درآمدزایی می کنند و تمام تالش خود را برای انجام 
امورات محوله به نحو احسن انجام می دهند،که جای تشکر دارد؛اما روی 

صحبت من با آن دست مدیرانی است که گویی خواب هستند.
منعمی بیان کرد:منطقه را به قول معروف آب میبره ،این مدیران محترم 
رو خواب برده ! تازه زمانی که رسانه ها به موضوعی میپردازند مدیر منطقه 

لطف میکند  از خواب بیدار  شده و کار را پیگیری می کند.
وی خطاب به معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری افزود: ظاهرا 
رعایت شرایط احراز برای شما مهم نیست اصحاب رسانه هم که به جای برخی 
مدیران منطقه کار می کنند وظایف برخی مدیران منطقه را هم یادآوری می 
کنندکه این دوستان رسانه ای زحمت میکشند؛به نظر میرسد این دوستان رو 
بذاریم جای مدیران برخی مناطق حداقل ۲ تا از مشکالت مردم برطرف بشود.
نظر  داشت:به  اذعان  کرج  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
می رسد رفتار برخی از مدیران مناطق تبدیل شده به رفتار کودکی که در 
کودکستان و مهدکودک مدام گرفتار هستن ! حاال هم باید مواظب باشیم  به  

این مدیران برنخورد !
منعمی درپایان اضافه کرد:خواهشمندم از انتخاب مدیران نازک و نارنجی 
خودداری  شود ! نه شورا نه شهرداری نه مردم حوصله این بچه بازی ها را ندارند.

اقدام مجموعه مدیریت شهری گلسار در اجرای فرامین 
خصوص  در  العالی(  ظله  )مد  رهبری  معظم  مقام 

نامگذاری معابر شهرها به نام شهدا
جلسه کمیته نامگذاری معابر شهر گلسار با حضور سرهنگ حاجی پور 
رئیس بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس شهرستان ساوجبالغ 
، صالحی رئیس بنیاد شهید شهرستان ، ستاری معاون اداره پست شهرستان 
، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر ، سروان خیری پور فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج 6۱5 کمیل ابن زیاد برادران شهر گلسار و مسئولین واحدها در 
سالن جلسات شهرداری گلسار برگزار گردید .مهندس کیاروستا شهردار گلسار 
ضمن خوش آمد گویی  در سخنانی بیان داشت : در راستای اجرای فرامین 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در خصوص مزین شدن معابر و خیابان ها 
به نام شهدا ، مجموعه مدیریت شهری گلسار بر آن شد در راستای زنده نگه 
داشتن یاد و خاطر شهدا در نامگذاری معابر فاقد نام از نام مبارک شهدا استفاده 
نماید .ی افزود : نامگذاری معابر به نام شهدا کوچکترین وظیفه ای است که 
انجام می دهیم چون که ما مدیون خون شهدا هستیم . شهردار گلسار تصریح 
کرد : با تصمیم مجموعه مدیریت شهری نیز بلوار شورا که معبر ورودی شهر 
گلسار از اتوبان تهران- قزوین می باشد در راستای گرامیداشت مجاهدت و 
ایثار شهید سلیمانی به نام این شهید گرانقدر نامگذاری گردید  و برخی از معابر 
و خیابان ها نیز نیاز به اصالح نام دارد و برخی از معابر نیز فاقد نام هستند که 
مزین به نام شهدای شاخص ، شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع سالمت 
گردیدند.در پایان در خصوص نامگذاری معابر فاقد نام تصمیماتی اتخاد گردید 
و مقرر گردید لیست معابر نامگذاری شده نیز جهت درج در سامانه  اداره پست 

شهرستان به این اداره ارسال گردد.

حضور ۲4 ساعته  گشت های راهداری و حمل و نقل 
جاده ای  گناوه در راهها

سید ابوالحسن علوی رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
گناوه : با هدف ارائه خدمات به موقع به کاربران جاده ای و ارتقاء ایمنی عبور 
و مرور در محورهای ارتباطی عوامل گشت راهداری و حمل و نقل جاده ای 

شهرستان گناوه  بصورت ۲4 ساعته در راهها حضور دارند . 
وی افزود : به دلیل وجود مراکز متعدد تجاری و انجام سفرهایی تجاری  
به بندر گناوه ،محورهای ارتباطی منتهی به این شهر همواره شاهد تردد باال و 
ترافیک خودروهای عبوری است که همین امر مسئولیت راهداری را در حفظ 
و نگهداری راهها و اراِیه  خدمات به مردم و مسافران صد چندان نموده است .

علوی تصریح کرد : دستگاه های تردد شمار آنالین مرکز مدیریت راهها  
استان در روزهای اخیر تردد باالیی را در محورهای بزرگراهی این شهرستان 
خصوصا محورخوزستان- دیلم – گناوه و بوشهر – برازجان – گناوه و همچنین 
محور ساحلی بوشهر – گناوه که از محورهای شریانی شهرستان نیز هستند 

ثبت نموده که پیشبینی می شود با توجه بهتر شدن هوا افزایش نیز یابد .
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گناوه تعامل مستمر با 
پلیس راه و انجام گشت های مشترک با این نیرو را بخشی از اقدامات این اداره 
برای ارتقائ ایمنی عبور و مرور در محورها برشمرد و گفت : تفاهم و تعامل 
خوبی با پلیس راه شهرستان گناوه برقرار شده و این دو مجموعه خدمتگذار 
در کنار هم و با انجام گشت های مشترک، ضمن کنترل ناوگان بار و مسافر 
برتردد و ترافیک راهها نیز نظارت دارند . وی بر ضرورت ارایه خدمات بهینه 
به مسافران و رانندگانی که در محورهای ارتباطی شهرستان تردد می کنند 
تاکید کرد و افزود : برای ارائه خدمت بهتر به مردم،نمازگزاران  و گردشگران 
داخلی  ، مجتمع های خدماتی رفاهی و بین راهی و جایگاه عرضه سوخت  
واقع در محورهای ارتباطی شهرستان مرتب بوسیله گشت ها و کارشناسان 

راهداری و حمل و نقل جاده ای کنترل میشود .

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل خبر داد:
بازفعال  براي  ظرفیتها  تمامي  از  استفاده  براي  تالش 

سازي واحدهاي راکد
مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل گفت: با استفاده از 
تمامي ظرفیتها و راهکارهاي موجود تالش مي کنیم تا واحدهاي راکد دوباره 
به چرخه تولید بازگردند که تشکیل و راه اندازي کلینیک کسب و کار در استان 

از جمله این ظرفیتهاست.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، 
محمد اهلي در جمع خبرنگاران و با بیان این مطلب اظهار داشت: تالش برای 
حل مشکالت سرمایه گذاران از مهمترین اهداف این شرکت براي حمایت از 
واحدهاي تولیدي است که با اقدامات صورت گرفته تالش شده تا با احیاي 

واحدهاي راکد، شاهد رونق تولید و اشتغال در مناطق مختلف استان باشیم.
وی ادامه داد: برنامه های حمایتی مختلفي از سرمایه گذاران در شهرکهاي 
صنعتي به عمل مي آید که استفاده از ظرفیت کلینیک کسب و کار استان 
براي بازفعال سازي واحدهاي راکد و نیمه فعال از جمله این نوع حمایتهاست.
اهلی ادامه داد: این کلینیک از چندین مشاور و کارشناس ذیصالح در 
امر تولید در سال ۹8 توسط شرکت شهرکهاي صنعتي تشکیل شده که نقش 
این مشاوران در کمک به واحدهای تولیدی بسیار کارگشا و موثر بوده است.

تمامی  از تالش  اردبیل  استان  مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي 
مسئوالن استانی براي برطرف نمودن موانع تولید و رفع مشکالت واحدهاي 
تولیدي خبر داد و افزود: با اقدامات انجام شده، از ابتداي سال جاري تاکنون، 
۱7 واحد راکد در شهرک هاي صنعتي استان به چرخه تولید بازگشته اند که 
با فعال سازي این واحدهاي تولیدي، زمینه اشتغال مجدد براي بیش از 36۰ 

نفر مهیا شده است.

دکتر حاج کاظمیان ضمن تبریک 
سیزده  داشت:  اظهار  آموز،  دانش  روز 
آبان که  در مبارزه و قیام دانش آموزان 
متعهد و بیدار بر ضد رژیم شاه و حامیان 
آن به ویژه استکبار جهانی ریشه دارد، 
و  آگاه  قشر  این  که  است  آن  نشانه 
واال  اهداف  به  رسیدن  راه  در  متعهد، 
و عظیم انقالب اسالمی، چه در زمان 
شکوه  پیروزی  از  پس  چه  و  طاغوت 
از هیچ کوششی  انقالب اسالمی،  مند 

فروگذار نکرده است.

یادآور  آبان   ۱3 داد:  ادامه  وی    
های  فداکاری  و  ایثارها  ها،  حماسه 

دانش آموزان
  عزیزمان است. این روز باشکوه 
نامیده  آموز«  »دانش  روز  سبب  بدین 
شد، تا  خاطره فرزندان دلیر انقالب برای 
همیشه جاودان بماند و درسی فراموش 
در  آموزان  دانش  تمام  برای  ناشدنی 
سراسر گیتی باشد که با ابرقدرت های 
چپاول گر به مبارزه بی امان بپردازند و 
عّزت را بر زندگی ذلت بار ترجیح دهند.

رئیس دانشگاه معارف افزود: دانش 
آموزان ایران اسالمی همواره تشنه ی 
علم و دانش اند. آنان با رفتار شایسته 
راستین  الگوی  خویش،  ی  سازنده  و 
دانش آموزان دیگر کشورهای اسالمی 
و  برجسته  های  چهره  اینان،  هستند. 
افتخارآفرین عرصه های علم و عمل، 
ایثار  پاکی و عفاف،  شهامت و مبارزه، 
و فداکاری اند. اینک، تمام امید دنیای 
ایران اسالمی  آموزان  به دانش  اسالم 
از  برخورداری  با  که  ها  همان  است. 

لطایف روحی و باطن های صاف، با کنار 
زدن خواهش های تن، راه عروج جان 
های پاک خویش را به سوی قرب به 
ملکوت می گشایند.جان های پاکی که 
در برهه ی بازسازی معنوی با سلوک 
روحانی خویش، دعا و عبادت و اطاعت 
را از محدوده ی زندگی خصوصی به در 
آورده و به محیط علم و زندگی خویش؛ 
یعنی مدرسه کشانده اند. همان ها که 
دانش بی دین و تمدن بی اخالق و رفاه 

بی معنویت را درست نمی دانند

 ۱۳ آبان یادآور حماسه ها، ایثارها و فداکاری های دانش آموزان است

و  راه  مدیرکل  بهادری  مهندس 
شهرسازی استان ایالم در جریان بازدید 
از تونل کبیرکوه گفت: تا دو سال آینده 
عملیات اجرایی این تونل تکمیل و بهره 

برداری از آن آغاز خواهد شد.
از  بازدید  ا در   “عبداهلل بهادری” 
بین  در  کبیرکوه  تونل  ساخت  مراحل 
آبدانان  و  شهر  دره  شهرستان های 
اظهار کرد: تونل کبیرکوه از چند لحاظ 
چه در سطح استان و چه در سطح ملی 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
تونل  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بین  کوه  کبیر  گذر  سخت  گردنه 
آبدانان  و  شهر  دره  شهرستان های 
را حذف  پرحادثه  پیچ  به ۱8۰  نزدیک 
می کند، افزود: دسترسی شهرستان های 
شمال و جنوب استان و حتی در آینده 
از طریق راه ارتباطی سیروان- بدره و 
تردد  دیگر  سازی  راه  پروژه های  سایر 
استان های کرمانشاه به خوزستان  بین 

را تسهیل و کوتاه ترمی کند.
این  ساخت  کرد:  بیان  بهادری 
ه  را یک  عنوان  به  همچنین  تونل 
عمود بر راه های موازی دیگر دسترسی 
غربی  مرزهای  به  مرکزی  استان های 
نظیر مرز چیالت را امکان پذیر می سازد 
که از این نظر به لحاظ پدافند غیرعامل 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
اینکه مراحل تکمیل  با اشاره به  ایالم 
تونل کبیرکوه بی وقفه ادامه دارد، افزود: 
تونل اصلی با چهار هزار و 75۰ متر طول 
حفاری و کف برداری شده و یک هزار 
و  سقف  بتونی  )پوشش  الینینگ  متر 

دیوارها( آن به انجام رسیده است.
عملیات  ادامه  کرد:  تصریح  وی 
الینینگ، زیرسازی و روسازی و تکمیل 
جاده های دسترسی آن به سمت آبدانان 
آغاز  جدید  قرارداد  طبق  مورموری  و 

شده است.
از سمت  افزود:  ادامه  در  بهادری 
دره شهر نیز پیمانکار مشغول عملیات 
راهسازی، الینینگ تونل های دسترسی 
مسیر که طول آنها در مجموع یک هزار 

و 85۰ متر است.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تونل کبیرکوه  پروژه  فیزیکی  پیشرفت 
را در مجموع 75 درصد عنوان کرد و 
کبیرکوه،  تونل  اجرای  از  هدف  افزود: 
دره  محور  پرخطر  گردنه های  حذف 
احداث  بلندمدت  در  و  آبدانان  به  شهر 
و  استان  شمال  و  جنوب  ارتباطی  راه 
همچنین ارتباط استان های مرکزی به 

مرزهای غربی دانست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم خبر داد؛

تونل کبیرکوه تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد

ایالم  گاز  پاالیشگاه  مدیرعامل 
وظیفه  عملیاتی  تیم   ۱5 اینکه  بیان  با 
برگزاری رزمایش آتش فورانی را برعهده 
این تعداد هشت تیم  از  داشتند، گفت: 
داخل واحد صنعتی و هفت تیم خارج از 

مجموعه بودند.
گاز  پاالیشگاه  –مدیرعامل  ایالم 
عملیاتی  تیم   ۱5 اینکه  بیان  با  ایالم 
فورانی  آتش  رزمایش  برگزاری  وظیفه 
تعداد  این  از  گفت:  داشتند،  برعهده  را 
هشت تیم داخل واحد صنعتی و هفت 

تیم خارج از مجموعه بودند.
حاشیه  در  روز  نوریان  اله  روح 
به  فورانی  آتش  رزمایش  برگزاری 
فند  ا پد هفته  میداشت  ا گر مناسبت 
غیرعامل در پاالیشگاه گاز ایالم افزود: 
که  شده  طراحی  طوری  رزمایش  این 
تنها امکانات و تجهیرات خود پاالیشگاه 

جوابگو انجام عملیات نباشد.
تثبیت  واحد  شد:  ور  دآ یا وی 
میعانات گازی که گاز آن هنوز ترش 
آن  سازی  شیرین  عملیات  و  است 
این  انجام  برای  است،   نشده  انجام 

مانور انتخاب شد.
ایالم  گاز  پاالیشگاه  مدیرعامل 
ادامه داد: این رزمایش طوری طراحی 
تثبیت  واحد  در  گاز  نشت  که  شده 

فورانی  آتش  به  منجر  گازی  میعانات 
می  شود.

به  توجه  با  کرد:  تصریح  نوریان 
سمی بودن گاز الزم بود در این رزمایش 
تمهیدات و اقدامات به سرعت از سوی 

تیم های عملیاتی انجام شود.
عملیاتی  های  تیم  ارزیابی  وی، 
آتش  بهره برداری،  حراست،  ایمنی،   ،
نشانی و پشتیبانی را از مهم ترین اهداف 
و  کرد  فورانی  آتش  رزمایش  برگزاری 

چنین  در  هایی  رزمایش  انجام  گفت: 
تمامی  که  شود  می  موجب  سطحی 
آمادگی الزم  حوادث  وقوع  در  واحدها 

را داشته باشند.
ایالم  گاز  پاالیشگاه  مدیرعامل 
با تهدید در  تاکید کرد: آمادگی مواجه 
مدیریت  تیم  ارزیابی  اضطرار،  شرایط 
همچنین  و  پاالیشگاه  اضطرار  شرایط 
های  دستگاه  بین  هماهنگی  ارزیابی 
امدادی استان نظیر هالل احمر، فوریت 

های پزشکی از دیگر اهداف برگزاری 
این رزمایش است.

نوریان اضافه کرد: ۲ تیم ارزیاب 
از  خارج  و  ایالم  گاز  پاالیشگاه  داخلی 
مجموعه در پایان این رزمایش گزارش 
نقاط ضعف و قوت مانور آتش فورانی 

را ارائه می دهند.
عنوان  با  امسال  فند  پدا هفته 
 ” ر  پایدا یران  ا غیرعامل،  فند  “پدا

نامگذاری شده است.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم :

۱۵ تیم عملیاتی در رزمایش آتش فورانی پاالیشگاه گاز ایالم مشارکن داشتند
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اقتصاد زمانه : مراسم یوم اهلل ۱3 آبان در شهرستان لنجان و مناطق سه گانه آموزش 
و پرورش زرین شهر، فوالدشهر، باغبادران و شهرهای تابعه این شهرستان با حضور مدیران 
آموزش و پرورش این مناطق، مسئوالن ادارات و ائمه جماعات این شهرها و دیگر شهرهای 

لنجان با مشارکت ذوب آهن اصفهان برگزار شد .
به گزارش اقتصاد زمانه ، این مراسم در زرین شهر، مرکز شهرستان لنجان با حضور 
فرماندار و نماینده مردم لنجان در مجلس و جمعی از مسئوالن ادارات، فرهنگیان و دانش 

آموزان در میدان مرکزی این شهر برگزار گردید.
حضور مادر دانش آموز شهید بهنام محمدی از تهران از جمله برکات معنوی این 

مراسم در مناطق این شهرستان بود.
حجت االسالم و المسلمین محسن طباطبایی امام جمعه باغبادران در مراسم ۱3 
آبان ماه که در ورزشگاه آزادی این شهر برگزار شد ، از همکاری های ذوب آهن اصفهان 
در برنامه های فرهنگی، اجتماعی قدردانی کرد و اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان عالوه 

بررسالت اصلی اش که فعالیت اقتصادی است، شاهد همکاری و مساعدت این شرکت 
با  اول صنعت کشور  تعامل جبهه  و  نیز هستیم  برنامه های فرهنگی  در  بزرگ صنعتی 

منطقه قابل تقدیر و تشکر است.
لباس های  با  آهن  ذوب  مردان  پوالد  پررنگ  حضور  مراسم،  این  بارز  نکات  از 
با  اتحاد صنعت  و  نشانه هبستگی  به  این شهرستان  آموزان  دانش  بین  در  متحدالشکل 

فرهنگ و آموزش این مراسم بود.
در پایان این مراسم نیز بیانیه سراسری ۱3 آبان قرائت شد که با تکبیر اهلل اکبر خامنه 

ای رهبر شرکنندگان مراسم، تأیید شد.
لنجان،  مختلف  شهرهای  در  آموزان  دانش  و  مراسم  این  کنندگان  شرکت 
افشانی  گل  و  غبارروبی  و  گمنام  مزارشهدای  و  شهدا  گلستان  در  حضور  با  سپس 
این  یادوخاطره  و  نموده  پیمان  تجدید  شهیدان  با  فاتحه،  نثار  و  شهدا  مطهر  قبور 

داشتند. گرامی  را  عزیزان 

مشارکت ذوب آهن اصفهان در برگزاری مراسم باشکوه ۱۳ آبان در شهرستان لنجان

آموزشی  دوره   : جوانان  دنیای 
توسعه شایستگی های حرفه ای مدیران 
هلدینگ صدر تامین با توجه به اهمیت 
ارزیابی و ارتقاء شایستگی های حرفه 
ای مدیران ارشد ۱۲ و ۱3 آبان ماه در 

ذوب آهن اصفهان برگزار شد .
این   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
های  برنامه  تداوم  در  آموزشی  دوره 
در  و  تامین  صدر  هلدینگ  آموزشی 
مختلف  های  مدل  اجرای  راستای 
تعالی سازمانی توسط مدیریت آموزش 
آهن  ذوب  انسانی  منابع  توسعه  و 
جلسات  لن  سا محل  در  ن  صفها ا
 3۰ حضور  با  شرکت  این  مدیرعامل 
نفر از معاونین و مدیران شرکت های 
های  فرآورده  و  اصفهان  آهن  ذوب 

نسوز ایران برگزار شد.
در این دوره آموزشی دو روزه که 
ذوب  تولید  خط  از  حاضران  بازدید  با 
آهن اصفهان همراه بود، ابراهیم شیخ 
به تشریح مدل های توسعه و پیشرفت 
شرکت ها و مدیران آن ها با رویکرد 
توسعه شایستگی های حرفه ای مدیران 
نظرات  ارائه  و  مشارکت  با  و  پرداخت 

حاضران که به صورت آموزش کارگاهی 
اجرا شد به ارزیابی سوابق و نتایج پیاده 
سازی ارزیابی ها و مدل های مدیریتی 
در شرکت های صدر تامین و از جمله 
فراورده  و شرکت  اصفهان  آهن  ذوب 

های نسوز ایران پرداخت.
به  آموزشی  دوره  این  مدرس 
انسانی  های  سرمایه  و  منابع  اهمیت 
بر  مبتنی  سازمانی  بلوغ  مسیر  در 
اساس مدل )پی سی ام(، مفهوم، الگو 
برترین  شایستگی،  مدل  معماری  و 
سازمانی  های  شایستگی  های  مدل 
جهان،  در  مدیران  های  شایستگی  و 

کاربردهای کانون ارزیابی و نتایج آن، 
روش های رسمی و غیر رسمی آموزش 
و یادگیری، نقش فن آوری در توسعه 
منابع انسانی، تشریح مدل توسعه فردی 
تحلیل  و  توانمندی  ناسا،  شرکت  در 
رهبری  نسانی،  ا بع  منا یندهای  فرا
بندی  اولویت  و  تعریف  و  سازمانی 
پروژه های بهبود پرداخت و تجربیات 
از سال ها حضور در سازمان ها  خود 
و تدریس فرایندهای منابع انسانی در 

کشور را مطرح کرد.
احمد اکبری معاون سرمایه های 
آهن  ذوب  مدیریت  توسعه  و  انسانی 

تشریح  به  جلسه  این  در  اصفهان 
تاریخچه وآخرین شرایط تولید و مسایل 
و  پرداخت  شرکت  این  انسانی  منابع 
اظهار امیدواری نمود که دوره آموزشی 
الزم  تداوم  و  مناسب  نتایج  با  مذکور 
مدیران  سایر  و  حاضر  مدیران  برای 

همراه باشد.
شیخ  ابراهیم  است  ذکر  شایان 
مدیریت  ی  دکترا مدرک  ی  ا ر ا د
طباطبائی  عالمه  دانشگاه  از  دولتی 
مقاطع  در  ها  سال  وی  است.  تهران 
در  و دکترا  ارشد  تحصیلی کارشناسی 
رشته های مدیریت و مهندسی صنایع 
در دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه 
تهران، صنعتی خواجه نصیر و دانشگاه 
آزاد اسالمی تدریس کرده و در حوزه 
منابع انسانی و مقوله های مختلف از 
جمله الگوهای مشارکت شهروندان در 
مدیریت شهری، مدیریت منابع انسانی، 
و مسئولیت  نقش  و  حاکمیت شرکتی 
در  ارتباطات  مدیره،  هیأت  اعضای 
نقش  و  وظایف  سازمان،  و  مدیریت 
ارزیابی، دارای  ارزیابان در کانون های 

تألیفات متعدد است.

در ذوب آهن اصفهان برگزار شد؛

دوره آموزشی توسعه شایستگی های حرفه ای
 مدیران هلدینگ صدر تامین

پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت یوم اهلل سیزدهم آبان
دانش آموزان ، آینده سازان صنعت کشور

دنیای جوانان : روز دانش آموز فرصتی برای تجدید عهد با قلم و کتاب 
و دین و دانش است. اکنون دانش آموزان نسل انقالب با جان فشانی و قامتی 
رعنا و رخساری تابان در انتظار بستر سازی مسئولین در جهت خردآموزی و 

تهذیب اخالق هستند .
به گزارش دنیای جوانان ، امروز وظیفه دانش آموز صرفاً معلومات اندوزی 
از کتاب و جزوات و محتویات علمی درس ها نیست بلکه تعالی شخصیت و 
بالفعل درآوردن استعدادهای بالقوه افراد و تقویت روحیه خودباوری و اعتماد 
به نفس است که زمینه ساز تعالی اجتماعی فرد با شرایط زیستی و اقتصادی 

جامعه زادگاه است .
سیزدهم آبان که شکوه و عظمت خود را از مبارزه و قیام دانش آموزان 
در برابر نظام استکباری وام گرفته است نشانه آگاهی و خردمندی این قشر 
از جامعه است که به اهداف واال و عظیم انقالب اسالمی وفادار مانده اند و 
پس از پیروزی انقالب و سال های دفاع مقدس و دوران اقتصاد مقاومتی 
از هیچ کوششی در حفظ آرمان های واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
فروگذار نکرده است.صنعت آینده کشور نیازمند فن ساالران متعهدی است 
که در کنار تخصص خود از روحیه خودباوری و خداباوری و توجه به دیانت 
برخوردار باشند و در کنار دانش و فن ، بذر ایمان را در زمین بارور دلها بیفشانند 

و علمی آمیخته با ایمان را الگو ساز شغل و خدمت گذاری خود قرار دهند.
ذوب آهن اصفهان همواره به جامعه مناطق همجوار خود بویژه لنجان 
توجه ویژه داشته است و از آنجا که بخشی از کارکنان شریف ذوب آهن را 
اهالی این مناطق تشکیل می دهند ، بر این باور است که هر گونه همکاری 
و داد و ستد ارتباطی با جامعه همجوارکاشتن نهال خیر و برکت است که آثار 
آن در طول سالیان ثمر و باروری مادی و معنوی را به ارمغان خواهد آورد .

آینده ذوب آهن با آبادی منطقه لنجان و رشد جامعه انسانی بویژه دانش 
آموزان که صنعتگران و خردمندان بالقوه فردای کشور هستند آتیه ای روشن 
به رونق بخشی  راهکارهایی که  و  تعامل  از  لذا  بود  تر خواهد  و درخشنده 
این ارتباط یاری رساند استقبال می کنیم و دست همکاری با عزیزان را به 
گرمی می فشاریم و به میمنت خجسته روز ۱3 آبان ، برای فرزندان دانش 
پژوه گرانقدر کشور ،به ویژه شهرستان لنجان ، آرزوی سرافرازی ، رشادت 

و سربلندی می نمایم .
منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

روابط عمومی ناب ذوب آهن اصفهان در پنجاهمین سالگرد 
تاسیس انجمن روابط عمومی

دنیای جوانان : در آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن 
روابط عمومی که ۱۲ آبان ماه با حضور اساتید و پیشکسوتان روابط عمومی 
و تجلیل از بزرگان این حرفه در مرکز همایش های سیتی سنتر اصفهان 

برگزارشد ، جایزه روابط عمومی ناب به ذوب آهن اصفهان رسید .
به گزارش دنیای جوانان ، جایزه روابط عمومی ناب بر اساس معیارهای 
از سبک های نوین مدیریتی است ، طراحی شده  سبک مدیریت ناب که 
که برای اولین بار توسط انجمن روابط عمومی ایران ، ارزیابی های مربطه 
صورت گرفت و این جایزه به روابط عمومی ذوب آهن اصفهان و مجتمع 

فوالد مبارکه رسید.
این آیین با حضور بزرگان عرصه روابط عمومی، علوم ارتباطات و رسانه، 
عاّلمه  دانشگاه  روابط عمومی  گروه  مدیر  افخمی  دکتر حسینعلی  از جمله 
طباطبایی، دکتر خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و اعضای 
هیئت مدیره انجمن، غالمرضا کاظمی دینان رئیس شورای سیاستگذاری هفته 
بزرگداشت روابط عمومی کشور، دکتر شکری خانقاه استاد دانشگاه و تنی چند 
از مدیران روابط عمومی وزارتخانه ها، مدیران و کارشناسان روابط عمومی 
به همراه مهمانانی از انجمن های روابط عمومی سایر استان هابرگزار شد .

در این آیین دکتر حمید شکری خانقاه در خصوص استانداردهای جهانی 
و لزوم تدوین الگوی ایرانی برای روابط عمومی سخنرانی کرد .

ویدئو  صورت  به  ساروخانی  دکتر  سخنرانی   ، آیین  این  در  همچنین 
کنفرانس پخش شد و از کتاب روابط عمومی و ارتباط با رسانه نوشته دکتر 

مهدی فرقانی و دکتر مهدخت علوی بروجردی رونمایی گردید .

تامین پایدار مواد اولیه فوالدی ها،صنعت ساختمان را رونق 
می دهد

دنیای جوانان : هشتمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس با عنوان 
)فوالد،مواد اولیه و چالش های پیش رو با نگاهی ویژه به داینامیک صادرات 
و بازارهای جدید(، امروز نُهم آبان ماه با حضور وجیه اله جعفری معاون وزیر 
و رییس هیات عامل ایمیدرو،منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
و جمعی از مدیران عامل شرکت های فوالدی، معدنی و صاحب نظران این 

دو بخش در هتل المپیک تهران برگزار شد. 
منصور یزدی زاده گفت: در بحث تامین مواد اولیه با چالش همراه هستیم 

و این موضوع می تواند نیاز به واردات را پر رنگ کند.
فوالدی شدن معدنی ها،کوره بلندی ها را با مشکل تامین سنگ آهن 

مواجه کرده است
وی با اشاره به قیمت حامل های انرژی افزود: ذوب آهن اصفهان و 
شرکت میدکو تنها تولیدکنندگان کوره بلندی فوالد در کشور هستند که به 
دلیل خروج معدنی ها از تخصص خودشان با مشکالت فراوانی برای تامین 
سنگ آهن مواجه هستند لذا با توجه به شرایط موجود باید به سمت واردات 

مواد اولیه رفت.
این مقام مسئول گفت: روند توسعه در مجموعه های مختلف با توجه 
باید  را به همراه داشته است که  اولیه نگرانی هایی  به بحران آب و مواد 

برطرف شود.
چالش های تولید با همبستگی برطرف می شود 

یزدی زاده بیان کرد: ما در داخل نیازمند همبستگی در سیاست گذاری 
ها هستیم تا چالش ها را پشت سر بگذاریم. وی اضافه کرد: سرمایه گذاری 
کشورهای حوزه خلیج فارس هم یک تهدید است و هم یک فرصت، باید 
تکنولوژی را ارتقاء داده و افق خود را بر روی تولید فوالدهای خاص متمرکز 
کنیم.یزدی زاده اظهار کرد: ادغام یکی از راهکارهای مناسب برای توسعه 

است و باید به دور از تعصب انجام شود.
به دور از بوروکراسی ها،یاری رسان دولت در طرح ساخت باشیم

وی تاکید کرد: طرح احداث یک میلیون واحد مسکونی که از سوی 
دولت مطرح شد قابل تحقق است و ذوب آهن اصفهان آمادگی خود را در 

این خصوص اعالم کرده است.
در این زمینه با تشکیل اتاق فکر و به دور از بوروکراسی ها می توان 

این رسالت مهم را به سرانجام رساند.
محصوالت فوالدی غیر استاندارد زیر ذره بین قرار بگیرند

وی ادامه داد: ذوب آهن اصفهان تولید کننده مقاطع ساختمانی استاندارد 
در کشور است اما متاسفانه هنوز هم محصوالت ساختمانی غیر استاندارد در 
کشور تولید می شود و لذا نیاز است مسئولین برای این مشکل که با سالمت 

مردم ارتباط مستقیم دارد برنامه ریزی کنند.

گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در ذوب آهن اصفهان

دنیای جوانان : آیین گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل با حضور منصور 
یزدی زاده مدیرعامل، معاونین، مدیران و جمعی از همکاران شرکت، ۱۰ آبان 

ماه در محل یادمان شهدای گمنام ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی : یزدی زاده در حاشیه 
این آیین با بیان این که پدافند غیرعامل مجموعه ای از اقدامات غیرمسلحانه 
است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های 
ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و 
اقدامات است، گفت: مباحث و مسایل پدافند غیرعامل در مجموع بزرگی مانند 
ذوب آهن اصفهان مصادیق زیادی دارد که خوشبختانه طی سال های اخیر 
جنبه های مختلف پدافند غیرعامل در این شرکت مورد توجه قرار گرفته است.

وی توجه به مسایل شیمیایی، سایبری و ... در ذوب آهن را برای مصون 
سازی در مقابل اقدامات دشمن برشمرد و افزود: در کمیته پدافند غیرعامل 
با شناخت  برگزار می شود  با حضور معاونین و مدیران مرتبط  شرکت که 
ریسک ها برای هجوم و تهدید احتمالی دشمن برنامه ریزی کرده و با پیش 

بینی های الزم اقدامات پیشگیرانه را به عمل می آوریم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از تعریف، طراحی و اجرای پروژه های 
ایمن ساز در این شرکت خبر داد و افزود: ذوب آهن اصفهان قطعات، فن 
آوری و تجهیزات زیادی را از نقاط گوناگون دنیا خریداری می کند که برای 
اطمینان از عدم سوء استفاده و بهره برداری دشمن از طریق این تجهیزات، 
مدیریت فن آوری و اطالعات با همکاری و هماهنگی بخش سایبری مدیریت 

حراست، اقدامات پیشگیرانه را به عمل می آورند.

خبر ...خبر

کوتاه از صنعت

دنیای جوانان : ذوب آهن اصفهان 
موفق شد رکورد سود آوری خود را تنها 
در 6 ماهه اول سال ۱4۰۰ ارتقاء دهد 
و با افزایش ۱۹5 درصدی به سود بیش 
از ۲ هزار میلیارد تومان برسد و حاشیه 
سود این شرکت برای اولین بار از ۱۲ 

درصد عبور کرد.
به گزارش دنیای جوانان ، منصور 
یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
 ( ماینکس  نمایشگاه  روز  ولین  درا
نمایشگاه فرصت های سرمایه گزاری 
در   ) ایران  معدنی  صنایع  و  معدن  در 
کنفرانس خبری با بیان این مطلب گفت 
: عمده سود آوری ذوب آهن اصفهان 
حاصل بهبود فرایند ، تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر و رشد صادرات 
از  درصد   3۰ حدود  تنها  و  است  بوده 
این افزایش سود حاصل تورم و افزایش 

قیمت ارز می باشد .
5۰ درصد هزینه تولید ذوب آهن 

مربوط به حامل های انرژی است
وی افزود : فرایند تولید ذوب آهن 
اصفهان با سایر تولید کنندگان متفاوت 
وارد  که  را  انرژی  های  حامل  و  است 
می کنیم، 5۰ درصد هزینه های ما را 
حامل های انرژی تشکیل می دهد در 
رشد  شاهد  که  حاضر  حال  در  حالیکه 
قیمت های حامل های انرژی هستیم 
به ۱۰  تنها  ما  برای رقبای  این میزان 
درصد رسیده که نشان دهنده یک رقابت 

ناعادالنه می باشد .
خاطرنشان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
اصفهان  آهن  ذوب  صادرات  ساخت: 
که به بیش از ۱7 کشور جهان صورت 
گرفته است با رشد ۲4 درصدی تناژ و 
به  درآمد  درصدی   ۱۰۰ از  بیش  رشد 
بیش از 6۰۰ هزار تن در 6 ماهه اول 

سال جاری رسید که در آمد ارزی آن 
بالغ بر 343 میلیون دالر شد .

ارزش   ، واردات  با  پیوند صادرات 
افزوده ایجاد کرده است

وی افزود : تالش ما این بود که 
با رشد صادرات ، ازافزایش قیمت های 
در  و  ببریم  را  بهره  بیشترین  جهانی 
داخل با رشد تنوع محصوالت و تولید 
از  باالتر  افزوده  ارزش  با  محصوالت 
جمله انواع ریل ،آرک معدنی ، ناودانی 
های  میلگرد  و  سبک  های  تیرآهن   ،
آلیاژی را روانه بازار کردیم و نیاز کشور 

به این محصوالت تامین شد .
مدیرعامل ذوب آهن گفت : یکی 
افزایش  جهت  در  ما  ها  استراتژی  از 
واردات  به  دادن صادرات  پیوند   ، سود 
است . در واقع از کشورهایی که کک و 
زغال وارد می کنیم در مقابل صادرات 
محصول انجام می دهیم که منجر به 

ایجاد ارزش افزوده شده است
اول  نیمه  در  جدید  محصول   ۱5

سال به سبد ذوب آهن اضافه شد
بیش   : افزود  زاده  یزدی  منصور 
از ۱5 نوع محصول جدید برای امسال 
در سبد محصوالت تولیدی ذوب آهن 

اصفهان قرار گرفت که تاکنون بی سابقه 
ذوب  در  که  محصوالتی  و  است  بوده 
ارزش  دارای  است  شده  تولید  آهن 

افزوده باالیی است.
اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
در  ریل  تولید  به  توجه  با   : گفت 
که  محصوالتی  اصفهان  آهن  ذوب 
تولید می شود به وزارت صمت اعالم 
می شود تا در جهت واردات در جریان 
داخل  در  محصوالتی  چه  که  باشند 
تامین می شود و نیازی به واردات آن 

. نیست  محصول 
وی افزود : با توجه به اینکه ذوب 
انرژی  یارانه  از  را  بهره  کمترین  آهن 
زمستان  در  امیدواریم  می کند  دریافت 
مشکلی در زمینه انرژی نداشته باشیم. 
بلندی  کوره   ، آهن  ذوب  تولید  روش 
محدودیت  با  زمستان  در  لذا  و  است 
گاز در بخش های تولید چدن و فوالد 
با مشکل چندانی مواجه نمی شویم هر 
مشکل  گاز  کمبود  با  نورد  بخش  چند 
خواهد داشت. درمجموع امیدواریم سایر 
صنایع فوالدی هم در این زمینه مشکلی 

نداشته باشند .
تولید  ظرفیت   : گفت  زاده  یزدی 

فوالد ما به 4۰ میلیون تن رسیده است 
و مشکلی در جهت تامین آن برای یک 
میلیون واحد مسکونی نداریم. مهم ترین 
بوروکراسی های  زمینه  در  ما  مشکل 
اداری است که بهتر است اتاق فکری 
در  نیز  تولیدکنندگان  تمامی  و  ایجاد 
تا  باشند  داشته  حضور  فکر  اتاق  این 
میلیون  یک  ساخت  به  رسیدن  موانع 
واحد مسکونی بررسی شود و به دغدغه 
صنایع  سایر  و  فوالد  تولیدکنندگان 

مرتبط با مسکن رسیدگی شود .
متری   36 ریل  صادرات  برای 

برنامه داریم
وی افزود :در زمینه صادرات ریل 
با توجه به توان تولید ریل 36 متری به 
دنبال بازارهای صادراتی هستیم. اما در 
زمینه توقف صادرات ریل به افغانستان 
ما  ریل  قرارداد  بحث  کنم  عنوان  باید 
بوده  افغانستان  قبلی  دولت  به  مربوط 
جدید  دولت  با  ارتباط  در خصوص  ود 
تابع سیاست های نظام مقدس جمهوری 

اسالمی هستیم .
 : گفت  آهن  ذوب  مدیرعامل 
به شرایط تحریمی  با توجه  امیدواریم 
برطرف  موجود  موانع  دارد  وجود  که 
شود . تا کنون مانعی به لحاظ تحریم ها 
و  نداشته ایم  صادرات  و  واردات  در 
مشکالت،  و  ما  تحریم های  بیشتر 
قراردادهای  امیدواریم  هستند.  داخلی 
صادرات  شاهد  و  شود  منعقد  جدیدی 

ریل باشیم .
وی افزود : در حوزه ریل با تولید 
تامین  توان   شهری  های  ریل  انواع 
کلیه ریل های مورد نیاز مترو را داریم 
 – چابهار  ریلی  پروژه  در  همچنین   ،
ذوب  سوی  از  آن  ریل  تمام  زاهدان 

آهن تولید میشود .

منصور یزدی زاده در ماینکس گفت :

رکورد ذوب آهن اصفهان در سودآوری حاصل توسعه صادرات 
و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر

دنیــای جوانــان : به منظــور تعامل 
ــه  ــردم و مســئولین منطق ــا م بیشــتر ب
و در راســتای ایفــای مســئولیت های 
ــان جلســه  ــن اصفه ــی ذوب آه اجتماع
تعاملــی بــا حضــور احمــد اکبــری 
معــاون ســرمایه های انســانی و توســعه 
مدیریــت، کوروش اســفندمند مدیرحوزه 
مدیــر عامــل و تعامــالت منطقــه ای و 
علیرضــا امیــری مدیــر روابــط عمومــی 
ایــن شــرکت بــا حجــت االســالم 
ــه  ــام جمع ــی ام ســید مهــدی طباطبای
فوالدشــهر 4 آبــان مــاه در دفتــر امــام 

جمعــه ایــن شــهر برگــزار شــد.
بــه گزارش دنیای جوانــان ، در این 
دیــدار، امــام جمعــه فوالدشــهر با اشــاره 
بــه ارتبــاط ســازنده ذوب آهــن بــا مردم 
شهرســتان لنجان گفت: آوازه ذوب آهن 
اصفهــان در تولیــد فــوالد جهانی اســت 
و ایــن یکــی از نعمــات الهــی اســت که 
ایــن مجتمــع عظیم صنعتــی در نزدیکی 
ــی  ــه خوب ــرا ب ــرار دارد زی ــن شــهر ق ای

توانســته اشــتغال بــرای جوانــان ایجــاد 
کنــد و ایــن یکــی از نــکات مثبــت ایــن 

ــرکت است. ش
حجــت االســالم طباطبایــی، ذوب 
آهــن اصفهــان را منبــع بــرکات خــوب 
ــزود :  ــت و اف ــهر دانس ــن ش ــرای ای ب
فعالیــت هــای عمرانــی بســیار خوبی در 
این شــهر توســط ذوب آهن انجام شــده 
اســت ولــی بــا توجــه بــه جمعیــت زیــاد 
ایــن شــهر کــه اکثــرا مهاجــر هســتند 

احتیــاج بــه کار فرهنگــی بیشــتر اســت 
ــن  ــد در ای ــن شــرکت مــی توان کــه ای
زمینــه اقدامــات موثــری انجــام دهــد .
وی اظهار داشــت: فضای اشــتغال 
بــرای افــراد کــم بضاعت و بــی بضاعت 
ــای  ــدازی فض ــا راه ان ــت و ب ــم اس ک
کارگاهــی بــرای ایــن قشــر مــی تــوان 

شــرایط جامعــه را بهبــود بخشــید.
ــرمایه  ــاون س ــری مع ــد اکب احم
هــای انســانی و توســعه مدیریــت ذوب 

آهــن اصفهــان یکــی از مهمتریــن 
مشــکالت ایــن شــرکت را کمبــود آب 
ــن  ــن در ای ــت : ذوب آه دانســت و گف
ــی را  ــی و مهم ــات اساس ــه اقدام زمین
انجــام داده و یــا در دســت اقــدام دارد که 
نمونــه آن خریــداری پســاب شهرســتان 
های اطــراف و اســتحصال و بازچرخانی 
ــوده  ــی ب ــه صنعت ــن مجموع آب در ای
ــری را از  ــیله آب کمت ــن وس ــه ای ــا ب ت
رودخانــه برداشــت کنــد . وی بــا اشــاره 
ــه  ــه ک ــواد اولی ــن م ــوع تامی ــه موض ب
ــن نیازهــای ذوب آهــن  از اساســی تری
ــادن ســنگ آهــن از  اســت، گفــت: مع
ــان  ــن اصفه ــت ذوب آه ــا هم ــدا ب ابت
ــا  ــرور ب ــه م ــا ب ــده ام ــدازی ش راه ان
ــن  ــوب از ای ــازی نامطل ــی س خصوص
شــرکت جــدا شــده اند. هــم اکنــون نیز 
برخــی از معــادن اقــدام به خام فروشــی 
و صــادرات ســنگ آهــن مــی کننــد و 
یــا اقــدام بــه ســاخت صنایــع فــوالدی 
نمــوده انــد و لــذا فوالدســازان بــا چالش 

تامیــن مــواد اولیــه مواجــه هســتند .
ــه  ــود ک ــدواری نم ــراز امی وی اب
ایــن مشــکل در دولــت جدیــد برطــرف 
ــذاری در  ــت گ ــزود :سیاس ــردد و اف گ
حــوزه معــدن بایــد بــه گونــه ای باشــد 
کــه ظرفیــت هــای معطــل مانــده 
ــن  ــه در ذوب آه ــور از جمل ــوالد کش ف
اصفهــان فعــال گــردد و بدیــن ترتیــب 
ــش  ــور افزای ــی کش ــوالد کیف ــد ف تولی
ــل  ــر عام ــوزه مدی ــد یافت.مدیرح خواه
ــن  ــز در ای ــه ای نی ــالت منطق و تعام
دیــدار گفــت : تعــداد زیــادی از شــاغلین 
و بازنشســتگان ذوب آهــن اصفهــان در 
فوالدشــهر ســاکن هســتند و بــه همین 
علــت تعامــل بــا ایــن شــهر از اولویــت 

ــان اســت . ــن اصفه ــای ذوب آه ه
کــوروش اســفندمند، تعامــل و 
همــکاری را باعــث رشــد طرفیــن 
دانســت و افــزود : ذوب آهــن اصفهــان 
ــی در  ــر فعالیــت هــای عمران عــالوه ب
راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی در 

ــهر  ــن ش ــی ای ــای فرهنگ ــت ه فعالی
ــت : ذوب  ــارکت دارد.وی گف ــز مش نی
ــن ورزشــی  ــان دارای اماک ــن اصفه آه
در  زیــادی  بهداشــتی  و  تفریحــی   ،
ــن  ــردم ای ــه م ــت و ب ــهر اس فوالدش
شــهر خدمــات مختلفــی ارائه مــی دهد.

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
گفــت : ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی 
ــوان  ــد ت ــط و در ح ــوب ضواب در چارچ
خــود مــی توانــد در جهــت حل مســائل 
ــد . علیرضــا امیــری  ــدام کن منطقــه اق
افــزود : فعالیــت های مشــارکتی بیشــتر 
ــرا  ــد زی ــی باش ــه فرهنگ ــد در زمین بای
توســعه فرهنگی بســتر را بــرای هرگونه 

فعالیــت دیگــر آمــاده تــر مــی کنــد .
ــه  ــود ک ــدواری نم ــراز امی وی اب
ــه  ــی ک ــل خوب ــری و تعام ــا همفک ب
ــئولین ذوب  ــن مس ــر بی ــال حاض در ح
آهــن و فوالدشــهر وجــود دارد بــه زودی 
ــن همــکاری  ــرات ســازنده ای شــاهد اث

هــا باشــیم.

نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان با امام جمعه فوالدشهر
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مبارزه »هالک ایرانی« با »ترسناک ترین مرد جهان«

به  فورد مشهور  مارتین  و  ایرانی«  به »هالک  ملقب  غریبی   سجاد 
»ترسناک ترین مرد روی کره زمین«، روز دوم آوریل)۱3 فروردین ۱4۰۱( 

در لندن برابر هم پیکار خواهند کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از راشاتودی، یک مسابقه بزرگ بوکس 
بین سجاد غریبی و مارتین فورد قرار است در ورزشگاه O۲ لندن با ظرفیت 

۲۰ هزار نفر برگزار شود.
پیش تر قرار بود در سال ۲۰۱8 این مبارزه برگزار شود و حاال مشخص 
از  یکی  زمانی که  برگزار شود،  آوریل  دوم  نهایت  در  مبارزه  این  که  شد 

بزرگترین سالن های لندن میزبان مسابقه بوکس خواهد بود.
غریبی در گذشته به دلیل ادعای مقابله با داعش مورد توجه قرار گرفته 
اجتماعی  از 3.۱ میلیون دنبال کننده در شبکه های  بود و فورد که بیش 

دارد، یکی از معدود افرادی است که می تواند با این هرکول مواجه شود.
هیچ کدام در هیچ رشته ای مسابقه رسمی نداشته اند و گفته می شود 
فورد سال ها در MMA تمرین می کند و هالک دعوت های زیادی برای 

مبارزه دریافت کرده است.
فورد که مرتباً از گروه های فیلمبرداری درخواست مصاحبه می کند، ادعا 

کرده که غریبی مسائل را »بیش از حد شخصی« کرده است.

یک  ماه تا قهرمانی هندبال زنان جهان؛
بدون اردو پیش به سوی اسپانیا! 

در حالی که کمتر از یک ماه تا آغاز مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان 
بیشتر باقی نمانده هنوز اردوهای تیم ملی آغاز نشده است.

به گزارش دنیای جوانان، در حالی که مسابقات هندبال قهرمانی جهان زنان 
از ۱۰ تا ۲8 آذر به میزبانی اسپانیا انجام می شود اما اردوهای تیم ملی هندبال زنان 

ایران هنوز تشکیل نشده است.
آخرین تمرین ملی پوشان به قبل از مسابقات قهرمانی آسیا که از ۲4 شهریور 
تا 3 مهر به میزبانی اردن انجام شد برمی گردد. اردوی تیم ملی بعد از بازگشت از 
این مسابقات هنوز تشکیل نشده و به گفته مدیر فنی تیم ملی هندبال زنان قرار 

است امروز شنبه ۱5 آبان در مورد زمان تشکیل آن تصمیم گیری شود.
تیم ملی زنان ایران برای اولین بار در تاریخ هندبال ایران در مسابقات قهرمانی 
آسیا با کسب مقام چهارمی توانست سهمیه مسابقات جهانی را کسب کند. تیم ملی 
هندبال زنان ایران در این مسابقات در گروه C با تیم های نروژ، رومانی و قزاقستان 
از  بعد  ایران که  همگروه است. عزت اهلل رزمگر مدیر فنی تیم ملی هندبال زنان 
مسابقات قهرمانی آسیا به دلیل ابتال به کرونا و وخامت حالش بیش از یک ماه در 
بیمارستانی در کشور اردن بستری بود در خصوص بازگشتش به ایران اظهار کرد: 
هفته گذشته به ایران آمدم، سطح اکسیژن بدنم بهتر شده و با پیاده روی و نرمش 

آرام آرام آماده می شوم.
وی در مورد شروع اردوهای تیم ملی هندبال زنان جهت آمادگی برای مسابقات 
قهرمانی جهان اسپانیا گفت: در خصوص آغاز اردوها نیز بعد از پایان این مرحله از لیگ 
)۱4 آبان( و با هماهنگی فدراسیون در خصوص آغاز اردوهای تیم ملی برنامه ریزی 
خواهیم کرد. اکنون در حال برنامه ریزی هستیم و بعد از تایید فدراسیون زمان آغاز 
اردوها اعالم می شود.مدیر فنی تیم ملی هندبال زنان در پاسخ به این سوال که 
آیا برای برگزاری اردوها دیر نیست گفت: بله زمان خیلی کمی داریم و باید اردوها 

شروع شود و پس از یک استراحت کوتاه باید اردوی انتخابی را استارت بزنیم.
صورت  به  ملی  تیم  اردوهای  ماه  یک  این  در  آیا  اینکه  خصوص  در  وی 
پیوسته تا شروع مسابقات جهانی ادامه خواهد داشت گفت: با توجه به فشار لیگ 
مجبور هستیم جهت جلوگیری از آسیب دیدگی بازیکنان یک استراحت کوتاه بین 

اردوها داشته باشیم.

تساوی مقصودلو در رقابت های گرند سوییس

پرهام مقصودلو مرد شماره یک شطرنج ایران در رقابت های گرند سوییس 
متوقف شد.

به گزارش دنیای جوانان، پنج شنبه شب گذشته دور هشتم مسابقات شطرنج 
گرند سوییس برگزار شد که پرهام مقصودلو نفر اول شطرنج ایران مقابل نیهال 
سارین شطرنج باز قدرتمند هندی قرار گرفت. پرهام مقصودلو که با ریتینگ ۲7۰۱ 
در این رقابت ها شرکت کرده است مقابل حریف هندی خود با ریتینگ ۲65۲ درحالی 

که می توانست پیروز میدان باشد، تن به تساوی داد.
پرهام مقصودلو تا پایان دور هشتم این مسابقات با 5 امتیاز از هشت امتیاز 
این  ایران در  این رقابت ها قرار دارد. مرد شماره یک شطرنج  ممکن در رده ۲۲ 

رقابت ها به 3 پیرورزی 4 تساوی و یک شکست دست پیدا کرده است.
محمد امین طباطبایی، دیگر ملی پوش شطرنج ایران که در این رقابت ها حضور 
دارد در دور هشتم مقابل الکسینکو روسی قرار گرفت و تن به شکست داد. شکست 
ملی پوش شطرنج ایران در حالی بود که او با ریتینگ ۲63۹ مقابل حریف روسی 
خود با ریتینگ  ۲7۱۰ قرار گرفته بود.طباطبایی تا پایان دور هشتم این رقابت ها 

چهار امتیازی است و در رده 5۰ این رقابت ها ایستاده است.
علیرضا فیروزجا، ملی پوش پیشین شطرنج ایران که برای کشور فرانسه بازی 
می کند در دور هشتم این رقابت ها، کریشنان ساشیکیران هندی را شکست داد و 
صدرنشینی خود را در این رقابت ها تثبیت کرد. فیروزجا تا پایان دور هشتم رقابت ها 

گرند سوییس 6.5 امتیازی است و در صدر مسابقات قرار دارد.
فابیانو کاروانا، ملی پوش شطرنج آمریکا که یکی از قدرتمندترین شطرنج بازان 

جهان به شمار می آید 5.5 امتیازی است و در رده دوم این رقابت ایستاده است.  
فیروزجا ۱8 ساله تنها سه قدم برای دریافت مجوز حضور در مسابقات کاندیداها 
راه دارد و این شطرنج باز باید در سه دور بعد به مصاف حریفان خود برود. در دور نهم 
این رقابت ها فیروجا در یک بازی بسیار حساس به مصاف فابیانو کاروانا، ملی پوش 

شطرنج آمریکا خواهد رفت تا این رقابت جنگ صدرنشینی باشد.
علیرضا فیروزجا با درخشش در این رقابت ها حدود ۱4 واحد ریتینگ زنده خود 

را افزایش داد و در ریتینگ زنده جهانی در رده چهارم جهان قرار گرفت!

با اعالم باشگاه السد؛
ژاوی به بارسلونا برگشت

جدید  سرمربی  عنوان  به  هرناندز  ژاوی  فراوان  قوس های  و  کش  از  بعد 
بارسلونا انتخاب شد.

به گزارش دنیای جوانان بعد از کش و قوس های فراوان و شایعات ضد و 
نقیضی که طی روزهای اخیر مطرح شده بود نهایتًا باشگاه السد اعالم کرد که 
به  این سرمربی جوان  و  پرداخت کرده  را  ژاوی هرناندز  آزادسازی  بند  بارسلونا 

نوکمپ بازخواهد گشت.
چندی پیش و بعد از دو شکست تلخی که بارسلونا طی یک هفته مقابل رئال 
مادرید و رایو وایکانو تجربه کرد، باالخره صبر سران این باشگاه به پایان رسید و 
رونالد کومان بعد از حدود یک سال و نیم از هدایت بلوگرانا برکنار شد؛ موضوعی 
که از ابتدای فصل نیز گمانه زنی هایی در مورد آن وجود داشت اما نهایتًا در این 

مقطع به شکل رسمی اتفاق افتاد.
بعد از برکناری رونالد کومان از هدایت بارسلونا گمانه زنی ها در مورد سرمربی 
بعدی بلوگرانا قوت گرفت. با این حال طی روزهای اخیر اکثر گزارش ها حاکی از آن 
بود که سران باشگاه کاتاالنی و در راس آنها خوان الپورتا ژاوی را بهترین گزینه 
می دانند و قصد دارند این اسطوره بارسا را به عنوان سرمربی به نوکمپ بازگرداند.
در روزهای گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره موضع باشگاه السد در رابطه 
با جدایی ژاوی هرناندز مطرح شد. با این حال چند شب پیش مدیر باشگاه السد 
صحبت های نگران کننده ای درباره ژاوی انجام داد و اعالم کرد که آنها اجازه 
جدایی او را صادر نخواهند کرد؛ جایی که ترکی آل علی، مدیر السد در این باره 
گفت: » ما از مالقات اعضای بارسا استقبال می کنیم اما موضع باشگاه از اول 
مشخص بوده است. ما به سرمربی مان، ژاوی کاماًل متعهد هستیم و نمی توانیم در 

این مقطع از فصل او را نادیده بگیریم)از دست بدهیم.(”
با این حال چند ساعت بعد و پس از دیدار السد برابر الدحیل ژاوی به نوعی 
گفت:  او  برگردد.  بارسلونا  به  خواهد  می  که  کرد  تاکید  و  اعالم  را  خود  موضع 
»من بسیار خوشبین هستم. هر دو باشگاه در حال مذاکره هستند. مذاکرات را 
به مدیریت دو باشگاه می سپارم. با این حال آنها خواسته من را می دانند. هر دو 
باشگاه موضع من را می دانند و امیدوارم این موضوع سریع تر حل شود. یک 
مربی که به بارسلونا می رود الزم نیست وفادار باشد بلکه باید روحیه مثبت را به 
این تیم برگرداند. قطعا بازگشت به بارسلونا جذاب خواهد بود و مانند بازگشت به 
خانه هیجان انگیز است. امیدوارم این اتفاق رخ دهد. چند روز است که با بارسلونا 

در تماس هستم و همه چیز آماده است.”
بعد از این اظهار نظر ژاوی مذاکرات بین السد و بارسلونا وارد فاز جدیدی 
شد و تصاویری نیز منتشر شد که نشان می داد سران دو باشگاه با یکدیگر شام 
هم خورده اند تا در نهایت بازگشت اسطوره بلوگرانا به نوکمپ قطعی به نظر برسد.
ژاوی حاال در حال برنامه ریزی برای خداحافظی نهایی با بازیکنان و کادرفنی 
السد طی ساعات آینده است و به زودی قطر را به مقصد بارسلونا ترک خواهد کرد.
همانطور که طی ساعات گذشته رسانه های مختلف گزارش داده بودند باالخره 
بعد از کش و قوس های فراوان باشگاه السد تایید کرد که ژاوی از این تیم جدا 
خواهد شد. ترکی العلی گفت: »مدیران السد بعد از پرداخت بند جدایی مندرج در 

قرارداد ژاوی، با انتقال او به بارسلونا موافقت کردند.”

شروع پیروزمندانه کونته با تاتنهام در اولین گام

تاتنهام در اولین دیدار با هدایت آنتونیو کونته توانست پیروز شود.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از تلگراف، در هفته چهارم از دور گروهی 
بازی های لیگ کنفرانس اروپا، تاتنهام و ویسته به مصاف هم رفتند که این دیدار 

با برتری 3 بر ۲ تاتنهامی ها به پایان رسید.
به این ترتریب آنتونیو کونته ایتالیایی توانست گام اول را در تاتنهام با موفقیت 

بردارد و تیمش را پیروز کند.
گل های تاتنهام را سون هیونگ مین، لوکاس مورا و مدافع حریف به ثمر 

رساندند.
اسپرز در دیدار بعدی خود باید در زمین تیم اورتون به میدان برود که این 
تیم نیز با هدایت رافائل بنیتس خوب عمل نکرده است و سرمربی اسپانیایی زیر 

فشار قرار دارد.

تورس: صالح بهترین بازیکن جهان است
مهاجم اسپانیایی پیشین لیورپول عقیده دارد محمد صالح بهترین بازیکن 

کنونی جهان است.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از بی ساکر، فرناندو تورس که روز چهارشنبه 
بازی اتلتیکو مادرید برابر لیورپول را از نزدیک تماشا کرد، گفت که محمد صالح 

بهترین بازیکن جهان است.
او در پاسخ به این سوال که آیا مهاجم مصری در حال حاضر بهترین بازیکن 
جهان است، گفت: »۱۰۰٪«. تورس که قبل از رفتن به آنفیلد در لیگ جوانان نیز 
هدایت اتلتیکو را بر عهده داشت، افزود: »اما نه فقط امسال، در دو یا سه فصل 
گذشته او فوق العاده بود. من فکر می کنم او یکی از دو یا سه بازیکن برتر جهان 
در پنج یا شش سال اخیر بوده است. ثبات او تماشایی است و همین عملکرد خوب 

فردی باعث شده است تا لیورپول جام بیاورد.
تورس در ادامه گفت: او به رکورد زدن و گلزنی ادامه می دهد. ما چند بار با 
هم صحبت کرده ایم و من برای او بسیار خوشحالم زیرا زمانی که او به انگلیس 
آمد شرایط سختی را پشت سر گذاشت. االن برای صالح خیلی خوشحال هستم 

چون با تالش و شایستگی به این جایگاه رسیده است.

طعنه به ستاره برزیلی؛
نیمار، داور ویدئویی دورتموند- آژاکس! 

همچنان بحث ها درباره اخراج جنجالی متس هوملس داغ دنبال می شود.
به گزارش دنیای جوانان، سه شنبه پیش دیدار دورتموند و آژاکس که با 
نتیجه 3-۱ به سود تیم هلندی به پایان رسید، یک اتفاق جنجالی را به خود دید؛ 
جایی که در نیمه اول بازی مدافع آلمانی دورتموند یعنی متس هوملس بعد از خطا 

روی بازیکن آژاکس با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد.
بعد از پخش شدن تصاویر آهسته به نظر می رسید که آنتونی اولیور، داور 
انگلیسی مسابقه، تصمیمی کامال بحث برانگیز و سختگیرانه اتخاذ کرده و شاید 
بهتر بود که به دادن یک کارت زرد به هوملس اکتفا کند؛ با این حال اولیور مدافع 
دورتموند را اخراج کرد و همین موضوع اعتراض هوملس و دیگر بازیکنان این 
تیم را در پی داشت. بعد از گذشت چند روز از این مسابقه همچنان بحث های 
زیادی در رابطه با اخراج جنجالی مدافع دوتموند مطرح می شود. خود هوملس نیز 
بعد از بازی ضمن اعتراض به این تصمیم، از  آنتونی، ستاره آژاکس بابت رفتار 

ناجوانمردانه و بزرگ نمایی اش انتقاد کرد.
حاال اما DAZN شوخی جالبی با نیمار انجام داده یا بهتر بگوییم به ستاره 
برزیلی طعنه زده است. جایی که آن ها با انتشار تصویری کنایه آمیز نیمار را به 
عنوان داور ویدئویی بازی دورتموند و آژاکس معرفی کرده اند. ستاره پاری سن 
انتقاد قرار گرفته و  ژرمن طی سالیان اخیر به خاطر همین بزرگنمایی ها مورد 

DAZN به این شکل به او طعنه زده است.

سرمربی تیم پرسپولیس 
مقابل  ر  دیدا که  می گوید 
برای  زیادی  اهمیت  گل گهر 

او و شاگردانش دارد.
یحیی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
گل محمدی در نشست خبری پیش از 
دیدار با گل گهر حاضر بود و در ابتدای 
درگذشت  به  اشاره  با  هایش  صحبت 
تلخ هوادار پرسپولیس اظهار داشت: در 
ابتدا از طرف خودم و بچه ها فوت آقای 
احسانی راد را به خانواده اش و هواداران 

عزیز تسلیت می گویم.
* باختیم و انگیزه بیشتری داریم

هر  داد:  توضیح  بازی  درباره  وی 
فینال  یک  شبیه  داریم،  ما  که  بازی 
است و با توجه به بازی قبلی که نتیجه 
خوبی نگرفتیم، انگیزه بیشتری داریم که 
بتوانیم سه امتیاز را کسب کنیم. مقابل 
از  بازی داریم که می تواند یکی  تیمی 
شرایط  و  باشد  قهرمانی  های  مدعی 
خیلی خوبی از لحاظ بازیکن و امکانات 
و مربی دارد که همه مکمل هم شده اند 

و یک تیم خوبی را تشکیل دادند.
* فرصت چندانی برای ریکاوری 

نداشتیم
از  بعد  داد:  ادامه  محمدی  گل 
بازی و با توجه به فشردگی مسابقات، 
تمرین  انجام  برای  آنچنانی  فرصت 
ریکاوری و  بیشتر بحث  و  ندارد  وجود 
کارهای تاکتیکی است. باید سعی کنیم 
که خودمان را پیدا کنیم و شرایط بهتر 
و تمرکز بیشتری داشته باشیم و بتوانیم 
هم بازی بهتری را انجام بدهیم و هم 
نتیجه خوبی بگیریم. گرفتن سه امتیاز 
با توجه حساسیت مسابقه خیلی برای ما 
مهم است و باید تالش بیشتری کنیم 
تا بتوانیم سه امتیاز را به دست بیاوریم
* باید نقاط ضعفمان را پیدا کنیم

به  پاسخ  در  پرسپولیس  سرمربی 
این سوال که تیمش می تواند باخت به 
آلومینیوم را فراموش کند یا خیر، توضیح 
داد: اگر بتوانیم از شکست درس بگیریم 
و نقاط ضعفمان را پیدا کنیم و برطرف 
کنیم می تواند کمک کند. ما سال گذشته 
هم مقابل همین تیم شکست خوردیم 
واکنش  یک  توانستیم  آن  از  بعد  ولی 
خیلی خوبی نسبت به آن داشته باشیم. 
می توانیم االن هم این شرایط را داشته 
بیشتری  انرژی  اینکه  شرط  به  باشیم 
بگذاریم و تمرکز بیشتری داشته باشیم 
برطرف  زودتر  را  ضعفمان  نقاط  و 
باید  و  دارد  خودمان  به  بستگی  کنیم. 
مشکالتی داریم و باید با تالش بیشتر 

این مشکالت را برطرف بکنیم.

برایمان  انتقاالت  و  نقل  زمان   *
تمام شد

مه  نا بر ه  ر با ر د محمدی  گل 
پرسپولیس برای جذب بازیکن خارجی 
و  نقل  پنجره  شدن  باز  صورت  در 
انتقاالتی عنوان کرد: فعال پنجره بسته 
است ولی فکر می کنم با صحبتی که 
آقای صدری کردند تا شنبه یا یکشنبه 
لدرون  کا آقای  بدهی  و  بشود  باز 
انتقاالت  و  نقل  تاریخ  شود.  پرداخت 
و  می رسد  پایان  به  ما  برای  شنبه 
بازیکنی  بخواهیم  که  نیست  فرصتی 
بازیکن  و  باشد  بازی  شرایط  در  که 
خوبی باشد بگیریم ولی باید تالشمان 
داریم  ضعفی  نقطه  اگر  و  بکنیم  را 
بازیکن  بتوانیم  اگر  و  کنیم  برطرف 
اینکه  شرط  به  بگیریم  هم  خارجی 
کیفیت داشته باشد و بتواند کمک کند.

* فقط سوال فنی بپرسید
در خصوص  یحیی گل محمدی 
گفت:  پرسپولیس  مدیریتی  بالتکلیفی 
دارم  دوست  و  داریم  بازی  شنبه  ما 
باشد  فنی  های  بحث  روی  تمرکزم 
در  که  کسانی  همه   ، ما همه  ولی 
و هوادارانمان می دانند  فوتبال هستند 
که مشکالت مدیریتی وجود دارد و باید 
و  در حیطه  مساله  این  بشود.  برطرف 
هم  هرچقدر  و  نیست  من  اختیارات 
کنیم  صحبت  له  مسا ین  ا به  راجع 
باشد.  داشته  ای  فایده  نمی کنم  فکر 
این  به  نسبت  خودشان  باید  مسئولین 
و  بدهند  نشان  بهتری  واکنش  مساله 
ما  کنند.  برطرف  را  مشکالت  بتوانند 
صحبت  مشکالت  این  درباره  خیلی 
درست  دیگر  می کنم  فکر  و  کردیم 

نباشد که حرف بزنیم.
را  همدیگر  باید  ما  بازیکنان   *

درک کنند
سرمربی پرسپولیس درباره تغییرات 
در ترکیب اصلی این تیم پس از باخت 
به آلومینیوم گفت: ما پارسال سه مهره 

اصلی تیممان را از دست دادیم و همه 
مهره هایی که از دست دادیم سال ها 
در این تیم بودند، به جز آقای مغانلو که 
خیلی شرایط سختی  اوایل  ایشان هم 
بازی  آخر که  ماه های  داشت ولی در 
افتاده  جا  ماه  چند  از  بعد  تازه  می کرد 
بود. تغییرات زیادی داشتیم و بازیکنان 
زیادی در نقل و انتقاالت جابجا شدند 
و بعد از قهرمانی بعضی بازیکنان رفتند 
و بازیکنان جدیدی آمدند. این بازیکنان 
احتیاج به زمان بیشتری دارند همانطور 
اینکه  بازیکنان قبلی داشتند، برای  که 
هماهنگ بر بشوند و شرایط تیم را بیشتر 

درک کنند.
* تاوان ناهماهنگی مان را دادیم

وی افزود: باالخره یک جایی باید 
تاوان این ناهماهنگی هم داده شود و 
این مشکالتی هم که وجود دارد شاید 
باشد.  هماهنگی  عدم  همان  بخاطر 
است  این  بدهیم  انجام  باید  که  کاری 
بازیکنان  به  بیشتری  اعتماد  باید  که 
داشته باشیم و تمرینات و تمرکز بیشتری 
داشته باشیم. این ها می تواند به ما کمک 
کند و باید از بازیکنان و همه کسانی که 
برای تیم تالش می کنند حمایت شود و 
مشکالت باشگاه هم باید برطرف بشود 
برای اینکه از لحاظ روحی و روانی هم 
بازیکنان نباید مشکلی داشته باشند. همه 
این اتفاقات باید بیفتد تا بتوانیم به یک 
این  امیدوارم  برسیم.  خوب  فنی  ثبات 
کارمان  امسال  ولی  بدهد  رخ  اتفاقات 
واقعا سخت است اما با کار و تالش و 
تمرکز بیشتر می توانیم این مشکالت را 

برطرف کنیم.
در  بیشتری  تالش  باید  من   *

تمرینات داشته باشم
شیت  کلین  عدم  ه  ر با ر د و  ا
گفت:  اخیر  بازی  سه  در  پرسپولیس 
خیلی  به  بستگی  تیم  یک  در  ثبات 
بحث  یکی  و  فنی  یکی  دارد؛  مسائل 
های روحی و روانی و تمرکز و داشتن 

امکانات تمرینی است. من فکر می کنم 
داشته  بیشتری  تالش  باید  من  خود 
باشم و بازیکنان را هماهنگ تر بکنم. 
با توجه به این فشردگی این کار سخت 
که  روزهایی  همه  از  باید  ولی  است 
داریم استفاده کنیم و بتوانیم هماهنگی 
بیشتری ایجاد کنیم. اینکه یک تیم گل 
می خورد، قطعا همه تیم مقصر هستند 
و همه ما مقصر هستیم و باید زیر باز 
این  کنیم  و تالش  برویم  مسئولیتمان 
ضعف ها را هر چه زودتر برطرف کنیم.

ترکیب  کادرفنی  بدهید  اجازه   *
را انتخاب کند

واکنش  در  پرسپولیس  سرمربی 
آقایی  سعید  بودن  فیکس  احتمال  به 
پست  در  امیری  وحید  کردن  بازی  و 
هافبک در بازی های آینده اظهار داشت: 
اجازه بدهید در این بحث ها مربی ها 
چه  اینکه  بگیرند.  تصمیم  سرمربی  و 
بازیکنی کجا بهتر کار می کند را فقط 
ولی  بگیرد  تصمیم  می تواند  فنی  کادر 
در پست های  بازیکنان  این  موقع  هر 
و  بودند  موفق  کرده اند  بازی  خودشان 
شرایطی است که هر او می توانند به تیم 
آینده بیشتر می توان  کمک کنند و در 

درباره این مسائل صحبت کرد.
را  نعمتی  و  عالیشاه  متاسفانه   *

نداریم 
وضعیت  ره  با در محمدی  گل 
امید عالیشاه توضیح  سیامک نعمتی و 
داد: فعال هر دو مصدوم هستند تا بعد از 
تعطیالت ببینیم وضعیتشان چطور است 
ولی باید سریع تر مصدومیتشان برطرف 
بگذارند. هر دو  بیشتری  و وقت  بشود 
مهره مهمی برای ما هستند و در بازی 
شنبه متاسفانه هر دو بازیکن را نداریم و 
باید صبر کنیم تا این تعطیالت به پایان 
برسد و بعد از تعطیالت به تیم برسند.

به  و  خوب  فیفادی  تعطیالت   *
موقع است

او درباره وقفه ای که در لیگ به 
وجود خواهد آمد، عنوان کرد: سه چهار 
این  و  می روند  ملی  تیم  به  ما  بازیکن 
تعطیالتی  اگر  دارد.  وجود  مشکالت 
وجود داشته باشد که با همه بازیکنان 
بدهیم  انجام  بهتری  تمرینات  بتوانیم 
قطعا شرایط بهتر می شود ولی مجبور سه 
چهار بازیکن را در اختیار تیم ملی قرار 
بدهیم و از این فرصت هم خوب استفاده 
کنیم تا نقاط ضعفمان را برطرف کنیم. 
خوبی  به  تعطیالت  این  از  می توانیم 
استفاده کنیم و فکر می کنم اگر بتوانیم 
از آن خوب استفاده کنیم، تعطیالت به 

موقعی هم هست.

هر بازی ما، شبیه یک فینال است؛

گل محمدی: امسال کارمان واقعا سخت است

با قانون جدید کنفدراسیون فوتبال 
تمامی  نام  توانند  می  ها  تیم  آسیا، 
آسیایی  لیست  در  را  خارجی  بازیکنان 
خود ثبت کنند. خبری که به سود تیم 

های ایرانی نیست.
تصمیم  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
برگزاری  درخصوص  جنجالی  و  جدید 
در  آسیا  قهرمانان  لیگ  های  رقابت 
آنگونه  است.  گرفته  آینده  های  سال 
سعودی  های  رسانه  و  خبرنگاران  که 
خبر می دهند، AFC در مورد ظرفیت 
لیست  در  خارجی  بازیکنان  از  استفاده 
آسیایی تیم ها تجدید نظر کرده که این 
قانون جدید اصال نمی تواند برای تیم 

های ایرانی خبر خوبی باشد.
الشرق االوسط در این زمینه نوشته 
است که کمیته مسابقات کنفدراسیون 
فوتبال آسیا با ثبت نام تعداد بازیکنان 
خارجی مطابق با قوانین ثبت نام محلی 
فدراسیون هر کشور موافقت می کند، 
مشروط بر اینکه قانون فعلی استفاده از 
3 بازیکن خارجی و یک بازیکن آسیایی 
برای هر بازی همچنان و تا پایان نسخه 
سال ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد. این بدان 

معناست تیم هایی نظیر الهالل و النصر 
که از 7 بازیکن خارجی بهره می برند، 
می توانند نام تمامی آنها را ثبت کنند اما 
برای حضور در میدان، باید طبق قانون 

فعلی 3+۱ عمل کنند.
تصمیمات  ادامه  در  کمیته  این 
جدید خود به هر باشگاه این فرصت را 
داده است تا به جای ثبت نام 3۰ بازیکن 
برای لیست آسیایی خود، نام 35 نفر را 
تیم ها  تا  ارسال کند  در فهرست خود 
نداشته  بازیکن  کمبود  بابت  مشکلی 
باشند. ضمن اینکه تیم ها تا 3۱ دسامبر 
۲۰۲۲، همچنان از قانون 5 تعویض در 

لیگ قهرمانان آسیا استفاده می کنند.
این قانون جدید از این لحاظ نمی 
تواند برای تیم های ایرانی خوب باشد 
بازیکنان  با  توانند  می  آنها  رقبای  که 
نمایندگان  مصاف  به  متنوعی  خارجی 
باشگاه  مثال،  طور  به  بروند.  ایران 
فوتبال  بر  حاکم  قوانین  طبق  الهالل 
یک  و  خارجی  بازیکن   6 از  عربستان 
بهره  خود  ترکیب  در  آسیایی  بازیکن 
می برد. اما در نسخه کنونی رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا، الهالل مجبور به 
حذف نام 3 بازیکن خارجی خود بود و 
آندره  دلیل گوستاوو کوئالر،  به همین 

این  لیست  از  ویتو  سباستین  و  کاریلو 
آنها  تیم در آسیا کنار گذاشته شدند و 
پرسپولیس  و  استقالل  برابر  دیدار  در 
غایب بودند و در فینال لیگ قهرمانان 
توانند  نمی  نیز  استیلرز  پوهانگ  برابر 
تیمشان را همراهی کنند. یا حتی تیم 
این  فعلی  نسخه  در  شد  مجبور  النصر 
رقابت ها، فونس ماری مدافع ویارئال 
اسپانیا را که به خدمت گرفته بود، در 

لیست آسیایی خود قرار ندهد.
می  ها  تیم  جدید،  قانون  با  اما 
توانند نام تمامی بازیکنان خارجی خود 
را ثبت کنند و در صورت مشکالتی نظیر 
تصمیمات  یا  و  مصدومیت، محرومیت 
تاکتیکی کادرفنی، جای خود را به سایر 
بازیکنان خارجی بدهند. نکته مهم قانون 
جدید این است که همچنان هر تیم می 
تواند حداکثر از 3 بازیکن خارجی و یک 
آسیایی در هر دیدار استفاده کند و سایر 
بازیکنان خارجی نمی توانند در لیست 
مربوط به آن بازی حضور داشته باشند 
اما به هر شکل دست مربیان تیم های 
برای  عربستانی  بخصوص  و  عربی 

هرگونه تغییری باز است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تمام خارجی ها در لیست آسیایی؛

خبر بد  AFC برای تیم های ایرانی!

دراگان اسـکوچیچ نامـزد بهترین 
مربـی سـال فوتبـال جهـان در سـال 

۲۰۲۱ شـد.
و  تاریـخ  بین المللـی  فدراسـیون 
آمـار نامزدهـای بهتریـن مربـی سـال 
فوتبـال ملی جهـان در سـال ۲۰۲۱ را 
اعـالم کـرد و بـر ایـن اسـاس دراگان 
اسـکوچیچ، سـرمربی تیم ملـی فوتبال 
ایـران کـه از زمـان بـر عهـده گرفتـن 
هدایـت تیم ملـی بدون شکسـت بوده 

اسـت، یکـی از نامزدهاسـت.
و  تاریـخ  بین المللـی  فدراسـیون 
آمـار ۲5 نامـزد بهتریـن مربی سـال را 
اعـالم کـرد و بـر ایـن اسـاس دراگان 
اسـکوچیچ نیـز در بیـن نامزدهـا قـرار 

دارد.
مـدت  در  توانسـته  اسـکوچیچ 
تقریبـا یک سـال حضـور روی نیمکت 
تیـم ملی ایـران عملکرد خوبی داشـته 
باشـد و تیـم ملی با ۱۰ امتیـاز در صدر 
جـدول گـروه خـود در انتخابـی جـام 

جهانـی قـرار دارد.
دشـان،  دیدیـه   ۲۰۲۰ سـال  در 
عنـوان  فرانسـه  ملـی  تیـم  سـرمربی 

بهتریـن مربی سـال را به دسـت آورد.
نامزدهـای بهتریـن مربـی ملـی 

سـال ۲۰۲۱ بـه شـرح زیـر هسـتند:
روبرتو مانچینی )ایتالیا(

والدیمیر پتکوویچ )سوییس(

روبرتو مارتینز )بلژیک(
کسپر هیولمند )دانمارک(

فرانک دی بوئر )هلند(
آندری شوچنکو )اوکراین(

گرت ساوت گیت )انگلیس(

دیدیه دشان )فرانسه(
لوییس انریکه )اسپانیا(

یاروسـالو شـیلهاوی )جمهـوری 
) چک

لیونل اسکالونی )آرژانتین(
تیته )برزیل(

رینالدو روئدا )کلمبیا(
ریکاردو گارکا )پرو(

جمل بلمادی )الجزایر(
آلیو سیسه )سنگال(
مندر کبایر )تونس(

حسام البدری )مصر(
جرالـدو مارتینـو )آرژانتیـن/ تیـم 

ملـی مکزیـک(
گـرگ برهالتـر )ایـاالت متحـده 

آمریـکا(
دنی هی )نیوزیلند(

دراگان اسـکوچیچ )کرواسـی/تیم 
ایران( ملـی 

هاجیمه موریاسو )ژاپن(
تیـم  )اسـپانیا/  سـانچز  فلیکـس 

ملـی قطـر(
هـروه رنـار )فرانسـه/ تیـم ملـی 

) عربسـتان 

اسکوچیچ نامزد بهترین مربی سال ۲۰۲۱ جهان شد
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۰۱۰6۰۰۰۲5۲7 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید بسم 
فرزند آقاباال به شماره شناسنامه ۱۹86 صادره از تهران کدملی ۰۰6۹۰۱۰۲4۲ 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 4۲۲ متر مربع از 
پالک شماره ۲۱3 فرعی از ۱۲ اصلی واقع در خیرآباد بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین از مالکیت محبوبه خیرآوران محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  مراتب در دو نوب 
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: ۱4۰۰/۰7/۱5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰7/3۰

محمود داودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک

و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۰۰۲3۹4 مورخ 
۱4۰۰/۰7/۰6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات 
 ۲۱7۰۲33۹46 ملی  شماره  به  نوری  مهال  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
فرزند حسینعلی در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۲۰/46 متر مربع پالک 55- اصلی واقع در مازندران بخش ۱8 ثبت 
نکا به کالسه 57۱/۹۹ خریداری شده از آقای وحید نوپور محرز گردیده لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود تا 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 وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
مالکیت صادر  اعتراض طبق مقررات سند  انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 

خواهد شد. شناسه آگهی: ۱۲۰8747
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰8/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰8/۱5

امیر خندان رباطی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

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

برابر رای شماره 548۹ تاریخ ۱4۰۰/۰6/3۱ هیات موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
سورتچی فرزند علی اکبر در ششدانگ یک قطعه با بنای احداثی به مساحت 
۱۱8/۲8 متر مربع قسمتی از پالک ۱۰8 فرعی از 3۱ اصلی به شماره کالسه 
۱4۰۰/338 واقع در اراضی فراش محله بخش ۱7 ثبت بهشهر محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به 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 انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

شناسه آگهی :۱۲۱4863
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰8/۱5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰8/۲۹

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 
محمد مهدی قلیان

طی حکمی از سوی دکتر محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه صورت گرفت:

انتصاب مهندس عطااهلل معروفخانی به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت فوالد هرمزگان

پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم اکتشاف معدنی، توسط مدیر 
عامل چادرملو

دنیای جوانان : مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل چادرملو در هشتمین 
کنفرانس بین المللی استیل پرایس با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در امر 
اکتشاف که اولویت اول تو سعه این صنعت است پیشنهاد داد تا کنسرسیومی 
مشترک از واحدهای بزرگ معدنی و صنعت فوالد تشکیل شود تا در این 

زمینه حرکتی جدی و موثر صورت پذیرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از مدیر عامل چادرملو همچنین بر اهمیت 
توجه به توسعه پایدار و توجه به آمایش سرزمین تاکید کرد گفت : اصول 
اخالقی، دینی و انسانی به ما تکلیف می کند به مناطق حوزه فعالیت خود 
نیز توجه کنیم و فقط به فکر درآمد زایی نباشیم. وی همچنین همکاری با 
مراکز علمی و دانشگاهی را از مهمترین شاخص ها بهره گیری از فناوری 

های نوین در این صنعت عنوان کرد.

تعمیرات اساسی گندله گهرزمین؛ گامی موثر در راستای 
تولید مضاعف

سازی  گندله  کارخانه  مدیر  کردستانی  مقداد  مهندس  جوانان:  دنیای 
عنوان  کارخانه  این  اساسی  تعمیرات  عملیات  انجام  به  اشاره  با  گهرزمین 
کرد: اولین تعمیرات اساسی سالیانه کارخانه گندله سازی گهرزمین با پیش 
بینی 54 هزار نفر ساعت در قالب ۲8۱6 فعالیت در تاریخ ۲8 مهرماه سال 

جاری آغاز شد.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
شرکت سنگ آهن گهرزمین مهندس مقداد کردستانی مدیر کارخانه گندله 
کارخانه  این  اساسی  تعمیرات  عملیات  انجام  به  اشاره  با  گهرزمین  سازی 
عنوان کرد: اولین تعمیرات اساسی سالیانه کارخانه گندله سازی گهرزمین با 
پیش بینی 54 هزار نفر ساعت در قالب ۲8۱6 فعالیت در تاریخ ۲8 مهرماه 

سال جاری آغاز شد.
بومی  مهندسین  و  متخصصان  بدست  که  تعمیرات  این  افزود:  وی 
و  تولیدی  گندله  کمیت  و  کیفیت  افزایش  با هدف  است،  انجام  حال  در 
در راستای تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها 

صورت پذیرفت.
شایان ذکر است کارخانه گندله سازی گهرزمین موجب افزایش ۱6 

درصدی گندله در سطح ملی شده است.

اکسین  فوالد  و  مبارکه  فوالد  مدیران  مشترک  جلسه 
برگزار شد

دنیای جوانان : امروز چهارشنبه پنجم آبان ۱4۰۰، جلسه هم افزایی 
مدیران و متخصصان فوالد مبارکه و فوالد اکسین خوزستان در خصوص 
شرکت  این  مهمانسرای  دفتر  در  میلیمتر   3۰۰ ضخامت  با  اسلب  تولید 

برگزار شد.
به گزارش دنیای جوانان ، مهندس هیزم بر مدیر فروش فوالد اکسین 
در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت گفت؛ با توجه به تکنولوژی 
API و  و ظرفیت خط تولید فوالد اکسین در نورد اسلب های سنگین 
آلیاژی خاص مورد نیاز صنایع استراتژیک کشور و با توجه به توان شرکت 
فوالد مبارکه در تامین اسلب های مورد نیاز این شرکت، جلسات متعددی 
با مدیران و کارشناسان فوالد مبارکه در جهت تامین مواد اولیه متناسب 

با سبد تعریف شده اکسین صورت گرفت و رضایت بخش بوده است.
وی افزود، طبق استاندارد شرکت دانیلی ایتالیا )طراح و سازنده کارخانه 
فوالد اکسین خوزستان(، استفاده از این ضخامت اسلب در تحقق ظرفیت 

اسمی این شرکت نقش بسزایی دارد.
مدیر فروش فوالد اکسین ادامه داد، ورق های تولیدی بر اساس این 
اسلب، ورق با عرض 4 و نیم متر بوده که برای لوله های 56 اینچ خطوط 

لوله صنعت نفت و گاز استفاده می شود.
وی خاطر نشان کرد، استفاده از این اسلب به عنوان مواد اولیه باعث 

ارتقاء سطح کیفي محصوالت مي شود.

دنیای جوانان : طی حکمی از سوی دکتر محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه و 
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان، مهندس عطااهلل معروفخانی به 
عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت فوالد هرمزگان منصوب گردید.

فوالد  مدیرعامل  به  خطاب  حکم  این  از  بخشی  در   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
هرمزگان آماده است:

امید است ضمن فراهم نمودن زمینه الزم و با به بهره گیری از تمامی ظرفیت های 
آن شرکت در راستای ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر اهتمام شایسته و 

حمایت های الزم معمول دارید
این حکم توسط حجت االسالم کریمی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 

استان هرمزگان در محل دفتر مدیرعامل فوالد هرمزگان به معروفخانی تحویل شد.
معروفخانی در این دیدار ضمن تشکر از دکتر عبادی زاده نماینده ولی فقیه و حجت 
االسالم کریمی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان، به رکورد تولید 

ماهیانه و  افزایش صادرات در شش ماه نخست نسبت به سال گذشته اشاره و قطعی برق در 
تابستان را سبب ضرر و زیان به فوالد هرمزگان و صنایع وابسته دانست و اظهار امیدواری 
کرد با حضور رئیس جمهور انقالبی و استاندار محترم در استان و با توجه به روحیه انقالبی 

و جهادی ایشان این مشکالت بر طرف شود.
در ادامه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان توجه به رشد تولید 

در کنار ارتقای معیشت کارکنان را قابل تقدیر دانست.
وی اظهار داشت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی فوالد هرمزگان در استان بسیار 

موثر بوده و این جای تقدیر و تشکر دارد.
کریمی استفاده از ظرفیت خود دستگاه ها برای پیاده سازی و اجرای امر به معروف 
الزم دانست و اظهار داشت احساس تعهد و مسئولیت پذیری در سازمان ها باید تقویت شود.
وی بزرگترین فعالیت اجتماعی در دین اسالم را گسترش امر به معروف برشمرد و 

گفت این موضوع در تمام دستگاه های اجرایی بایستی در دستور کار قرار گیرد.

بقائی مدیرعامل پاکسان:
این مجموعه به زودی پودرهای

 بدون فسفات تولید می کند

دنیای جوانان : حسن بقائی مدیرعامل شرکت پاکسان با اعالم این خبر 
که شرکت پاکسان در نظر دارد تولید پودر بدون فسفات را در دستور کار خود 
قرار دهد، گفت: در حالی که دنیا به سمت تولید محصوالت دوستدار محیط 
زیست حرکت می کند، ما نیز تولید پودرهای بدون فسفات را در دستور کار 
این مجموعه قرار دادیم و با اقداماتی که همکارانم در واحد تحقیق و توسعه 

انجام دادند، نمونه آزمایشگاهی این محصول تولید شد.
به گزارش دنیای جوانان ، وی در ادامه با اشاره به این که مواد شوینده 
پودری از نظر حجم دو برابر بیشتر از شوینده های مایع به فروش می رسند 
این حقیقت  پودرهای شوینده گویای  به  بهداشت عمومی  وابستگی  افزود: 
است که ما به عنوان تولیدکننده محصوالت شوینده باید اثرات منفی ناشی 
از شوینده های فسفات دار را به حداقل ممکن برسانیم، همین موضوع یکی 
از علت های اصلی حرکت ما به سمت تولید این محصول جدید دوستدار 

محیط زیست بود.
مدیر عامل پاکسان حفظ کیفیت محصوالت را از جدی ترین دغدغه 
های این مجموعه برشمرد و یادآور شد: همه شرکت پاکسان را با مرغوبیت 
محصوالتش می شناسند. ما همواره تالش کرده ایم که محصوالتی با تمام 
استانداردهای کشوری و جهانی تولید و عرضه کنیم. در این محصوالت جدید 
نیز بی شک این مسئله را مد نظر قرار داده ایم تا محصولی که تولید می کنیم 

از باالترین درجه کیفی برخوردار باشد.
بقائی به جایگزینی مواد دیگر به جای فسفات در فرموالسیون پودر جدید 
تولیدی این مجموعه اشاره کرد و یادآور شد: در فرموله کردن این محصول 
جدید، به جای فسفات از زئولیت استفاده کردیم چرا که زئولیت ها به عنوان 

جایگزین فسفات ها هیچگونه آلودگی زیست محیطی را ایجاد نمی کنند.
وی در ادامه با اشاره به این که پیشتر نیز شرکت پاکسان پودر سپید 
کالسیک را بدون استفاده از فسفات تولید کرده بود، افزود: در فاز جدید تولید 
محصوالت بدون فسفات پودرهای سپید 5 و سوپر برف به عنوان پودرهایی 
در  سازی  تجاری  و  برند  دلیل  به  که  است  مجموعه  نظر  مد  باال  گرید  با 
بازار از قدرت مطلوبی برخوردار است و سهم قابل توجهی از بازار پودرهای 

شوینده را دارند.
با  ماشینی  پودر سپید 5  آزمایشی  نمونه  پاکسان  مدیر عامل  گفته  به 
فرمول جدید و بدون فسفات منطبق  بر تمامی استانداردهای حوزه پودرهای 
ماشینی این محصول به زودی به صورت عمده تولید و در فروشگاه های 

سراسر کشور عرضه خواهد شد.

نعل وارونه مخالفان نظام نوین توزیع؛
به نام مشتری؛ به کام واسطه

دنیای جوانان : یکی از مهم ترین موضوعاتی که فروشگاه های زنجیره ای 
از آن به عنوان تفاوت بارز و در حقیقت مزیت خود بر صنوف سنتی نام می برند 
تخفیف های متنوعی است که از سوی این فروشگاه ها به خریداران و مشتریان 
خود عرضه می شود. تخفیف هایی که به هیچ عنوان در صنوف و سوپرمارکت های 

سنتی از آن خبری نیست.
در صنوف و سوپرمارکت های سنتی، کاالها به قیمت مصرف کننده که بر 
روی آن درج شده است به خریدار ارائه می شود و سود فروشنده از تخفیفی که 
تولید کننده برای آنها در نظر می گیرد و کاال را با قیمتی پایین تر از قیمت درج شده 
بر روی آن در اختیارشان قرار می دهد به دست می آید. در فروشگاه های زنجیره ای؛ 
تالش می شود تا کاالها با قیمتی پایین تر از قیمت درج شده بر روی آنها به دست 
مصرف کننده برسد. این همان شعار “همواره تخفیف بودن” است که برخی از 
اعضای بزرگ این اتحادیه با این شعار فعالیت می کنند و وجه بارز تفاوت این رسته 
از فروشگاه های زنجیره ای است و سایر صنوف و سوپرمارکت های سنتی است و 
باعث شده است که خریدار در انتخاب نهایی بین این دو، به دالیل مختلفی که 
خارج از حوصله این بحث است و از جمله به دلیل همواره تخفیف بودن و وجه 
تخفیفی بودن فروشگاه های زنجیره ای، در انتخاب این فروشگاه ها و ترجیح آن بر 

صنوف و فروشگاه های سنتی، تردیدی به خود راه ندهد.
در کنار مخالفت هایی که از سوی صنوف سنتی و حامیان رسانه ای آنها به 
فروشگاه های زنجیره ای به عنوان نظام نوین توزیع کاال و خدمات می شود و البته 
استقبال مطلوب مردم از این فروشگاه ها و گسترش روزافزون شعبات فروشگاهی 
فروشگاه های زنجیره ای در سراسر کشور، نشان می دهد که این مخالفت ها راه به 
جایی هم نبرده است. اخیرا “کاهش تخفیف ها در فروشگاه های زنجیره ای” مطرح 
و چنین وانمود می شود که تنها تفاوت و برتری فروشگاه های زنجیره ای بر صنوف 
و سوپرمارکت های سنتی که ارائه تخفیف های متنوع و گوناگون بوده است در حال 
رنگ باختن است. به همین دلیل است که افراد، اتحادیه ها و رسانه های مخالف 
نظام نوین توزیع، با ذوق و شعف این موضوع را دستمایه دور جدیدی از حمالت 

خود به فروشگاه های زنجیره ای قرار داده اند.
قطعا این انتظار که فروشگاه زنجیره ای در هر حالتی، تخفیف های حداکثری 
را به مشتری اختصاص بدهد نه ممکن، نه مطلوب و نه از نگاه اقتصادی معقوالنه 
است. چرا که اساسا ارائه تخفیف از سوی فروشگاه های زنجیره ای نه یک وظیفه 
و تکلیف که در حقیقت خدمتی است که می تواند ارائه شود و یا ارائه نشود. محدود 
و منحصر نمودن مزیت فروشگاه های زنجیره ای در موضوع تخفیف و ارائه تخفیفات 
متنوع به مشتریان، نعل وارونه زدن است که مخالفان فروشگاه های زنجیره ای 
و نظام نوین توزیع می کوشند تا از طریق آن، نیت واقعی خود از مخالفت با نظام 
نوین توزیع را در لفافه نگرانی از کاهش تخفیفات ارائه شده، پیچیده و به نام مردم 
و مشتری و در حقیقت به کام دالل ها و واسطه هایی که هیچ گونه خدمات و 
یا ارزش افزوده ای را ارائه نمی کنند، تمام کنند و فروشگاه های زنجیره ای را که 
نقش بسیار مثبت و موثری در کاهش زنجیره تولید و حذف واسطه ها و دالالن 

را دارند، کم اهمیت جلوه دهند.

دنیای جوانان : حجت االسالم دکتر 
و  بندرعباس  جمعه  امام  زاده  عبادی 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در 
دیدار با عطااهلل معروفخانی مدیرعامل 
فوالد هرمزگان، وی را مدیری جهادی، 
توانسته  که  برشمرد  الیق  و  انقالبی 
موانع  علیرغم  و  کوتاه مدت  در  است 
دهد  ارتقا  را  تولید  رکوردهای  تولید، 
که این جهش تولید موجب شکوفایی 

و تحول استان خواهد شد.
به گزارش دنیای جوانان ، نماینده 
ولی فقیه در این دیدار رونق تولید را 
باعث رفع نیاز بازار و کاهش واردات و 
به تبع آن صادرات و ارزآوری  دانست.

استان  در  فقیه  ولی  ینده  نما
معروفخانی  ارزشی  نگاه  هرمزگان 
نگاهی  را  انسانی  های  سرمایه  به 
اظهار  و  دانست  دلسوزانه  و  متعهدانه 
در  هرمزگان  فوالد  حضور  داشت: 
عرصه مسئولیت های اجتماعی از جمله 
فعالیت های عمرانی ، فرهنگی ،ورزشی 
و دینی که با نگاه متعهدانه شما انجام 
می گیرد ، توانسته است یک تحول در 

سطح استان ایجاد کند.
ایشان با اشاره رتبه یک هرمزگان 
اقماری  صنایع  اهمیت  به  بیکاری  در 
از  و  دانست  و فقر  بیکاری  رفع  در 
خواست  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل 
دستی  پایین  های  شرکت  احداث  به 

نیز کمک کند.
در  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل 
ادامه این دیدار به رکوردهای تولید در 
هفت ماه نخست امسال اشاره کرد و 
کسب این رکوردها را نشان تالش و 
غیرت کارگران فوالد هرمزگان دانست 

و از آن ها تشکر کرد
معروفخانی محصول کنونی فوالد 
هرمزگان را بهترین و با کیفیت ترین 
تختال کشور عنوان کرد و تحویل به 
موقع این محصول را موجب رشد تولید 

صنایع وابسته و حمایت از صنایع پایین 
دستی دانست .وی با اظهار اینکه فوالد 
های  قطعی   ، است  مادر  یک صنعت 
مکرر برق را نیز مانع تولید و ضربه به 
اقتصاد کشور دانست و نگرانی خود را 
از قطعی گاز در زمستان ابراز داشت و 
اظهار امیدواری کرد که با توجه به تاکید 
مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع 
پیگیری  طریق  از  مشکل  این  تولید، 
های حضرتعالی ، استاندار و  نمایندگان 

محترم برطرف شود.
فوالد  نقش  خصوص  در  وی 
به  هرمزگان  تبدیل  در  هرمزگان 
قطب اصلی فوالد کشور گفت: فوالد 
از  دیگر  درصد  با خرید 3۰  هرمزگان 
ستاره  تنی  میلیون   ۱۰ شرکت  سهام 
با   ، جاری  سال  ماه  مهر  در  سیمین 
بیش از 5۱ درصد، سهام دار اصلی این 
شرکت تازه تاسیس شده است که با راه 
اندازی آن استان هرمزگان به یکی از 
قطب های اصلی و محوری تولید فوالد 
اشتغال  تبدیل خواهد شد و  در کشور 
زایی چند هزار نفری را به همراه دارد.
مدیرعامل فوالد هرمزگان بااشاره 
به پروژه توسعه ای افزایش ظرفیت زیر 
سقف فوالدسازی از ۱.5 به ۲ میلیون 
نیاز  مورد  زیرساختهای  پروژه  و  تن 
میلیون  دو  سقف  تا  ظرفیت  افزایش 

تن که در مرحله اجرا قرار دارند گفت 
فوالد  ها  این طرح  اجرایی شدن  با   :
تولید  بزرگترین  از  یکی  به  هرمزگان 
کشور  جنوب  در  فوالدی  کنندگان 

تبدیل خواهد شد.
ن  گا مز هر فوالد  مل  عا یر مد
ریت  افزایش  پروژه های  از  همچنین 
مدول  احداث   ، ها  کوره  مواد  شارژ 
راه  و  نصب   ، مستقیم  احیاء  سوم 
اندازی ترانسفورماتورهای طرح توسعه 
جدید  کارخانه  احداث  برق،  پست 
تولید گازهای صنعتی ، افزایش تعداد 
سیلوهای ذخیره آهن اسفنجی نام برد 
که در حال انجام می باشند و راه اندازی 
بهره  تولید و  افزایش  به  آن ها منجر 

وری در این شرکت می شوند.
منافع  از  برخورداری  معروفخانی 
فوالد را حق شهروندان دانست و اظهار 
انجام  به  قوی  اعتقاد  اینجانب  داشت 
با  دارم. وی  اجتماعی  مسئولیت های 
فوالد هرمزگان  فوالد  نقش  به  اشاره 
شهر  در  فاضالب  بد  بوی  رفع  برای 
با  هرمزگان  فوالد   : گفت  بندرعباس 
مشارکت در پروژه فاضالب بندرعباس 
به صنایع غرب و عضویت در شرکت 
تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس 
این  مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به 
شرکت در تالش است تا این معضل 

شریف  مردم  برای  را  ساله  چندین 
بندرعباس حل کند.

وی از تحت پوشش دادن ۲۰۰۰ 
یتیم در استان خبرداد و گفت سعی ما 
را  خود  های  کمک  که  است  این  بر 

ساماندهی و هدفمند کنیم
ز  ا فوالد  حمایت  معروفخانی 
های  سیاست  از  را  کارگری  ورزش 
گفت  و  برشمرد  شرکت  این  اصلی 
،فوالد  مدیره  هیئت  مصوبه  طبق 
هرمزگان مبلغ 6۰ میلیارد تومان برای 
احداث یا بازسازی دو ورزشگاه برادران 
در  هرمزگان  فوالد  تابلو  با  و خواهران 
شهر بندرعباس هزینه خواهد کرد. که 
اجتماعی  های  مسئولیت  راستای  در 

انجام خواهد شد.
پایانی  مراحل  از  همچنین  وی 
ساخت مدرسه ۱۲ کالسه، و مشارکت 
بندرعباس  شهر  در  مهدیه  ساخت  در 
میلیون   ۱۰ اهدای  ایشان  داد.  خبر 
استان  های  ببمارستان  به  ماسک 
جهت کادر درمان و توزیع بین عزادارن 
اکسیژن  تامین  محرم،  درماه  حسینی 
بیمارستان های استان ، و کمک هزینه 
خرید ونتیالتور از اقدامات این شرکت 

در حوزه کرونا عنوان کرد.
ای  کمیته  تشکیل  پیشنهاد  وی 
کردن  هدفمند  و  ساماندهی  برای 
کل  حضور  با  اجتماعی  های  فعالیت 
صنایع استان را داد که هم به نفع استان 
و هم صنایع خواهد بود و با تشکیل این 
کمیته می توان به عنوان استانی پیشرو 

در این حوزه عمل کرد.
از  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل 
جاری سازی قوانین کار در این شرکت 
داد  خبر  شده  انجام  های  پیگیری  با 
برای  درمان  صندوق  اندازی  راه  وی 
بیمه  سازی  جاری   ، خاص  بیماران 
تکمیلی درمان از دیگر اقدامات برای 

رفاه کارگران اعالم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان :

توجه به رشد تولید و توسعه در فوالد هرمزگان قابل تقدیر است

گزیده ها

اتهام بی اساس کم فروشی و گرانفروشی به فروشگاه های زنجیره ای
اقتصاد زمانه : توجه داشـت که فروشـگاه های 
زنجیـره ای از شـفافیت مالی باالیـی برخوردارند؛ به 
طـوری که این فروشـگاه  ها مالیات خـود را به طور 
معمـول پرداخـت می کننـد، کاالی قاچـاق بـه این 
فروشـگاه  ها ورود نمی  کنـد و تمـام زنجیـره توزیـع 
آن کامـال مشـخص و ثبـت شـده و قابـل ردیابـی 
اسـت؛ بنابرایـن گرانفروشـی و تبانی بـا تولیدکننده 
از سـوی فروشـگاه های زنجیـره ای منطقـی به نظر 

نمی رسـد.
بـه گـزارش اقتصـاد زمانـه بـه نقـل از روابـط 
فروشـگاه های  بـه  حالـی  در  اتهـام  ایـن  عمومـی 
در  کمـی  تامـل  بـا  کـه  می شـود  وارد  زنجیـره ای 
می یابیـم حتـی اگـر فروشـگاه های زنجیـره ای قصد 
گرانفروشـی و کم فروشـی داشـته باشـند؛ از سـوی 
و  زحمـت  سـال ها  کـه طـی  تولیدکننـده ای  دیگـر 
تـالش کاالی خـود را بـه برنـد تبدیـل کـرده، ایـن 
ریسـک را بـه جـان نمی خـرد کـه محبوبیت خـود را 
در بیـن طرفـداران و مصرف  کننـدگان خود از دسـت 

بدهـد. از طرفـی، حتـی اگـر تولیدکننده این ریسـک 
را بپذیـرد و اقـدام بـه انجـام ایـن کار کنـد، نهادهای 
ناظـر پـس از مدتی متوجـه قضیه خواهند شـد و این 
ضربـه  بزرگـی بـرای اعتبـار فروشـگاه زنجیـره ای و 

تولیدکننـدگان اسـت.
کـه  داشـت  توجـه  بایـد  ایـن،  بـر  عـالوه 
فروشـگاه های زنجیـره ای از شـفافیت مالـی باالیـی 
برخوردارنـد؛ بـه طـوری که ایـن فروشـگاه  ها مالیات 
خـود را بـه طـور معمـول پرداخـت می کننـد، کاالی 
قاچـاق بـه ایـن فروشـگاه  ها ورود نمی  کنـد و تمـام 
زنجیـره توزیـع آن کامـال مشـخص و ثبـت شـده و 
قابـل ردیابـی اسـت؛ بنابرایـن گرانفروشـی و تبانی با 
تولیدکننده از سـوی فروشـگاه های زنجیره ای منطقی 

بـه نظـر نمی رسـد.
از همیـن رو فعـاالن ایـن صنعـت می گویند: بر 
خالف خرده  فروشـی ها، فروشـگاه های زنجیره ای در 
حجم های بسـیار باال خرید می کنند و از سـوی دیگر 
واسـطه ها بـرای ایـن فروشـگاه ها حـذف شـده اند؛ 

بنابرایـن فروشـگاه های زنجیـره ای با کاهش حاشـیه 
سـود خـود و ارائه تخفیف، رفاه و رضایت مشـتری را 
در نظر می گیرند و در بلندمدت حاشـیه سـود کاهش 
یافتـه، بـا افزایـش تمایـل مشـتریان به خریـد از این 

فروشـگاه ها جبران خواهد شـد.
بـاالی  تعـداد  بـه  توجـه  بـا  اینکـه  ضمـن 
فروشـگاه  های زنجیـره ای رقابـت باالیـی میـان آنها 
بـرای جـذب مشـتریان شـکل  گرفته  اسـت و همین 
مسـاله اتهام هـای مطـرح شـده بـه آنهـا را بـا تردید 
روبـه رو می سـازد، چراکه اوال در فضـای رقابتی میان 
ایـن فروشـگاه ها، گرانفروشـی و کم  فروشـی اصـال 
منطقی نیسـت و منجر به از دسـت رفتن سـهم بازار 
ایـن فروشـگاه ها و نابـودی کسـب وکار آنهـا خواهـد 
اینکـه در شـرایط کنونـی فروشـگاه های  شـد. دوم 
زنجیـره ای بـرای افزایـش سـهم خـود از بـازار، بـه 
شـدت بـه دنبـال ارائـه نازل تریـن قیمت هـا هسـتند 
تـا بـازار خـود را حفـظ کننـد، نـه اینکـه بـه دنبـال 

گرانفروشـی باشـند.
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شنبه  15  آبان ۱4۰۰  قیمت ۱۰۰۰ تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1873

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲7۵، طبقه پنجم، واحد ۱7
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اکران منصور از ۱9 آبان در سینماهاي کشور

به  ر  منصو یی  سینما فیلم 
ز  ا سرمدی  سیاوش  نی  ا رگرد کا
چهارشنبه ۱۹ آبان روی پرده سینماها 
می رود. این فیلم سینمایی با محوریت 
مقطعی خاص از زندگی سردار شهید 
منصور ستاری روانه پرده سینماهای 

سینمایی  فیلم  شد.  خواهد  کشور  سراسر 
منصور، با نگاهی به بخش هایی از زندگی شهید ستاری و طراحی و تولید 
اولین جنگنده کامال ایرانی ساخته شده و در آن بخش های ناگفته ای از 8 
سال دفاع مقدس روایت شده است. محسن قصابیان نقش شهید ستاری 
را در فیلم سینمایی منصور ایفا می کند و لیندا کیانی، حمیدرضا نعیمی، 
علیرضا زمانی نسب، سیدجواد هاشمی، مهدی کوشکی و قاسم زارع سایر 
بازیگران این فیلم هستند که در جشنواره فجر خوش درخشید و مورد 

تقدیر قرار گرفت.

پژمان جمشیدي با زیرخاکي در راه است

با وجود انتشار برخی اخبار درباره 
خاکی،  زیر  سوم  فصل  تولید  آغاز 
بازي  و  سامان  جلیل  کارگردانی  به 
پژمان جمشیدي، روابط عمومی این 
این  کرد  اعالم  تلویزیونی  مجموعه 

سریال هنوز وارد مرحله تصویربرداری نشده 
است! فصل سوم زیرخاکی، این روزها در 
مرحله پیش تولید به سر می برد و وارد فاز تصویربرداری نشده است و 
به محض آغاز ضبط این سریال، جزئیات تولید آن از طریق سیمافیلم 

اطالع رسانی خواهد شد. 
این سریال تنها سریالي بود که از سوي ریاست جدید صداوسیما 
تمامي  رئیس جدید صداوسیما  پیش جبلي،  نشد. چندروز  گذاشته  کنار 
سریال هاي در مرحله پیش تولید را تعطیل کرد تا نظارت بیشتري روي 

آنها باشد و فقط زیرخاکي بود که تعطیل نشد.

خاطرات پل نیومن تابستان منتشر مي شود

ستاره  نیومن،  پل  که  خاطراتی 
برجسته و شاخص سینماي جهان در 
دوران زندگی خود منتشر نکرده بود، 
و  بازار می آید  به  آینده  تابستان سال 
برادوی،  هالیوود،  در  را  او  ماجراهای 

زندگی  یک  و  سرعت  دنیای  سیاست، 
مشترک 5۰ ساله روایت می کند. بنگاه نشر 
آلفرد ای کناف روز گذشته از انتشار کتابی فعال بدون نام درباره زندگی 
اندیشه های  است  قرار  که  داد  خبر  هالیوودی  فقید  و  سرشناس  ستاره 
نوجوانی،  کارگردانی،  بازیگری،  چون  موضوع هایی  درباره  را  نیومن 
ازدواج اول، 5۰ سال زندگی  خانواده، شهرت، هالیوود، برادوی، عشق، 
به  با جوآن وودوارد، سیاست، دنیای خودرو و سرعت و ورود  مشترک 
دنیای ستاره ها و کهنسالي روایت کند. پل نیومن در سپتامبر ۲۰۰8 در 

سن 83 سالگی از دنیا رفت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

نیکي کریمي داور جشنواره استانبول شد

نیکی کریمی، فیلمساز و بازیگر 
عنوان  به  کشور  سینماي  شاخص 
مسابقه  بخش  داوران  هیات  رییس 
طالیی  ترازوی  سینمایی  فیلم های 
یازدهمین دوره جشنواره فیلم جنایات 
و مکافات استانبول منصوب شد. این 

جشنواره امسال در خالل روزهای ۲6 نوامبر 
تا ۲ دسامبر با شعار عدالت محیط زیست برای همه برگزار خواهد شد. 

بازیگر  اصالن توغ  مهمت  و  کارگردان  و  تهیه کننده  اسمر  پلین 
فلیم های سینمایی و سریال از   ترکیه ، میرا استالووا فیلمساز و کارگردان 
بلغارستانی و بادن زیوک از کارشناسان سینمایی اوکراین در کنار کریمی 
کریمي  نیکي  کرد.  خواهند  داوری  جشنواره  این  سینمایی  بخش  در 
کمبریج  جشنواره  در  باید  آتاباي  یعني  خود  ساخته  آخرین  با  همچنین 

انگلستان حضور داشته باشد.
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همراه با یک اتفاق خوب...

قاسم رفعتی: بسیاري از بزرگان عرصه هنر براي مردم غریبه هستند!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱۰8- واحد9 
تلفن: ۲6۳۰۵8۲4- فکس: ۲6۳۰۵8۲4 صندوق پستی: ۱۱۵- ۱9۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  ۰9۱۲۲7۵۲۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

در  خوبي  بسیار  اتفاق  گذشته  هفته 
نام  به  تاالري  و  داد  رخ  موسیقي  عرصه 
راه اندازي  رودکي  بنیاد  در  دهلوي  استاد 
هنرمند  این  از  تقدیر  بر  عالوه  که  شد 
فتح بابي  کشور،  موسیقي  عرصه  نامدار 
نام  به  هنري  اماکن  نامگذاري  براي  شد 
اساتید.  این  از  تقدیر  و  بزرگ  هنرمندان 
رودکي  بنیاد  مدیران  حرکت  این  درواقع 
یکي از اتفاقات خوبي است که در ماه هاي 
اخیر رخ داده و پیشکسوتان و اساتید این 
عرصه را نسبت به زنده نگه داشتن هنر و 

نامشان امیدوار کرده است.
ردیف دان  و  خواننده  رفعتی،  قاسم 
تاالری  افتتاح  از  تشکر  با  موسیقی سنتی 
رودکی،  بنیاد  در  دهلوی  استاد  نام  به 
م  نا به  هنری  ی  ن ها مکا ری  ا مگذ نا
فعالیت  عمر  یک  از  تقدیر  را  هنرمندان 
خواننده  رفعتی  قاسم  کرد.  معرفی  آنها 
دهلوی  تاالر  افتتاح  درباره  ردیف دان  و 
گفت:  جوانان  دنیاي  به  رودکی  بنیاد  در 

بیشتر  همه  از  کارها  همه  در  هنرمندان 
طیف  این  متاسفانه  اما  می کنند  فعالیت 
به  هستند.  غریب  خیلی  جامعه  مردم  از 
همین دلیل باید بگویم افتتاح این تاالر و 
نامگذاری آن به اسم استاد حسین دهلوی 
رم  میدوا ا که  است  خوبی  بسیار  م  قدا ا
برای  ما  اینکه  واقع  در  باشد.  ادامه دار 
این کشور مکان هایی  ارزشمند  هنرمندان 
کنیم،  نامگذاری  آنها  نام  به  و  تعبیه  را 
اقدام درستی است که از آنها تقدیر شود. 
همانطور که می دانید اگر رادیو و تلویزیون 
این دوستان  نباشد هیچ چیز نیست، حال 
را  تلویزیون  و  رادیو  توقعی  هیچ  بدون 
به  آنها  از  تقدیری هم  می گردانند و هیچ 
افتتاح تاالر  عمل نمی آید. در این شرایط 
آقای  که  است  خوبی  بسیار  کار  دهلوی 
بنیاد فرهنگی  افضلی، مدیر عامل  مهدی 
و هنری آن را عملیاتی کردند که شخصا 
به خاطر این اقدام از ایشان تشکر می کنم.

قاسم رفعتی همچنین درباره اقدامات 

بنیاد رودکی در راستای حمایت از موسیقی 
ارکسترال و مجلسی بیان کرد: واقعیت این 
است که خیلی کار دارد تا ما به آنجا برسیم 
که موسیقی هنری ما در جایگاه درست خود 
طور  به  می کنم  حس  چراکه  گیرد.  قرار 
کل دولت عالقه ای به برنامه هایی به این 
این  ما  اکنون  کلی  گرفتاری  ندارد.  شکل 
است که نمی دانیم حرفه ما درست است یا 
غلط. هنوز در این موضوع گیر کرده ایم. به 

عنوان مثال شاهدیم که تلویزیون همچنان 
سازها را نشان نمی دهد. در نتیجه ابتدا باید 
این مشکالت موسیقی حل شود تا به این 
صورت نوازنده، آهنگساز، خواننده بر اساس 
تخصصی که دارند سرجای خود قرار بگیرند 
از آن برنامه هایی در جهت اعتالی  و بعد 

هرچه بیشتر موسیقی انجام شود.
که  اقداماتی  و  حمایت ها  درباره  وی 
تاکنون انجام شده نیز گفت: کارهایی انجام 
شده که خوب است اما بیشتر این صحبت ها 
به مرحله عملیاتی نمی رسد. مثل این است 
به  می کند  گریه  فرزندتان  وقتی  شما  که 
فراموش  را  آن  بعد  اما  می دهید،  قولی  او 
می شود  انجام  هم  کارهایی  البته  می کنید. 
نمی تواند  که  هست  مهمی  کارهای  اما 
هنوز  بگویم  باید  نهایت  در  شود.  عملیاتی 
حرفه موسیقی با مشکالتی مواجه است که 
ابتدا باید آنها حل شود. امیدوارم روزی برسد 
که همه چیز سر جای خود باشد و مملکت 

حال خوبی داشته باشد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده
در ماه هاي اخیر سپردن سکان نظارت 
عمال  و  ساترا  به  خانگي  نمایش  شبکه  بر 
ورود صداوسیما به بحث مجوز و ممیزي هاي 
سریال ها و برنامه هاي شبکه نمایش خانگي 
به شدت از سوي اهالي هنر، صاحبان پلتفرم ها 
گرفت.  قرار  انتقاد  مورد  مخاطبان  حتي  و 
درواقع از همان ابتدا پیدا بود که اگر سکان 
نظارت بر شبکه خانگي به دست صداوسیما 
شود،  سپرده  آن  به  وابسته  مجموعه هاي  و 
چیزي جز سانسور و ممیزي ها و درنهایت از 
بین بردن مخاطبان صداوسیما در بر نخواهد 
داشت. درواقع صداوسیما بار دیگر با تصمیمي 
شبکه  سریال هاي  قراردادن  هدف  و  اشتباه 
نمایش خانگي این تجسم و تفکر را داشت تا 
شاید مخاطب بار دیگر به سمت سریال هاي 
بي کیفیت تلویزیون بازگردد ولي بازهم مدیران 
کار  روي  با  حاال  کردند.  اشتباه  ملي  رسانه 
وزیر  تغییر  همینطور  و  جدید  دولت  آمدن 
ارشاد و ریاست سازمان سینمایي، حاال به نظر 
مي رسد که وزارت ارشاد در صدد است تا بار 
دیگر سکان نظرات بر شبکه نمایش خانگي را 

به دست بگیرد.
روز گذشته محمد خزاعي )رئیس سازمان 
سینمایي( در این زمینه اعالم کرد که مصوبه 
به  پلتفرم ها  و  خانگی  نمایش های  واگذاری 
سازمان صداوسیما نیازمند بازنگری و در حال 
مراجع  و  مجاری  طریق  از  موضوع  حاضر، 
محمد  است.  پیگیری  حال  در  ذی صالح 
خزاعی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و رئیس سازمان سینمایی با اعالم این مطلب 
افزود: با این مصوبه با توجه به تکنولوژی های 
پیشرفته و همچنین، بستر وی او دی ها و توسعه 
اجرایی،  بازوی  مهمترین  مجازی،  فضاهای 
این  در  و هدایتی سازمان سینمایی  نظارتی 

عرصه سلب شده است.
رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان 
رسانه  عنوان  به  وسیما  صدا  سازمان  اینکه 
ملی وظایف خطیری دارد افزود: رسانه ملی 
ماموریت های گسترده ای دارد و نیاز دارد به 
فکر ایجاد بسترهایی برای توسعه، پویایی و 
ارتقای گستره مخاطبانش باشد. با بازنگری 
این مصوبه مسئولیت نمایش خانگی که به 
مسئولیت های تلویزیون اضافه شده به جای 
اصلی ش بر می گردد. جایگاه نظارتی و شأن 
سازمان  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
چند  تجربه  البته  شود.  حفظ  باید  سینمایی 
ساله هم نشان داده است عالوه بر نارضایتی 
سینماگران و صنوف، تناقضات و چندگانگی در 
نظارت های کیفی و محتوایی تولیدات این حوزه 

ایجاد شده است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
اشاره به پیگیری جدی شخص وزیر و سازمان 
سینمایی در رابطه با موضوع پلتفرم ها تصریح 
کرد: این مطالبه جامعه سینمایی کشور است. 
در حال پیمودن مسیرها و برگزاری جلسات 
با مراکز ذیربط هستیم و امیدواریم در مراکز 
قانونی تصمیم گیری این کار به جریان بیفتد. 

خانگی  نمایش  موضوع  گفته وی،  به 
و پلتفرم ها به تصمیم های جدید نیاز دارد و 

جامعه سینمایی امیدوار شده با نگاه ریاست 
احترام  و  تعامل  و  سازمان صداوسیما  جدید 
آقای جبلی برای سینماگران و هنرمندان، این 
مطالبه محقق می شود. محمد خزاعی با بیان 
اینکه تولیدات پلتفرم ها و شبکه نمایش خانگی 
مخاطبان بسیاری را به سمت تولیدات داخلی 
سوق داده است، اضافه کرد: رونق و پویایی 
شبکه نمایش خانگی و وی او دی ها می تواند 
ضمن ایجاد امید و نشاط اجتماعی، به امنیت 

شغلی و معیشتی اهالی سینما منجر شود.
رئیس سازمان سینمایی با نقد وضعیت 
فعلی تصریح کرد: معتقدیم باید صفر تا صد 
جریان وی او دی ها به ارشاد برگردد. ماموریت 
ساترا، اساسا، با سایر ماموریت های سازمان 
صدا و سیما مغایرت دارد. ماموریت های بزرگ 
این  تا  می شود  باعث  صداوسیما،  متعدد  و 
ماموریت مضاعف به درستی پیگیری نشود 
و تناقضات نظارتی صدا و سیما در پلتفرم ها 
است. ضمن  موضوع  این  گواه  تلویزیون  و 
این  در  می خواهد  حالی  در  تلویزیون  اینکه 
زمینه نظارت و سیاست گذاری کند که خودش 
یکی از رقبای این پلتفرم هاست و به خاطر 
این رقابت و تضاد منافعی که دارد نمی تواند 
کار ارزیابی، نظارت و ارزشیابی محتوایی این 
بخش را بر عهده داشته باشد. معتقدیم مصوبه  

مجلس در این زمینه نیازمند بازنگری و اصالح 
است. از نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون 
فرهنگی انتظار داریم به بررسی و بازنگری این 
موضوع بپردازند و نظارت بر شبکه های نمایش 
خانگی را به وزارت ارشاد بازگردانند. بسیاری از 
هنرمندان، صنوف و جامعه سینمایی نسبت به 
ورود صداوسیما در این حوزه انتقاد دارند و این 
توقع را دارند از طریق مجاری قانونی و در بستر 
تعامل و گفتگوهای سازنده این موضوع مورد 
بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه گفتگوهایی 
جدی در سطح وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و برخی مسئوالن و متولیان ارشد در 
حال انجام است که امیدواریم با حسن نظر و 
درایت ریاست محترم سازمان صدا و سیما این 

معضل هر چه زودتر حل و فصل شود.
محمد خزاعی  با بیان اینکه با این اقدام به 
دلیل نزدیکی مخاطبان سینما و پلتفرم ها ضمن 
کمک به گسترش و تشویق تولیدکنندگان و 
سینماگران، شرایط مناسب برای چرخه کامل 
تولید و پخش و توزیع و ایجاد فرصت های 
جدید بهتر شکل می گیرد خاطرنشان ساخت: 
نزدیکی سامانه های فروش و سازمان تولید و 
پخش این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی باعث بالندگی و پویایی و همراهی 
بیش تر آن ها می شود و برای ارتقای محتوای 
محصوالت و بهره گیری از این ظرفیت در 
جهت تقویت فرهنگ عمومی ضمن اعمال 
نظارت های دقیق تر باید جلوی تولید آثار نازل، 

سطحی و مبتذل گرفته شود.
وی ضمن قدردانی و تمجید از پیگیری ها 
و تالش های وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
حسن نظر ریاست سازمان صدا و سیما اظهار 
امیدواری کرد با بازنگری در این مصوبه هرچه 
به  پلتفرم ها  زودتر  شبکه نمایش خانگی و 

سازمان سینمایی برگردد.

بازگشت نظارت بر شبکه خانگي به وزارت ارشاد...

محمد خزاعي: صداوسیما چون رقیب شبکه خانگي است
نمي تواند نظارت اصولي روي آن داشته باشد

۲۰۰۰۰9۳498۰۰۰۱۱۱ شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای ۳4۱6897۲۲7 مناقصه شماره 98/۰۵8  شماره مناقصه و تقاضا

FIIR FIGHTING PORTABLE WATER MONITOR  موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم
درخواستی

76۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین 
شماره ۱۲۳4۰۲/ت۵۰6۵9 ه مورخ 94/۰9/۲۲ هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

۱۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ برآوردي مناقصه

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

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

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق 
سامانه ستاد ارسال می گردد.

 آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/
 مالی در سامانه ستاد

 استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- فاز های ۱۵ و ۱6- ساختمان امور
کاال-اداره خرید پاالیشگاه ششم آدرس مناقصه گزار

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله ای

نوبت دوم
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة 

عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

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

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های  44-36-۰773۱3۱8335 تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

شناسه آگهی:۱۲۱6۲3۰

شرکت نفت مناطق مرکزي ایران 
شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق  

فراخوان ارزیابی کیفی  برای مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 )نوبت اول(

۱- شماره فراخوان : 4۰۰۰۱۲3۱
۲- موضوع فراخوان : خط کشی وآسفالت جاده های منطقه خانگیران،اجرای میدان وآسفالت سه راهی چاه ۲7و آسفالت مرکزاندازه گیری

3- محل و مدت انجام کار :  استان خراسان رضوی ، خانگیران ) توابع شهرستان سرخس، استان خراسان رضوي (، به مدت 6 ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره  برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان مهندس ، نبش مهندس 6 ، پالک ۱8 .

5- شرایط مناقصه گر : 
5-۱- دارابودن شخصیت حقوقي، کد اقتصادي و شناسه ملي .

5-۲- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار: حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-5- توانایي تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ7.۰58.38۰.۰۰۰   ریال ) و یا واریز وجه نقد ( .

6- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت عدم 
عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی با 

شماره ۲۰۰۰۰۹۲۲58۰۰۰۱۲3 در سامانه ستاد ایران درج شده است. 
7-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

8- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  3۲3   و 37۰473۱۹ -۰5۱ تماس حاصل نمایند . اطالعات مناقصه مذکور در پایگاه اطالع رسانی 
مناقصات با شماره   53۰۹۹665   ثبت شده است.

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق
شناسه آگهی :۱۲۱675۹

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کرمان 
آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي توام با ارزیابي کیفي به صورت فشرده  

کد فراخوان ۲۰۰۰۰۹۱۹۹۰۰۰۰۰۱7 سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( 
نوبت اول

مناقصه گزار : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران - منطقه کرمان 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي ایران/ منطقه کرمان درنظر دارد پیمان مشروح ذیل را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir   انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاء الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اطالعات تماس سامانه ستاد 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : ۱456 / دفتر ثبت نام : 88۹6۹737 و 85۱۹3768 مي باشد . لذا از متقاضیان شرکت د رمناقصه دعوت بعمل میاید جهت دریافت اسناد مناقصه 

با درنظر داشتن مدارک مندرج در ذیل ، به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مراجعه نمایند. 

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مبلغ تضمین فرایند ارجاع 
کار )ریال( 

د  سنا ا فت  یا ر د مهلت 
مناقصه از سامانه ستاد

در  پاکات  بارگزاري  تاریخ 
ارسال  ستاد)مهلت  سامانه 

پیشنهاد(

زمان جلسه
 توجیهي

تاریخ بازگشایي اولیه 
پاکات ارزیابي کیفي

یي  گشا ز با ن  ما ز
پاکات 

الف و ج

واگذاري  تجدیدمناقصه 
ري  ستیجا ا خودروهاي 

منطقه و نواحي تابعه   
7۱/5۹6/6۲۲/44۹3/57۹/83۱/۱۲۲

از تاریخ 
چاپ آگهي ۱4۰۰/8/۱5 تا 

تاریخ ۱4۰۰/8/۱۹  
۱4۰۰/8/۲۹

 ۱4۰۰ /8 /۲4
ت  جلسا لن  سا

منطقه 
ساعت۱۰ 

 ۱4۰۰/8/3۰
ساعت 8 

۱4۰۰/8/3۰  ساعت 
۱3:3۰

ضمانت نامه معتبر بانکي یا واریز نقدي مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به شماره حساب ۹۲۰۰۰55۲۱۲ بانک ملت و شناسه 55۲8۱ شرکت ملي پخش فراورد هاي نفتي منطقه کرماننوع تضمین

کرمان چهارراه خواجو جنب زمین ورزشي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کرمان تلفن 3۲53۱۱۹۱ - ۰34 محل گشایش پیشنهادها

مدارک  و  عمومي  شرایط 
شرکت  براي  نیاز  مورد 

در مناقصه

دارا بودن و ارائه گواهي تائید  صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ، کار و  رفاه  امور اجتماعي  )شرکتهایي حق حضور در مناقصه را دارند که داراي رتبه بندي طرح طبقه بندي 
مشاغل کارگري مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي در موضوع مناقصه و پیمان )حسب مورد ( باشند(/دارا بودن و ارائه گواهینامه  صالحیت ایمني معتبر  از اداره کل 
تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعي/ارائه تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت ، تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت، تصویر آگهي تاسیس شرکت 
، گواهي آخرین تغییرات در روزنامه رسمي ،  سوابق شغلي و تحصیلي مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره ، گواهي صاحبان امضاء مجاز شرکت و مشخصات هویتي شرکت ) گواهي 
کد اقتصادي و شناسه ملي ( ، ارائه اسناد مبني بر ارتباط موضوع مناقصه با اساسنامه شرکت ، ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات و عوارض ارزش افزوده/عدم وجود سوء 
عملکرد در پیمانهاي سنوات گذشته/عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکتها ) در صورت قرارداشتن در لیست شرکتهاي ممنوع المعامله ، سپرده شرکت در مناقصه به نفع 
مناقصه گزار ضبط خواهد گردید (/احراز امتیاز  قابل قبول بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي ، ایمني و زیست محیطي ) HSE(/ احراز امتیاز  قابل قبول بر اساس 
معیارهاي ارزیابي توانمندي مالي مناقصه گران /  ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده )سال ۹8 ؛ ترجیحًا سال ۹۹ ( / کلیه مدارک و مستندات مهمور و مي بایست به تائید مدیر 
عامل شرکت رسیده باشند./مسئولیت صحت مستندات ارائه شده برعهده متقاضي شرکت در مناقصه بوده و در هرمرحله از مناقصه و فرآیند پس از آن جهت عقد قرارداد ؛ صحت 
آنها براي شرکت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و ضمانت نامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد. / تکمیل فرم هاي استعالم ارزیابي کیفي و الصاق نمودن کلیه مستندات مرتبط 
در سامانه ستاد / برنده مناقصه مکلف به ارائه اصل یاکپي برابر با اصل مستندات بارگزاري شده مي باشد و در صورت هرگونه تناقض برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

نوبت اول آگهي روز شنبه مورخ ۱4۰۰/8/۱5 و نوبت دوم آگهي روز یک شنبه ۱4۰۰/8/۱6  تاریخ چاپ آگهي

توضیحات 

کلیه مدارک شرایط عمومي  در سامانه به همراه فرمهاي ارزیابي کیفي بارگزاري گردد. 
از بارگزاري  مدارک تکراري و غیرمرتبط با موضوع مناقصه در سامانه ستاد خودداري گردد 

تمامي صفحات داخل فایلهاي بارگزاري شده در سامانه ستاد پشت سرهم و به ترتیب شماره گذاري گردد.
مناقصه با هر تعداد شرکت کننده بازگشایي مي گردد.

آگهي هاي فوق قابل مشاهده در سایت هاي  : 
http://Monaghese.niopdc.ir               http://IETS.MPORG.ir              http://Kerman.niopdc.ir

روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کرمان
شناسه آگهی :۱۲۱6۹۲3  


