
خبر دلگرم کننده وزیر اقتصاد:

دغدغهتامینمالیفعاالناقتصادیبرطرفمیشود

حوزه  در  ایران  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
کرونا، قدرت واقعی خودش را نشان داد و قدرت 
واقعی هر کشور، به مردم آن است، گفت: حماسه 
های جامعه پزشکی فقط محدود به دوران دفاع مقدس نیست 
اللهی در مراسم  بلکه استمرار و ادامه دارد.دکتر بهرام عین 
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم مستند سلیمان سالمت که 

در  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  کرمان  فرهنگیان  دانشگاه  در 
رزمندگان،  با  همراه  پزشکی  نیروهای  مقدس،  دفاع  دوران 
ها  تکنولوژی  زمان،  آن  در  اما  ساختند  را  پرشکوهی  تاریخ 
به اندازه امروز وجود نداشت و خیلی از این خدمات ارزشمند، 
ثبت و ضبط نشد و متاسفانه در هنر هم خیلی تبلور پیدا نکرد.
صفحه 2

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران؛

زندگی ادامه دارد، با طالق ُمهر »باطل شد« 
روی زندگی  نزنید!

زندگی ادامه دارد
مدیریت  مرکز  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
حوزه های علمیه خواهران گفت: من با ازدواج های 
به هنگام موافق هستم و با ازدواج زودهنگام موافق 
نیستم، چراکه افرادی که به هنگام ازدواج می کنند 
اجتماعی  بلوغ  دارای  جنسی،  بلوغ  و  عقلی  بلوغ  بر  عالوه 
مرکز  تبلیغی  فرهنگی  معاون  ظهیری«  »معصومه  هستند. 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران درباره برخی اخبار منتشر 
شده در خصوص افزایش آمار طالق در میان طلبه ها گفت: ما 
در قم آمار 2۸ استان به اضافه ۳ استانی که زیر نظر خراسان 
فعالیت می کنند را از مرکز خدمات دریافت می کنیم. آمارهای 
دریافتی گواه بر این است که در آن استان آمار طالق در بین 
خانواده  های طالب افزایش داشته باشد. حتی استان هایی که 
فراوانی طالق دارند ما چنین آماری نداریم. بنابراین این آمار 
اعالم شده شاید به نسبت موقعیتی باشد که مصاحبه شونده 

در آن مطلب احصاء کرده است.
صفحه 2

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه: 

فوالد مبارکه موفق به دریافت تندیس زرین 
جشنواره ملی صنعت سالمت محور شد 

4
مهاجرت نخبگان، نتیجه ناکارآمدی  و سیاست های غلط است

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1920- یکشنبه 12  دی 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
خسرو خسروشاهي: 

دوبله در حال 
حاضر ماشیني شده 

است!

6ورزش
بیگ زاده: مجیدی 

باید به پیشکسوتان 
احترام بگذارد

نک 1با

هنر  عرصه  ماندگار  صداهاي  از  يكي  تولد  گذشته  هفته 
کشورمان بود. هنرمندی که صدايش بر روي آلن دلون، نقش 
بست و به گفته خودش در حدود ۴۰ فیلم، به جای اين بازيگر 

صحبت کرده است. 

هاشم بیگ زاده مربی تیم ويستاتوربین در خصوص عملكرد 
اظهار  برتر  لیگ  دوازدهم  هفته  در  فوالد  مقابل  استقالل 
داشت: به نظر من استقالل در اين بازی نتوانست زياد ايجاد 
موقعیت کند حتی فوالد با جواد نكونام می توانست در اين 

بازی به پیروزی برسد.

تفاهم نامه همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل 
از جمله بانک صادرات ايران با موضوع تامین مالی زنجیره ای تولید با 
حضور علی صالح آبادی ريیس کل بانک مرکزی، سیدرضا فاطمی امین وزير 
صمت، احسان خاندوزی وزير امور اقتصادی و دارايی و علی آقامحمدی 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسید.

تفاهم نامه تامین مالی 
زنجیره ای بنگاه های 

اقتصادی امضا شد

کرونا واقعیت کشورها را روشن کرد الزام تمام بانک ها به رعایت نرخ های مصوب سود 
شورای پول و اعتبار

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار 
داشت: نرخ سود منطقی باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد 
که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار باال است 

اما نرخ سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد.
صفحه ۳

اسالمی  شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
با بیان اینکه ارز ۴2۰۰ هیچ نقشی در رونق سفره های 
مردم نداشت، گفت: به رغم اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی به 
واردات کاالهای اساسی،   قیمت این کاالها در ماههای اخیر افزایش 
یافته است. علیرضا پاک فطرت درباره حذف ارز ۴2۰۰ تومانی، گفت: 
ارز ترجیحی یا ارز ۴2۰۰ و یارانه ارزی تا امروز هیچ نقشی در سفره 
مردم نداشته است. متاسفانه در ماههای اخیر شاهد این مشکل بوده ایم 

که تورم کاالهای اساسی و خوراکی ها بیشتر از تورم در کاالهای 
دیگر بوده است.نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم با بیان اینکه 
یارانه ارزی عمال به جیب دالالن رفته است، افزود: برخی با تاسیس 
شرکت خصوصی برای واردات کاالهای اساسی ارز ۴2۰۰ دریافت 
ارز  با  را  یا کاالها  بازار می فروشند و  ارز را در  این  یا  اما  می کنند. 
۴2۰۰ وارد کرده و با نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی به فروش می رسانند.
صفحه 2

یارانه ارزی هیچ نقشی در سفره مردم نداشته است 
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وزارت  همــکاری  تفاهم نامــه 
ــت  ــارت و هف ــدن و تج ــت، مع صنع
بانــک عامــل از جملــه بانک صــادرات 
ایــران بــا موضــوع تامیــن مالــی 
ــی  ــور عل ــا حض ــد ب ــره ای تولی زنجی
بانــک  کل  رییــس  صالح آبــادی 
فاطمی امیــن  ســیدرضا  مرکــزی، 
وزیــر صمــت، احســان خانــدوزی 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و علی 
آقامحمــدی عضــو مجمــع تشــخیص 

ــید. ــا رس ــه امض ــام ب ــت نظ مصلح
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــل از  ــه نق ــران ب ــادرات ای ــک ص بان
پایــگاه اطالع رســانی بانــک مرکــزی، 
تفاهم نامــه همــکاری وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت و هفت بانــک عامل 
صــادرات ایــران، ملــی، ملــت، تجارت، 
صنعــت و معدن، پارســیان و مســکن با 
موضــوع تامیــن مالی زنجیــره ای تولید 
ــه  تمام شــده  ــا هــدف کاهــش هزین ب
ــی  ــن مال ــریع در تامی ــول، تس محص
اقتصــادی،  و  تولیــدی  بنگاه هــای 
کاهــش انحــراف منابــع و بــاال بــردن 
شــفافیت و کارآیــی تخصیــص منابــع 
مالــی طــی نشســتی بــا حضــور عضــو 
ــام،  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــارت و  ــدن و تج ــت ، مع وزرای صنع
ــس  ــی و رئی ــادی و دارای ــور اقتص ام

کل بانــک مرکــزی امضــا شــد.
ــزی در  ــک مرک ــس کل بان ریی
ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه موضــوع 
ــن  ــی تری ــد از اصل ــی تولی ــن مال تامی

بانکــی اســت  اولویت هــای نظــام 
گفــت: بــا اجرایــی شــدن طــرح 
تامیــن  مالــی زنجیــره  تولیــد  نیــاز به 
ــر می شــود  و  نقدینگــی واحدهــا کمت
در نتیجــه آن فشــار بــر سیســتم بانکی 
کاهــش خواهــد یافــت و شــاهد بهبود 

ــود. ــم ب ــا خواهی ــه بانک ه ترازنام
صالح آبــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
در ایــن طــرح بــه جــای تمرکــز صرف 
بــر نقدینگــی بــر ابزارهــای اعتبــاری 
ــت: سیاســت  ــد شــد، گف ــه خواه تکی
مهــم ایــن اســت کــه از انحــراف 
منابــع بانکــی در بازارهــای غیرتولیدی 
ــت  ــری و هدای ــه جلوگی ــفته بازان و س

اعتبــاری در تولیــد محقــق شــود.
رییــس کل بانــک مرکــزی از 
دیگــر ویژگی هــای ایــن طــرح را 
نظــارت بــر مصرف تســهیالت اعطایی 
بــه شــبکه تولیــد خوانــد و گفــت: بــر 
اســاس مکانیــزم طراحــی شــده صدور 
فاکتــور از یــک ســامانه واحــد انجــام 
می شــود در نتیجــه شــفافیت و نظارت 
بــر مصــرف تســهیالت و اعتبــارات  در 
ــر و  ــترده ت ــدی گس ــای تولی بنگاه ه

نظامنــد خواهــد شــد.
رییــس شــورای پــول و اعتبــار در 
ادامــه  مزیــت ایــن طــرح را در کاهش 
مطالبــات غیرجــاری بانک ها برشــمرد 
و گفــت: در بحــث مطالبــات غیرجاری 
قطعــا بــه دلیــل نظامنــد شــدن اعطای 
تســهیالت و رصــد آن شــاهد کاهــش 
ــر جــاری در  ــات غی بدهی هــا و مطالب

ــن  ــود ضم ــم ب ــی خواهی ــبکه بانک ش
ــول  ــده محص ــام ش ــه تم ــه هزین آنک
بــا اجرایــی شــدن طــرح تامیــن مالــی 

ــد. ــره ای کاهــش می یاب زنجی
صالح آبــادی کار مشــترک بانــک 
مرکــزی، بانک هــا و وزارت خانه هــای 
صنعــت، معــدن و تجــارت و امــور 
اقتصــادی و دارایــی را بســیار مطلــوب 

امــروز  از  و گفــت:  ارزیابــی کــرد 
هفــت  در  آزمایشــی  صــورت  بــه 
معــدن،  و  صنعــت  عامــل  بانــک 
تجــارت،  ملــت،  ملــی،  صــادرات، 
پارســیان و مســکن با همــکاری وزرات 
ــره  ــارت  زنجی ــدن و تج ــت، مع صنع
تامیــن مالــی تولیــد در حوزه هــای  
ــوازم  ــاختمان، ل ــودرو، س ــزات، خ فل

خانگــی، صنایــع غذایــی، محصــوالت 
پتروشــیمی، ماشــین آالت و تجهیــزات 
فعــال خواهــد شــد و ســپس بــه مــرور 
بــه صنایــع دیگــر نیــز تعمیــم خواهــد 

ــت. یاف

کار مشــترک حاصــل هماهنگــی 
تیــم اقتصــادی اســت

ــر صنعــت،  ــه جلســه وزی در ادام
معــدن و تجــارت  بــا تشــکر از بانــک 
مرکــزی و بانــک هــای عامــل در کار 
مشــترک بــه منظــور کمــک بــه تولید 
گفــت: امروز شــاهد یک کار مشــترک 
ــی   ــن مثال ــتیم و ای ــگ هس و هماهن
ــی  ــرای هماهنگ ــی ب ــب و عین مناس

تیــم اقتصــادی اســت .
فاطمی امیــن بــا بیــان اینکــه 
بــا اجرایــی شــدن ایــن طــرح ضمــن 
تولیدکننــدگان  دسترســی  تســهیل 
ــن  ــراف ای ــی از انح ــع بانک ــه مناب ب
ــد  ــل می آی ــه عم ــت ب ــع ممانع مناب
گفــت: بازگشــت پذیری تســهیالت بــه 
بانک هــا و حــذف فاکتورهــای صــوری 
ــدگان در  و دسترســی ســهل تولیدکنن
ویژگی هــای  از  اعتبــارات  دریافــت 

ــن طــرح اســت. مهــم ای
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن طــرح  امروز 

ــه  ــل ب ــک عام ــت بان ــور هف ــا حض ب
صــورت آزمایشــی انجــام مــی شــود 
ــره  ــی زنجی ــن مال گفــت: طــرح  تامی
ای کمــک موثــری بــرای نظــام بانکی 
در مدیریــت و هدایــت اعتبــاری اســت 
ــدی  ــای تولی ــز واحده ــل نی و در مقاب
ــره ای  ــان تر و زنجی ــورت آس ــه ص ب
اعتبــارت الزم را بــرای فعالیــت خــود 

دریافــت خواهنــد کــرد.
فاطمــی امیــن بــا بیــان اینکــه با 
ایــن طــرح شــاهد حــذف فاکتورهــای 
صــوری در اعطای تســهیالت خواهیم 
بــود تاکیــد کــرد: زیــر ســاخت هــای 
ــا  ــع تجــارت مبن الزم در ســامانه جام
عمــل قــرار مــی گیــرد و تامیــن مالــی 
زنجیــره ای در ایــن بســتر انجــام 

خواهــد گرفــت.
بــه گفتــه وزیــر صنعــت، معــدن 
ــن  ــه تامی و تجــارت اجــرای تفاهم نام
مالــی زنجیــره ای باعــث افزایــش 
۳۰ درصــدی دسترســی بنگاه هــای 
ــد  ــی خواه ــع مال ــه مناب ــادی ب اقتص

شــد.

تامیــن مالــی زنجیــره ای حلقــه 
مقاومــت در برابــر تحریــم هاســت

در آییــن امضــای تفاهم نامــه، 
ــا  ــی ب ــاد و  دارای ــور اقتص ــر ام وزی

ــزی  ــک مرک ــکاری  بان تشــکر از هم
و وزرات صمــت ایــن کار مشــترک  
ــا  ــن بانک ه ــی بی ــه هم افزای را نمون
ــارت  ــدن و تج ــت، مع و وزارت صنع
ایــن  امیدواریــم  گفــت:  و  خوانــد 
حلقــه ای  همکاری هــا  و  اقدامــات 
بــرای زنجیــره مقاومــت در برابــر 
ــدگان در  ــرای تولیدکنن ــا و ب تحریم ه
شــرایط کنونــی اقتصــادی کــه تحــت 
فشــار تحریم هــای ظالمانــه اســت 

ــد. ــد باش ــی مفی کمک

ــی  ــن مال ــدوزی تامی ــر خان دکت
زنجیــره تولیــد را منتــج بــه ارزان 
ــامانه مند  ــد و س ــه تولی ــردن هزین ک
بــه  عتبــارت  ا اعطــای  کــردن 
اقتصــادی  و  تولیــدی  بنگاه هــای 
ــی در  ــن هم افزای ــت: ای ــد و گف خوان
مســیر تولیــد ســال های طوالنــی 
ــرح  ــی مط ــه اصل ــوان دغدغ ــه عن ب
می شــد و در گزارش هــای ارزیابــی 
موانــع کســب و کار در صــدر ســه 

ــت. ــرار داش ــی ق ــت اصل اولوی
ــه  ــات ن ــن اقدام ــزود: ای وی اف
تنهــا بــه تولیــد کمــک شــایانی 
خواهــد کــرد بلکــه موجــب انســجام و 
ــاری  ــای اعتب ــدن اعط ــد ش ضابطه من
ــدی  ــای تولی ــهیالت در واحده و تس
خواهــد شــد و بــر ایــن اســاس صــف 
و تقاضاهــای صــوری بــرای دریافــت 
ــت و  ــد رف ــن خواه ــهیالت از بی تس
ــار  ــن اعتب ــا کمتری ــدام ب ــن اق ــا ای ب
بیشــترین پوشــش را در بحــث اعطای 
تســهیالت در تولیــد را شــاهد خواهیــم 
ــی از  ــاد و دارای ــور اقتص ــر ام بود.وزی
ــرح را  ــن ط ــم  ای ــای مه ــی ه ویژگ
تحــول ســاختاری خوانــد و گفــت: 
امیدواریــم ایــن هم افزایــی تعمیــم 
و تــداوم یابــد و همچــون گذشــته 
شــاهد پیشــتیبانی تولید توســط شــبکه 

ــیم. ــی باش بانک

هدایــت  در  بــزرگ  تحــول 
اعتبــاری تولیــد محقــق می شــود
در ایــن جلســه عضــو تشــخیص 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــام نی ــت نظ مصلح
ــول  ــی در تح ــروز روز بزرگ ــه ام اینک
اعتبــاری  هدایــت  جهت گیــری  و 
در تولیــد اســت، گفــت:  مدت هــا 
ــد  ــئله بودن ــن مس ــر ای ــا درگی بانک ه
کــه خوشــبختانه بــا  تالش هــای 
بانــک مرکــزی  و ایجــاد اداره تامیــن 

مالــی زنجیــره تولیــد گام هــای اولیه و 
اساســی در ایــن زمینــه برداشــته شــد.

ــوص  ــدی در خص ــی آقامحم عل
ــک نرخــی شــدن ارز گفــت: یکــی  ت
بودجــه  ویژگی هــای  مهمتریــن  از 
ــدن ارز  ــی ش ــده، تک نرخ ــال آین س
اســت کــه به توســعه صــادرات کشــور 
الیحــه  طبــق  و  می کنــد  کمــک 
مالحظــات  آینــده،  ســال  بودجــه 
عجیــب و غریــب در مباحــث ارزی 
ــد  ــران می توان ــود و ای ــته می ش برداش
کانــون و قطــب )هــاب( تجــاری 

ــود. ــه ش منطق
امیــدواری  ابــراز  آقامحمــدی 
کــرد منابــع ســرگردان بــه نــام تولیــد 
ــمت  ــه س ــع ب ــیم و مناب ــته باش نداش
تولیــد هدایــت شــود و بــه دریافــت وام 
بــه ســبک گرفتــن پــول خاتمــه دهیم.

رییــس گــروه اقتصــادی معاونــت 
ــر معظــم انقــالب  ــر رهب بررســی دفت
گفــت: ایــن موضــوع بــه حــوزه ارزی 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــم یاب ــد تعمی ــز بای نی
ــذای  ــع غ ــرکت های صنای ــه ش نمون
کنسرســیومی بــرای صادرات تشــکیل 
ــن  ــی را بی ــای جهان ــد، بازاره داده ان
خودشــان تقســیم کــرده و بــه صــورت 
ــرزی روی  ــت فرام ــه کش ــترک ب مش
ــا  ــای ارزی آنه ــه درآمده ــد ک آورده ان

ــود. ــد ش ــد نظام من ــز بای نی
وی بــر اهمیــت بــورس در ایــن 
ــه داد:  ــرد و ادام ــد ک ــز تاکی ــوزه نی ح
ــد ایــن عملیــات بتوانیــم  ــد در رون بای
بــورس را تقویــت کنیــم و اتفاقــا 
بســیاری از مشــکالت شــرکت های 
ــت و از  ــوزه اس ــن ح ــی در همی بورس
ایــن پــس بایــد بــه شــرکت های 

ــود. ــهیالت داده ش ــی تس بورس
بســیاری  افــزود:  آقامحمــدی 
ایــن  بــه  بانک هــا  مشــکالت  از 
ــن  ــش تامی ــه در بخ ــت ک ــل اس دلی
بــه  را  زمینــی  شــرکت ها،  مالــی 
عنــوان وثیقــه در اختیــار بانک هــا 
قــرار می دهنــد و در واقــع زمیــن 
ســوخته ای را بــا قیمــت بــاال بــه 
ــرد:  ــند.وی تصریح ک ــک می فروش بان
بایــد شــرکت های بورســی در جریــان 
تامیــن مالــی زنجیــره ای قــرار بگیرنــد 
تــا ســهام وثیــق باشــد و از ایــن 
طریــق فقــط بــه شــرکت های بورســی 
تســهیالت داده می شــود و بخشــی از 
ــرف  ــرکت ها برط ــن ش ــکالت ای مش

ــد. ــد ش خواه

با حضور بانک صادرات ایران و با هدف نظام مند شدن اعطای اعتبارات به تولید؛

تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای بنگاه های اقتصادی امضا شد

صفحه ۳
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نماینده شیراز:
یارانهارزیهیچنقشیدرسفرهمردمنداشتهاست

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ارز ۴2۰۰ هیچ 
نقشی در رونق سفره های مردم نداشت، گفت: به رغم اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی 
به واردات کاالهای اساسی،   قیمت این کاالها در ماههای اخیر افزایش یافته است.

علیرضا پاک فطرت درباره حذف ارز ۴2۰۰ تومانی، گفت: ارز ترجیحی یا 
ارز ۴2۰۰ و یارانه ارزی تا امروز هیچ نقشی در سفره مردم نداشته است. متاسفانه 
در ماههای اخیر شاهد این مشکل بوده ایم که تورم کاالهای اساسی و خوراکی ها 

بیشتر از تورم در کاالهای دیگر بوده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم با بیان اینکه یارانه ارزی عمال به 
جیب دالالن رفته است، افزود: برخی با تاسیس شرکت خصوصی برای واردات 
کاالهای اساسی ارز ۴2۰۰ دریافت می کنند. اما یا این ارز را در بازار می فروشند و یا 
کاالها را با ارز ۴2۰۰ وارد کرده و با نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی به فروش می رسانند.
پاک فطرت با تاکید بر اینکه باید ارز تک نرخی شود، یادآور شد: دولت باید 

به جای یارانه ارزی امکانات خاصی را در اختیار اقشار محروم قرار دهد.
نقدی  یارانه  یارانه کاالیی، گفت:  و  نقدی  یارانه  با  اعالم مخالفت  با  وی 
موجب افزایش تورم شده و یارانه کاالیی هم حیف و میل می شود. دولت باید 
حمل و نقل، آموزش و خدمات بهداشتی رایگان در اختیار اقشار محروم قرار دهد 

و به این وسیله از این اقشار حمایت کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: یارانه نقدی 
موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود و با افزایش تورم عماًل مشکالت معیشتی 

مردم حل نخواهد شد.
پاک فطرت ادامه داد: دولت باید برنامه ریزی دقیقی برای منابع حاصل از 
حذف ارز ۴2۰۰ داشته باشد، به گونه ای که درآمدهای حاصل از حذف این رانت 
صرف تقویت زیر ساخت ها و حمایت از اقشار محروم شود. متاسفانه دولت های 
گذشته درآمدهای حاصل از واقعی کردن قیمت ها در بخش های مختلف بودجه را 

صرف بودجه جاری و پرداخت حقوق و مزایا کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد؛
ارفاقاتیجدیددربازنگریقانوننظاموظیفهعمومی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت قانون نظام وظیفه پس از اصالح 
قطعًا به نفع سربازان غایب نیست.

سید علی آقازاده دافساری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت که قانون نظام وظیفه پس از بازنگری و اصالح قطعًا به نفع سربازان 

غایب نیست و محدودیت های این گروه را بیشتر خواهد کرد.
سید علی آقازاده دافساری یادآوری کرد برای سربازان غایب و متأهل و کسانی 

که دچار برخی مشکالت هستند، ارفاقاتی پیش بینی شده است.
کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بازنگری 
و اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی است که به گفته رئیس این کمیته، قانون 

حوزه نظام وظیفه در آینده ای نزدیک ساماندهی می شود.
برخی نمایندگان مجلس یازدهم خواستار تغییر قانون مربوط به سربازی و 
تبدیل رویکرد نظام وظیفه از شیوه کنونی به »سربازی حرفه ای« شده اند؛ اگرچه 

ستاد کل نیروهای مسلح با این رویکرد مخالفت کرده است.
آذر ماه امسال رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته 
بود تعدادی از جوان هایمان به دالیل مختلف سربازی نرفته اند، در نتیجه بعضی 
می گویند سربازی حرفه ای مثل بعضی از کشورها. مثاًل طرف می رود 5 سال حقوق 
می گیرد و 5 سال دیگر اگر می خواهد در نیرو های مسلح می ماند. اگر نخواست 
می رود، بعضی ها می گویند که خرید خدمت کنیم. اگر یادتان باشد زمانی بچه هایی 
که پدرشان و خانواده شان نمی توانست 15 میلیون آن موقع را پرداخت کنند، با 
حسرت و با آه نگاه می کردند که همسایه بغلی رفت بعد از 25 روز آموزش، دنبال 
کار و زندگی اش، این باید دو سال برود که به نظر من تبعیض بود. حتی بعضی ها 
می گویند سربازی را بفروشید پولش را بدهید به این ها که سربازی می آیند. یعنی 
من 15 میلیون، 2۰ میلیون، ۸۰ میلیون بدهم به شما که می خواهید بروید سربازی، 

به جای اینکه به شما یک و نیم میلیون دو میلیون بدهند پنج میلیون می دهند.
تجربه گران سربازی در فضای مجازی با انتشار خاطره هایشان از برخوردها 
و تجربه هایشان از سربازی و شیوه اجرای قانون آن در ایران انتقاد دارند که از 
سوی دیگر، ستاد کل نیروهای مسلح خواستار برخورد و رفتار غیر احساسی نسبت 
به این موضوع شده است. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ماه گذشته خبر داد 

که پرونده ای نظارتی برای شکایت های مربوط به سربازی تشکیل داده است.
او یادآوری کرد که این کمیسیون در حال بررسی ابعاد شکایت با هماهنگی 

ستاد کل نیرو های مسلح است.

وزیر بهداشت:
کروناواقعیتکشورهاراروشنکرد

وزیر بهداشت با بیان اینکه ایران در حوزه کرونا، قدرت واقعی خودش 
را نشان داد و قدرت واقعی هر کشور، به مردم آن است، گفت: حماسه های 
جامعه پزشکی فقط محدود به دوران دفاع مقدس نیست بلکه استمرار و 

ادامه دارد.
فیلم  جشنواره  نخستین  اختتامیه  مراسم  در  اللهی  عین  بهرام  دکتر 
مستند سلیمان سالمت که در دانشگاه فرهنگیان کرمان برگزار شد، اظهار 
داشت: در دوران دفاع مقدس، نیروهای پزشکی همراه با رزمندگان، تاریخ 
پرشکوهی را ساختند اما در آن زمان، تکنولوژی ها به اندازه امروز وجود 
نداشت و خیلی از این خدمات ارزشمند، ثبت و ضبط نشد و متاسفانه در هنر 

هم خیلی تبلور پیدا نکرد.
وی افزود: فرمایش مقام معظم رهبری این بود که تکلیف بر این است 
که آن رشادت ها و ایثارگری های جامعه پزشکی دوباره بازخوانی و ثبت 
شود و به نسل های مختلف نشان داده شود تا اینکه جای جالد و مظلوم، 
عوض نشود. در دوران دفاع مقدس، گروه پزشکی در نزدیک ترین نقطه 
به دشمن و در خط مقدم، خدمات ارزنده ای ارائه و شهدای زیادی را به 

جامعه تقدیم کرد.
محدود  فقط  پزشکی  جامعه  های  حماسه  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
به دوران دفاع مقدس نیست بلکه استمرار و ادامه دارد. این حماسه بعد از 
انقالب تبلور پیدا کرد و در شرایط مختلف، خودش را نشان داد. در دوران 
دفاع مقدس، ناجوانمردانه ترین حمالت شیمیایی به ایران انجام شد اما گروه 

پزشکی توانستند آخرین روش های درمانی را انجام دهند.
دکتر عین اللهی ادامه داد: در شرایطی که در بیمارستان حضرت فاطمه 
الزهرا که مجروح وجود داشت، دشمن حمله شیمیایی کرد اما گروه پزشکی 
حاضر به ترک آن بیمارستان نشدند و همه آنها دچار مشکالت تنفسی ناشی 
از آن حمله شدند و تا درمان آخرین مجروح، در بیمارستان ماندند و این یک 
حماسه تاریخی بود اما متاسفانه ثبت و ضبط نشد و این یک ضعف تاریخی 

ما است که باید جبران شود.
وی تصریح کرد: کرونا علیرغم اینکه فاجعه ای در سطح دنیا بود اما 
خیلی چیزها را روشن کرد و غباری از روی کشورها کنار رفت و واقعیت 
کشورها مشخص شد. امروزه کشورهایی که توانسته اند در مورد کرونا به 
مردم خود خدمت و بیماری را مهار کنند، قدرتمند هستند. خیلی از کشورها 
مانند آمریکا، آلمان، انگلیس و ایتالیا که ادعای پیشرفتگی داشتند، در جریان 

کرونا نشان دادند که کشورهای قوی و قدرتمندی نیستند.
وزیر بهداشت یادآور شد: در برخی کشورهای اروپایی دیدیم که بیماران 
روی زمین، معطل مانده اند. امروز بسیاری از این کشورها آمار بسیار باالیی 
از مرگ و میر بیماران کرونایی را دارند و نتوانسته اند بیماری را مهار کنند. 
ایران در حوزه کرونا، قدرت واقعی خودش را نشان داد. قدرت واقعی هر 
کشور، به مردم آن است. در دوران دفاع مقدس اگر توانستیم سربلند بیرون 

بیاییم، به خاطر مشارکت مردم بود.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها مطرح کرد؛

مهاجرتنخبگان،نتیجهناکارآمدیوسیاستهایغلطاست
نمایندگی  نهاد  رئیس 
ر  د ی  هبر ر معظم  م  مقا
ژن  خروج  درباره  دانشگاه ها 
نخبگی از کشور گفت: زمانی که یک 
جریان ناشی از ناکارآمدی ها، آسیب ها، 
سیاست های غلط و یا تشویق های نابجا 
نسبت به نخبگان اتفاق بیفتد، مهاجرت 

نخبگان تبدیل به معضل می شود.
رستمی،  مصطفی  حجت االسالم 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
اظهارنظر  به  واکنش  در  دانشگاه ها  در 
دانشگاه های  برخی  و گالیه مسئوالن 
مهاجرت  درباره  کشور  یک  سطح 
مهاجرت  کرد:  بیان  فارغ التحصیالن 
اجتماعی  پیچیده  مقوله های  از  یکی 
طبیعی  پدیده  یک  با  ما  یعنی  است. 
مواجه هستیم که در همه کشورها در 
همین  در  حتی  است،  دادن  رخ  حال 
موضوع مهاجرت؛ شاهد مهاجرت برخی 
از فارغ التحصیالن و نخبگان اروپایی به 
پیشرفته  کشورهای  نخبگان  و  آمریکا 
به غرب هستیم که عمال یک  شرقی 
رخ  حال  در  اجتماعی  پدیده  و  مسئله 

دادن است.
وی در ادامه با طرح این پرسش که 
مهاجرت چه زمانی تبدیل به یک معضل 
یک  که  زمانی  کرد:  تاکید  می شود؟ 
جریان ناشی از ناکارآمدی ها، آسیب ها، 
سیاست های غلط و یا تشویق های نابجا 
نسبت به نخبگان اتفاق بیفتد، مهاجرت 

تبدیل به یک معضل می شود.
ما  گفت:  رستمی  حجت االسالم 
هر  در  را  خود  نخبگان  مهاجرت  باید 

دو بُعدی که عنوان کردم ارزیابی کنیم؛ 
یعنی از یک طرف مهاجرت برای علم 
که  باشد  سرمایه  بازگشت  و  آموزی 
البته  است،  ارزشمند  اتفاق  یک  این 
خیلی از جهش های علمی که داشتیم، 
ِعرق  با  و  رفتند  که  بودند  دانشمندانی 
به وطن برگشته اند و اتفاقات ارزشمند 

بسیاری را رقم زده اند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
مهاجرت  درباره  دانشگاه ها  در  رهبری 
اما  داشت:  اظهار  وطن  ترک  هدف  با 
برای  نخبگان  مهاجرت  از  بخش  آن 
هم  سرمایه  بازنگرداندن  و  بازنگشتن 
بحث  در  هم  استعدادها  خوِد  بحث  در 
جریان ژنی که می گوییم از کشور خارج 

می شود، نگران کننده است.

وی تاکید کرد: در این بخش هم 
بدخواهان؛  که  باشیم  متوجه  باید  ما 
چه  و  مستقیم  تشویق  قالب  در  چه 
نخبگان،  با  غلط  برخورد  قالب  در 
برای  مناسب  ری  سیاست گذا عدم 
ناامیدی کشاندن  به  استعدادها،  بروز 
کردن  ایجاد  شوق  و  نخبگی  جریان 
م  گا ست  ا ممکن  جرت  مها ی  ا بر
هم  رهبری  معظم  مقام  که  بردارند 
در این بخش فرمودند که این عمل، 

است. خیانت 
او افزود:  هر کسی که با نوع رفتار 
اعم از مدیریت، سیاست گذاری و مواجهه 
با نخبگان، زمینه خروج و بی انگیزگی در 
ماندگاری را در نخبه ایجاد کند در این 
مسیر به عنوان خیانت به سرمایه های 

ارزشمند ملی و انسانی کشور عمل کرده 
این حوزه ها همه مسئول  است که در 
هستند. البته ما می دانیم که دانشگاه ها، 
مدیران کالن آموزش عالی و نظام در 
حوزه های مختلف اقتصادی، اشتغال و 
حوزه های سیاست گذاری جریان علمی 
مهم  موضوِع  این  به  نسبت  کشور 

دغدغه دارند.
پاسخ  در  رستمی  حجت االسالم 
به این سوال که دفاتر نهاد رهبری در 
دانشگاه ها چه اقدامی برای کمک به این 
عزیزانی  گفت:  داشت؟  خواهند  مسئله 
هم در دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها 
در این زمینه نیز کار جدید و مفصلی را 
با عنوان«  آینده  روشن« شروع کرده اند 

که شاهد نتایج آن ها خواهیم بود.
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند

با حکم وزیر علوم؛
رئیسسازمانسنجشآموزشکشورمنصوبشد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، عبدالرسول پورعباس را به 
عنوان »معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور« منصوب کرد.

در حکم انتصاب محمد علی زلفی گل خطاب به عبدالرسول پور عباس آمده است:
جناب آقای دکتر عبدالرسول پورعباس

سالم علیکم؛
با توجه به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و تجارب ارزنده جناب عالی در آموزش 
عالی کشور به موجب این حکم به سمت »معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش 

کشور« منصوب می شوید.
و  انقالبی  روحیه  و  علمی  مبانی  اسالمی،  آموزه های  از  پیروی  با  می رود  انتظار 
و  مدیران  پژوهشگران،  استادان،  همکاری  جلب  و  مردمی  دولت  اساسی  راهبردهای 
کارکنان )یاوران علمی( گرامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام آموزش عالی ایفا 
نمایید. انتظار می رود که با توکل به خداوند متعال، ماموریت ها و وظایف آن سازمان را 

به شرح ذیل به انجام برسانید:
- پیگیری اجرای اسناد باالدستی نظام آموزش عالی در حوزه سنجش و پذیرش 
دانشجو و مصوبات قدیم و جدید شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی
- برنامه ریزی دقیق، تدوین و اجرای فرایندهای نو برای سنجش و پذیرش دانشجو 

در کلیه مقاطع و دوره ها
- بکارگیری راهکارهای علمی، کارشناسی و روزآمد نمودن استانداردها در طراحی 
اساس  بر  آزمون  اجرای  بر حسن  نظارت  آزمون های ورودی مقاطع مختلف و  سواالت 

موازین استاندارد
- اجرای عدالت در سنجش و پذیرش داوطلبان با لحاظ امکانات آموزشی محلی، 

منطقه ای و همسو نمودن منافع فردی با منافع ملی
دقیق  و  صحیح  اجرای  در  پیشگیرانه  راهبردی  سیاستهای  و  راهبردها  اتخاذ   -

آزمونهای سنجش و پذیرش
- بازنگری و اصالح جامع سازوکار امنیت آزمونها و برخورد جدی و قاطع و قانونی 

با تخلفات احتمالی در راستای صیانت از منافع فردی و ملی
- تجزیه و تحلیل و انجام بررسی های آماری نتایج پذیرش ها و آزمون ها

اداره کل  با  از طریق همفکری، همکاری و هماهنگی  افزا  -تعامل و تکامل هم 
آمار، فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی وزارت عتف و موسسه پژوهش و برنامه 

ریزی آموزش عالی
- برگزاری منظم جلسات شورای سنجش و پذیرش و استفاده بهینه از همه ظرفیتهای 

کارشناسی و اجرایی کشور برای افزایش دقت و ارتقای سطح آزمونها
- تالش در جهت افزایش سرمایه اجتماعی سازمان با ایجاد و اجرای سیستم و 
سکوی شفافیت جامع و کامل برای فرآیندها و برآیندهای سنجش و پذیرش و امکان 

نظارت عمومی و به ویژه نخبگانی بر آن ها
- بکارگیری هوش مصنوعی و سیستم کارآمد جهت مشارکت هرچه بیشتر، بهتر و 

ایمن تر در طراحی و ارایه سواالت آزمونها
- تالش در جهت تحقق عدالت آموزشی با بررسی دقیق، کارشناسی، امکانسنجی 
بجای  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  استاد-محور  پذیرش  و  انتخاب  طرح  اجرای  و 

دانشگاه-محور
نیاز-محور کردن  )نان( و  نیازها  ایده ها و  - تالش در جهت تحقق اهداف نظام 
بررسی  با  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  )پارساها(  رساله های  و  نامه ها  پایان 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  پذیرش  طرح  اجرای  و  امکانسنجی  کارشناسی،  دقیق، 

با پارساهای کاربردی
-برنامه ریزی وبرگزاری کنکور ها وآزمونها براساس زمانبندی دقیق به طوریکه مراحل 
ثبت نام وحضور پذیرفته شدگان در موسسات آموزش علی طبق تقویم آموزشی انجام بشود
توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و منویات رهبر حکیم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای )مد ظله العالی(، از درگاه 

پروردگار متعال خواستارم.
عبدالرسول پورعباس عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر با مرتبه استادی است و از سوابق اجرایی وی می توان به ریاست سازمان 
سنجش آموزش کشور، ریاست دانشگاه جامع علمی و کاربردی و معاون توسعه مدیریت 

و منابع دانشگاه آزاد اسالمی اشاره کرد.
وزیر علوم در نامه جداگانه ای از خدمات ابراهیم خدایی رئیس پیشین سازمان سنجش 

در زمان تصدی این مسولیت قدردانی کرد.

بازداشتچاقوکشهایسینماکوروش!
عوامل درگیری سینما پردیس کوروش توسط پلیس شناسایی شدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس پایتخت عوامل درگیری در پردیس کوروش 
شناسایی و دستگیری آن ها در دستور کار پلیس پایتخت قرار گرفت.

برهم زدن  و  و عربده کشی  نمایی  قدرت  و  از سالح سرد  استفاده  هرگونه 
نظم و امنیت و انضباط و آرامش جامعه ممنوع و پلیس با اقتدار با این گونه هنجار 

شکنی ها برخورد خواهد کرد.
گفتنی است؛ مدتی قبل ویدیوی در فضای مجازی منتشر شد که از درگیری 
و چاقوکشی میان چند نفر در یکی از سالن های پردیس سینمایی کوروش حکایت 
داشت، درگیری که واکنش علی سرتیپی، مدیر این پردیس سینمایی را نیز درپی 
داشت و او با اعالم این این اتفاق در روز سه شنبه گذشته یعنی روز نیم بها بودن 
بلیط سینما رخ داده؛ گفت: »متاسفانه سه شنبه گذشته، حوالی ساعت 2۳ در سالن 
سینما کورش، دو تماشاگر که در حالت عادی نبودند و چاقو هم داشتند، هنگام 
از تماشاگران به آن ها  نفر  تماشای فیلم شروع به سیگار کشیدن می کنند، چند 
اعتراض می کنند و بین آن ها درگیری پیش می آید و خاطیان با کمک حراست به 
بیرون برده می شوند و بعد نیروی انتظامی آن ها را دستگیر کرد، روز گذشته)شنبه( 
هم به دادسرا اعزام شدند تا هم بخاطر حمل سالح سرد هم شرایط غیر طبیعی 

محاکمه شوند.«

او ادامه داد: »ما از لحاظ موقعیت، امکانات و حتی از لحاظ قانونی، توانایی 
افرادی که وارد سالن سینما می شوند را چک کنیم  نداریم که تک تک  را  این 
تا چیزی همراهشان نباشد و این موضوع هم اتفاقی نیست که در اختیار سینما 
به  دوستان  این  امیدواریم  و  کرده  تنظیم  شکایتی  هم  مجتمع  خود  باشد.  بوده 

نتیجه کارشان برسند.«

نزاعخیابانیمنجربهفوتجوانفریدونکناریشد
نزاع خیابانی در منطقه خط دریای سرخ رود شهرستان فریدونکنار به مرگ 

یک جوان فریدونکناری انجامید.
این اتفاق پنجشنبه شب رخ داد و فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد هم 

آن را تایید کرد.
سرهنگ محمود حسین زاده گفت که درگیری پنجشنبه شب گذشته میان چند 

جوان از اهالی سرخ رود ، فریدونکنار و یک شهروند گرگانی رخ داد.
جوانان  خودرویی  مزاحمت  و  ترافیک  ایجاد  نیز  درگیری  علت  افزود:  وی 
برای یکدیگر بود که منجر به زد و خورد و چاقوکشی شد که در نتیجه آن دو نفر 

زخمی شدند.
سرهنگ حسین زاده با اظهار این که یکی از زخمی ها به علت میران باالی 
جراحت و ضریب هوشی پایین به بیمارستان فریدونکنار منتقل شد، گفت که طبق 

اعالم کادر درمان این جوان زخمی فوت کرد.
از  تن  سه  دستگیری  و  شناسایی  از  همچنین  محمودآباد  انتظامی  فرمانده 

عوامل درگیری خبر داد.
این چندمین بار طی ماه های گذشته است که نزاع خیابانی در مازندران منجر 

به قتل می شود.
اوایل آذر ماه امسال درگیری در یک جشن عروسی به قتل یک جوان 2۳ 
ساله آملی انجامیده بود. در همین ماه درگیری چند جوان غیربومی در محمودآباد 

هم با قتل دو جوان کرمانشاهی پایان یافته بود.
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جواد احمدی

آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸1۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸1۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R15 و R1۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی ۸1۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،76۰ دربرابر 1،۴۴1 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/1 برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

معاون فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت 
با  من  گفت:  خواهران  علمیه  حوزه های 
ازدواج های به هنگام موافق هستم و با ازدواج 
زودهنگام موافق نیستم، چراکه افرادی که به 
هنگام ازدواج می کنند عالوه بر بلوغ عقلی و 

بلوغ جنسی، دارای بلوغ اجتماعی هستند.
فرهنگی  معاون  »معصومه ظهیری« 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  تبلیغی 
شده  منتشر  اخبار  برخی  درباره  خواهران 
میان  در  طالق  آمار  افزایش  خصوص  در 
به  استان  آمار 2۸  ما در قم  طلبه ها گفت: 
اضافه ۳ استانی که زیر نظر خراسان فعالیت 
می کنند را از مرکز خدمات دریافت می کنیم. 
آمارهای دریافتی گواه بر این است که در آن 
استان آمار طالق در بین خانواده  های طالب 
که  استان هایی  حتی  باشد.  داشته  افزایش 
فراوانی طالق دارند ما چنین آماری نداریم. 
بنابراین این آمار اعالم شده شاید به نسبت 
آن  در  شونده  مصاحبه  که  باشد  موقعیتی 

مطلب احصاء کرده است.
ادامه داد: در کل کشور در دهه   وی 
رفته  باال  جامعه  کل  در  طالق  آمار  اخیر 
است و دلیل آن فقط بحث معیشت نیست و 
اینگونه نیست که وقتی آمار طالق را مطرح 
کنیم فقط به دو دلیل اعتیاد و معیشت وابسته 
زندگی،  فرهنگ  ازدواج،  فرهنگ  باشد. 
آموزش مهارت های زندگی قبل از ازدواج، 
ما  است.  کم  آن  تداوم  در  و  حین ازدواج 
برای هر درک هر موضوعی آموزش داریم 
و  گذراند  دوره  باید  هم  شیرینی پزی  برای 
برای حضور در بسیاری از مشاغل هم باید 
گواهی آن شغل را داشته باشید و هم باید 

مهارت داشته باشید.
معاون فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت 
اینکه  بیان  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
آموزش و کارورزی هم برای زندگی مشترک 
الزم است، تصریح کرد: کارورزی هم به این 
صورت است که شما رابطه تان را با محیط 
اطراف خودتان بیشتر کنید به همین دلیل 
من با ازدواج های به هنگام موافق هستم و 
چراکه  نیستم،  موافق  زودهنگام  ازدواج  با 
افرادی که به هنگام ازدواج می کنند عالوه 
بلوغ  دارای  جنسی،  بلوغ  و  عقلی  بلوغ  بر 
باید  افراد  ازدواج  برای  هستند.  اجتماعی 
را  اطراف  محیط  با  ارتباط  و  تعامل  قدرت 
داشته باشند. ازدواج که ارتباط بین دو نفر 

نیست بلکه پیوند دو خانواده است.
در  موثر  عوامل  به  اشاره  با  ظهیری 
قضاییه  قوه  که  آمارهایی  در  گفت:  طالق 
عوامل  جزو  اطرافیان  دخالت  هنوز  دارد، 
زندگی  در  تالشی  و  تفاهم  عدم  اصلی 

کنار  در  یعنی  است.  خانواده  در  تزلزل  و 
مسئله معیشت، اعتیاد، عدم مهارت فردی، 
عدم وفق با شرایط جدید، بلوغ اجتماعی و 
تعامالت اجتماعی همچنان دخالت اطرافیان 
و نداشتن راه حل مناسب برای آن از عوامل 

تاثیرگذار در طالق است.
وی با بیان اینکه یکی از مباحثی که 
در طالق تاکید بسیاری بر آن داریم ارجاع 
خاطرنشان  است،  ثقه  و  خبره  مشاوران  به 
برای  وکال  از  برخی  بعضا  متاسفانه  کرد: 
به  شود  مختومه  پرونده  سرعت  به  اینکه 
پیشنهاد طالق می دهند. همچنین  سرعت 
متاسفانه در برخی از مشاوره ها راهکارهایی 
ارائه می شود که ممکن است آن راه حل ها 
پشتوانه علمی داشته باشد اما با بوم، جغرافیا، 
محیط زیست و به ویژه با آیین دینی و مذهبی 
در  که  دروسی  چراکه  نیست،  همخوان  ما 
مددکاری  رشته های  برای  ما  دانشگا هایی 
تدریس  دانشگاه ها  در  مشاوره  و  اجتماعی 
بنابراین  است،  شده  ترجمه  همه  می کنند 
جغرافیا،  با  معموال  مشاوران  راهکارهای 
محیط زیست بوم ما )فرهنگ و آداب و رسوم( 

و آیین دینی و مذهبی ما تطابقت ندارد.
معاون فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: به طور 
مثال در خیلی از موارد مشاوران راهکارهایی 
با  می دهند  اطرافیان  دخالت  برای  که  را 
فرهنگ همخوان نیست، چراکه ما هنوز در 
بنابراین  جامعه خانواده  های سنتی را داریم 
زمینه  این  در  فرهنگی  است  قرار  هم  اگر 
تغییر کند، باید به تدریج باشد و گرنه مقاومت 
ایجاد کرده و این مقاومت باعث تزلزل در 
خانواده می شود که اگر درمان نشود، موجب 

متالشی شدن خانواده می شود.
ز  ا ی  یگر د بخش  ر  د ی  ظهیر
صحبت های خود با بیان اینکه ما در حال 
تجرد  و  دیرهنگام  ازدواج های  با  حاضر 
قطعی هم در پسران و هم در بین دختران 
مواجه هستیم، گفت: البته آمار تجرد قطعی 

ازدواج  عدم  با  و  است  بیشتر  زنان  بین  در 
و  خانواده  شدن  متالشی   از  پس  مجدد 
طالق مواجه هستیم.در حال حاضر افرادی 
که طالق می گیرند مهر »باطل شد« روی 
زندگی شان می زنند، در حالی که زندگی ادامه 
دارد و این فرد باید بعد از طالق ازدواج مجدد 

داشته باشد.
در  آمارها  براساس  داد:  ادامه  وی 
روستاها میزان تجرد قطعی دختران بیشتر 
و  می آیند  شهر  به  پسران  چراکه  است، 
برای  و  می دهند  ادامه  را  خود  تحصیالت 
تشکیل زندگی به سراغ دختری غیر از دیار 
خود می روند بنابراین تجرد قطعی دختران در 
بین زنان روستایی در حال باال رفتن است.

وی با بیان اینکه تجربه زندگی  های 
تک نفره زیاد شده است، گفت: در حالی که 
در فرهنگ ایرانی و اسالمی چنین چیزی 
نیست در فرهنگ ایرانی و اسالمی ما این 
چنین است که هر کسی به هر دلیلی تنها 
شود دوباره زمینه ازدواج برای او باید مهیا 
شود. ما در گذشته در ایران خانواده محور 
بوده ایم. ازدواج به هنگام به معنای ازدواج 
باید  ازدواج  برای  مرد  نیست.  زودهنگام 
تمکن مالی برای ورود به زندگی را داشته 
مسائل  این  خصوص  در  باید  منتها  باشد 
آسان بگیریم و باید با این مقدمات ازدواج 
است،  گرفته  پیشی   ازدواج  اصل  بر  که 

مقابله کنیم.
ایرانی  فرهنگ  در  کرد:  تصریح  او 
خانواده  کنار  در  جوان  زوج  یک  زندگی 
ابد هم  تا  اما  معمول و مرسوم بوده است، 
آموزش  از  یکی  است.  نبوده  اینگونه  الزاما 
نیمه  زندگی  سبک  زندگی  مهارت  های 
گسترده است. متاسفانه آمار طالق در سال 
اول زندگی و همچنین در 5 سال اول زندگی 
زیاد است که بخشی از آن مربوط به عدم 

تاب آوری و عدم سازگاری زوجین است.
معاون فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران همچنین درباره 

معایب و محاسن وجود دختران متاهل در 
مشکلی  هر  در  ما  گفت:   روزانه  دبیرستان 
باید با موانع آن مقابله کنیم. به طور مثال 
اما  است  اعتیاد  پایه  دخانیات  اعتیاد،  در 
سیگار  کسی  هر  که  نیست  هم  اینگونه 
باید  اما  مصرف می کند معتاد هم می شود، 
تالش کنیم به اندازه ای کمتر از درصد هم 
اگر سیگار در اعتیاد موثر است آن تاثیر را 
درصد  از دهم  کمتر  در  ببریم.شاید  بین  از 
ادامه تحصیل و حضور در دبیرستان مانع از 
این می شد که دختران ازدواج کنند، اگر یک 
مطالعه میدانی صورت بگیرد متوجه می شویم 
که بسیاری از زنان تحصیالت خود را بعد از 
ازدواج ادامه داده اند و هیچ مانعی هم برای 

آن ها نبوده است.
می گفتیم  گذشته  در  داد:  ادامه  او 
نباید  زودهنگام  بلوغ  از  جلوگیری  دلیل  به 
تحصیل  روزانه  مدارس  در  متاهل  دختران 
کنند، اما امروز باتوجه به فضای مجازی و 
رسانه ها همه اطالع رسانی شده اند و اینگونه 
از همکالسی خود  دانش آموزی  که  نیست 

این موارد را بیاموزد.
وی تصریح کرد: ازدواج همه دختران 
مانع  نباید  اما  نیست،  اجبار  که  دبیرستانی 
فردی  آزادی  به  و  بشویم  افراد  انتخاب 
هر  برای  باید  و  بگذاریم  احترام  باید  افراد 
مانع  نباید  و  شویم  قائل  احترام  طرف  دو 
برای گروهی که خودشان انتخاب کرده اند 
ایجاد کنیم. دختری که در دوران دبیرستان 
ازدواج کند، باید به مدارس شبانه می رفت. 
همه می دانیم در مدارس شبانه دانش آموز با 
افت تحصیل مواجه می شود و همچنین از 
دوستان و همساالن خود جدا شده و باعث 
می شود فرد از لحاظ عاطفی با مشکل مواجه 
شود و ضربه بخورد. از سوی دیگر برای این 
دسته از دختران از جهت روابط اجتماعی هم 

مشکل ایجاد می شود.
معاون فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: 
ایجاد می کند،  افراد  برای  ازدواج محدویت 
دختران  برای  ازدواج  واسطه  به  نباید  اما 
ایجاد  را  دوستان  و  تحصیل  از  محرومیت 
آزادی است که  این خالف فرهنگ  کنیم. 
همه شعار آن را می دهیم. دختری که به طور 
مثال در سال سوم دبیرستان عقد می کند و 
یک سال یا دو سال بعد به خانه خود می رود، 
کار  این  از تحصیل محروم شود.  باید  چرا 
مهارت های  ما  است.  ازدواج  در  تسهیل 
ارتباط موثر،  مهارت خودکنترلی، مهارت نه 
گفتن، مهارت زیست با غیر همجنس را به 

افراد آموزش دهیم.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران؛

زندگی ادامه دارد، با طالق ُمهر »باطل شد« روی زندگی  نزنید!
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و  اقتصادی  امور  وزیر 
با  اجرای  دارایی تاکید کرد: 
زنجیره  مالی  تامین  طرح 
بنگاه های  مالی  تامین  دغدغه  تولید، 

تولیدی برطرف می شود.
سید احسان خاندوزی روز گذشته 
مالی  تامین  امضای  مراسم  در  )شنبه( 
مرکزی  بانک  محل  در  تولید  زنجیره 
اظهار داشت: سرفصل و هدف وزارت 
کشور  بانکی  شبکه  کمک  با  اقتصاد 
تولید  مالی  تامین  است که مساله  این 
در دوره دولت سیزدهم تبدیل به یک 
کالن پروژه جدی، مستمر، پیش برنده و 

روبه آینده باشد.
این  ما  اصلی  هدف  افزود:  وی 
منتج  مسیرهای  همه  بتوانیم  تا  است 
مالی  تامین  کردن  ارزان  و  تسهیل  به 
و  تولید  مالی  تامین  ساماندهی  تولید، 
و  تولیدی  بنگاه های  به  که  آنچه  هر 
کنیم  کوتاه  را  می کند  کمک  صادرات 
تا فعاالن اقتصادی کمتر دغدغه تامین 

مالی داشته باشند.
فزایی  هم ا گفت:  قتصاد  ا وزیر 
تامین مالی تولید حاصل گزارش فصلی 
ارزیابی موانع کسب و کار است که در 
این گزارش ها تامین مالی در صدر سه 
اولویت موانع کسب و کار و تولید توسط 

تولیدکنندگان قرار داشته است.
همچون  اقداماتی  ادامه داد:  وی 
طرح تامین مالی زنجیره تولید نه تنها 

کمک کننده و تسهیل کننده است، بلکه 
شبکه  و  تولیدکنندگان  ارتباط  اساس 
بر  عالوه  می کند،  منتظم تر  را  بانکی 
این صف و تقاضاهای صوری و کاذب 

را نیز از بین می برد.
انتظار  اینکه  بیان  با  خاندوزی 
داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه 
تکمیل  اضافه کرد:  باشد،  پیش گام 
زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه 

فعالیت های  رشته  در  زنجیره  فعالیت 
صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، 
سه گامی است که در مرحله آزمایشی 
طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده 

به صورت کامل مستقر شود.
روز گذشته تفاهم نامه تامین مالی 
با هدف هدایت منابع  زنجیره ای تولید 
مالی به بخش تولید بین وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، 
عامل  بانک  هفت  و  تجارت  و  معدن 
ملی، پارسیان، صنعت و معدن، تجارت، 
صادرات، ملت و مسکن و 2 وزارتخانه 
امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن 
و تجارت امضا شد. قرار است این طرح 
به صورت آزمایشی انجام شود و سال 
آینده بانک های دیگر نیز به این طرح 

اضافه می شوند. 
سهولت دسترسی به منابع، هدایت 
از منابع از  نقدینگی و کاهش انحراف 
عنوان  تفاهم نامه  این  دستاوردهای 

شده است.

نئوبانکعاملچابکسازیبانکهایسنتی/ایرانزمینهمواره
درمسیردیجیتال

اولین  راه اندازی  از  زمین  ایران  بانک  مدیرعامل 
تحولی  زمینه ساز  می تواند  که  کشور  در  واقعی  نئوبانک 

بزرگ در صنعت بانکداری اسالمی باشد، خبر داد.
به گزارش روابط افق تهران، طی سال های گذشته بانک 
مرکزی مجوز بانک های مجازی را صادر کرد تا در حقیقت 
تسهیلگر پیاده سازی بانکداری دیجیتالی در کشور باشد ولی 
این کار به تنهایی فقط یک پیشران است و باید مدل کسبوکار 

 و قیمت تمام شده پول در این نوع از بانکداری با بانکداری شعبه محور متفاوت باشد.
به نظر می رسد، بانک مرکزی باید حمایت ها را به نحوی انجام دهد که سیستم 
بانکی به سمت بانکداری دیجیتال سوق پیدا کند و هزینه های بانکداری بی شعبه 
کارمزد  نظام  اصالح  مثال  عنوان  به  باشد.  داشته  تفاوت  شعبه  با  بانکداری  با 
بگیرد قرار  بیشتر  توجه  مورد  باید  که  هاست  راه  این  از  یکی  بانکی   خدمات 

بانک های سنتی در مواجهه با چالش های جدید، به تغییر ساختار روی آوردند که این 
نوع بانک ها دو مشکل بارز دارند یکی پیچیدگی در روندها و بعدی ساختار بزرگ و 
فربه که این دو موجب کندی بیش از حد این بانک ها بوده است از این رو شرکت های 
چابک و جوان، با هدف بهبود کارایی و استفاده از متدهای دانش بنیان توسعه یافتند که 
 می توانند خدمات سریع، ارزان، دقیق و در عین حال آسان را به کاربران عرضه نماید.
این بستر جدید، نظام بانکداری را با چالش و در نتیجه ی آن تحول بنیادین مواجه کرده 
است، زیرا جذابیت بهره برداری از شعبه های بانکی بر پایه نرمافزارهای موبایل، به 
دلیل ارائه یکپارچه نقاط قوت و حذف نقاط ضعف، به مراتب بیش از مراجعه به شعبه 
های سنتی خواهد بود. کاربران در مواجهه با این پدیده تازه، فرآیندی مطبوع را تجربه 
 خواهند کردکه این امر باعث گسترش روزافزون خدمات بانکداری دیجیتالی خواهد شد.

رقبای  این  با  توانست  خواهند  خود  طوالنی  سابقه  به  توجه  با  سنتی  بانک های 
سخت تر  آنها  برای  رقابت  شرایط  ولی  نمایند،  رقابت  قیمت  ارزان  و  وارد  تازه 
را  خود  می توانند  به سختی  بزرگ  ساختار  و  پیچیدگی  دلیل  به  آنها  شد.  خواهد 
افزارهای  نرم  بر  نمایند، در حالیکه کسب و کارهای مبتنی  تغییرات هماهنگ  با 
 کاربردی با انجام برخی تغییرات فنی کوچک به نتایج مورد نظر دست پیدا می کنند.

نرم افزارهای ارائه دهنده خدمات بانکی بر روی تلفن های همراه شاید برای همه 
اعتماد  خود  دیجیتالی  توانایی های  به  کافی  میزان  به  افراد  برخی  نباشد.  مناسب 
نداشته و لذا از این ابزارهای جدید استفاده نمی کنند، اما برای افرادی که با دنیای 
دیجیتال آشنا هستند و از موبایل خود برای امور روزمره زندگی استفاده میکنند، 

ابزاری بسیار عالی و کارآمد است
ایجاد  رقابتی  شرایط  زمین   ایران  بانک  پورسعید” مدیرعامل  “عبدالمجید 
شده بین بنگاه های اقتصادی را عاملی برای تقویت و توسعه زیرساخت بانک های 
نوین بیان کرد و گفت: قدم اول بانک ایران زمین ارائه خدمات بانکداری در حوزه 
دیجیتال با اپلیکیشنی به نام فراز است که مشتریان بتوانند از طریق تکنولوژی بدون 
حضور در شعب خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند. قدم بعدی هوشمند سازی 
سیستم است. به صورتی که مشتریان زمانی که از خدمات بانک استفاده می کنند، 
 براساس نوع رفتار آنها )ارزش مشتری( خدمات خاصی برای آنها طراحی و ارائه شود.

پورسعید در خصوص نئوبانک ایران زمین گفت: راه اندازی اولین نئو بانک واقعی در 
کشور، تحول بزرگ بانک ایران زمین در صنعت بانکداری خواهد بود. این قرارداد 
قراردادها  تعداد  نزیک  آینده  در  قطعًا  و  منعقد شده  بزرگ “های وب”  با شرکت 
شد. خواهد  بیشتر  کنند  فعالیت  بستر  این  در  توانند  می  که  کارهایی  و   و کسب 

این  در  بانک  پروژه  زمین  ایران  بانک  اطالعات  فناوری  اینالویی” معاون  “فرهاد 
حوزه را اولین نئوبانک واقعی در کشور اعالم کرد و افزود: مدل موفق در نئوبانک 
این است که کسب و کارهایی که خدمات به مشتریان می دهند به سمت نئوبانک 
مهمترین  و  است  حوزه  این  به  رسانی  میان خدمت  این  در  بانک  نقش  و  بروند 
بحث در این راستا نوآوری است. نوآوری معمواًل از بیرون به داخل سازمان وارد 
می شود و این موضوع باعث شده است که استارت آپ ها بدلیل ارتباط نزدیک 
این  در  کنند.  تزریق  سازمان  به  را  نوآوری  تا  شوند  می  میدان  وارد  مشتری  با 
میان مرکز نوآوری بانک ایران زمین با همراه شرکت های وب می توانند تبادل 
بود. آفرین خواهد  ارزش  دو مجموعه  برای هر  نهایتا  باشند که  داشته   اطالعات 

اینالویی اضافه کرد: مفهوم بانک دیجیتال به معنای یک بانک کامال مکانیزه به 
همراه شعب و ادارات مرکزی و تمامی خدمات بانکی است و نئوبانک گزیده ای از 
خدمات پرمصرف و ضروری بانک است که در اختیار مشتری قرار می گیرد. ارتباط 
مشترک بانک و شرکت های وب موجب ارائه سرویس های پایه و خدمات مطلوب 

به مشتری خواهد شد که ارزشمند است.
واسطه  حالت  در  ها  بانک  کاری  و  کسب  مدل  زمانیکه  تا  است؛  گفتنی 
گری مالی یا به تعبیری دیگر دریافت سپرده از گروهی از مشتریان و پرداخت 
به  دیجیتال  بانکداری  پیادهسازی  باشد،  آنها  از  دیگر  گروهی  به  تسهیالت 
تنها  بانک،  اینترنت  یا  بانک  موبایل  بود.  نخواهد  امکانپذیر  آن  واقعی  معنای 
بانکی  که سیستم  است  بانکداری  در صنعت  فناوری  ردپای  از  کوچکی  بخش 
کشور ما آن را پذیرفته و بخشی از خدمات را از طریق آن انجام میدهد. این در 
حالی است که همزمان با توسعه صنعت دیجیتال، مفاهیم جدیدی در بانکداری 
نوین شکل گرفته که توانسته خدمات بانکی را تا سطوح بینالمللی توسعه داده 

ارتقا بخشد. وکیفیت آن را 

بازدیدمیدانیعضوهیئتمدیرهازشعببیمهمیهن
عضو هیئت مدیره و معاون امور شعب، شبکه فروش و بازاریابی بیمه میهن 
به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد شعب، روز پنجشنبه از شعب ساوه، کاشان و 
قم بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت های جاری و مشکالت و مسائل این 

شعب قرار گرفت.
به گزارش   روابط عمومی بیمه میهن؛ غالمرضا عزیزی در جریان این بازدیدها 
که با هدف بررسی میدانی عملکرد شعب و سرعت بخشی به روند توسعه فعالیت 
های این شرکت انجام شد، ضمن دیدار و گفتگو با همکاران این شعب و قدردانی 
از تالش های ایشان، توجه به ظرفیت  بالقوه استان ها را در جذب ُپرتفوی مناسب 
و کم ریسک برای شعب بسیار ضروری و با اهمیت خواند و گفت: رؤسای شعب 
در این زمینه باید تالش و اهتمام بیشتری داشته باشند و نمایندگان متبوع را نیز 
در این راستا با خود همراه سازند تا درکنار ایجاد اطمینان و امنیت برای فعالیتهای 
اقتصادی؛ درآمدزایی و سودآوری خوبی برای مجموعه میهن داشته باشیم و موجبات 

رشد و اعتالی آن را فراهم سازیم.
تحقق  و  دستیابی  شرکت،  راهبردی  اهداف  و  ها  سیاست  تشریح  با  وی 
این اهداف را برای رشد و اعتالی میهن مهم دانست و گفت در سایه پشتکار و 
بزنیم  را رقم  اتفاقات خوبی  برای میهنمان  توانیم  تالش مستمر و مضاعب می 
و این با ظرفیت ها و نیروهای توانمند و کارآمدی که در میهن وجود دارد، دور 

از دسترس نیست.
و  بحث  مورد  نیز  شعب  این  مسائل  و  مشکالت  بازدیدها،  این  درجریان 
بهبود  و  امور  به  منظور سرعت بخشی  به  آنها  رفع  بر  و  قرار گرفت  نظر  تبادل 

عملکرد تأکید شد.

تأمینکمکهزینهجهیزیهتعدادیازنیازمنداناستانگلستانبه
همتبانکدی

به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ برات کریمی، 
مدیرعامل بانک دی در حاشیه این مراسم در گفت وگو با 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  داشت:  اظهار  خبرنگاران، 
فداکاری های  و  رشادت ها  مدیون  را  خود  امروز  امنیت 
شهداست و برپایی مراسم های تکریم شهدای واالمقام به 
حفظ ارزش های جنگ تحمیلی و فرهنگ ایثار و شهادت 

کمک شایانی می کند.
مقدس  دفاع  مختص  فقط  ایثار  و  فرهنگ شهادت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نبوده و در زندگی ایرانیان جاری است، به رشادت های سردار شهید قاسم سلیمانی 
اشاره کرد و اظهار داشت: حاج قاسم سربازی بود که تمام زندگی خود را وقف 
که  است  ایثاری  بزرگ ترین  این  و  کرد  ایران  اسالمی  سربلندی کشور  و  عزت 
در نهاد انسانی ریشه دارد و باید تالش کرد راه و اندیشه آن شهید بزرگوار در 

سراسر کشور جاری شود.
در این مراسم مدیرعامل بانک دی در اقدامی مشارکتی از تأمین کمک هزینه 
تهیه جهیزیه تعدادی از نیازمندان استان گلستان توسط این بانک خبر داد. تعدای 
کمک هزینه تأمین جهیزینه نیز از سوی سایر دستگاه های استان از جمله کمیته 

امداد امام خمینی)ره( صورت گرفت.
مدیرعامل بانک دی همچنین در سفر به استان گلستان، به همراه رئیس بنیاد 
شهید و أمور ایثارگران و استاندار گلستان در گلزار شهدای علی آباد کتول حضور یافت 
و به جایگاه شامخ شهدای واالمقام ادای احترام کرد.دیدار با تعدادی از خانواده های 
شهدای این شهرستان از دیگر برنامه های مدیرعامل بانک دی در سفر به شهر 

علی آباد استان گلستان بوده است.

کارشناسان انرژی:
مصرفگازرعایتنشود،بهزودیواردکنندهخواهیمشد!

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از افزایش 6 میلیارد متر مکعبی 
تحویل گاز به نیروگاه ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد 
و گفت: از ابتدای سال تاکنون 61 میلیارد متر مکعب گاز به نیروگاه ها تحویل 

شده است.
محمدرضا جوالیی با بیان اینکه تحویل گاز به نیروگاه ها در سال جاری 
افزایش داشته است، افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 55 میلیارد 
متر مکعب بوده که نشان دهنده رشد 6 میلیارد متر مکعبی در تحویل گاز به 
نیروگاه ها است.مدیردیسپچینگ )مدیریت یکپارچه تولید و توزیع( شرکت ملی 
گاز ایران با بیان اینکه طبق برنامه و در مقایسه با سوخت معادل باید سهم گاز 
۸۴ درصد باشد، گفت: این رقم در سال جاری به ۸6 درصد افزایش داشته و 
این در شرایطی است که سال گذشته ۸۴ درصد بوده است که در این بخش 
نیز رشدی 2 درصدی به ثبت رسیده است.وی تاکید کرد: افزایش گازرسانی 
به نیروگاه ها کاهش یک میلیارد لیتری مصرف گازوئیل را در این بخش به 
همراه داشته است.به گفته جوالیی، اکنون مصرف گاز در بخش خانگی به 

56۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است.
تا هفته سوم آبان ماه امسال مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع 
غیر عمده نسبت به زمان مشابه پارسال روزانه حدود 1۰۰ میلیون متر مکعب 

افزایش را نشان می دهد.
افزایش مصرف گاز آن هم در آغاز فصل سرما در حالی اتفاق افتاده که 
سال گذشته در اوج مصرف )بهمن ماه( مصرف گاز بخش خانگی به 565 میلیون 

متر مکعب در روز رسیده بود.
این موضوع که زنگ خطر افزایش مصرف در بخش خانگی و به دنبال 
آن قطعی گاز نیروگاه ها و صنایع عمده را به صدا درآورده، باعث شد تا وزیر 
نفت با اعالم اینکه 5۰ درصد از گاز بخش خانگی، توسط 25 درصد از مشترکان 
پرمصرف و بد مصرف سوخت می شود، از اعمال جریمه برای این مشترکان 
خبر دهد.کارشناسان می گویند: ادامه روند کنونی مصرف گاز در کشور، باعث 
می شود تا در سال های 1۴۰۰ تا 1۴۰۳، میزان تولید و مصرف گاز در کشور 

برابر شده و ناچار به واردات شویم.
شاخص شدت مصرف انرژی در ایران 2 برابر متوسط جهان است و بر 
اساس بررسی های انجام شده فقط در بخش خانگی و اداری، معادل 2 فاز 

پارس جنوبی )112میلیون متر مکعب( اتالف گاز اتفاق می افتد.

افزایش50درصدیارزشنفتدرسالگذشتهمیالدی
قیمت نفت در سال گذشته میالدی با وجود تداوم همه گیری کرونا، حدود 
5۰ درصد گران شد که این رشد قیمت بیش از هر چیز تحت تاثیر ادامه توافق 

کاهش تولید از سوی اوپک پالس بوده است.
سال 2۰21 با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید. در این سال که 
همچنان زیر سایه همه گیری کرونا قرار داشت، بازارهای مالی و اقتصاد جهانی 

تالش کرد تا حدی زیان ایجاد شده در سال 2۰2۰ را جبران کند؛ 
زیانی که به دنبال اعمال قرنطینه های گسترده و تعطیلی فعالیت های 
اقتصادی ایجاد شده بود اما در سال 2۰21، دیگر خبری از قرنطینه های وسیع 
نبود.به جای آن از ابتدای سال 2۰21، واکسیناسیون کرونا در جهان آغاز شد و 
به تدریج همه جهان را فراگرفت. این اقدام باعث شد تا فعالیت های اقتصادی 

بیشتر شود و تقاضا برای نفت افزایش پیدا کند. 
در کنار تقویت تقاضا برای طالی سیاه، توافق کاهش تولید نفت توسط 
اوپک پالس که از بهار 2۰2۰ آغاز شده بود ادامه پیدا کرد و آن گونه که آمارها 
نشان می دهد، پایبندی اوپک  الس به توافق کاهش تولید بیش از تعهد ایجاد 
شده بوده است. این عوامل باعث شد تا نفت با رشدی 5۰ درصدی در قیمت 
همراه شود. نفت برنت که سال 2۰21 میالدی را با قیمت 51 دالر و ۸۰ سنت 
در هر بشکه آغاز کرده بود، به 77 دالر و 7۸ سنت در پایان این سال رسید که 
نشان دهنده رشدی 5۰ درصدی در این زمینه است. نفت شاخص آمریکا نیز از 
۴۸ دالر و 52 سنت تا 75 دالر و 21 سنت باال رفت و 55 درصد رشد را ثبت کرد. 
سبد نفتی اوپک هم بیش از ۴۴ درصد گران شد و از 51 دالر و ۳6 سنت 
در ابتدای سال گذشته میالدی به 7۴ دالر و 2۳ سنت در پایان این سال رسید.

خبر دلگرم کننده وزیر اقتصاد:

دغدغهتامینمالیفعاالناقتصادیبرطرفمیشود
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زیر نظر: محمد امامی

پیش بینی رویترز:
قیمت نفت در ۲0۲۲ کاهش محسوس 

خواهد داشت
تحلیلگران نفت با در نظر گرفتن موانعی که شیوع واریانت اُمیکرون 
برای احیای تقاضا برای سوخت ایجاد می کند و ریسک اشباع عرضه، پیش 

بینی قیمت نفت در سال 2۰22 را پایین بردند.
در نظرسنجی رویترز از ۳5 اقتصاددان و تحلیلگر، میانگین قیمت هر 
بشکه نفت برنت در سال نوی میالدی 7۳ دالر و 57 سنت پیش بینی شد 
که حدود دو درصد کمتر از پیش بینی 75 دالر و ۳۳ سنت در نظرسنجی 
نوامبر بود. این نخستین کاهش پیش بینی قیمت سال 2۰22 از نظرسنجی 

اوت رویترز بود.
میانگین قیمت هر بشکه نفت آمریکا 71 دالر و ۳۸ سنت در سال 2۰22 
پیش بینی شد که پایینتر از پیش بینی 7۳ دالر و ۳1 سنت در ماه پیش بود.
نوربرت روکر، تحلیلگر بانک جولیوس بائر گفت: با کندی رشد تقاضا 
برای نفت، ادامه رشد عرضه و تسهیل کمبود انرژی، در سال 2۰22 شاهد 
توازن گسترده بازار نفت خواهیم بود و بنابراین انتظار داریم قیمتها از سطح 

جاری پایینتر باشند.
قیمت نفت برنت که در حال حاضر حدود ۸۰ دالر در هر بشکه معامله 
می شود، تحت تاثیر بهبود تقاضا برای سوخت، در مسیر ثبت بزرگترین رشد 

ساالنه از سال 2۰۰9 قرار دارد.
با این حال واریانت جدید اُمیکرون کرونای دلتا شیوع سریعتری دارد 
و باعث شده است کشورها محدودیتهای کرونایی را تشدید کنند. اگر این 
را  سوخت  برای  تقاضا  احیای  روند  تواند  می  کند،  پیدا  ادامه  محدودیتها 

معکوس کند.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA هم اظهار کرد: 
بازگشایی جهانی بمحض عبور موج شیوع اُمیکرون، بهبود خواهد یافت و 
قیمت نفت احتماال نوسانی خواهد ماند زیرا اوپک پالس با افزایش تدریجی 

تولید، معامله گران را در اضطراب نگه می دارد.
وزیران اوپک پالس قرار است برای بازبینی سیاست تولید هفته جاری 
دیدار کنند. چهار منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز گفتند: در شرایطی که 
نفت نزدیک ۸۰ دالر مانده است، اوپک و متحدانش شامل روسیه احتماال 
سیاست افزایش تدریجی عرضه را ادامه داده و افزایش تولید به میزان ۴۰۰ 

هزار بشکه در روز را برای فوریه تصویب می کنند.
عرضه،  بخش  در  گفت:  اس  بی  دی  بانک  تحلیلگر  سرکار،  سورو 
استراتژی اوپک پالس و مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا و روند احیای 
نفت شیل آمریکا هم عوامل تاثیرگذاری خواهند بود اما برای بخش تقاضای 

دورنمای بازار نفت، در درجه دوم قرار می گیرند.
بر اساس گزارش رویترز، پیش بینی می شود تقاضا برای نفت ۳.2 تا 

شش میلیون بشکه در روز در سال 2۰22 رشد کند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مهمترین ویژگی های بودجه سال آینده 

تک نرخی شدن ارز است
مهمترین  از  یکی  داشت:  اظهار  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
ویژگی های بودجه سال آینده، تک نرخی شدن ارز است که به توسعه صادرات 
کشور کمک می کند و طبق الیحه بودجه سال آینده، مالحظات عجیب و غریب 

در مباحث ارزی برداشته می شود و ایران می تواند هاب تجاری منطقه شود.
بانک  و  صمت  وزارت  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  آقامحمدی  علی 
مرکزی با بانک های عامل برای تامین مالی زنجیره ای اظهار داشت: مدتهاست 
که این موضوع را پیگری می کردیم و امروز نقطه آغاز عملیات تامین مالی 

زنجیره ای است.
وی با بیان اینکه دیگر مشکل منابع سرگردان برای بخش تولید مواجه 

اجرای  با  گفت:  بود،  نخواهیم 
دیگر  این  از  پس  عملیات،  این 
و  نمی مانده  باقی  راکد  پولی 
برای  امروز  که  زنجیره هایی 
شدند،  انتخاب  مالی  تامین  این 
دارند  یکدیگر  با  خوبی  انسجام 
همکاری  هم  با  این  از  پیش  و 
به  پس  این  از  باید  و  داشته اند 
یکدیگر  با  کور،  رقابت  جای 

همکاری داشته باشند.
وی تاکید کرد: آنچه امروز 
حوزه  در  باید  می رسد  اجرا  به 

ارزی هم عملیاتی شود و درآمدهای ارزی باید نظامی داشته باشند.
در  باید  کرد:  اذعان  حوزه  این  در  بورس  اهمیت  بر  تاکید  با  آقامحمدی 
از مشکالت  اتفاقا بسیاری  و  تقویت کنیم  را  بتوانیم بورس  این عملیات  روند 
شرکت های بورسی در همین حوزه است و از این پس باید به شرکت های بورسی 

تسهیالت داده شود.
وی ادامه داد: متاسفانه این دیگر جزو ادبیات شده است که در بخش تامین 
مالی شرکت ها زمینی را به عنوان وثیقه در اختیار بانک ها قرار می دهند و بانک ها 

هم این اراضی را با قیمت بسیار باال می فروشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید شرکت های بورسی در این 
جریاِن تامین مالی زنجیره ای قرار بگیرند تا سهام در گرو باشد و از این طریق 
تنها به شرکت های بورسی تسهیالت داده می شود و بخشی از مشکالت این 

شرکت ها برطرف خواهد شد.
آقامحمدی با اشاره به مباحث ارزی در بودجه 1۴۰1 گفت: یکی از مهمترین 
ویژگی های بودجه سال آینده، تک نرخی شدن ارز است که به توسعه صادرات 
کشور کمک می کند و طبق الیحه بودجه سال آینده، مالحظات عجیب و غریب 

در مباحث ارزی برداشته می شود و ایران می تواند هاب تجاری منطقه شود.
وی با اشاره به روش تامین مالی زنجیره ای اضافه کرد: مبنای اجرای این 
طرح باید مشتریان بانک ها و رضایت آنها باید باشند و 7 بانکی که برای اجرای 
این حرکت هستند و  بانک های خوب برای شروع  از  انتخاب شدند  این طرح 

می توان از این طریق به بخش تولید کمک کنیم.
مشاور اقتصادی رهبری با اشاره به برق صنعتی در کشور بیان کرد: برق 
صنعتی کار خودش را شروع کرده 
و استقالل بازار برق در حال آغاز 
برق صنعتی  استقالل  با  و  است 
صنایع  برق  قطع  شاهد  دیگر 
نخواهیم بود و در حوزه آب هم 
همین اتفاق در حال رخ دادن است 
و صنایع باید آب مورد نیاز خود را 
از دریا تامین کنند و بحث آبهای 
ژرف در اینجا حائز اهمیت است.

 : د کر کید  تا محمدی  قا آ
برنامه ها،  این  اجرای  با  امیدوارم 
اقتصادی  رشد  سال  آینده  سال 

ایران باشد.

موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
نرخ  داشت:  اظهار  خصوصی  اعتباری 
از  بیشتر  درصد   ۳ باید  منطقی  سود 
با توجه  اعداد  این  باشد که  تورم  نرخ 
ایران بسیار باال است  اقتصاد  به تورم 
با  باید برای سپرده گذار  اما نرخ سود 

صرفه و جذاب باشد.
در شرایطی که بازارها وارد دوره 
شاخص  نوسانات  در  و  شده اند  رکود 
نزولی  سیر  همچنان  یه  سرما ر  زا با
معامالت  کاهش  و  قیمت ها  افت  و 
مبنی  یی  زمزمه ها است،  سنگین تر 
دوباره  بانکی  سودهای  افزایش  بر 
است  سالی  چند  البته  می شود  شنیده 
که با تشکیل انواع صندوق ها الزامات 
شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ 
سود مشخص دور زده می شود و نرخ 
سود در این صندوق ها به بیش از 25 

درصد هم رسیده است.
بانک  گذشته  هفته  رو  این  از 
علی  سود  نرخ   کرد  اعالم  مرکزی 
گذاری  سرمایه  سپرده های  الحساب 
مدت دار مابین 1۰ تا 1۸ درصد سالیانه 
تعیین شده است و بانک ها موظف به 
رعایت نرخ های مذکور هستند. رییس 
جمهوری هم روز نهم دی ماه در سفر 
استانی به قم به صراحت تاکید کرد که 
دریافت سود بیش از آنچه در شورای 
پول و اعتبار مقرر شده مجاز نیست و 
کرده  دریافت  بیشتر  سود  بانکی  هر 

حتمًا باید به مردم بازگرداند.
اما در این میان بانکی ها معتقدند 
اعداد  تمام  بانکی  شبکه  که  چند  هر 
درج شده مصوبات نرخ سود را رعایت 
می کنند اما این نرخ سودها در شرایط 
باید  و  نیست  منطقی  کشور  تورمی 

متناسب با نرخ تورم حرکت کند.
بیر  د جمشیدی«  »محمدرضا 
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  کانون 
بانک ها  تمام  اینکه  بیان  با  خصوصی 
زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند 
و طبق بند ۴ ماده 2۰ قانون عملیات 
سود  نرخ  تعیین  ربا  بدون  بانکداری 
اعتبار  و  پول  شورای  عهده  بر  بانکی 
است، گفت: تمام بانک ها ملزم هستند 
که این نرخ های مصوب را رعایت کنند 
و تابع این مصوبات هم هستند. شورای 
پول و اعتبار هم نرخ های علی الحساب 
تسهیالت  هم  و  سپرده ها  به  را  سود 

و  می کند  ابالغ  بانک ها  به  را  تعیین 
نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام 

هر یک از معامالت به اجرا می رسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در 
علی  سود  نرخ  گذاری  سپرده  بخش 
بانک  سوی  از  شده  تعیین  الحساب 
 16 و  سال  دو  برای  حداکثر  مرکزی 
در  اگر  است.  سال  یک  برای  درصد 
سود  نرخ  میزان  مالی  دوره  پایان 
سود  بود  اعداد  این  از  بیشتر  بانک ها 
ماندگاری  براساس مدت  باید  را  مازاد 
سپرده بین سپرده گذاران در این بانک 
کمتر  میزان سود  اگر  اما  کنند  تقسیم 
باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی شود 
و  است  این سود تضمین شده  چراکه 
خودشان  باید  بانک ها  را  سود  کسری 

جبران کنند.
تسهیالت  در  افزود:  جمشیدی 
هم همین روند به اجرا می رسد و نرخ 
قطعی  معامالت  در  تسهیالت  سود 
حداکثر 1۸ درصد است و اگر معامالت 
باشند نرخ بعد  مشارکتی و مضاربه ای 
از انجام معامله به تعیین و بین طرفین 

معامله تقسیم می شود.
موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
کارکرد  درباره   خصوصی  اعتباری 
انواع صندوق ها و جذب سپرده ها به این 
صندوق های  داشت:  اظهار  صندوق ها 
شورای  مصوبات  تابع  سرمایه گذاری 

بعد  طبیعتا  و  نیستند  اعتبار  و  پول 
که  را  سودی  هر  معامالت  انجام  از 
دوره  هر  به  نسبت  بیاورند  دست  به 
سهام  برگه های  خریداران  بین  زمانی 
می کنند.  تقسیم  صندوق  واحدهای  یا 
طرفین  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
هستند  فروشنده  و  خریدار  معامالت 
و نه سپرده گذار و تسهیالت گیرنده، 
بنابراین شامل سودهای تصویب شده 

نخواهند شد.  
قطع  طور  به  کرد:  تاکید  وی 
به صندوق ها  بانک  از  پول  مهاجرت 
بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده اما 
اختیار  در  میزان  این  از  دقیقی  آمار 
سال  از  مرکزی  بانک  البته  و  نیست 
ه  د کر تکلیف  نک ها  با به  گذشته 
است که اگر سهامدار این صندوق ها 
هستند سهام خود را بفروشند و کنار 

. بکشند
واقعیت  اینکه  بیان  با  جمشیدی 
بخش  در  سود  نرخ  که  است  این 
تسهیالت با این وضعیت تورمی کشور 
بسیار جذاب هستند، گفت: امروز افراد 
به دنبال این هستند که از بانک ها وام 
سایر  در  گذاری  سپرده  با  و  بگیرند 

بخش ها سود آن را بپردازند.
موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
اینکه  بر  تاکید  با  خصوصی  اعتباری 
سود  نرخ  افزایش  برای  پیشنهادی 

بانکی نداده ایم، اظهار داشت: هر چند 
که پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را 
این  در  درصدی   1۸ نرخ  اما  نداده ایم 
نیست  منطقی  تنها  نه  تورمی  شرایط 
 1۸ سود  بانک ها  است.  زیان ده  بلکه 
درصد به سپرده ها می دهند و باید ۸۰ 
درصد این سپرده ها را با نرخ 1۸ درصد 
احتساب  با  بنابراین  دهند  تسهیالت 
محاسبه  یک  با  نکی  با هزینه های 
به  محل  این  از  بانکها  عایدی  ساده 
دست می آید. بانک ها خیریه نیستند و 
باید به فکر هزینه ها و اقتصاد و کارایی 

مجموعه خود هم باشند.
منطقی  سود  نرخ  داد:  ادامه  وی 
باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که 
این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران 
بسیار باال است اما نرخ  سود باید برای 
سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد. در 
این سیستم فعلی هم سپرده گذار و هم 
تسیهالت گیرنده زیان می بیند چراکه 

اقتصاد مریض است.
جمشیدی افزود: در شرایطی که 
افراد برای دریافت سود سپرده گذاری 
می کنند در یک سال بعد با کاهش چند 
ده درصدی پول خود به دلیل کاهش 
ارز پول مواجه می شود از سوی دیگر 
تولیدکنندگان هم در این شرایط بازار و 
اقتصاد، توان پرداخت سود 1۸ درصدی 

تسهیالت را ندارند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی خبر داد؛

الزام تمام بانک ها به رعایت نرخ های مصوب سود شورای پول و اعتبار
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مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان، حفظ و ارتقاءکیفیت 
آب شرب را حساس ترین و 

مهمترین رسالت صنعت آبفا دانست .
از  امینی در مراسم تجلیل  هاشم 
کارکنان کنترل کیفی آزمایشگاه های 
آب که موفق به دریافت گواهی نامه تایید 
صالحیت ISO/IEC17۰25:2۰17 در 
سال 1۴۰۰ شده اندگفت:کارکنان مرکز 
پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب 
باید ضمن آشنایی با علم روز دنیا و بهره 
مندی از تجهیزات و فناوری های نوین، 
کنترل  فرایند  بر  دقیق  نظارت  زمینه 
کیفی آب و پساب تولیدی و همچنین 
ارتقاء خدماترسانی به مردم را بیش از 

پیش فراهم نمایند.
اخیر  های  سال  در  افزود:  وی 
آزمایشگاه های آبفا در استان اصفهان  با 
بهره مندی از بهترین تجهیزات و نیروی 
کیفیت  کارآمد،  و  متخصص   انسانی 
خدمات را در سطح استان ارتقاء داده اند. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
این که کنترل  بیان  با  استان اصفهان 
کیفی خدمات آبفا به صورت مستمر و 
پایدار ادامه دارد تصریح کرد: آب شرب 
پس از تایید مراجع ذیصالح و با نظارت 
در  مسئول  نهادهای  مستمر   و  دقیق 
اختیار مردم در شهرها و روستاها قرار 
کیفی  نظر  از  آن  و سالمت  گیرد  می 

مورد تایید است.
با کیفیت  تامین آب شرب  امینی 
مطابق با استانداردهای تعریف شده را 
آب  داشت:  اظهار  و  دانست  ضروری 
شرب، استراتژیک ترین و حیاتی ترین 
کاالیی است که مردم به آن نیاز دارند و 
متقاضی همیشگی آن هستند و به همین 
اصلی  دغدغه  آن  کیفیت  دلیل،بهبود 

فعاالن صنعت آبفا به شمار می آید.
فعالیت  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
هایتحقیقاتی و پژوهشی اعالم کرد: از 
کارکنان انتظار می رود باانجام تحقیق 

های  کاربردی،راه  های  وپژوهش 
دسترسی آسان و بهتر مردم به خدمات 
صنعت آبفا را هموارتر نمایند تا رضایت 
فعالیت  اصلی  اولویت  که  مشترکین 
این صنعت به شمار می رود همچنان 
پابرجا باقی بماند.وی در بخش دیگری 
افزایش  اهمیت  بر  تاکید  سخنانشبا  از 
کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های 
نظارت  همچنان  باید  افزود:  فاضالب 
دقیق و مستمری بر فرایند کیفی پساب 
تولیدی وجود داشته باشد تا  بتوان از آن 
در صنعت و یا پرورش گیاهان غیرمثمر 

استفاده کرد. 
مرکزی  آزمایشگاه  است  گفتنی 
آزمایشگاه  و  اصفهان  استان  آبفای 
سمیرم،تیران  آبفای  ادارات  آب  های 
و کرون،نجف آباد و شهرضا موفق به 
صالحیت  تایید  نامه  گواهی  دریافت 
سال  در   ISO/IEC17۰25:2۰17
پس  نامه  گواهی  این  شدند.   1۴۰۰
استاندارد  الزامات  با  مداوم  انطباق  از 
ISO/IEC17۰25:2۰17 و اخذ تاییدیه 
در ممیزی های مراقبتی ساالنه، به این 

آزمایشگاه ها اعطا شد. 

مدیرعامل آبفای استان اصفهاندر مراسم تجلیل از کارکنان کنترل کیفی آزمایشگاههای آب اعالم کرد:

حفظوارتقاءکیفیتآبشربمهمترینرسالتصنعتآبفااست
توسط مکعبی متر میلیون  22 از بیش استحصال
پروژههاياجراءشدهآبخیزداریدرپیبارشهای

روزهایاخیردراستانبوشهر

مهنــدس حســینی بیــان داشــت : در پــی بارندگــی هــای  دو  روز 
اخیــر بیــش از 22 میلیــون متــر مکعــب آب توســط  پــروژه هــاي اجــراء 
شــده آبخیــزداري شــامل ۸۳۰ بندهــاي خاکــي و ســنگ مالتــي و دههــا 
هکتــار عملیــات بیومکانیــک و بیولوژیکــي شــامل هاللي آبگیــر، پیتینگ، 

کنتورفــارو، نهالکاریهــا و غیــره اســتحصال شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــز داری 
اســتان بوشــهر  :  بیشــترین بــارش اســتان بترتیــب در شهرســتان هــای 

بوشــهر، گنــاوه و جــم اتفــاق افتــاده اســت .
ــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان  معــاون آبخیــزداری اداره کل مناب
بوشــهر بــا اشــاره بــه اجــرای  ۸۳۰ ســازه آبخیــزداری از نــوع بندهــاي 
خاکــی و ســنگ مالتــی و همچنیــن عملیــات بیومکانیــک و بیولوژیــک  
گفتنــد : پروژهــا آبخیــزداري کــه طي ســنوات گذشــته تا کنون درسراســر 
اســتان اجــراء شــده اســت مــي تواننــد در هــر مرحلــه بــا آبگیــري کامــل 
بالــغ بــر ۳۳ میلیــون مترمکعــب آب را اســتحصال نمــوده بــه ســفرههاي 
ــر زمینــي  ــع آب زی آب زیرزمینــي تزذیــق نمــوده موجــب افزایــش مناب
ــرل ســیالب و کاهــش خســارات ناشــي از  ــر در کنت ــردد، بطــور موث گ

ســیل نقــش داشــته باشــند.
ــش از  ــاحتی بی ــون مس ــا کن ــده ت ــراء ش ــات اج ــه عملی  مجموع
۴۳6هــزار هکتــار از ســطوح حــوزه هــای آبخیزاســتان  را تحــت تاثیــر 
قــرار میدهــد کــه نتیجــه آن کاهــش و کنتــرل فرســایش خــاک و حمــل 
رســوب، اســتحصال آب ناشــي از بارشــهاي ســاالنه و همچنیــن کنتــرل 
ســیالب هــای مخــرب ســاالنه و  کاهــش خســارات احتمالــی ناشــی از 

آن خواهــد بــود.
همچنیــن بــا اجــرای پــروژه هــا وعملیــات آبخیــزداری درباال دســت 
شــهرها)باعنوان حــوزه هــای ابخیــز شــهری (نقــش ماثروقابــل توجهــی 
در کنتــرل ســیالبهای مخــرب ســاالنه وپیشــگیری ازخســارات احتمالــی 

ناشــی ازان درشهرهاداشــته اســت.

استان وفاضالب آب شرکت مدیرعامل تبریک پیام
تشکیل سالروز ماه دی یازدهم مناسبت به بوشهر

شرکتهایآبوفاضالب
بسمه تعالی

یازدهــم دی مــاه سالروزتشــکیل شــرکت هــای آب وفاضــالب 
ــبانه روزی  ــر وش ــتگی ناپذی ــای خس ــش ه ــا وکوش ــالش ه یادآورت
دســت انــدرکاران صنعــت آب وفاضــالب وتقدیــراز آنــان مــی باشــد 
. خصوصــا در ســال هــای اخیرکــه بــه دلیــل وقــوع خشکســالی هــا 
و تغییــرات اقلیــم، متوســط بارندگــی درکشــورکاهش و در نتیجــه آن 
ــش  ــت، نق ــته اس ــمگیری داش ــش چش ــر کاه ــزان آب تجدیدپذی می
ــالمت  ــاه وس ــت ورف ــعه بهداش ــا در توس ــرکت ه ــن ش ــی ای بالندگ

ــر شــده اســت. عمومــی جامعــه نمایانگرت
ــتان  ــالب اس ــرکت آب وفاض ــتامجموعه تالشگرش ــن راس در ای
بوشــهر خدمــت ســقایی و رفــع مشــکالت مــردم را از افتخــارات خــود 
ــود عملکــرد و  ــر ســاختها، بهب ــد و در تقویــت و تحکیــم زی مــی دان
برداشــتن گام هــای بلنــد جهــت احیــای اهداف و دســتیابی بــه جایگاه 
ووظایــف وماموریــت هــای اصلــی شــرکت کــه همــان تامیــن و توزیع 
آب ســالم و بهداشــتی و جمــع آوری، انتقــال، و تصفیــه فاضــالب مــی 
ــی گذشــته علیرغــم همــه ی محدودیــت هــای  باشــد رادر ســال آب

موجــود بــا یــاری خداونــد متعــال تــا بــا موفقیــت بــه پایــان رســاند.
ــن  ــان ای ــران وکارکن ــکر از مدی ــرو تش ــن تقدی ــب ضم اینجان
ــن آب در گذشــته و حــال ،ســالروز تاســیس  شــرکت در حــوزه تامی
شــرکت هــای آب و فاضــالب را محضــر همکاران و دســت انــدرکاران 
صنعــت آب وفاضــالب درکشــور ونیــز اســتان بوشــهرتبریک و تهنیت 
عــرض نمــوده وبهــروزی ســعادت، و ســالمت همــکاران گرامــی را 
در ســایه توجهــات حضــرت حــق مســئلت دارم، و امیــدوارم در پنــاه 
خداونــد متعــال و بــا تکیــه بــر رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری در 
رســیدن بــه اهــداف خــود و خدمــت بــه هــم اســتانی هــای محتــرم 
ــتان  ــریف اس ــردم ش ــان از م ــیم. درپای ــق باش ــش موف ــش از پی بی
بوشــهر درخواســت مــی نمایــم بــا توجــه بــه کاهــش شــدید بارندگــی 
در ســالجاری در ایــن اســتان وکاهــش شــدید منابــع آب ، بــا رعایــت 
الگــو و مصــرف درســت ، همچــون گذشــته خادمــان خــود در شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان را درامــر خدمــت رســانی هرچــه مطلــوب تــر 

بــه هــم اســتانی هــای گرامــی یــاری نماینــد.
ــل  ــر عام ــره ومدی ــات مدی ــس هی ــور رئی ــزه پ ــد حم عبدالحمی

ــهر ــتان بوش ــالب اس ــرکت آب وفاض ش

در نشست شورای تعامل استان گیالن؛
انسجامووحدتراهبرونرفتازمشکالتوعقب

ماندگیها
نشســت شــورای تعامــل اســتان گیــالن به ریاســت حجت االســالم 
محمــد رضــا عباســی رئیــس شــورای تعامــل و با حضور اســداهلل عباســی 
اســتاندار گیــالن، ســید امیــر حســین علوی شــهردار رشــت، ســید شــمس 
شــفیعی رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورا، حســن محمدیــاری 
عضــو کمیســیون تلفیــق مجلــس و دیگــر مســئوالن اســتانی برگزار شــد.

ــل  ــر مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن المل ــه گــزارش واحــد خب ب
شــهرداری رشــت - در ایــن نشســت اســتاندار گیــالن نبــود انســجام را 
موجــب عقــب مانــدن گیــالن در بســیاری از شــاخص هــا عنــوان کــرد 
و بــر همگرایــی و وفــاق جهــت جبــران عقب ماندگیهــا و ارائــه خدمــت 

شایســته بــه مــردم تاکیــد ورزیــد.
همچنیــن در ایــن نشســت انســجام حــول محــور والیــت و اجتنــاب 
از چنددســتگی ضرورتــی جــدی عنــوان گردیــد و در زمینــه موضوعاتــی 
پیرامــون همراهــی و کمــک متقابــل جریانهــای سیاســی و اجتماعــی بــا 
دولــت، اســتفاده از همــه ظرفیتهــا در اســتان و اتخــاذ رویکــرد یکصدایی، 
ــالن در  ــای گی ــب ماندگیه ــران عق ــرای جب ــی ب ــی و هم افزای همگرای

شــاخص هــای توســعه ای و عمرانــی بحــث و تبــادل نظــر شــد.

استان آبی تنش های پروژه به ریال میلیارد 440
گیالنتخصیصیافت

جلسه پیگیری اعتبارات تنش آبی استان گیالن بصورت ویدئوکنفرانسی 
با معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و 
حضور مدیران عامل شرکت های آب و فاضالب و آب منطقه ای گیالن 
برگزار شد.به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان گیالن، در راستای اخذ اعتبارات ملی جهت رفع مشکالت 
آبرسانی شهری و روستایی استان پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی 
تعیین  و  فاضالب کشور  و  آب  مهندسی  کارشناسان شرکت  و  مدیران  با 
چالش های موجود و اعتبارات مورد نیاز ، تخصیص ۴۴۰ میلیارد ریال در 
قالب بخشی از اعتبارات پروژه های تنش آبی استان ابالغ شد.بنا به این 
گزارش طی جلسه ویدئوکنفرانسی با حضور مهندس کشفی معاون نظارت 
بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و مدیران عامل و 
معاونین شرکت آب و فاضالب و آب منطقه ای گیالن، تصمیمات اخذ شده 
در جلسات کارشناسی مصوب و اعتبارات مورد نیاز و پروژه های دارای اولویت 
اعالم شد.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن 
ضمن تشریح برنامه های شرکت در جهت پایداری آب استان، خواستار تأمین 

اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های آبرسانی شد

گیالن در گاز خطوط از کیلومتر هزار 11 از بیش
نشتیابیشد

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن با اعالم خبر نشت یابی بیش از 11 هزار کیلومتر از خطوط گاز 
در استان، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴ درصد 

رشد داشته است و در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.
وی با بیان اینکه عملیات بازرسی و نشت یابی انجام شده در پاییز 
امسال در 22 شهر استان انجام شده است، اظهار داشت: با اجرای گسترده 
نشت یابی، ضریب ایمنی خطوط و پایداری جریان گاز مشترکین بیش از 

گذشته افزایش یافته است.
اکبر همچنین از نشت یابی ۳5۰ ایستگاه تقلیل فشار و بیش از 22۴ 
هزار انشعاب گاز در استان خبر داد و گفت: با انجام این عملیات در سه ماه 
سوم سال جاری، حدود 1۰ هزار نشتی شناسایی شد که همکارانم بالفاصله 

نسبت به برطرف کردن آنها اقدام کردند.
از  گاز  خاتمه هدف شرکت  در  گیالن  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
جریان  پایداری  و  ایمنی  سطح  افزایش  را  مستمر  یابی  نشت  و  بازرسی 

مشترکین استان عنوان کرد

ازمنابعطبیعیوجنگلی ضرورتصیانتوحفاظت
گیالن

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گیالن اسداهلل عباسی در حاشیه حضور در پویش »ایران سرسبز« در گفتگو 
با خبرنگاران با اشاره به شعار »ایران سرسبز، هر ایرانی، یک درخت«، اظهار 
با  ایرانی حضور در این پویش و کاشت درخت است.وی  کرد: وظیفه هر 
بیان اینکه امروز تالش شد تا در این پویش درختان بومی استان گیالن 
کاشت شود، افزود: اگر هر ایرانی اراده کرده و یک درخت بکارد ضمن حفظ 
فضای جنگلی موجود در کشور به وسعت این فضا اضافه می شود.استاندار 
همکاری  با  باید  گفت:  استان،  جنگل های  از  صیانت  بر  تأکید  با  گیالن 
منابع طبیعی جنگل های استان گیالن توسعه یابد زیرا در سال های اخیر 
برای  این دغدغه هایی  شاهد کاهش عرصه های جنگلی استان بودیم که 
دوستداران طبیعت ایجاد کرده بود.وی با اشاره به تأکیدات رهبری در این 
تا هفته منابع طبیعی  امروز  از  زمینه، اضافه کرد: پویش »ایران سرسبز« 
در کشور و استان گیالن اجرا می شود و منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گیالن آمادگی دارد تا پایان فروردین ماه که پایان فصل نهال کاری است 

نهال رایگان در اختیار مردم قرار دهد.

مدیرکل  راه و شهرساتزی ایالم خبر داد: 
بررسی۳9پروندهدرجلسهکمیسیونماده5شهر

استانایالم
   ایالم_   آذر یعقوبیان :  مددیرکل راه و شهرسازی ایالم گفت: 
و  بدره  مهران،  آبدانان،  دهلران،  شهرهای   ،5 ماده  کمیسیون  جلسه  در 
و  حقیقی  اشخاص  طرف  از  شده  درخواست  پرونده  دلگشا)ملکشاهی(۳9 

حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون  حضور  با  که   5 ماده  کمیسیون  جلسه  در  بهادری  عبداهلل 
با موضوعات  اظهار داشت: ۳9پرونده  برگزار شد،  امور عمرانی  هماهنگی 
ساخت وسازشهری و … مربوط بهشهرهای دهلران، آبدانان، مهران، بدره 

و دلگشا)ملکشاهی( مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا با 16 مورد موافقت شد، و 2۳ مورد نیز مورد 

از دستور کار جلسه خارج یا مورد مخالفت قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم گفت: با تصویب قانون تأسیس شورای 
مرجع  ترین  عالی  عنوان  به  شورا  این  ایران،  معماری  و  عالی شهرسازی 
سیاستگذاری و تصویب ضوابط معماری و شهرسازی و طرح های جامع 
شهرهای کشور تعیین گردید و وفق ماده 15 این قانون، وظیفه بررسی و 
تصویب طرح های تفضیلی شهری به عهده این کمیسیون نهاده شده است.

مدیرکل زندانهای استان ایالم :
اشتغال۳0زندانیدرکارخانجاتتولیدکودشیمیایی

دهلران
مدیرکل زندانهای استان ایالم گفت: با همکاری و همراهی مدیرعامل 
کارخانجات تولید کودشیمیایی دهلران، تعداد ۳۰ نفر از زندانیان )دارای رأی 

باز( در این مجموعه تولیدی مشغول به کار شدند.
ایالم –مدیرکل زندانهای استان ایالم گفت: با همکاری و همراهی 
مدیرعامل کارخانجات تولید کودشیمیایی دهلران، تعداد ۳۰ نفر از زندانیان 

)دارای رأی باز( در این مجموعه تولیدی مشغول به کار شدند.
اولویت های  از  اظهار داشت: یکی  این خبر  با اعالم  احسانی  مجید 
اصلی قوه قضائیه و سازمان زندانها؛ حرفه آموزی و فراهم ساختن زمینه 

اشتغال برای زندانیان است.
وی با اشاره به اینکه در سال»تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« حمایت 
از تولید و تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال برای جامعه هدف، بطور جدی مورد 
توجه قرار گرفته است، افزود: در تالش هستیم تا با همراهی و مشارکت 
تولید کنندگان استان، زمینه اشتغال تعداد بیشتری از زندانیان دارای شرایط 
الزم برای اشتغال را در واحد های تولیدی، صنعتی و خدماتی فراهم کنیم.

مدیرکل زندانهای استان ایالم با بیان اینکه تحکیم بنیان خانواده، ایجاد 
آرامش و تقویت بنیه مالی خانواده های زندانیان، از اهداف این طرح است، 
یادآور شد: طرح ایجاد اشتغال برای زندانیان استان با همکاری مجموعه 

های قضایی استان و تولیدکنندگان با جدیت دنبال خواهد شد.
»احسانی« با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در قبال بکارگیری زندانیان، 
از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی معاف هستند، تصریح کرد: این اداره 
کل از واحد های تولیدی که در این زمینه پیشقدم شوند، از هیچ حمایتی 

دریغ نخواهد کرد.
بنیاد  با مراجعه به  اینکه تولیدکنندگان استان می توانند  بیان  با  وی 
تعاون زندانیان استان ایالم، زمینه بکارگیری زندانیان را فراهم کنند، تاکید 
کرد: امیدواریم با مشارکت واحد های تولیدی، عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار 
امیدبخش زندانیان به آغوش گرم خانواده،  بازگشت  برای جامعه هدف و 
شاهد فعالیت بی وقفه واحدهای تولیدی و رونق تولید در سطح استان باشیم.

گفتنی است؛ کارخانجات تولید کودشیمیایی دهلران با مدیریت »روح 
تحقق  راستای  در  که  است  تولیدی  واحد های  از جمله  آبادی«  زرین  اهلل 
منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و تأکیدات رؤسای قوه مجریه و 
قضائیه مبنی بر رونق تولید و حمایت از تولید؛ با حمایت بی دریغ رئیس کل 
دادگستری استان، دادستانی مرکز استان و دیگر مسئوالن ذیربط استانی 

فعال شده و در مدار تولید قرار گرفته است.

گاز  شرکت  برداری  مدیربهره 
از مصرف سه میلیارد  خراسان رضوی 
و 7۴5 میلیون مترمکعب گازطبیعی در 
سه ماهه پاییز امسال خبر داد و گفت: 
میلیون   711 و  میلیارد  دو  رقم  این  از 
تجاری  و  خانگی  بخش  در  مترمکعب 

مصرف شده است.
  فرشید دشتی با اعالم این خبر 
گاز  مصرف  میزان  بیشترین  افزود: 
استان در سه ماهه پاییز امسال مربوط 
به آذرماه با مصرف رقمی بالغ بر یک 
میلیارد و ۴51 میلیون مترمکعب بود که 
از این آمار۸۰ درصد در بخش خانگی و 

تجاری مصرف شد.
وی افزود: از مجموع سه میلیارد 
توزیع  گاز  مترمکعب  میلیون   7۴5 و 
رضوی،  خراسان  در   1۴۰۰ پاییز  شده 
دو میلیارد و 711 میلیون مترمکعب در 

میلیون  تجاری، 5۰1  و  خانگی  بخش 
در  میلیون   ۳25 نیروگاهی،  بخش  در 
میلیون   2۰۸ و  سیمان  و  فوالد  حوزه 
و  حمل  بخش  تحویل  هم  مترمکعب 

نقل استان شده است.
گاز  شرکت  برداری  مدیربهره 
خراسان رضوی تصریح کرد: میزان گاز 
تحویلی به بخش نیروگاهی استان نیز در 

آذرماه امسال 152 میلیون مترمکعب بود 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

21۰ درصد افزایش دارد.
که  مطلب  این  بیان  با  دشتی 
و  خانگی  بخش  طبیعی  گاز  مصرف 
سال  سرد  روزهای  در  استان  عمومی 
به باالی 6۰ میلیون مترمکعب در روز 
می رسد گفت: صرفه جویی در مصرف 

زنجیره  حفظ  و  اشتغال  به  کمک  گاز 
تولید است.

با  صرفه جویی  این  افزود:  وی 
از  استفاده  همانند  ساده  راهکارهای 
عدم  منزل،  در  زمستانی  گرم  پوشش 
راندمان  دلیل  به  شومینه  از  استفاده 
روی  بر  پرده  نصب  پایین،  ایمنی  و 
خاموش  ورودی،  درب  و  ها  پنچره 
کردن وسایل گرمایشی اتاق های بدون 
و  پنجره ها  در  درزگیر  نصب  استفاده، 
درب ها، عایق کاری لوله های  آب گرم 
خروجی  بستن  و  مرکزی  موتورخانه 
ممکن  زمستان  در  کولر  های  کانال 

است.
رضوی  خراسان  شود؛  می  یادآور 
دارای دو میلیون و 5۰۰ هزار مشترک 
مختلف  های  بخش  در  طبیعی  گاز 

مصرفی است.

بیش از 3 و نیم میلیارد مترمکعب گاز در خراسان رضوی مصرف شد

محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مدیر 
گفت:  مبارکه  فوالد  شرکت  زیست 
شرکت فوالد مبارکه با کسب باالترین 
امتیاز میان 76 شرکت صنعتی، به عنوان 
سازمان  پاسخگو و مسئولیت پذیر حوزه 
و  بهبود  چشم انداز  با  کشور  سالمت 
توسعه مستمر فرآیندهای سالمت محور، 
موفق به دریافت تندیس زرین چهارمین 
سالمت محور  صنعت  ملی  جشنواره 

گردید. 
ایمنی،  مدیر  مدرسی فر  حسین 
بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه 
ملی  جشنواره  چهارمین  کرد:  اظهار 
صنعت سالمت محور با رویکرد ارتقای 
خدماتی  و  تولیدی  صنایع  سالمت 

و  پاسخگو  سازمان های  معرفی  و 
کشور،  سالمت  حوزه  مسئولیت پذیر 
مستمر  توسعه  و  بهبود  چشم انداز  با 
فرآیندهای سالمت محور امروز 7 دی ماه 
1۴۰۰ با حضور مقامات عالی و مسئولین 
سالمت در مرکز همایش های سازمان 

مدیریت صنعتی کشور برگزار شد.
برگزاری  از  هدف  افزود:  وی 
تبه بندی،  ر یش،  پا ه  ر ا جشنو ین  ا
مجموعه ای  تشویق  و  اعتباربخشی 
تشکیل  و  سالمت  مر  ا به  متعهد 
سالمت محور  تخصصی  کارگروه های 
در صنایع تولیدی و خدماتی و همچنین 
نگرش  تغییر  جهت  در  فرهنگ سازی 
و  سالمت  ارتقای  راستای  در  صنایع 

بهداشت کشور است که با همکاری و 
همراهی جوامع دانشگاهی، انجمن های 
متولی  سازمان های  حمایت  و  علمی 
ست،  ا تالش  ر  د ر  کشو سالمت 
توجه  مرکز  در  را  سالمت محوری 

اولویت سیاست سازمان ها قرار دهد.
محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مدیر 
کرد:  خاطرنشان  مبارکه  فوالد  زیست 
در  کشور  منتخب  و  نمونه  واحدهای 
گذراندن  از  پس  و  شناسایی  طرح 
رتبه بندی  و  پایش  آموزشی  دوره های 
گردیده و در پایان 76 سازمان متعهد به 
امر سالمت از طریق رسانه های مختلف 
بخش  شدند؛  معرفی  مردم  عموم  به 
دوم جشنواره با رویکرد ارتقای سالمت 

صنایع تولیدی و خدماتی از ابتدای سال 
1۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد که در 
آن بیش از 5۰ سازمان صنعتی،تولیدی 
پایان  و خدماتی مشارکت کردند و در 
۳2 مجموعه وارد بخش رقابتی و ارزیابی 

جشنواره شدند.
وی ادامه داد: از مهمترین اقدامات 
برگزاری  دوره،  این  در  صورت گرفته 
موضوعات  با  تخصصی  نشست های 
سالمت محور،  صنعت  مفهوم  تشریح 
علمی  مشاوره  و  ارزیابی  مدل  تفسیر 
یی  شنا آ جهت  نه  بیرخا د سوی  ز  ا
با  حاضر  مجموعه های  بیشتر  هرچه 
سالمت محور  رزیابی  ا شاخص های 

بوده است

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه: 

فوالد مبارکه موفق به دریافت تندیس زرین جشنواره ملی صنعت سالمت محور شد 

اردبیل   مدیرکل استاندارد استان 
گفت: در9 ماهه سال 1۴۰۰ ؛ عملکرد 
این اداره کل در زمینه صدور و تمدید 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری 
  1۳۳ استان  تولیدی  واحد های  برای 

فقره بوده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
استاندارد استان اردبیل، هاشم عالیی، 
مدیر کل استاندارد استان با اعالم این 
زمینه  در  ها  پروانه  این  گفت:  خبر 
فرآورده های تولیدی مصالح ساختمانی، 
معدنی، غذایی و کشاورزی، مکانیک، فلز 
شناسی، بسته بندی، سلولزی و شیمیایی 

صادر شده است.
9ماهه  در  داشت:  اظهار  وی 
سال جاری، 69 پروانه کاربرد عالمت 

استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی 
مختلف صادر و 6۴ پروانه کاربرد عالمت 

استاندارداجباری نیز تمدید شده است.
وی یادآور شد: با صدور و تمدید 

استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه   1۳۳
و  تولیدی  واحدهای  برای  اجباری 
درصدی  تحقق15۰  شاهد  خدماتی 
در9ماهه  جاری  سال  عملیاتی  برنامه 

بوده ایم.مهندس عالیی در ادامه افزود 
تاریخ مندرج در  انقضای  : مدت زمان 
استاندارد صادره سه سال  پروانه های 

می باشد .
پروانه  : صدور  افزود  آخر  وی در 
کاربرد عالمت استاندارد نشان از افزایش 
تولید با کیفیت و ایجاد اشتغال و رشد 

وتوسعه تولیدات در استان را دارد.
مدیرکل استاندارد اردبیل در پایان 
تصریح کرد: مردم می توانند با ارسال کد 
ده رقمی مندرج در زیر عالمت استاندارد 
درج شده روی کاال و خدمات به شماره 
از اصالت استاندارد  پیامک1۰۰۰1517 
کاال اطمینان حاصل کنند و درصورت 
توانند  می  غیراستاندارد  موارد  مشاهده 
مراتب را به این اداره کل اطالع دهند.

صدور و تمدید 133 پروانه کاربرد عالمت استاندارد برای واحد های تولیدی

بیان  با  ایالم  بازرسی  ایالم_مدیرکل 
اینکه توجه به اقتصاد خرد زمینه ساز تحول 
استان می شو، گفت: ایالم با تاکید بر اینکه 
شرط الزم و زمینه و بسترهای تحقق عدالت، 

اجرای قانون است.
نیا  بهرام  با  دیدار  در  اصالنی  مهدی 
استاندار ایالم اظهار داشت: امروز که دولت 
انتظار  مردم  است،  آمده  سرکار  بر  انقالبی 
دارند، به عدالت و قانون مداری توجه ویژه 
شود و در تصمیمات و امور اجرایی در حوزه 
های مختلف، تبعیض وجود نداشته باشد و 
برای  شخصی  سلیقه  اساس  بر  ها  فعالیت 
و  نباشد  خاصی  گروه  یا  افراد  منافع  تامین 

شفافیت حاکم شود .
ویبا تاکید بر اینکه شرط الزم و زمینه و 
بسترهای تحقق عدالت، اجرای قانون است، 
افزود: قانون، حد و مرزها را مشخص می کند 
و با قانون مداری، عدالت هم پیاده می شود و 
سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 17۴ 
قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای 
قانون و جریان امور در دستگاه های اداری 

کشور را برعهده دارد.
بازرس کل استان ایالم. یادآور شد: با 

برنامه های نظارت پیشگیرانه، تذکرات ترک 
فعل و پیشنهادهای گزارش بازرسی تالش 
می شود که به مدیران اجرایی کمک کنیم  
تا در عمل به وظایف خود در راستای نیل به 
اهداف و ماموریت های سازمانی موفق باشند 
و موفقیت مدیران هم موجب خدمت گزاری 
بهتر به مردم و جلب رضایت عمومی و رضایت 
حق تعالی خواهد  بود.وی ادامه داد: بازرسی 
کل استان با تاکیدات رئیس معزز قوه قضائیه و 
ریاست محترم سازمان، رویکرد ترجیح نظارت 
پیشگیرانه بر انجام بازرسی ها را مد نظر قرار 
داده و در این زمینه کمک کار مدیران هستیم 
تا بتوانند در اجرای امور محوله و خدمت به 

مردم موفق باشند.
مدیران  اگر  اینکه  بیان  با  اصالنی 
دستگاه های اجرایی در مسیر خدمت رسانی 
به مردم، قانون را مالک قرار دهند و به طور 
و  کرده  حرکت  مسیر صحیح  در  اگر  قطع 
خدمتگزاری به مردم افزایش خواهد یافت و 
الزمه این امر وجود یک نگاه اعتمادی میان 
بازرسی کل و دستگاه های اجرایی است، هر 
چه این دو به هم نزدیک باشند و کمک کار 
و همیار هم باشند، به طور یقین مشکالت 

عمومی کاهش و جریان خدمتگزاری افزایش 
خواهد یافت.

پیشگیرانه  نظارت  کرد:  تصریح  وی 
با حضور نمایندگان بازرسی کل در جلسات 
مختلف تصمیم گیر استانی تقویت شده، بر این 
اساس همانطور که به استاندار قبلی اعالم شده 
بود و همراهی خوبی داشتند، از جناب عالی هم 
درخواست می شود، تاکید بفرمایید برگزاری 
جلسات کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیر 
مهم استانی با دعوت نماینده  این بازرسی کل 
برگزار شود و این دعوت هم الزام قانونی دارد 

و هم در راستای نظارت پیشگیرانه است.
شد:  یادآور  ایالم  استان  کل  بازرس 
دستگاه های اجرایی، اختیار تصمیم گیری را 
دارند و بازرسی کل در این جلسات شوراها، 
ناظر  بلکه عضو  ندارد  گیری  تصمیم  نقش 
است و دعوت از بازرسی کل در واقع به نفع 
مدیران خواهد بود، زیرا هم از نظرات دستگاه 
ناظر مطلع خواهند شد تا تصمیم گیری ها با 
علم و آگاهی بیشتری در مسیر صحیح قانونی 
قرار گیرد و همکاران بازرسی نیز در جریان 
مشکالت و تنگناهای امور اجرایی در زمان 
اتخاذ تصمیمات قرار خواهند گرفت و بارها 

به همکاران تأکید شده که خودشان را جای 
مدیران قرار دهند و چه تصمیمی را می گرفتند 
و بدین ترتیب همراهی و تعامل سازنده تری 
بین دستگاه نظارتی و دستگاه های اجرایی 

وجود خواهد داشت.
وی گفت: بعضی اوقات در امور اجرایی 
مجبور  که  بود  خواهد  ای  گونه  به  شرایط 
هستیم به خاطر یک سری مسائل مهم تر 
و کالن تر، از کنار یک سری مسائل جزئی 
برای  تر بگذریم و حتی هزینه هم بدهیم، 
آنکه دچار چالش ها یا بحران نشویم، لذا به 
این گونه  تأکید شده  بازرسی هم  همکاران 
موارد را در اولویت بررسی ها مدنظر داشته 
بازرسی کل در  نمایندگان  باشند و چنانچه 
این گونه تصمیم گیری های مهم مدیریتی، 
های  دستگاه  است  الزم  نداشتند،  حضور 
اجرایی دالیل این گونه تصمیمات را مستند 
کنند که چرا ناچار شده اند برخی ضوابط را 
نادیده بگیرند تا بتوانند به دستگاه های نظارتی 
اثبات کنند که این گونه تصمیمات و اقدامات 
در راستای منافع فردی و گروهی نبوده، بلکه 
منافع  و  مهمتر  و  اهداف کالن  راستای  در 

عمومی بوده است.

مدیرکل بازرسی: توجه به اقتصاد خرد زمینه ساز تحول استان ایالم می شود
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آرامگاه منسوب
 به ابوسعید ابوالخیر

عارفان  از  ابوالخیر  ابوسعید  شیخ 
اوایل  و  چهارم  قرن  اواخر  نامی  و  بزرگ 
قرن پنجم هجری که در میهنه متولدشد 
و در ۴۴۰ قمری در زادگاهش از دنیا رفت.

ابوعلی سینا پس از مالقات با ابوسعید 
می گوید: هر چه من می دانم او می بیند.

مهنه،  روستای  در  که  آرامگاهی 
ابوسعید  به  را  است  حیدریه  تربت  حوالی 
شمالی  ضلع  در  داده اند.  نسبت  ابوالخیر 

اتاق  شرقی  ضلع  در  و  دارد  قرار  آرامگاه 
این  باشد.  می  مسجد  و  نمازخانه  خدمه، 
و  زیارت  برای  مناسبی  فضای  مجموعه 

اقامت مسافران می باشد.
آدرس: ایران. استان خراسان رضوی. 
تربت حیدریه. شهرستان مه والت. روستای 

مهنه.

 آرامگاه با یزید بسطامی
سلطان  به  ملقب  بسطامی  بایزید 
العارفین از بزرگان اهل تصوف و عارفان 
نامی قرن سوم هجری می باشد. وی در 

سال 261 هجری در گذشت.
مقبره ایشان در شهر بسطام و شمال 
که  دارد  قرار  )ع(  محمد  امام زاده  آرامگاه 
نمی  مشاهده  آن  در  تزئینی  گونه  هیچ 

شود. این بنا دارای یک پنجره ی مسقف 
آهنی است. روی قبر، یک سنگ مرمر قرار 
دارد که کلماتی از مناجات مشهور علی بن 
ابی اطالب )ع( برروی آن حک شده است.

آدرس: ایران. استان سمنان. شاهرود. 
بسطام.

 آرامگاه شیخ احمد جام
شیخ احمد جام  در قرن پنجم هجری 
در روستای نامق شهر کاشمر زاده شد. او از 
عارفان و صوفیان نامی قرن پنجم و  ششم 

هجری قمری است.  ایشان حدود 95 سال 
او  دراین دنیا زندگی کردند و محل دفن 
در تربت جام می باشد. القاب او عبارتند از:  
شیخ االسالم ، قطب االوتاد ،  شیخ ابونصر 

احمد ژنده  پیل، پیر جام یا شیخ جام .
بین  جام،  تربت  در  وی  آرامگاه 
و  شده   واقع  هرات  به  مشهد  جاده 
دارای  بر 1۰ بنای تاریخی ) مرقد شیخ، 
سراچه  خانقاه،  عتیق،  مسجد  گنبدخانه،  
گنبد  کرمانی،  مسجد  فریوند،  مدرسه  و 
سفید،خانقاه های تیمور،  مدرسه امیر جالل 
نو،  ،مسجد  سبز(  )گنبد  فیروز شاه  الدین 
مجموع   است.   ) ملک  امیرشاه  مدرسه 
این بناها در اطراف یک چاه وسیع ساخته 

شده است.
مقبره  شیخ بدون هیچگونه بنایی به 

صورت روباز در مقابل ایوان عظیمی قرار 
دارد. پس از وفات او را در جلوی دروازه 

سعدآباد به خاک سپردند.
آدرس: ایران. استان خراسان رضوی. 

تربت جام

آرامگاه خیام نیشابوری
حکیم عمر خیام نیشابوری فییلسوف، 
ستاره شناس، ریاضی دان و رباعی سرای 
نامی دوره سلجوقی که در سال ۴27 در 
از  یکی  گشود.  جهان  به  چشم  نیشابور 

شاهکارهای  وی اصالح گاهشماری ایران 
در زمان وزارت خواجه نظام الملک در دوره 

سلطنت ملک شاه سلجوقی است.
من  رد  ا د ری  بسیا لقاب  ا م  خیا
جهان  حکیم  الحق،  حجه  جمله:حکیم 
الشیخ  االمام،  الشیخ  گیتی،  فیلسوف  و 
قدؤه  خواجه،  عالمٔه  الحق،  حجه  االجل 
الحکماء،  ملک  العلماء،  سلطان  الفضل، 

امام خراسان و…
آرامگاه او در استان خراسان رضوی، 
شهرستان نیشابور، روستای محمد محروق 
ساخت   1۳۳۸ سال  در  است.  شده  واقع 
آرامگاه آغاز  در سال 1۳۴1 کار ساختمان 
ارتفاع مقبره 22  پایا ن رسید.  آرامگاه به 
متر است و استخوان بندی اصلی آن فلزی 
محاط در پوشش بتنی است. شکل بنا در 

پایین تقسیم بندی 1۰ گانه دارد و فاصله 
پایه ها 5 متر است.

باال  سمت  به  مستقیما  بنا  اضالع 
هندسی  اشکال  به صورت  و  یافته  ادامه 
به  بعد  و  می کنند  پیدا  تورفتگی  منظم 
هم  به  شکل  مخروطی  تقریبا  صورت 
وجود  به  باال  در  را  گنبدی  شبه  رسیده 
و  آن مشبک  می آورند که قسمت عمده 
تو خالی و یادآور ستاره ای است که نماد 
خیام  شناسی  ستاره  و  علمی  شخصیت 
تلقی می شود. سطح داخل و خارج #مقبره 
با کاشی های معرق و به اشعار وی مزین 
شده است.خیام در واقع سه شخصیت دارد: 
ریاضی دان، منجم و شاعر که طراح این 
بنا مهندس سیحون هر سه شخصیت در 

بنا نشان داده است.
رضوی.   خراسان  ایران.  آدرس: 

نیشابور. انتهای شرقی خیابان عرفان.

آرامگاه بوعلی سینا
فیلسوف،  سینا  بن  ا لرئیس  شیخ ا
در  که  ایرانی  مشهور  طبیب  و  دانشمند 
شهر  در  خورشیدی  هجری   ۳59 سال 

بخارا به دنیا آمد.
ابوعلی حسین بن عبداهلل بن سینا، 
مشهور به ابوعلِی سینا، ابن سینا و پور سینا  
کتابهای ارزشمند بسیاری را از خود بر جای 
گذاشت که بیشتر آنها در باب پزشکی و 
فلسفه است. او در سن 5۸ سالگی در اثر 

بیماری در شهر #همدان از دنیا رفت.
سینا  بوعلی  ه  مگا را آ ولیه  ا بنای 
به  دختری  دستور  به  قاجاریه  زمان  در 
در  شد.  بنا  شاه،  فتحعلی  نوه  نگار،  نام 
ملی  آثار  انجمن  هجری    1۳۳۰ سال 
تولد  مناسبت هزارمین سالروز  به  ایران 
آرامگاهی  ساخت  سفارش  سینا  ابوعلی 
سیحون  هوشنگ  مهندس  به  را  جدید 
سپرد. وی نیز تالش کردتا بنای ارامگاه 
بوعلی  که  قرنی  معماری  سبک  به  را 
برج  روی  از  و  زیسته  می  آن  در  سینا 
از  تلفیقی  بنا  این  بسازد.  قابوس  گنبد 
دو سبک معماری ایران باستان و ایران 

از اسالم است بعد 
در سال 1۳۳۳ هجری شمسی ساخت 
ارامگاه به پایان رسید. محل آرامگاه جدید 
بوعلی منزل مسکونی و مقبره فردی بنام 
بوعلی  صمیمی  دوست  دخوک،  ابوسعید 
بوعلی  جسد  بقایای  که  است  بوده  سینا 

سینا هم به این مکان منتقل و دفن شد.
آدرس: ایران. همدان. میدان بوعلی 

سینا

 آرامگاه خواجوی کرمانی
لدین  کما لقب  کرمانی  خواجوی 
ابوالعطا محمودبن علی بن محمود است که 
در سال 6۸9 هجری قمری دیده به جهان 
هشتم  قرن  بزرگ  شاعران  از  او  گشود. 
هجری و هم دوره با سعدی شیرازی می 
باشد. او در جوانی عالوه به کسب علم به 
مسافرت پرداخت و در نهایت در شهر شیراز 
ساکن شد و در نیمه سده هشتم هجری در 
این شهر درگذشت. او را در تنگ اهلل اکبر 

شیراز به خاک سپردند.
قبر او در ورودی شهر شیراز و مشرف 
به دروازه قرآن است و آب چشمه رکناباد 
سال  در  می گذرد.  خواجو  مقبره  کنار  از 
1۳15 آرامگاه او ساخته شد. محل آرامگاه 
محوطه ای بدون سقف که در وسط صفه 
آن سنگ قبری است و باالی آن محدب 

و دارای برآمدگی است.
آدرس:  ایران. استان فارس. شیراز. 

دروازه قرآن. 

 آرامگاه باباطاهر
بابا  به  معروف   ، همدانی  باباطاهر 
بیتی  دو  و  شاعر  عارف،   ، عریان  طاهر 
سده  اواسط  و  چهارم  سده  اواخر  سرای 
طغرل  معاصر  و  یران  ا هجری  پنجم 
زمان  آن  در   . است  بوده  سلجوقی  بیک 
به پیروان وارسته لقب بابا را می داده اند 
تعلقات  از  وی  بریدن  دلیل  به  عریان  و 

دنیوی بوده است.
رنگ  به  شکل  منشوری  گنبدی 
فیروزه ای بر فراز تپه ای در شمال غربی 
#همدان جلوه گری می کند. مقبره اصلی 
بابا طاهر متعلق به دوره سلجوقیان است. 
توسط  آن  جدید  طراحی   1۳۴5 سال  در 
فروغی  مهندس  و  سیحون  مهندس 

ارائه شد.
به  بنا  این  ساخت   1۳۴9 سال  در 
جمله  از  طاهر  بابا  آرامگاه  رسید.  پایان 
شاهکارهای معماری بوده که طرح اصلی 
قمری   ۸ و   7 قرون  معماری های  از  آن 
گرفته شده است. برج آرامگاه که بر قاعده 
۸ ضلعی قرار گرفته، از سطوح فوقانی تپه 

2۰/۳۰ متر ارتفاع دارد.
شهر  همدان.  استان  ایران.  آدرس. 

همدان. میدان باباطاهر.

آرامگاه عطار نیشابوری
شاعر  نیشابوری  عطار  فریدالدین 
ششم  قرن  در  #ایران  نامی  عارف  و 
بور  نیشا در  ر  عطا شد.  متولد  هجری 
عطاری  کار  به  و  داشت  عطاری  دکان 
و درمان بیماران می پرداخت. او در زمان 
 61۸ سال  در  نیشابور  به  مغول  حمله 
هجری ازدنیا رفت.امیر علیشیر نوایی در 
دوره تیموری برروی قبر عطار مقبره ای 
ساخت. آرامگاه فعلی دارای هشت ضلعی 
با گنبد کاشیکاری شده و چهار در ورودی 
است. در وسط بقعه، قبر عطار و یک ستون 

هشت ترکی به ارتفاع ۳ متر وجود دارد.
کمال  مقبره  عطار،  آرامگاه  کنار  در 
الملک هنرمند ایرانی دوره قاجار قرار دارد. 
توسط  مقبره  این  بنای  ساخت  و  طراحی 
مهندس هوشنگ سیحون انجام شده است.
رضوی.  خراسان  ایران.  آدرس: 

نیشابور. خیابان عرفان.
                        

 آرامگاه حافظ
بن  محمد  لدین  ا شمس  خواجه 

بهاءالدین حافظ شیرازی از شاعران بزرگ 
قرن هشتم ایران است که در اوایل قرن 
هشتم هجری در #شیراز به دنیا آمد و در 
اواخر همان قرن در شهر زادگاهش وفات 
یافت و در محلی که دوست میداشت یعنی 
گلگشت مصلی به خاک سپرده شد. او به 

لسان الغیب شهرت دارد.
میرزا  دستور  به   ،۸56 سال  در 
ابوالقاسم گورکانی از نوادگان شاهرخ ابن 
تیمور، آرامگاهی زیبا بر مزارحافظ ساخته 
شد. حوض بزرگ جلوی مقبره از آب رکن 
آباد پر می شود و این فضا تبدیل به یک 
باغ مصفا شد. در سال 1۳1۴ خورشیدی به 
کوشش مرحوم علی اصغر حکمت شیرازی 

وعلی ریاضی طرح نقشه ی فعلی آرامگاه 
حافظ ،  با طراحی و نظارت مهندس آندره 
گدار  تهیه و  اجرا شد و در سال 1۳16 
به اتمام رسید. حافظیه درمجموع 2۰۰۰۰ 
متر مربع مساحت و  چهار در ورودی دارد.
آدرس: ایران. استان فارس.  شیراز. 

جنوب دروازه قرآن. بلوار گلستان.
                

 آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی
سدٔه  عرفای  از  ولی  اهلل  نعمت  شاه 

هشتم و نهم هجری ایران است.
مقبره او در ماهان است که قدمتی 
7۰۰ ساله دارد، بنای ابتدایی و اصلی آن 
دکن  پادشاه  دکنی  بهمنی  احمدشاه  را 
ورودی  کتیبه  در  گذاشت.  #هندوستان 
بقعه آمده است که این بنا در سال ۸۴۰ 

قمری ساخته شده است.
مترمربع   ۳2۰۰۰ حاضر  حال  در 
یک  شکل  به  آغاز  در  دارد،  مساحت 
فضایی  فراز  بر  بلند  گنبدی  با  بنا  تک 
چهار گوش درون باغ بزرگی بوده که در 
دوره های بعدی بناهای دیگری در کنار آن 
مرقد  تاریخی  عمارت  است.  شده  ساخته 
شاه نعمت اهلل ولی، صحن ها و رواق های 
پیرامون آن نزدیک به شش هزار متر مربع 

گستردگی دارد.
آدرس: ایران. استان کرمان. ماهان.

                               
 آرامگاه سعدی

شاعران  بزرگترین  از  یکی  سعدی 
 6۰6 سال  در  که  فارسی  ادبیات  تاریخ 
هجری قمری در خانواده ای سرشناس و 
دیندار که به دنیا آمد. او عالوه بر عرفان و 
اخالق که به توانایی در آنها شهره است؛ 
طنز پردازی بسیار هنرمند و تواناست. او در 
زادگاه خود،در سال 69۰ هجری قمری از 
دنیا رفت و  در خانقاهی که اکنون آرامگاه 

وی می باشد به خاک سپرده شد.
کریمخان زند در سال 11۸7 قمری، 
دستور ساخت بنایی 2 طبقه با گچ و آجر 

بر باالی مزار سعدی صادر کرد. در دوره 
بنا  این  شاه  فتحعلی  توسط  نیز  قاجاریه 
به  آرامگاه  این  فعلی  بنای  شد.  مرمت 
دستور محمدرضا پهلوی به وسیله انجمن 
آثار ملی ساخته و در سال 1۳۳1 افتتاح شد. 
این بنا با اقتباسی از چهل ستون #اصفهان 
و ابنیه قدیمی دیگر با معماری جدید ساخته 

شده است.
شیراز.  فارس.  استان  ایران.  آدرس: 

بلوار بوستان.

 آرامگاه قابوس بن وشمگیر
ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار 
دیلمی ملقب به شمس المعالی، از امیران 

سلسلسٔه زیاری، شاعر و خوشنویس بود.
در اواخر قرن چهارم  هجری قابوس 
پرده دار مخصوص خود را که مردی بی آزار 
بود را کشت. لشکریان به خاطر این کار 
انداختند  زندان  به  را  او  کرده  شورش  او 

و کشتند.
گنبد قابوس یا گنبد قابوس در شهر 
برجی  گلستان  استان  در  کاووس  گنبد 
که  است  هجری  چهارم  سده  از  آجری 
توسط پادشاه دیلمی، قابوس بن وشمگیر 
شیوۀ  معماری  سبک  به  دیلمی،  زیار  بن 
رازی بنا گردید. این بنا یکی از بلندترین 
بناهای آجری جهان است که بر فراز تپه ای 

خاکی که قریب پانزده متر از سطح زمین 
بلندتر است قرار دارد.

گنبر  گلستان.  استان  ایران.  آدرس: 
کاووس

                                   
آرامگاه شیخ بهایی

عاملی  حسین  بن  محمد  بهاءالدین 
معروف به شیخ بهائی، حکیم، فقیه، عارف، 
و  مورخ  ادیب،  شاعر،  ریاضیدان،  منجم، 
دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری 
او در سال 9۳5 هجری قمری در  است. 
بعلبک #لبنان متولد شد و  در نوجوانی به 
ایران آمد. او در سن ۴۳ سالگی به خاطر 
شیخ االسالم  پارسایش  و  اخالق  و  علم 

اصفهان شد.
امام  حرم  در  دانشمند  این  مقبره 
آزادی و در  و  امام  بین صحن  و  رضا)ع( 
جایی که پیشتر محل تدریس او بوده قرار 
از  او در سال 1۰۳۰ هجری قمری  دارد. 

دنیا  رخت بربست.
آدرس: ایران. خراسان رضوی. مشهد. 

حرم علی بن موسی الرضا)ع(.
                          

 آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی
فردوسی در سال ۳29 هجری قمری 
در روستای پاژ در طوس خراسان به دنیا 
آمد ودر سن 72 سالگی درگذشت.  به علت 
واعظ  بود،  مذهب  شیعه  فردوسی  اینکه 
گورستان  در  را  او  دفن  اجازه  طبرستان 
مسلمانان نداد و او را در باغ خودش داخل 

شهر طوس به خاک سپردند.
آرامگاه او در باغی در 2۰ کیلومتری 
است.این  شده  واقع  مشهد  شهر  شمال 
بر  سیحون  هوشنگ  توسط  یادمان  بنای 
پایٔه طرح پیشین آن توسط حسین لرزاده 
کنونی  شد.ساختمان  بازسازی  و  طراحی 
آرامگاه در سال 1۳1۳ هم زمان با آیین های 

هزاره فردوسی گشایش یافت.
آدرس: ایران. خراسان رضوی. مشهد. 

توس. بلوار فردوس.

دنیای جوانان/ ناظم رام
ایران سرزمینی است که هنرمندان ، ادیبان، عارفان و دانشمندان 
بسیاری را در دامان خود پرورش داده است که هرکدام با آوازه بلندشان 
در سراسر گیتی برای موطن خود افتخار آفرینی کرده اند. امروز این 
اما  اند  آرام گرفته  این کشور  تاریخ در جای جای خاک  بزرگ مردان 
نامشان همچنان پرآوازه است. جای جای ایران زادگاه شاعران و ادیبان 

و حکیمانی است که آثارشان نه در زمان می گنجد نه در مکان.
از حکیم فردوسی بزرگ گرفته تا یگانه بی همتای شاعر ادب پیشه، 
سعدی شیرین گفتار. از حافظ لسان الغیب تا بوعلی سینای دانشمند.  همین موضوع سبب شد تا سفری 
داشته باشیم تا در آن از آرامگاه ابدی مشاهیر بزرگ ایران زمین دیدن کنیم. در این گزارش به معرفی 
آرامگاه های بزرگان ادب و هنر و علم و اندیشه ایران زمین خواهیم پرداخت و سیاحتی کوتاه و مختصر 

خواهیم داشت به آرامگاه های زیبای این بزرگان ایران زمین. با هم می خوانیم:

آرامگاه منسوب به ابوسعید ابوالخیر

 آرامگاه با یزید بسطامی

آرامگاه خیام نیشابوری

 آرامگاه شیخ احمد جام

آرامگاه بوعلی سینا

 آرامگاه خواجوی کرمانی

 آرامگاه باباطاهر

آرامگاه عطار نیشابوری

 آرامگاه حافظ

 آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی

 آرامگاه سعدی

 آرامگاه قابوس بن وشمگیر

آرامگاه شیخ بهایی

 آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی

ای خاک پرگهر



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1920- یکشنبه 12 دی 61400 ورزش دنیای 

دوپینگ،معضلجدیوزنهبرداریایرانبرایالمپیک2024پاریس
باید  گفت:  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
بپذیریم دوپینگ سالیان زیادی است که وجود 
دارد اما کادرفنی و فدراسیون باید ورزشکاران 
را قانع کنند که بدون دوپینگ هم می توان 

قهرمان شد. 
بحرانی  شرایط  در  جهان  وزنه برداری 
قرار دارد و هر لحظه خطر حذف از بازی های 
المپیک این رشته را تهدید می کند. از این رو 

فدراسیون جهانی برای کاهش هرچه بیشتر این خطر، قوانین سخت گیرانه ای را در 
بحث مبارزه با دوپینگ وضع کرده است. هرگونه دوپینگ می تواند منجر به کاهش 
سهمیه ها برای المپیک 2۰2۴ پاریس شود و اگر تعداد آنها بیشتر از سه مورد شود، 

کشور مربوطه حضور در المپیک را از دست می دهد.
بنابراین وزنه برداری ایران هم ماه های بسیار حساسی را پیش رو دارد و باید 
کنترل دوپینگ را بیشتر کند تا مبادا بر اثر قصور، وزنه برداران ایران شانس حضور در 
بازی ها را از دست بدهند. از زمانی که بحث مثبت شدن آزمایش یکی از وزنه برداران 
نوجوان در مسابقات جهانی مطرح شد، نگرانی ها نسبت به این رشته در داخل بیشتر 
شده است و فدراسیون باید تغییری در استراتژی خود بدهد و بیشتر از قبل مراقب 

معضل دوپینگ باشد.
کوروش باقری سرمربی اسبق تیم ملی وزنه برداری ایران در مورد اینکه فدراسیون 
وزنه برداری چگونه می تواند بیشتر از قبل با معضل دوپینگ مبارزه کند تا مشکلی 
برای ایران پیش نیاید، بیان کرد: من فکر می کنم وقتی یک ورزشکار موفقیتی کسب 
می کند و کادر فنی، فدراسیون، ارگانها و نهادها این موفقیت را از خود می دانند، زمانی 
هم که مشکلی به وجود می آید همه آنها دخیل هستند. ما باید به جای مچ گیری، 
دست گیری کنیم و نمی توانیم با پاک کردن صورت مسئله مشکل را حل کنیم. باید 
بپذیریم که این مسئله سال های سال است که وجود دارد و با توجه به جذابیتی که 

مدال آوری دارد خیلی از ورزشکاران عامدانه یا سهوی درگیر این مشکل می شوند. 
او ادامه داد: نیاز است هماهنگی بیشتری بین کادر فنی، فدراسیون وزنه برداری و 
فدراسیون پزشکی صورت بگیرد تا این مشکل به حداقل برسد. آنها می توانند ورزشکار 
را اقناع کنند که بدون دوپینگ هم می توان جلو رفت و قهرمان شد، باید همکاری و 
همدلی بیشتری بین کادر فنی، فدراسیون و فدراسیون پزشکی ورزشی وجود داشته باشد 
تا بتوانیم بدون مشکل و با سهمیه کامل در المپیک 2۰2۴ پاریس حضور داشته باشیم.

ایرانباهشترشتهدرالمپیک2022ناشنوایانحضورمییابد

رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان، گفت: ایران در المپیک 2۰22 ناشنوایان 
برزیل در هشت رشته کاراته، تکواندو، جودو، تیراندازی، دومیدانی، فوتبال، کشتی آزاد و 
فرنگی و والیبال ساحلی حضور خواهد یافت و بر اساس پیش بینی ها در تمامی رشته ها 

مدال کسب خواهیم کرد.
مهران تیشه گران، اظهار داشت: از ماه ها قبل اردوهای آمادگی برای المپیک 2۰22 
در شهرهایی که زیست بومی مشابه با برزیل دارند در حال برگزاری است و نخستین 
اردوها پس از کسب مجوز از ستاد ملی مبارزه با همه گیری کرونا در ماه های پایانی سال 
9۸ آغاز شد و با وجود شرایط سخت به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و هزینه های 

باال، تمام تالش خود را برای افزایش آمادگی بدنی ملی پوشان به کار می بندیم.
تیشه گران اعزام تیم ملی والیبال سالنی به کشور ایتالیا در سال گذشته را یادآور 
شد و گفت: کسب مقام ششمی مسابقات جهانی آغازی برای بازگشت بلند قامتان 
ناشنوای والیبالیست کشورمان به نقطه اوج بود و با توجه به اینکه این تیم در گذشته 
مقام نایب قهرمانی المپیک را در کارنامه خود داشته است، امید دارم در المپیک پیش 

رو نیز افتخارات خوبی را برای کشورمان کسب کنند.
رییس فدراسیون ناشنوایان به اقدامات انجام شده در حوزه ورزش ناشنوایان از 
جمله اعزام ۸۰ ورزشکار ناشنوا به کشور ترکیه برای افزایش آمادگی حضور در المپیک، 
شرکت در رده های جوانان و بزرگساالن آزاد و فرنگی جهان و کسب نایب قهرمانی در 

هر 2 رده، اعزام تیم ملی والیبال ساحلی برای کسب تجربه اشاره کرد.
تیشه گران همچنین شرکت در تمامی مسابقات بین المللی، میزبانی ۴۰۰ میهمان 
از 2۰ کشور جهان در 2 رویداد بین المللی تکواندو و کاراته و کسب مقام قهرمانی جهان 

در هر 2 رشته را از دیگر اقدامات مهم فدراسیون طی امسال برشمرد.
رئیس فدراسیون ناشنوایان لغو بسیاری از مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا را 
در رکود آمادگی ورزشکاران موثر دانست و گفت: با توجه به اینکه داشتن انگیزه، عامل 
مهمی برای تالش فردی هر یک از ورزشکاران این حوزه است، با وجود مشکالت 
ناشی از همه گیری بیماری کرونا ، تمام تالش خود را کردیم که ورزشکاران ناشنوا از 

تمرینات حرفه ای فاصله نگیرند.
تیشه گران به لغو بازی های آسیایی هنگ کنگ در سال 9۸ هم گریزی زد 
و افزود: ورزشکاران 1۰ رشته به مدت 6 ماه شبانه روز در اردوها برای اهتزاز پرچم 
کشورشان تالش کردند که متاسفانه لغو رویدادهای ورزشی این حوزه در سال های 

9۸ و 99 باعث تضعیف روحیه آنان شد.
وی ضمن درباره برگزاری نخستین اردو تیم فوتبال، اظهار داشت: تیم فوتبال 
ناشنوایان کشورمان یکی از برترین تیم های فوتبال آسیا است و می توانستیم در مسابقات 
انتخابی جام جهانی به میزبانی کشورمان در جزیره کیش جواز حضور در المپیک 2۰21 

را نیز با رتبه نخست این مسابقات کسب کنیم.
تیشه گران ایجاد انگیزه برای حضور اجتماعی ناشنوایان را یکی از مهمترین 
اهداف توسعه ورزش قهرمانی ناشنوایان دانست و گفت: مشکالت مالی موانع بلندی 
بر سر راه توسعه ورزش ناشنوایان قرار داده است که امیدوارم بتوانیم با حمایت های 

وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک از موانع عبور کنیم.

اسکیبازمعلول:هنوزهمامیدواربهاعزامبهپارالمپیکهستم
در  معلوالن  اسکی  ملی  تیم  عضو 
رشته اسنوبرد پس از حذف از لیست نفرات 
این  با وجود  پارالمپیک گفت:  به  اعزامی 
که از لیست نفرات اعزامی به پارالمپیک 
زمستانی خط خوردم، اما همچنان امیدوار 
به اعزام هستم و تمرینات خود را متوقف 

نکرده ام.
پوریا خلیل تاش، اظهار کرد: بعد از 
بازیهای پارالمپیک زمستانی 2۰1۸ کره ۳ 
سال به طور پی در پی تمرین می کردم تا 

با کسب سهیمه در پارالمپیک چین نیز حضور داشته باشم، حتی برای بهبود عملکردم 
تمریناتم را در جزیره کیش دنبال می کردم تا در بهترین شرایط عازم چین شوم. با وجود 
این که سهمیه کسب کرده ام اما به دلیل سیاست کیفی گرایی کمیته ملی پارالمپیک 
و با نظر کمیته فنی صالحیت حضور در این رقابتها را ندارم، البته این طور نیست 
که حق من خورده شود اما امیدوارم فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک در تصمیم 

خود تجدیدنظر کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای پیگیری تمرینات در جزیره کیش تحت 
حمایت فدراسیون یا کمیته ملی پارالمپیک بودید، گفت: در جزیره کیش عالوه بر 
پیگیری تمرینات خود، کار هم می کردم تا هزینه ایاب و ذهاب و سایر مخارجم را 
تامین کنم. در ۳ سال گذشته تمام تمرکزم روی اسکی بوده و تالشم در ابتدا کسب 
سهمیه و سپس حضور موفق در پارالمپیک زمستانی بود. البته با تمام این سختی ها 
معتقدم خدا بزرگ است و کسی که این همه زحمت کشیده حقش پایمال نخواهد شد.

این اسکی باز معلول خاطرنشان کرد: حتی اگر به پارالمپیک چین هم اعزام نشوم، 
چیزی را از دست نداده ام و در ۳ سال گذشته تالش کردم تا در رشته اسنوبرد پیشرفت 
خوبی داشته باشم. به هر صورت امیدوارم تا ۴ بهمن که لیست نهایی ورزشکاران 
اعزامی به پارالمپیک به مسوولین برگزار کننده باید اعالم شود، کمیته ملی پارالمپیک 

در خصوص نفرات اعزامی دوباره تجدیدنظر کند. 
خلیل تاش در پایان پیرامون این پرسش که در صورت اعزام آیا تصور می کنید 
جزو 1۰ نفر برتر پارالمپیک زمستانی قرار بگیرید، گفت: فاصله امتیازات من با نفر 
اول دنیا چیزی حدود ۳ تا ۴ ثانیه است و خود را در این جایگاه می بینم که در جمع 
1۰ نفر برتر قرار بگیرم، البته من هنوز تمرینات خود را متوقف نکرده ام و همچنان 

امیدوار به اعزام هستم.

بلندپروازیرونالدووآرزویسالمتیمسیبرای2022
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو با 
انتشار پیام هایی فرا رسیدن سال 2۰22 

میالدی را تبریک گفتند.
سال 2۰21 میالدی که سالی پر 
اتفاقاتی غیرمنتظره  با  فراز و نشیب و 
شب  جمعه  بود  مسی  و  رونالدو  برای 

گذشته به پایان رسید.
شاید افراد کمی در ژانویه 2۰21 
فکر می کردند که این دو بازیکن سال 
تیم های  پیراهن  با  را  میالدی  آینده 

انتقاالت پرهیاهوی  نقل و  اما پنجره  آغاز کنند  بارسلونا و یوونتوس  دیگری جز 
تابستان گذشته شگفتی های بسیاری را به همراه داشت.

مسی پس از سال ها حضور در نوکمپ و افتخارآفرینی با پیراهن بارسا و در حالی 
که قصد داشت قراردادش را با این تیم تمدید کند به دلیل محدودیت های مالی اللیگا و 
همچنین بحران اقتصادی که گریبانگیر بارسا شده بود مجبور به جدایی از این تیم شد.
با این حال سال 2۰21 برای او قهرمانی در کوپا آمه ریکا با آرژانتین پس از 
سال ها تالش و همچنین هفتمین توپ طال را به ارمغان آورد که لحظاتی خوب 

و به یاد ماندنی بود.
این فوق ستاره آرژانتینی با انتشار تصاویری از همین لحظات خوبی که در سال 
2۰21 سپری کرد و جام هایی که به دست آورد در صفحه اینستاگرامش نوشت:» من 
فقط می توانم به خاطر تمامی لحظاتی که در سال 2۰21 سپری کردم شکرگزار باشم. 
این اتفاق وقتی برایم پررنگ تر می شود که می دانم بسیاری از مردم لحظات سختی 
را به خاطر این ویروس لعنتی تمام نشدنی پشت سر گذاشتند. امیدوارم سال 2۰22 

سالمتی بسیاری به همراه بیاورد که آرزوی من برای همه در سال جدید است.«
از سوی دیگر کریستیانو رونالدو نیز سال عجیبی را پشت سر گذاشت. این 
بازیکن که برای کمک به فتح لیگ قهرمانان به یوونتوس رفته بود باز هم در این 
کار موفق نشد و عالوه بر این روند 9 سال قهرمانی متوالی آنها نیز به پایان رسید.

یوونتوس فصل گذشته قهرمانی را به اینتر واگذار کرد و سهمیه حضور در لیگ 
قهرمانان را نیز به سختی با قرار گرفتن در رتبه چهارم به دست آورد. 

شرایط مالی یوونتوس تحت تاثیر شیوع جهانی ویروس کرونا نیز رو به وخامت 
بود و همین باعث شد که دو طرف برای جدایی از هم به توافق برسند تا رونالدو پس 

از 12 سال دوری بار دیگر به اولدترافورد برگردد.
این فوق ستاره پرتغالی روزهای خوبی را پس از بازگشت به یونایتد سپری کرده 
و علیرغم بحرانی که در این تیم به وجود آمده توانسته با گل های سرنوشت سازش 

به مهره ای کلیدی برای آنها  تبدیل شود.
هرچند عدم موفقیت پرتغال در صعود مستقیم به جام جهانی باعث ناراحتی 
این بازیکن شد اما او امیدوار است که با پیروزی در دو بازی پلی آف بتواند در جام 

جهانی 2۰22 قطر حضور داشته باشد.
رونالدو در پیام تبریک سال نو با انتشار عکسی در کنار نامزد و فرزندانش نوشت:» 
سال 2۰21 رو به پایان است و به هیچ وجه سال آسانی نبود، علیرغم این که ۴7 
گل در تمامی رقابت ها به ثمر رساندم. دو باشگاه متفاوت و پنج مربی متفاوت. یک 
حضور در رقابت های یورو با تیم ملی کشورم و یک پلی آف صعود به جام جهانی 
که برای سال 2۰22 باقی ماند. افتخار می کنم که در یوونتوس قهرمان جام حذفی 
و سوپرکاپ ایتالیا شدم و عنوان بهترین گلزن سری A را به دست آوردم. در پرتغال 
به بهترین گلزن یورو تبدیل شدم و البته بازگشتم به اولدترافورد همیشه یکی از 

برجسته ترین لحظات در زندگی حرفه ای من خواهد بود.«
 او در ادامه اضافه کرد:» اما من از دستاوردهایی که تا به حال در منچستریونایتد 
داشتیم راضی نیستم. مطمئن هستم که هیچکدام از ما راضی نیستیم. ما می دانیم 
که باید سخت تر تالش کنیم، بهتر بازی کنیم و بسیار بیشتر از آنچه تا به حال انجام 
داده ایم به نمایش بگذاریم. بیاید این شب سال نو را به نقطه عطف این فصل تبدیل 
کنیم! بیایید سال 2۰22 را با روحیه بهتر و ذهنی قوی تر در آغوش بگیریم. بیایید 
خودمان را باال بکشیم و بیایید به ستاره ها برسیم و این باشگاه را درست در جایی 
قرار دهیم که به آن تعلق دارد! به ما بپیوندید، ما روی همه شما حساب می کنیم! 

سال جدید مبارک و به زودی شما را می بینم!«

آالبا:رویایمحضوردرجامجهانیاست
در سال  رویای خود  را  جام جهانی  به  راهیابی  مادرید  رئال  اتریشی  ستاره 

2۰22 عنوان کرد.
به گزارش  EFE، داوید آالبا بعد از سال ها حضور درخشان در بایرن مونیخ 

تصمیم به جدایی از این تیم گرفت تا پیراهن رئال مادرید را بر تن کند.
این بازیکن اتریشی درباره وضعیت خود گفت: سال 2۰21 سال بسیار خوبی برای 
من بود. من روزهای خوبی را در بایرن مونیخ تجربه کردم و وضعیت خوبی در این تیم 
داشتم اما تصمیم به جدایی گرفتم چرا که می خواستم چالش جدیدی را تجربه کنم.

او ادامه داد: بایرن خانه دوم من بود. من نقش  تاثیر گذاری در تیم داشتم. 
دوستان زیادی در مونیخ داشتم با این حال بی خیال راحتی و شرایط خوبی خود 
شدم و وارد یک چالش بزرگ شدم. امیدوارم که در رئال مادرید هم روزهای خوبی 

را تجربه کنم.
او درباره رویای اش در سال 2۰22 گفت: رویای من حضور در جام جهانی 

است و امیدوارم که به این رویا برسم.
تیم ملی فوتبال اتریش در پلی آف جام جهانی 2۰22 باید به مصاف ولز برود 

و در صورت پیروزی باید به مصاف برنده اسکاتلند و اوکراین برود.

ستارهبرزیلیجایگزینامباپهمیشود
پاری سن ژرمن در حال مذاکره 
را  او  تا  است  اورتون  برزیلی  ستاره  با 

جایگزین ام باپه کند.
سن  پاری  اسپورت،  گزارش  به 
کیلیان  جدایی  آماده  را  خود  ژرمن 

ام باپه می کند.
این فوق ستاره جوان تا تابستان 
سال میالدی جاری با پاری سن ژرمن 
قرارداد دارد و حاضر به تمدید قراردادش 

نیست.
تا  باعث شده  این  رئال مادرید می کند و  آماده حضور در  را  ام باپه خود 
سران تیم پاریسی هم با جدیت به دنبال جایگزینی شایسته برای او در خط 

باشد. حمله 
روزنامه اسپورت در ادامه گزارش خود نوشت: گزینه اصلی و اول پاری 
سن ژرمن برای پر کردن جای خالی ام باپه ریچارلیسون ستاره برزیلی اورتون 
است. لئوناردو مذاکرات خود را با این بازیکن آغاز کرده است و به نظر می رسد 
خط  در  ریچارلیسون  و  مسی  نیمار،  مثلث  حضور  شاهد  ام باپه  جدایی  با  که 

حمله پاری سن ژرمن باشیم.

هالندبهاللیگامیرود!
بوروسیا  نروژی  ره  ستا فوق 
از  جدایی  از  بعد  می خواهد  دورتموند 

این تیم راهی اللیگا شود.
به گزارش آس، ارلینگ هالند از 
فوتبال  حاضر  حال  مهاجمان  بهترین 
دورتموند  بوروسیا  در  که  است  جهان 
ساله   21 مهاجم  این  می کند.  بازی 
بعید  بسیار  و  دارد  زیادی  مشتریان 
دورتموند  در  هم  بعد  فصل  که  است 
مادرید،  رئال  تیم های  کند.  بازی 

بارسلونا، منچسترسیتی،منچستر یونایتد، چلسی و پاری سن ژرمن به جذب این 
بازیکن عالقه دارند.

رقابت های  راهی  دارد  دوست  بازیکن  این  خود  که  رسد  می  نظر  به 
اللیگا شود.

روزنامه آس نوشت: هالند در تعطیالت به سر می برد. او در پاسخ به سوال 
هوادارانی که او را احاطه کرده بودند و از او درباره مقصد بعدی اش سوال کردند، 

گفت: دوست دارم که در اسپانیا بازی کنم.
این بازیکن بعد از جدایی از دورتموند راهی رقابت های اللیگا خواهد شد و 

باید دید که از بین رئال مادرید و بارسلونا کدام تیم را انتخاب خواهد کرد.
رئال مادرید مدت ها است که به جذب این بازیکن عالقه دارد و به نظر می 

رسد که او به کهکشانی ها نزدیک تر است.
رقم فسخ قرارداد این بازیکن در تابستان پیش رو 75 میلیون یورو خواهد بود.

عضو فراکسیون ورزش 
ضرب االجل  درباره  مجلس 
اساسنامه  اصالح  برای  فیفا 
فدراسیون فوتبال ایران گفت که ایران 

نظام قانون گذاری مستقل دارد.
فراکسیون  عضو  راستینه  احمد 
درباره  اسالمی  ورزش مجلس شورای 
ضرب االجل فیفا برای اصالح اساسنامه 
فدراسیون فوتبال ایران گفت که ایران 
یک کشور مستقل با نظام قانون گذاری 
مستقل است و نمی تواند فشارها را برای 

تغییر رویه قانون گذاری بپذیرد.
قانون،  نظر  از  حاضر  حال  در 
در  آماتوری  ورزشی  فدراسیون های 
غیردولتی  عمومی  نهادهای  فهرست 
قرار می گیرند که مسئوالن فدراسیون 
فوتبال خواستار تبدیل این فدراسیون به 
مؤسسه غیر دولتی با شخصیت حقوقی 

مستقل هستند.
برای  گذشته  سال  یک  در  فیفا 
فوتبال  فدراسیون  اساسنامه  اصالح 
ایران و حل اختالفات مربوط به ماهیت 
اسفند  دهم  تا  فدراسیون  این  حقوقی 

امسال ضرب االجل تعیین کرده بود. 
ه های  ما در  زدهم  ا دو دولت 
مسئله  این  حل  برای  امسال،  ابتدایی 
الیحه ای با عنوان تعیین جایگاه قانونی 
به  را  آماتوری  ورزشی  فدراسیون های 
مجلس ارائه کرد. البته به گفته راستینه، 
همزمان با بررسی این الیحه در مرکز 
پژوهش ها، الیحه نظام باشگاه داری در 
مجلس رسیدگی می شود که بسیاری از 
مسائل حقوقی را می تواند حل کند. او 
اجازه  قانون کنونی کشور  اضافه کرده 
دولت  از  حصوصی  مؤسسه  نمی دهد 

اعتبار بگیرد اما نهاد عمومی غیر دولتی 
اجازه دریافت حمایت های مالی دولتی 

را دارد.
ورزش  کسیون  فرا عضو  ین  ا
فرهنگی  کمیسیون  در  که  مجلس 
گفته  این  از  پیش  دارد،  عضویت  هم 
»نهادهای جهانی می دانند که در کشور 
فدراسیون ها  در  بن بستی  هیچ  ایران 
وجود ندارد، اما از آنجایی که دولت از 
مجلس خواست بررسی شود ما این کار 

را شروع کرده ایم.«
رئیس  خادم  عزیزی  شهاب الدین 
فدراسیون فوتبال آذر ماه امسال خواستار 
اسالمی  شورای  مجلس  کمک رسانی 
اساسنامه  اصالح  به  رسیدگی  برای 
فدراسیون فوتبال شده بود و گفته بود 
که اگر مجلس همکاری نکند، فوتبال 

ایران می تواند وارد بحران شود.
ایران  فوتبال  فدراسیون  رئیس 

اضافه کرده بود که »بهمن ماه اینفاتینو 
رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال قرار 
امیدواریم  و  کند  سفر  تهران  به  است 

موضوع اساسنامه پیچیده نشود.«
اما احمد راستینه  در گفت وگویی 
اظهارنظر  در  حاشیه سازی  به  دیگر 
عزیزی خادم اشاره کرد و گفت »اینکه 
می کنیم  مطرح  را  حاشیه ها  این  چرا 
عجیب  می دهیم،  فیفا  به  غلط  پیام  و 
فوتبال  فدراسیون  می داند  فیفا  است. 
نهاد مستقلی است که کاماًل اختیارات 
فدراسیون  و  دارد  را  خصوصی  بخش 
مجمع  تصمیمات  اساس  بر  ما  فوتبال 

اداره می شود.«
مسئوالن  برخی  حاضر  حال  در 
فدراسیون  تعلیق  ز  ا کارشناسان  و 
فدراسیون  مهلت  پایان  از  فوتبال پس 
نگرانی  ابراز  فیفا،  فوتبال،  بین المللی 
برخی  گذشته،  روزهای  در  کرده اند. 

نامه ای  در  فوتبال  هیئت های  رؤسای 
مجلس،  رئیس  قالیباف  محمدباقر  به 
اساسنامه  زودهنگام  تصویب  خواستار 
یان  پا ز  ا پیش  فوتبال،  فدراسیون 

ضرب االجل فیفا شده اند.
از تصویب  قانون، پس  اساس  بر 
نگهبان  شورای  مجلس،  در  اساسنامه 

باید این مصوبه را تأیید یا رد کند.
از  آینده پس  مجلس در روزهای 
 ،1۴۰1 بودجه  الیحه  کلیات  تصویب 
وارد بررسی این الیحه خواهد شد. بر 
اساس آیین نامه داخلی پارلمان همزمان 
نباید  ساالنه،  بودجه  الیحه  بررسی  با 
مجلس  کار  دستور  الیحه ای  یا  طرح 
که  مواردی  در  تنها  اما،  بگیرد  قرار 
موضوع فوری رخ دهد و مجلس تأخیر 
»زیان  موجب  را  آن  به  رسیدگی  در 
جبران ناپذیر« بداند، می تواند در دستور 

کار قرار دهد.

پاسخ نماینده مجلس درباره اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال؛

ایران،فشارهابرایتغییررویهقانونگذاریرانمیپذیرد!

مورد  در  استقالل  پیشکسوت 
وضعیت این تیم و اتفاقی که در بازی 

با فوالد رخ داد، صحبت کرد.
تیم  بی  مر ه  د ا بیگ ز شم  ها
عملکرد  خصوص  در  توربین  ویستا
استقالل مقابل فوالد در هفته دوازدهم 
من  نظر  به  داشت:  اظهار  برتر  لیگ 
زیاد  نتوانست  بازی  این  در  استقالل 
ایجاد موقعیت کند حتی فوالد با جواد 
به  بازی  این  در  می توانست  نکونام 

پیروزی برسد.
د  عملکر ص  خصو ر  د ی  و
دیدار  این  در  استقالل  هافبک های 
ادامه داد: هافبک های استقالل عملکرد 
برای  نتوانستند  زیرا  نداشتند  خوبی 
فقط  کنند  موقعیت  ایجاد  مهاجمان 
این تیم روی حرکت انفرادی موفق به 
بار  صد  شاید  مهدی پور  شدند.  گلزنی 
به  تبدیل  بزند  شوتی  چنین  هم  دیگر 
گل نشود. به نظرم اگر حتی یک افساید 
برای فوالد گرفت که  داور  اشتباه هم 
اگر اعالم نمی شد شاید نتیجه برعکس 
می شد. درست است که استقالل صدر 
روند  همین  با  اگر  ولی  است  جدول 

پیش برود در بازی های آینده به مشکل 
برخواهد خورد.

این  دیدار  خصوص  در  بیگ زاده 
هفته آبی پوشان مقابل آلومینیوم اراک 
شرایط  هم  اراک  تیم  کرد:  تصریح 
بازی سخت  استقالل یک  دارد  خوبی 

هم مقابل این تیم دارد.
استقالل در خصوص  پیشکسوت 
آزادی  ورزشگاه  در  خانم  خبرنگاران 

امیدوارم  بود  بسیار خوبی  اتفاق  افزود: 
به  زودی  به  هم  خانم  هواداران  که 
ورزشگاه ها بیایند چون حق آ نهاست و 
با حضور آنها مشکلی پیش نخواهد آمد.
خصوص  در  ویستاتوربین  مربی 
شرایط این تیم در آستانه دیدار مقابل 
یک  دسته  لیگ  در  آستارا  شهرداری 
خاطرنشان کرد: شرایط مان کمی سخت 
است سال اولی است هم که در لیگ 

دسته یک مشغول فعالیت هستیم و با 
قبولی  قابل  نتایج  ما  بضاعت  به  توجه 
هم گرفتیم خیلی از این بازیکنان پیش 
از این در لیگ دسته یک بازی نکرده 

بودند و نیاز به زمان داریم.
مسوالن  اینکه  خصوص  در  وی 
حسن روشن پیشکسوت استقالل را در 
ابتدای بازی به ورزشگاه راه نداده بودند، 
اسقالل  باشگاه  کاری  کم  این  گفت: 
از این  افتاد پیش  اتفاقی  بود که چنین 
از دو  در سال های گذشته در هر بازی 
پیشکسوت تقدیر می شد و باعث می شد 
هواداران بیشتر با افتخارات این عزیزان 
آشنا شوند. به نظرم پیشکسوتان می توانند 

از نظر فنی به این تیم کمک کنند.
خصوص  در  پایان  در  بیگ زاده 
نظر  به  بود  گفته  مجیدی  ینکه  ا
نمی دهد،  اهمیت  زیاد  پیشکسوتان 
محترم  خودش  برای  نظرشان  گفت: 
است پیشکسوتان دوست دارند که تیم 
نتیجه بگیرد حتی اگر نظر پیشکسوتان 
به  ید  با نباشد  مهم  مجیدی  برای 
هم  ایشان  خود  بگذارد.  احترام  آنها 

پیشکسوت محسوب می شود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

استقالل در بازی های آینده به مشکل می خورد

بیگ زاده: مجیدی باید به پیشکسوتان احترام بگذارد

رادوشوویچ دروازه بان سابق سرخپوشان، 
تصمیم خود را برای دریافت غرامتی نزدیک 

به یک میلیون یورو از پرسپولیس گرفت.
دوره  در  کرواسی  اهل  دروازه بان  این 
برانکو ایوانکوویچ به عنوان گلر ذخیره و با 
قراردادی پایین تر از 7۰ هزار دالر به ایران 
آمد و در معدود بازی هایی که به او فرصت 

می رسید، نمایش نسبتا خوبی داشت.
بوژیدار رادوشویچ در دوره حضور گابریل 
کالدرون به ایران برمی گردد که باوجود اینکه 
کالدرون در ابتدای فصل به شدت به دنبال 
به  نهایت  در  بود،  پرسپولیس  از  حذف وی 
ادامه کار او رضایت داد و پس از مدتی وی 
را در ترکیب، جایگزین علیرضا بیرانوند گلر 
رادوشویچ که  شماره یک سرخپوشان کرد. 
در آن زمان در اوج آمادگی بدنی و فنی بود، 
در چند مسابقه درخشش فوق العاده ای برای 
پرسپولیس داشت و همین مسئله باعث شد 
باتوجه به جدایی قریب الوقوع بیرانوند و حضور 
در تیم آنتورپ بلژیک، باشگاه پرسپولیس با 

وی قرارداد جدیدی منعقد کند.
اینطور بود که قرارداد رادو به صورت 
پلکانی و در طی سالهای حضورش در ایران 
باال رفته و اگرچه قیمت ارز هنوز به جهش 
ناگهانی خود تا مرز ۳۰ هزار تومان نرسیده بود 
اما آرام آرام عقد قرارداد با وی به یک اتفاق 
هزینه زا تبدیل می شد.پس از خروج بیرانوند، 
قرار بود رادوشوویچ گلر اول پرسپولیس شود 

اما او نتوانست جایگاهش را حفظ کند.
انصاری فرد  محمدحسن  حال  این  با 
در  پرسپولیس  باشگاه  وقت  مدیرعامل 
اقدامی عجیب و خوش باورانه، با رادوشویچ 
قراردادی طوالنی مدت و گران قیمت منعقد 

کرواسی،  اهل  گلر  این  که  حالی  در  کرد. 
خودش  کشور  در  حالت  خوشبینانه ترین  در 
نمی  توانست یک پنجم این مبلغ را از باشگاهی 

درخواست کند.
از  خوشحال  و  راضی  بازیکن  البته 
توافق  به  پرسپولیس  باشگاه  با  قرارداد  این 
رسید و به امید تبدیل شدن به شماره یک 
این  با  داد.  ادامه  را  خود  کار  سرخپوشان 
حال با جدایی علیرضا بیرانوند، دوره نزولی 
رادوشوویچ نیز آغاز شد و کار به جایی رسید 
که خرید یک دروازه بان در پایان فصل منجر 
به قهرمانی سرخ ها، تبدیل به دغدغه اصلی 
یحیی گل محمدی شد و بالفاصله حامد لک 
به عنوان یک گلر آزاد به پرسپولیس پیوست و 
در لیگ قهرمانان آسیا نیز به جای رادوشوویچ 
به میدان رفت و خیلی راحت شماره یک را 
از تن دروازه بان خارجی ای که ۴ سال سابقه 

حضور در جمع سرخپوشان داشت، َکند.
رادو از آن پس کمتر فرصت به میدان 
دو  شماره  گلر  عنوان  به  و  کرد  پیدا  رفتن 
روی نیمکت سرخپوشان نشست. اما او گلر 
ذخیره ای که در عین حال گران قیمت ترین 
بازیکن تیم نیز بوده است و البته شاید رکورددار 
یکی از سنگین ترین قراردادهای لیگ برتر؛ 
چیزی که باعث می شد حضور او در پرسپولیس 
کوچکترین توجیهی نداشته باشد. با این حال 
باشگاه باتوجه به تغییرات متوالی مدیریتی، 
موفق به انجام مدیریت خاصی روی موضوع 
بحران  که  شرایطی  در  و  نشد  رادوشوویچ 
بسته  را  باشگاه  فعلی  مدیران  دست  مالی، 
مدیریت  دفتر  در  با حضور  رادوشوویچ  بود، 
و فرستادن دو نوتیس، خود را به مرحله ای 
از جمع پرسپولیسی ها جدا  بتواند  رساند که 

بشود و البته کل مبلغ قراردادش را از باشگاه 
طلب کند.

از  پیش  که  است  کاری  همان  این 
آندره  و  ویلموتس  مارک  مثل  افرادی  او 
البته  و  بودند  داده  انجام  هم  استراماچونی 
بازیکنانی که به مرور دریافت مبلغ قرارداد را 

تبدیل به اولویت اصلی خود می کنند.
و  ناگهانی  صورت  به  رادوشوویچ  اما 
تا  کرد  ترک  را  ایران  باشگاه،  اطالع  بدون 
پرسپولیس نتواند با او توافقی پیش از خروجش 
داشته باشد. کاری که به طور مثال علی خطیر 
با  استقالل  باشگاه  در  مدیریتش  دوره  در 
بازیکنان خارجی انجام داده و به هر شکل و 
شمایلی که بود، از آنها برگه تسویه می گرفت. 
حاال رادوشوویچ دست باال را در پرونده باز 
خود با باشگاه پرسپولیس دارد و ظرف دو سه 
سال آینده مبلغی در حدود یک میلیون یورو 
از باشگاه پرسپولیس طلب خواهد کرد و به 

احتمال بسیار زیاد این پرونده را خواهد بُرد.
باتوجه به طوالنی شدن پرونده رادو و 
احتمال کشاندن آن به دادگاه عالی ورزش، او 
احتماال رقم 1.1 میلیون یورو را از پرسپولیس 

خواهد گرفت.
او با اطالع از اینکه در صورت اطالع 
دچار  است  ممکن  ایران  از  خروجش  دادن 
پنهانی  کامال  صورت  به  بشود،  مشکالتی 
تهران را به مقصد زاگرب ترک کرد تا احتماال 
پرونده دوران بازیکنی اش با یک چک میلیون 
دالری بسته شود. پولی که برای گذران زندگی 
او در  اگرچه  آخر عمرش کافی است.  تا  او 
مصاحبه آخرش ادعا کرده که قصد دارد به 
فوتبال ادامه دهد و مستعد مصدومیت نیست 
کنار  را  فوتبال  حتی  که  دارد  احتمال  اما 

بگذارد و دروازه بان ها را آموزش دهد که این 
خود یک ترفند ویژه برای این خواهد بود که 
از پرسپولیس، دچار  مبادا غرامت سنگینش 

خدشه ای بشود.
در زمینه اتفاقاتی که رخ داده، باشگاه 
پرسپولیس یقینا باید موضوع اخطارهای این 
پرداخت  به  اقدام  و  گرفته  را جدی  بازیکن 
دستمزد وی در موعد مقرر می کرد و اگرچه 
مبلغ  کل  بودند  مجبور  نیز  آنها  نهایت  در 
قرارداد را در طول زمان به رادوشوویچ بدهند 
می شد  باعث  پرداخت  در  خوش قولی  اما 
که آنها بتوانند به مرور با لطایف الحیلی از 
قرارداد سنگین و غیرقابل اجرای این بازیکن 
با پرسپولیس، کم کنند و با جرایم یا ایجاد 
شرایط، کاری کنند که او خود از حضور در 
پرسپولیس انصراف بدهد. این روشی است که 
در بسیاری از باشگاه ها در قبال بازیکنانی که 
ممکن است به واسطه مسائل مالی یا فنی با 
باشگاه سر ناسازگاری بگذارند، اعمال می شود.
آخرین  در  رادوشوویچ  اینکه  جالب 
علیه  پرسپولیس،  باشگاه  مدیر  به  پیامکش 
او الفاظی به کار برده که همین موضوع نیز 
می توانسته جریمه و کسری از تعهد پرداختی 
با  او  حال  این  با  بشود.  پرسپولیس  به  وی 
فرستادن دو اخطار و ترک ایران، فارغ از هر 
گزندی به زندگی خود ادامه می دهد. در حالی 
که در افق نگاهش، یک چمدان پول نقد پرواز 
می کند؛ مبلغی که جور کردنش از چالش های 

جدی باشگاه در آینده خواهد بود.
اگرچه رادو تاکید کرده که آماده حضور 
برای  است  ممکن  اما  است  بعدی  تیم  در 
دریافت تمام و کمال غرامت میلیون یورویی 

از پرسپولیس، قید قرارداد را بزند.

دسته گل جدید مدیران سابق رو شد؛

رادوشوویچ به دنبال دریافت غرامت 1 میلیون یورویی!

دروازه بان محروم تیم فوتبال استقالل همچون فصل 
گذشته باز هم خود را درگیر حواشی کرده است. این حواشی وقتی 
رقم خورده که او معموال جایی در ترکیب آبی پوشان نداشته است.

روز جمعهگذشته، باشگاه استقالل با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد که رشید مظاهری به دلیل »تخلف انضباطی در تمرین روز 
پنج شنبه 9 دی« در اختیار باشگاه قرار گرفته و این دروازه بان 

به جلسه کمیته انضباطی باشگاه استقالل دعوت شده است.”
رشید مظاهری این بار به علت ایجاد حاشیه در تمرین 
استقالل و بحث و مجادله ای که با یکی از مربیان استقالل 
فرهاد  مغضوب  بازیکنان  جزو  مرادی،  بابک  از  پس  داشت، 
مجیدی قرار گرفت.دروازه بان تیم فوتبال در یک سال گذشته 

درگیر مسائل و اتفاقات مختلفی در باشگاه استقالل بود. او پیش 
از حضور قطعی اش در استقالل، در این فصل از رقابت های لیگ 
برتر، با احمد مددی مدیرعامل وقت استقالل بر سر قراردادش 
مشکالتی داشت و در روند مذاکرات خود، نتوانست با مدیرعامل 
وقت استقالل توافق کند و این مساله باعث شد که این بازیکن 
یکی از جداشده های آبی پوشان تلقی شود اما با حضور مصطفی 
آجورلو، مدیرعامل فعلی باشگاه، شرایط برای این دروازه بان تغییر 

کرد و در پایان در جمع آبی ها ماندنی شد.
اما مظاهری فصل پیش هم چنین حاشیه ای را در تمرین 
استقالل داشت و این بازیکن در روزهای آخر حضور محمود 
فکری و کادر فنی اش در استقالل، با سعید عزیزیان، مربی وقت 

دروازه بان های استقالل، درگیری شدیدی داشت و این مساله 
باعث شد تا محمود فکری هم او را در اختیار باشگاه استقالل 
قرار دهد.سعید عزیزیان مربی سابق دروازه بان های استقالل 
درباره دعوای میان او و رشید مظاهری اظهار کرد: »مظاهری 
الفاظ رکیکی علیه من به کار برد که جای شکایت دارد. متأسفانه 
هر وقت که قرار نبود این دروازه بان بازی کند مشکالتی پیش 
می آمد. به نظر خودم زمانی که مظاهری می دید احتمال بازی 
نکردنش وجود دارد کارهایی انجام می داد. برای همین بازی 
مس رفسنجان هم وقتی موضوع را فهمید در محل تمرین به 
من گفت چرا نگاه نمی کنید یا فالن می کنید؛ حاشیه ای درست 

شد که به نظر من تیم را به هم ریخت.«

حاشیه های دروازه بان استقالل ادامه دارد؛

از تخلف انضباطی در تمرین تا بازداشت موقت در کالنتری!
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظربراینکه سند مالکیت ششدانگ یکباب تجاری مسکونی از پالک ثبتی 
قطعه 12تفکیکی بشماره 695 فرعی از 7561 اصلی واقع در بخش 2 اردبیل که 
اسناد مالکیت آن بشرح صفحه 222 دفتر ۳۰۸ ذیل ثبت 719۴۰ و سند چاپی 
بشماره ۴۰277۸ بنام آقای داور وقار فرزند عباسقلی بشماره شناسنامه 1۰21۳۸ 
صادره اردبیل به مقدار سه دانگ و بشرح صفحه ۳1 دفتر 219 ذیل ثبت ۴۳۴79 
و سند چاپی بشماره ۸11527 الف 16 مقدار سه دانگ دیگر بنام مهدی وقار فرزند 
عباسقلی به شماره شناسنامه ۸652۳صادره از اردبیل ثبت و صادر گردیده است 
سپس طی درخواست بشماره وارده 1۰۴662 مورخه 1۴۰۰.۰9.21 آقایان علی 
و ایلیا رشیدی مهر با وکالت از طرف نامبردگان فوق برابر وکالتنامه های شماره 
۳۴۳۴9- 1۴۰۰.۰9.1۸ دفترخانه 5۳ اردبیل و 2۴97-1۳9۰.۰9.2۴ دفترخانه 
1۳2 اردبیل اعالم نموده اند که اسناد مالکیت صادره بنام نامبرگان فوق  بعلت 
اسباب کشی مفقود وپس از جستجوی کامل پیدا نشده،و  لذا طبق تبصره یک 
ماده 12۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت تقاضای صدورسند مالکیت المثنی نموده 
است که مراتب طی شماره یکتا  1۴۰۰۸۰۰۰۳1۴۴۰۰۰۳6۴ مورخه 1۴.1۰.۰۴ 
بدفاتر اسناد رسمی بخشنامه گردیده ، حال موضوع یکبار در روزنامه اگهی تا 
هرکس هرگونه ادعای به وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود داشته باشد 
ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی  اصل سند مالکیت را با اخذ 
رسید تسلیم این اداره نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره اداره ثبت 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام نامبردگان فوق صادر و تسلیم خواهد 

شد و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد
تاریخ انتشار : 1۴۰۰.1۰.12

رییس ثبت منطقه یک اردبیل – رضا احمدیان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده کالسه اجرایی 99۰۰۴9۳/۴/1 محکوم له مهدی قلی 
پور با وکالت سیده سعیده معروف زاده محکوم علیهم:علی نوشاد حقیری و غیره 
... موضوع دستور فروش ملک مشاع ملک مورد نظر با مشخصات ذیل از طریق 
مزایده بفروش می رسد: حدود ومشخصات: ششدانگ پالک ثبتی شماره 1۰ 
فرعی از 22۳5 اصلی مفروز و مجزی شده از 22۳5 فرعی از اصلی مذکور بخش 

یک رشت به مساحت 2۸6.9۰ مترمربع با حدود : شماال در سه قسمت که قسمت 
دوم آن غربی است اول دیواریست بطول ۴.5۰ متر دوم )چپریست( بطول ۰/۸ 
متر سوم )فصیل نی( بطول 12 متر به شماره 5/22۳5 شرقا )چپریست بخندق( 
بطول 22 متر به 22۳6 اصلی جنوبا در چهارقسمت اول دیواریست بطول ۴.5۰ 
متر به کوچه دوم )چپر مجاور(بطول 21/1۰ متر سوم )فصیلی است تخته( بطول 
2.۴۰ متر چهارم دیوار مشترک بطول ۴.5۰ متر به شماره ۳۳/22۳5 غربا در دو 
قسمت اول دیواریست بطول 6.1۰ متر به کوچه دوم دیواریست بطول 2.2۰ متر 
به شماره 5/22۳5 ملک مورد تعرفه محوطه محصور مشتمل بر عرصه و اعیان 
یکباب خانه مسکونی ویالیی بنای احداثی با قدمت بیش از ۳5 سال با اسکلت 
بنایی بام شیروانی با پوشش حلب نمای اندود سیمانی تخته ماله ای رویه داخلی 
دیوارها اندود گچ سقف لمبه چوب نراد و از امتیازات آب و برق فاقد انشعاب گاز 
با کاربری مسکونی در حال بهره برداری می باشد و در یوم کارشناسی احدی از 
وراث در ان سکونت دارد مقدار عقب نشینی تخلفات ساختمانی حرائم تاسیسات 
زیربنائی و سایر طرح های عمرانی از شهرداری و ادارات ذیربط مستلزم اخذ 
استعالم از مراجع مربوطه می باشد ضمنا با توجه به استعالم صورت گرفته از 
شهرداری موقعیت پالک مورد نظر در پهنه R2۳1) مسکونی( واقع گردیده و 
دارای عقب نشینی به مساحت تقریبی 21 مترمربع می باشد و همچنین تخلف 
ساختمانی ندارد. محل وقوع ملک: رشت رودبارتان خیابان شهید محمدپور پالک 
16 کدپستی ۴۳۳59-۴1۸۳7 قیمت کارشناسی: مع الوصف با توجه به موقعیت 
مکانی کاربری مسکونی مقدار مساحت و شکل هندسی عرصه مالکیت مشاعی 
کیفیت و قدمت بنا و جمیع جهات موثر ارزش پایه ششدانگ ملک موصوف به 
مساحت 2۸6.9۰ مترمربع با کلیه امتیازات متعلقات و ملحقات و حقوق عرفیه 
و شرعیه به بهای عادله روز به مبلغ 2۰/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بیست میلیارد و 
یکصد میلیون ریال (تعیین گردیده است. مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز 
وبه کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ 
مزایده از خریدار فی المجلس اخذ و مابقی می بایست حداکثر به مدت یک ماه 
پرداخت گردد در صورت عدم واریز مبلغ در مهلت قانونی ده درصد واریزی به 
نفع دولت ضبط خواهد شد مزایده در تاریخ 1۴۰۰/11/۰7 از ساعت ۸:۳۰ الی 
9 در اجرای احکام مدنی دادگستری رشت واقع در چله خانه برگزار می گردد. 

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری رشت-باستانی

3 روش های خانگی 
برای تشخیص عسل طبیعی 

های  دغدغه  از  یکی  همواره  عسل  بودن  طبیعی  تشخیص 
مصرف کنندگان این ماده غذایی بوده است؛ به گفته کارشناسان 
جزء  راهی  عسل  بودن  طبیعی  از  صددرصدی  اطمینان  برای 
آزمایش آن در آزمایشگاه های معتبر موادغذایی نیست اما روش 
های خانگی نیز وجود دارد که به تشخیص عسل طبیعی کمک 

می کند.
نایب رییس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان در خصوص 
تشخیص عسل طبیعی از صنعتی به روش آزمایشگاهی اظهار کرد: 
برای اطمینان صددرصدی از اصل و طبیعی بودن عسل باید چند 
نکته از جمله میزان ساکاروز، قند قبل و بعد هیدرولیز و دیاستاز 
)تست عسل حرارت ندیده( در آزمایشگاه ها آنالیز شود و بر اساس 
استانداردهایی که وجود دارد، مشخص شود که عسل در چه رده 

ای قرار دارد.
سیدمهدی دهقان افزود: در جواب آزمایش ها مشخص می 
عسل  خالص،  کامال  عسل  رده  در  شده  آزمایش  عسل  که  شود 
تغذیه نشده از زنبور، کم تغذیه شده و زیاد تغذیه شده قرار دارد یا 
اینکه تمام عسل، صنعتی است و بدون زنبور تولید شده است و 

تنها شکل عسل را دارد.
* عسل طبیعی شل است 

وی در مورد روش های خانگی تشخیص عسل طبیعی اظهار 
کرد: توجه به مواردی ازجمله شل بودن عسل طبیعی می تواند در 
هنگام خرید این ماده غذایی به مردم کمک کند؛ عسل طبیعی که 
بدون شکر است و بیشتر برای درمان بیماری ها استفاده می شود، 

برخالف تصور مردم، نسبتا شل است.
دهقان با بیان اینکه مردم تصور می کنند عسلی طبیعی است 
که سفت باشد، افزود: عسلی که زنبور تولیدکننده آن شکر نخورده 
این دلیل  به  این شل بودن  نیز  از لحاظ علمی  باشد، شل است؛ 
است که قندهای اصلی عسل طبیعی، گلوکز و فروکتوز )قندهای 
کوچک مولکول( است و زمانی که ظرف عسل طبیعی را کج می 
کنیم این قندها به راحتی روی هم حرکت می کنند، در صورتی که 
اگر به زنبور عسل شکر بدهند، قند شکر که ساکاروز و ایساکارید 
)قند پیچیده تر( است به دلیل نوع مولکول ها به هم گیر می کنند 
و به همین دلیل عسل یک مقدار سفت تر از حالت عادی می شود. 

* عسل طبیعی به سختی در آب سرد حل می شود
وی با اشاره به اینکه این موارد نسبی است، گفت: آزمایش آب 
سرد از دیگر راهکارهای تشخیص عسل طبیعی از صنعتی است؛ 
یک قاشق عسل را اگر در درون یک لیوان آب سرد بریزیم، به 
ته لیوان رفته و ته نشین می شود و به سختی در آب سرد حل 
می شود؛ اما عسل های صنعتی قبل از رسیدن به ته لیوان از هم 

باز می شود.
* عسل طبیعی شکرک می زند 

دهقان یکی دیگر از نشانه های طبیعی بودن عسل را شکرک 
زدن عسل عنوان کرد و گفت: عسل طبیعی حتما شکرک می زند 
اما عسل غیرمرغوب شکرک نمی زند؛ البته این به آن معنا نیست 
که عسل بالفاصله پس از خارج شدن از کندو شکرک بزند، بلکه 

شکرک زدن شرایطی دارد. 
وی افزود: در شکرک بستن عسل زمان و شرایط نگهداری 
بسیار مهم است؛ به عنوان مثال عسل طبیعی گل جعفری، یک ماه 
بعد از خارج شدن از کندو شروع به شکرک زدن می کند و برخی 
از عسل های جنوب کشور مانند عسل گل قنقال بعد از 2 سال و 

به صورت آهسته، شروع به شکرک زدن می کنند.
در خرید  مردم  به  تواند  می  موارد  این  اینکه  بیان  با  دهقان 
عسل طبیعی کمک کند، گفت: عالوه بر این موارد، عطر و طعم 
گل های طبیعی باید در عسل وجود داشته باشد، هر چند اضافه 

کردن اسانس در عسل های صنعتی رایج است.
وی یادآور شد: عسل طبیعی بر اساس نوع گل، دارای خواص 
مختلفی است و در حال حاضر از عسل طبیعی برای درمان بسیاری 
از بیماری ها استفاده می شود؛ بنابراین الزم است مردم برای حفظ 
سالمتی مصرف این ماده غذایی را در رژیم غذایی خود بگنجانند.

تولید روسری هایی که هوای آلوده را 
فیلتر می کند

تولید یک روسری شده که  به طراحی و  یک محقق موفق 
نظارت  نیز  کاربر  اطراف  هوای  بر  و  کرده  فیلتر  را  آلوده  هوای 

می کند.
دوچرخه  برای  بیشتر  دارد،  کهWair نام  روسری  این 

سواران طراحی شده، برای مردان، زنان و کودکان مناسب است.
ایده تولید این روسری زمانی به فکر طراح آن رسید که وی 
یک روز برای دوچرخه سواری به خارج از منزل رفته بود اما به 
دلیل آلودگی بیش از حد هوا و وجود گازهای گلخانه ای نتوانست 

به مسیر خود ادامه دهد.
که  برد  پناه  ماسک  از  استفاده  به  خود  مشکل  برای حل  او 
البته این کار نیز بی فایده بود و سرانجام تصمیم گرفت تا با تلفیقی 
از فناوری و مد، دست به ساخت این روسری فوق العاده بزند. در 
حال حاضر نمونه اولیه این روسری در طرح ها و رنگ های مختلف 
موجود بوده و شیک و موثر است. این روسری بدون ایجاد تحریکات 
پوستی بر روی صورت قرار می گیرد. Wair  همچنین دارای 
گوشی  به  هوا  آلودگی  زمان  در  که  است  همراه  اپلیکیشن  یک 
روی صورت  بر  را  روسری  تا وی  پیام می فرستد  کاربر  هوشمند 
خود بکشد.این اپلیکیشن همچنین بر وضعیت هوا نظارت کرده و 

اطالعات مرتبط با انتشار آلودگی را در خود نگه می دارد.
این روسری در حال حاضر به صورت نمونه اولیه موجود بوده 
و اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود این فناوری تا تابستان 

سال 2۰17 روانه بازار خواهد شد.

محققان اعالم کردند که ما عالوه بر داشتن 5 حس 
شنوایی، بویایی، چشایی، بینایی و المسه دارای سه حس 

دیگر هستیم که از وجود آن بی خبریم.
 به گزارش یاهو، به گفته این محققان در ضمیر 
ناخودآگاه ما حواس دیگری عالوه بر حواس پنجگانه 

وجود دارد که به صورت ناخواسته نادیده گرفته شده اند.
به گفته محققان این پژوهش، ما دارای حسی به 
حرارت(  نام”thermoception”  )حس 
هستیم که مسئول سنجش درجه حرارت بوده و به ما 
کمک می کند تا در سرمای زمستان بتوانیم میزان سرما 
را درک کنیم و بر طبق این حس لباس مناسب بپوشیم.

دسته بندی  در  سرما  و  گرما  احساس  پیشتر 
که  است  حالی  در  این  می گرفت  قرار  المسه  حس 
سرما  درک  برای  شما  پژوهش  این  محققان  گفته  به 
که  دیگری  حس  ندارید.  آن  لمس  به  نیازی  گرما  یا 
محل  و  دانشگاه  و  مدرسه  در  مخصوصا  همیشه 
بی اطالع  آن  وجود  از  ما  و  می آید  ما  کمک  به  کار 
هستیم، proprioception )حس موقعیت 
اندام های بدن( نام دارد که به ما کمک می کند تا بدون 
نگاه کردن به صفحه کلید لغات مورد نظر خود را تایپ 
کنید.این حس حتی در زمان راه رفتن نیز به کمک انسان 
آمده و فرد بدون نگاه کردن به زمین می تواند به راحتی 

راه رفته و به پاهای خود برای ادامه مسیر اطمینان کند.
به  کردن  نگاه  بدون  حتی  حس  این  کمک  به 
اندام های مختلف بدن می توان موقعیت آنها را درک کرد.

شاید بتوان گفت که ما ساده ترین کارهای خود 
مانند رانندگی، راه رفتن، تایپ کردن و غیره را مدیون 

این حس هستیم.

به  حسی  نهایت،  در 
نام “equilibrioception” )حس تعادل( 
مربوط به حفظ تعادل ما بوده و از افتادن و زمین خوردن 

ما جلوگیری می کند.

البته محققان این پژوهش برای اثبات رسمی این 
ادعای جدید نیازمند انجام پژوهش های بیشتر هستند اما 
نکته قابل توجه اینجاست که بدون وجود این حواس 

زندگی برای ما بسیار دشوار خواهد شد.

حواس انسان 8 گانه است نه 5 گانه

سالم  غذایی  رژیم  یک  رعایت 
همانند یک راز سر به مهر نیست بلکه 
توصیه ای همیشگی محسوب می شود 
که البته بسیاری از ما آن را نادیده می 
گیریم. مواد غذایی که روزانه و به طور 
توانند  می  کنیم  می  مصرف  مرتب 
افزایش طول عمر  تاثیرگذار در  نقشی 

ما داشته باشند.
در  که  است  زمانی  دیر  انسان 
و  جوانی  اکسیر  یافتن  برای  تالش 
های  گزینه  مدت  طوالنی  زندگی  راز 
روش  و  داده  قرار  نظر  مد  را  مختلفی 
است.  کرده  امتحان  را  مختلفی  های 
با  مبارزه  در  تاثیرگذار  موارد  از  یکی 
نشانه های افزایش سن و کسب طول 
افراد  غذایی  رژیم  بیشتر  چه  هر  عمر 

است.
دایجست«،  »ریدرز  گزارش  به 
سالم همانند  غذایی  رژیم  رعایت یک 
یک راز سر به مهر نیست بلکه توصیه 
که  شود  می  محسوب  همیشگی  ای 
می  نادیده  را  آن  ما  از  بسیاری  البته 
به  و  روزانه  که  غذایی  مواد  گیریم. 
طور مرتب مصرف می کنیم می توانند 
افزایش طول عمر  تاثیرگذار در  نقشی 
در  اساس،  همین  بر  باشند.  داشته  ما 
از  برخی  داریم  قصد  مطلب  این  ادامه 
بهترین مواد غذایی ضد پیری که می 
عمر شما  به طول  چندین سال  توانند 

اضافه کنند را معرفی کنیم.
لپه

طوالنی  عمر  بحث  که  هنگامی 
مصرف  چگونگی  شود،  می  مطرح 
در  که  زمانی  تا  زرد  و  سبز  حبوبات 
باشند،  داشته  وجود  شما  غذایی  رژیم 
مطالعه  نتایج  کند.  نمی  فرقی  چندان 
BMJ منتشر  انتشارات  ای که توسط 
شده است، نشان می دهد، مصرف لپه 
پخته شده و دیگر حبوبات - یک جز 
 - ای  مدیترانه  غذایی  رژیم  از  اصلی 
سلولی  در سطح  پیری  روند  تواند  می 
آنتی  را کند سازد. پژوهشگران فیبر و 
دیگر  و  لپه  در  موجود  های  اکسیدان 
حبوبات را عوامل موثری می دانند که 
به آنها قدرت افزایش طول عمر را می 

بخشند.

گردو
بهترین  از  یکی  آجیل  خوردن 
برای  توانید  می  که  است  کارهایی 
بنابر  دهید.  انجام  خود  سالمت  بهبود 
 BMC نتایج مطالعه ای که در نشریه
است،  شده  منتشر   Medicine
بیشتر  یا  هفته  در  بار  سه  که  افرادی 
آجیل، به ویژه گردو، مصرف می کنند، 
کنند.  می  عمر  بیشتر  سال  سه  تا  دو 
به  کنند  می  مصرف  گردو  که  افرادی 
طور قابل توجهی خطر ابتال به سرطان 
با  که  بزرگ  قاتل  دو  قلبی،  بیماری  و 
افزایش سن، انسان را در معرض خطر 
کاهش  آنها  در  دهند،  می  قرار  مرگ 
توجه  نکته  این  به  باید  البته  یابد.  می 
داشت که مطالعه ای دیگر نشان داده 
زمینی  بادام  کره  یا  زمینی  بادام  است 
فاقد فواید افزایش طول عمر هستند و 
تاثیری در این زمینه ندارند. همچنین، 
که  است  غذایی  مواد  از  یکی  گردو 
مصرف آن می تواند به باهوش تر شما 

منتج شود.
پروتئین های گیاهی

الزم نیست تا وعده های غذایی 
کامل  طور  به  را  خود  گوشت  حاوی 
وعده  چند  افزودن  اما  کنید  حذف 
غذایی بدون گوشت در هفته می تواند 
به افزایش طول عمر شما کمک کند. 
نفرولوژی  انجمن  مطالعه  نتایج  بنابر 
پروتئین  گیاهی  منابع  افزودن  آمریکا، 
عمر  طول  تواند  می  غذایی  رژیم  به 
از  اگر  ویژه  به  دهد،  افزایش  را  شما 

مواد  برید.  می  رنج  کلیه  مشکالت 
غذایی مانند کینوا، برنج، لوبیاها، سویا، 
توفو، و گندم سیاه فواید فیبر، ویتامین 
ها، و مواد معدنی موجود در خود را به 

رژیم غذایی شما می افزایند.
هویج

مواد  از  هویج  مختلف  انواع 
می  محسوب  اصلی  سالم  غذایی 
برای  که  ندارد  شگفتی  جای  و  شوند 
انسان مفید هستند. اما آیا می دانستید 
به  تواند  می  تنها  نه  هویج  مصرف 
طول عمرتان اضافه کند بلکه در حفظ 
کمک  شما  به  نیز  جذاب تر  ظاهری 
پژوهشگران  مطالعه  نتایج  کند؟  می 
است  داده  نشان  گالسکو  دانشگاه 
هویج  در  موجود  کاروتنوئیدهای  که 
می  آن  به  را  روشن  نارنجی  رنگ  که 
کند  را  پیری  روند  توانند  می  بخشند 
بالقوه  کرده و فرد را برای جفت های 

خود جذاب تر سازد.
ساردین

و  تغذیه  آکادمی  مطالعه  نتایج 
داده  نشان  آمریکا  غذایی  های  رژیم 
است که اسیدهای چرب امگا-۳ فواید 
چشمگیری در زمینه طول عمر دارند و 
قلبی  بیماری  به  ابتال  به کاهش خطر 
دیابت کمک می کنند. در شرایطی  و 
جادویی  ترکیبات  این  توانید  می  که 
چرب  های  ماهی  مختلف  انواع  در  را 
پیدا کنید، یکی از بهترین منابع آن که 
ماهی  است،  شده  شناخته  کمتر  البته 
یک  تنها  شود.  می  محسوب  ساردین 

می  کوچک  های  ماهی  این  از  وعده 
تواند نصف نیاز روزانه شما به اسیدهای 
نیاز  از  درصد   ۴۰۰ و  امگا-۳  چرب 
روزانه به ویتامین B12، یکی دیگر از 
مواد مغذی موثر در طول عمر بیشتر، 
ساردین  که  آنجایی  از  کند.  تامین  را 
زنجیره  پایین  در  هستند  کوچک  ها 
غذایی قرار گرفته و از این رو احتمال 
آلودگی آنها با سموم مختلف نسبت به 
ماهی های بزرگ تر مانند ماهی تن یا 

سالمون کمتر است.
حلزون

کشورهای  از  برخی  در  حلزون 
غذاهای  جمله  از  فرانسه  مانند  جهان 
می  محسوب  طرفدار  پر  و  محبوب 
آهن  برای  خوبی  منبع  حلزون  شود. 
است. آهن موجود در حلزون می تواند 
افزایش  و  خونی  کم  از  پیشگیری  به 

طول عمر انسان کمک کند.
نارگیل

شده  انجام  مطالعه  یک  نتایج 
کپنهاگ  دانشگاه  پژوهشگران  توسط 
مصرف  است،  داده  نشان  دانمارک 
یک رژیم غذایی سرشار از چربی های 
زنجیره  اسیدهای چرب  جمله  از  سالم 
متوسط که در نارگیل یافت می شوند، 
نتیجه محافظت  در  را  مغز  پیری  روند 
از آسیب دیدن DNA کند می سازد. 
در شرایطی که این مطالعه روی موش 
ها صورت گرفته است، اما پژوهشگران 
تواند  می  نارگیل  که  اند  کرده  اعالم 
نتایجی مشابه را برای انسان به همراه 

داشته باشد و به جوان نگه داشتن مغز 
کمک کند.

کلم ترش
شده  پز  آب  و  شده  رنده  کلم 
از  سرشار  غذاهای  دیگر  و  سرکه  با 
باکتری های خوب مانند ماست، کفیر 
)نوعی خوراک تخمیر شده  و کیمچی 
طول  افزایش  به  توانند  می  ای(  کره 
انسان کمک کنند. عامل کلیدی  عمر 
در این زمینه انواع مختلف پروبیوتیک 
شده  تخمیر  غذاهای  در  موجود 
محسوب می شود. باکتری های خوب 
سیستم  دهند،  می  کاهش  را  التهاب 
ایمنی بدن انسان را تقویت می کنند، و 
به سوخت و ساز بهتر کمک می کنند 
افزایش  به  تواند  می  شرایط  این  که 

طول عمر انسان منتج شود.
سیب زمینی شیرین

دانشگاه  پژوهشگران  گفته  به 
های  زمینی  سیب  کانزاس،  ایالتی 
شیرین با توجه به ویژگی های افزایش 
ویژه  نقشی  توانند  طول عمر خود می 
باشند.  داشته  انسان  غذایی  رژیم  در 
سیب زمینی های شیرین که در انواع و 
رنگ های مختلف در دسترس هستند 
حاوی سطوح باالی آنتوسیانین هستند. 
تواند  آنتوسیانین ترکیبی است که می 
خطر ابتال به سرطان را کاهش داده و 

طول عمر انسان را افزایش دهد.
شکالت

شکالت از خوراکی های محبوب 
جهان  سراسر  در  داشتنی  دوست  و 

اند مصرف  است و دانشمندان دریافته 
تلخ،  ویژه شکالت  به  آن،  انواع خوب 
انسان  افزایش طول عمر  می تواند به 
برای  کمک کند. شکالت منبع خوبی 
که  قدرتمند  ترکیبی  رسوراترول، 
را  سلولی  پیری  های  نشانه  تواند  می 
معکوس سازد، محسوب می شود. برای 
دریافت فواید ضد پیری کامل خوردن 

شکالت تلخ توصیه می شود.
انار

العاده  انار دارای قدرت های فوق 
ای است. بنابر نتایج مطالعه پژوهشگران 
فرانسوی، این میوه می تواند در افزایش 
داشته  نقش  نیز  انسان  عمر  طول 
مولکول  دانشمندان،  گفته  به  باشد. 
Urolithin A که در میوه انار یافت 
موجود  های  میکروب  توسط  شود  می 
در روده تغییر شکل یافته و سلول های 
عضالنی را قادر می سازد در برابر یکی 
از دالیل اصلی پیری از خود محافظت 
از  انار یکی  کنند. بدون تردید، مصرف 
برای  موجود  های  روش  خوشمزه ترین 

افزایش طول عمر به نظر می رسد.
محدودیت کالری دریافتی

نشریه  در  ای  مطالعه  تازگی  به 
نیچر به چاپ رسید که بهترین گزینه 
محدود  را  عمر  طول  افزایش  برای 
عنوان  غذایی  مواد  مصرف  کردن 
کرده بود. طی این مطالعه پژوهشگران 
کرم  حتی  و  حیوانات  مردم،  دریافتند 
محدوده  غذایی  رژیم  یک  که  هایی 
را مصرف  دریافت کالری  نظر  از  شده 
از  بیشتر  درصد   ۴۰ حدود  کنند  می 
همتایان پرخور خود عمر می کنند. البته 
حالت نیمه گرسنه دائمی می تواند سال 
ناخوشایند  را  انسان  عمر  اضافی  های 
بر  رو مطالعات جدیدتر  این  از  و  سازد 
عدم  یا  متناوب«  داری  »روزه  مفهوم 
هایی  دوره  برای  غذایی  مواد  مصرف 
از 12 ساعت تا ۳6 ساعت متمرکز بوده 
فواید  از  توانید  می  طریق  این  از  اند. 
محدودیت کالری دریافتی بدون تجربه 
شوید.  بهره مند  دهنده  آزار  گرسنگی 
نقشی  کالری  کم  غذایی  رژیم  یک 
عمر  و طول  در حفظ سالمت  کلیدی 

بیشتر انسان دارد.

۱۲ ماده غذایی که دشمن پیری هستند

تقریبا تمامی افراد با افزایش سن مبتال به نوعی ریزش مو می شوند، 
اما ریزش مو می تواند به دالیل مختلف از جمله تغییرات هورمونی، وراثتی، 

مصرف داروها و یا برخی شرایط اساسی باشد.
اندازه  این  از  وقتی  اما  است  طبیعی  روز  در  مو  تار   1۰۰ ریزش   
تجاوزکند، احتمال دارد نشانه بیماری جدی باشد که نیاز به بررسی پزشک 
و درمان دارد؛ با این حال برخی از شایع ترین دالیل ریزش مو به شرح 

زیر است: 
**استرس

استرس روانی و جسمی می تواند سبب ریزش مو شود، استرس شدید 
جسمی مانند زایمان یا جراحی می تواند تا چند ماه به ریزش مو منجر شود. 
همچنین فشارهای روانی شدید و اضطراب می تواند ریزش مو را در پی 

داشته باشد. 
**تغییرات هورمونی

همچون  مختلف  شرایط  دلیل  به  که  هنگامی  هورمونی  تغییرات 
بارداری، زایمان یا شروع یائسگی اتفاق می افتد، سبب ریزش موقت مو در 
زنان می شود؛ به عالوه ترکیبات هورمونی با افزایش سن نیز تغییر می کند 

که همین امر مردان را نیز دچار ریزش مو می کند. 
**اختالالت تیروئید

ریزش مو می تواند یک عارضه جانبی شایع اختالالت تیروئیدی باشد؛ 
کم کاری تیروئید)کمبود بیش از حد هورمون تیروئید ( و پرکاری تیروئید ) 

هورمون بیش از حد( می تواند منجر به ریزش مو شود.
**لوپوس

بیماری  یک  که  است  لوپوس  بیماری  نشانه  اولین  مو  شدن  نازک 
اما  کند،  می  نازک  را  سر  موی  عمدتا  بیماری  این  است؛  ایمنی  خود 
یا مژه  و  ابروها  نازک شدن موی ریش،  به  افراد  برخی  دارد در  احتمال 

ها منجر شود. 
**شرایط پزشکی 

بیماری های طوالنی مدت همچون سرطان، بیماری کبد، یا بیماری 
پوستی  بیماری  نیز  و  مو شود  نازک شدن  تواند موجب  روده می  التهابی 
همچون پسوریازیس و اماس پوست یا درماتیت هم می تواند اختالل در 

رشد مو را در پی داشته باشد. 
**مصرف داروها

داروهایی که برای درمان سرطان، ورم مفاصل، افسردگی، مشکالت 
قلبی، فشار خون باال و کنترل بارداری مصرف می شود، می تواند سبب 

ریزش مو شود.
**ژنتیکی

طاسی موروثی که یک وضعیت طبیعی ناشی از ترکیب ژنتیک، سطح 
هورمون و روند پیری است، شایع ترین علت ریزش مو می باشد. گرچه این 
وضعیت ارثی معموال در هر دو جنس مذکر و مونث اتفاق می افتد، اما ریزش 

مو اغلب در مردان شایع تر است و می تواند ابتدای سن بلوغ شروع شود.

ریزش مو را جدی بگیرید!
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قول وزیر ارشاد بابت حمایت از جشنواره تئاتر

ر  د عیلی  سما ا مهدی  محمد
حاشیه حضور در تئاتر شهر و تماشای 
امسال  گفت  اشکستان،  تا  نمایش 
تئاتر  جشنواره  کیفیت  افزایش  برای 
وزیر  ندارند.  محدودیتی  هیچ  فجر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شب گذشته 

خبری  ستاد  خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در 
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، درباره میزان و تخصیص بودجه 
جشنواره و همچنین تالش برای گستردگی برگزاری آن در استان های 
هیچ  جشنواره  کیفیت  افزایش  برای  امسال  ما  کرد:  تاکید  مختلف، 
محدودیتی نداریم. دوستان ما در اداره کل هنرهای نمایشی و جشنواره، 
هر درخواستی در راستای افزایش کیفیت این رویداد داشته باشند، آمادگی 
داریم که خواسته هایشان را برآورده کنیم و دوست داریم که جشنواره تئاتر 

به بهترین شکل ممکم برگزار شود.

بهرنگ توفیقي و شروع سریال جدید

سریال بی همگان، به کارگردانی 
بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی مهران 
و  قلم علیرضا کاظمی پور  با  و  مهام 
بازیگرانی  خورد.  کلید  جاللی  سعید 
چون کاظم هژیرآزاد، نسرین بابایی، 

محمد  ماهانی،  مهدی  امیرسلیمانی،  سپند 
هادی  باقری،  مهسا  رفیع،  میترا  صادقی، 
قمیشی، مسعود شریف، علیرضا درویش، داریوش سلیمی در این سریال 
بازی دارند و به  زودی بازیگران دیگري به این پروژه اضافه مي شوند. 
این سریال یکی از داستان های متفاوتی است که سال ها روی آن کار 
شده و با توجه به مفاهیمی چون روابط افراد، جایگاه خانواده و هنجارها 
و ناهنجاری های موجود میان روابط جوانان می تواند اثری تاثیرگذار باشد.  
در خالصه داستان این سریال آمده: در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، 

لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی...

ماکان بند و مجکوم کردن یک حرکت عجیب!

گروه ماکان بند شب گذشته پیش 
از آغاز کنسرت  خود نسبت به حرکت 
ناشایست یک بازیگر زن در کنسرت 
بند  ماکان  داد.  نشان  واکنش  دی   6
برگزاری  توانست  گذشته  هفته  در 

بگیرد.  سر  از  را  تهران  در  کنسرت هایش 
ابتدا در تاالر وزارت کشور، در روز 6 دی و 
سپس شب گذشته در سالن میالد نمایشگاه بین المللی... اما در یکی از 
اجراهای اخیِر ماکان بند، یکی از بازیگران حاضر در سالن حرکتی را انجام 
داد که ناشایست و خالِف ُعرف و ارزش های جامعه بود. گروه ماکان بند 
نسبت به این اتفاق سکوت نکرد و شب گذشته و پیش از آغاز اجرا در 
سالن میالد نمایشگاه بین المللی، نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد 

و آن را مجکوم کرد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

خیز بلند هایده صفي یاري براي اسکار

تدوینگر  ری،  صفی یا یده  ها
کشور  سینماي  پرکار  و  شاخص 
جشنواره هاي  در  بارها  و  بارها  که 
و  گرفته  قرار  تقدیر  مورد  داخلي 
کرده  کسب  را  متعددي  افتخارات 
سینمایي  فیلم  تدوین  برای  است، 

لیست  در  فرهادي  اصغر  ساخته  قهرمان، 
پیش بینی  شانس های نامزدی اسکار، از سوي نشریه ورایتی قرار گرفت. 
هایده صفی یاری در لیست پیش بینی های دریافت اسکار این نشریه در 
رده بیست و دوم قرار گرفته است و این در شرایطي است که معموال 
از  از مواقع درست  این نشریه در مراسم اسکار بسیاري  پیش بیني هاي 
آب درآمده است. نامزدهایی نهایی اسکار 2۰22 روز ۸ فوریه 2۰22 )19 
بهمن( معرفی می شوند و مراسم اسکار نیز 27 مارس 2۰22 )7 فروردین( 

برگزار می شود.
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این صداست که مي ماند...

خسرو خسروشاهي: دوبله در حال حاضر ماشیني شده است!
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ز  ا یکي  تولد  گذشته  هفته 
هنر  عرصه  ر  ندگا ما ي  ها ا صد
کشورمان بود. هنرمندی که صدایش 
بر روي آلن دلون، نقش بست و به 
گفته خودش در حدود ۴۰ فیلم، به 
جای این بازیگر صحبت کرده است. 
صدایي جادویي که قطعا همواره در 
یاد مخاطبان سینما خواهد ماند چرا 
که به نقش هایي حان بخشیده که 
آن هم  دارند،  خاطره  آنها  از  مردم 
او...  جادویي  صداي  واسطه  به 
خسروشاهی که زندگی و جوانی اش 
را در دوبله گذاشته، می گوید آرزویی 
ندارد و معتقد است، دوران طالیی 
خسرو  نمی شود!  تکرار  دیگر  دوبله 
خسروشاهی از دهه ۴۰ وارد عرصه 
دوبله شد و از آن زمان تاکنون در 
سریال های  و  فیلم ها  از  بسیاری 
و  صداپیشگی  خارجی  و  یرانی  ا

مدیریت دوبالژ کرده است.
باسابقه کشورمان  این هنرمند 
در  سالگی اش،   ۸۰ تولد  سالروز  در 
روزهایش  این  فعالیت  از  گفتگویی 
گفت. خاطره دوبله فیلم هایی با بازی 

پاچینو،  آمیتاب بچن، آل  آلن دلون، 
داستین هافمن و رابرت دنیرو برای 
عالقمندان به سینما و تلویزیون با 
صدای خسروشاهی گره خورده و از 

خاطر دوستدارانش نخواهد رفت.
این  ابتدای  در  خسروشاهی 
روز  در  اینکه  به  پاسخ  در  گفتگو 
خنده  با  دارد؟  آرزویی  آیا  تولدش 
می گوید،  و  می دهد  منفی  پاسخ 

آرزویی ندارم.
او درباره فعالیت این روزهایش 
روزها  این  گفت:  کرونا،  شرایط  در 
یلواستون،  سریال  دوبله  مشغول 
سریالی در ژانر وسترن که محصول 
سال 2۰1۸ است، هستیم. هفته ای 
را  تنها می روم و کار دوبله  دو روز 
که برای شبکه نمایش خانگی است، 
تنهایی  این  البته  و  می دهم  انجام 

خیلی بد است.
گانه  جدا دوبله   خسروشاهی 
است  مدتی  که  هنرمندان  توسط 
را  از کرونا  مرسوم شده است  بعد 
درباره ی  و  کرد  عنوان  ناخوشایند 
دالیل این حس خود چنین توضیح 

داد: البته همه جای دنیا شیوه اینگونه 
اما  دیده ام  هم  خودم  من  و  است 
این  خاطر  به  ایران  دوبله  موفقیت 
بود که به صورت دسته جمعی انجام 
می شد. به هرحال در این شیوه سوال 
و جواب رد و بدل می شود، وقتی بده 
داشته  وجود  پرسوناژها  بین  بستان 
باشد، خیلی بهتر است تا اینکه شما 
تنها بگویید و هیچ پاسخی نشنوید. 
درست است که دیالوگ ها را برای 
یا خودمان می خوانیم  ما می خوانند 
که طرف مقابل ما چه می گوید، ولی 
اینکه خود دوبلور نقش مقابل بگوید 
و ما پاسخ دهیم، خیلی بهتر است؛ 
مثل اینکه شما سوالی داشته باشید 
و  بیایم  تنها  بعد  ساعت  دو  من  و 
پاسخ سوالتان را بدهم. کار ماشینی 
می شود اما سعی می کنیم با تمرین 

بیشتر، نقص ها را برطرف کنیم.
ه  ر با در خسروشاهي  خسرو 
میزان عالقه اش به دوبله، با یادآوری 
اینکه زندگی و جوانی اش را در این 
کرد:  اظهار  است،  گذاشته  حرفه 
ایجاد شد و عالقمندی به  پیوندی 

دوبله به وجود آمد و دوبله را دوست 
داشتم. زندگی و جوانی ام را در دوبله 
گذاشتم اما در کشورم دوبله چنانکه 
باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت. 
زمانی  ایران  دوبله  که  صورتی  در 
مورد  خارجی  کارگردانان  طرف  از 
توجه قرار می گرفت، حتی کارگردان 
جنگ ستاره ها )جرج لوکاس( با من 
صحبت کرد. فردی از سوی ایشان 
بر دوبله فیلم در ایران نظارت می کرد 
و من را برای دوبله کارشان انتخاب 
خیلی  ایران  در  ولی  بودند،  کرده 
را  کارها  کسی  چه  نمی کند  فرقی 

دوبله می کند!
سپس  پیشکسوت  دوبلور  این 
اینکه دوبله در  به  با هشدار نسبت 
سراشیبی خطرناکی قرار گرفته است، 
درباره وضعیت کنونی این هنر گفت: 
علت این است که فیلم را در سایتی 
می گذارند، حاال کسی آن را ببیند یا 
نبیند، نه کسی ایرادی می گیرد، نه 
خوب  دوبله  یک  از  سراغی  کسی 
آن  ترجمه  به  کسی  نه  و  می گیرد 
توجه می کند و کارها به شکل بزن 

کسی  وقتی  می شود.  انجام  برو  و 
که  هم  دوستانی  نمی زند،  حرفی 
این کارها را می کنند، سعی می کنند 
آنچه که  ببندند و  را  بارشان  زودتر 
بیاورند.  دست  به  را  بوده  هدفشان 
متاسفانه دوبله االن به شکل ماشین 

درآمده است!
خسرو خسروشاهی در پایان با 
اعتقاد بر اینکه دیگر دوران طالیی 
دوبله تکرار نمی شود، تصریح کرد: 
دوبله مهره های ارزنده ای را از دست 
داد که جایگزینی نداشتند و در این 
جایگزینی  است.  شده  کوتاهی  امر 
دادیم  دست  از  که  کسانی  برای 
تکرار  دیگر  بنابراین  نکردیم،  پیدا 
هستند،  که  هم  کسانی  نمی شوند. 
توجهی  و  دقت  زیاد  نه،  البته همه 
هستند  این  دنبال  فقط  و  نمی شود 
خانه  به  شود،  تمام  زودتر  کار  که 
کنند.  دریافت  را  پولشان  و  بروند 
کنتراتی گوینده را استخدام می کنند. 
گوینده ای هم که می داند سر ماه 
فکر  می کند  دریافت  را  حقوقش 
می کنم خیلی توجهی به کار ندارد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

روزها  این  نیکخواه  غالمرضا 
در  دیگري  بازیگر  هر  ز  ا بیش 
فیلم ها  و  گرفته  قرار  اخبار  راس 
شبکه هاي  در  او  هنرنمایي هاي  و 
مي شود.  دست  به  دست  مجازي 
ریالیتي شو  مسابقه  در  اخیرا  که  او 
و  داشته  درخشان  حضوري  جوکر 
بدون شک ستاره این مسابقه بوده، 
هم  را  آبي  نیسان  سریال  همزمان 
در حال نمایش دارد و همچنین در 
سریال جیران که به زودي از شبکه 
نمایش خانگي پخش خواهد شد نیز 
در نقشي متفاوت بازي کرده است. 
او را مدت ها در آثار مهران مدیري 
و رضا عطاران دیده بودیم ولي در 
این  رفتن  کنار  با  و  اخیر  سال هاي 
دو سریال ساز شاخص از تلویزیون، 
شاهد آن هستیم که نیکخواه جذب 
خوبي  به  و  شده  دیگر  پروژه هاي 
او  درخشان  ظهور  است.  درخشیده 
در این مقطع سني، باعث شده تا به 
بیفتیم  اویسي  فتحعلي  زنده یاد  یاد 
که به یکباره و با تغییر مسیر تبدیل 

به ستاره اول آثار طنز شد.
غالمرضا نیکخواه از اینکه این 
روزها توانسته مردم را با جوکر، شاد 
تا  می گوید  و  است  خوشحال  کند 
را  با کار کردن، مردم  آخر عمرش 
در  طناز،  هنرمند  این  می کند.  شاد 
در  برای شرکت  انگیزه اش  توضیح 
این مسابقه اینگونه مطرح کرد: ابتدا 
طی تماسی تلفنی با علی لک پوریان 
و  شد  جوکر  درباره  صحبت هایی 
فیلم های  من  و  دادند  توضیحاتی 
رئالیتی شو را دیدم تا اینکه دیدم واقعا 
هم  کنار  در  تا  شده اند  بسیج  همه 
یک کار خوب برای مردم بسازند، از 
کارگردان گرفته تا خود آقای احسان 
علیخانی و حتی همکاران دکور، با 
شور و عالقه خاصی کار می کردند. 
مطمئن بودم کاری که انقدر در آن 

عالقه و انرژی باشد و با جان و دل 
کار کنند، موفق می شود و حتی قبل 
از پخش می دانستم که چقدر از کار 
استقبال خواهد شد به همین خاطر 
دوست داشتم این کار را تجربه کنم.

در  پیشکسوت  هنرمند  ین  ا
بخش دیگري از صحبت هاي خود 
نویی داشت  ایده  گفت: جوکر، هم 
نیاز  مورد  آیتم های  اینکه  هم  و 
برای ارائه کار خوب را فراهم کرده 
صددرصد،  نمی گویم  حاال  بودند، 
در  آنچه  دوستان  مجموع  در  ولی 
این  برای  را  امکانات  داشتند،  توان 
به  قطعا  کردند.  آماده  رئالیتی شو 
مرور کار بهتر هم خواهد شد، تا االن 
خدا را شکر مردم دوست داشتند و 

استقبال شده است.

غالمرضا نیکخواه سپس ضمن 
مردم  خوشحالی  از  خرسندی  ابراز 
خاطرنشان  جوکر،  تماشای  از  پس 
این  در  می کنم  شکر  را  خدا  کرد: 
شرایطی که مردم ما نیاز به لبخند 
خانواده شان  کنار  در  باید  و  دارند 
جوکر  با  توانستیم  باشند،  خوش 
نظرم  به  کنیم.  خوب  را  حال شان 
خوشحال  از  باالتر  عبادتی  هیچ 
که  خوشحالم  نیست.  مردم  کردن 
تا  داده  ما  به  را  توفیق  این  خداوند 
گوشه ای از کار را بگیریم. امیدوارم 
تا آخر عمرم بتوانم مردم را شاد کنم.

این هنرمند قدیمی حوزه طنز 
در پاسخ به اینکه چطور بعد از این 
همه سال توانسته است خودش را 
جدیدترین  در  و  دارد  نگه  روز  به 

استانداردهای  با  که  برنامه هایی 
روز جهانی همخوانی دارند در کنار 
جوان ترها شرکت کند و موفق هم 
باشد؟ بیان کرد: در ابتدا خدا کمکم 
نام  به  دختری  اینکه  بعد  و  کرد 
دوست  را  هنر  این  که  دارم  نیلوفر 
دارد. شاید اگر بگویم دخترم مرا به 
روز نگه داشته است، خیلی عجیب 
کرد،  تالش  خیلی  دخترم  نباشد. 
کلیپ های  بود،  تماس  در  مدام 
مختلف برایم می گرفت، برنامه های 
را  مختلف  کشورهای  از  مختلف 
فراهم می کرد تا تماشا کنم و برای 
کسب  اطالعات  رئالیتی شو  همین 
مثل  مختلفی  کشورهای  از  کنم، 
آلمان، فرانسه، ایتالیا و... کلیپ های 
مختلف این مسابقه را دیدم و فکر 

مسابقه  این  شروع کننده  می کنم 
کشور ژاپن بود.

ادامه  در  نیکخواه  غالمرضا 
در  همکارانش  به  صحبت هایش 
گفت:  و  کرد  اشاره  مسابقه  این 
جوکر  همکاران  و  دوستان  خود 
هم امکانات خوبی به من می دادند 
خالصه  ند.  می کرد هی  همرا و 
که  مشکالتی  همه  با  خوشحالم 
داشتیم توانستم این برنامه را داشته 
خوبی  خیلی  دوستان  جوکر،  باشم. 
دارد و همه یکدیگر را می شناسیم. 
که  ژوله  امیرمهدی  مثل  دوستانی 
طنز،  کار  در  را  خودم  واقعا  من 
استاد  واقعا  او  می دانم.  او  شاگرد 
است و لطف و محبت زیادی به ما 
دارد. من عاشقش هستم. به نظرم ما 

می توانیم در کنار هم ترکیبی مثبت 
دوستان  باشیم.  داشته  سازنده  و 
هومن  حیایی،  امین  مثل  دیگری 
درخشانی،  سام  للهی،  حاجی عبدا
بیژن بنفشه خواه، سیامک انصاری و 
واقعا همکاران خوبی  بقیه دوستان 

هستند و لطف خاصی به من دارند. 
خوبی  خیلی  گروه  ما  مجموع  در 
داشتیم و به نظرم انتخاب گروه، کار 
حساب شده و دقیقی بود. خدا را شکر 
گروه کنار هم توانستند قرار بگیرند 
و از هم حمایت کنند. درست است 
که جوکر مسابقه ای است که برنده 
دارد اما وقتی یک نفر کار می کرد، 
بقیه کمکش می کردند و درواقع از 
هم حمایت می کردیم. به نظرم این 
همراهی ها بیشتر به ما کمک کرد. 
خداوند هم خیلی به من کمک کرد تا 
موفق شوم، به نظرم دوستان دیگرم 

هم خیلی موفق بودند.
طنز  ی  عه ها مجمو یگر  ز با

پرطرفدار مرد هزار چهره، جنگ 77، 
نوروز 72، زیر آسمان شهر، بزنگاه، 
در  همچنین  دررو  راه  و  حاشیه  در 
زمینه سناریوهای جوکر و در پاسخ 
به اینکه آیا به آنها ایده می دهند یا 

خودشان طرح می چینند؟ گفت: در 
جوکر گروهی از نویسندگان هستند 
که آیتم های مختلفی چیده اند، شاید 
اگر خودشان به این پرسش پاسخگو 
پاسخ  من  اما  باشد  دقیق تر  باشند، 
که  است  این  آن  و  می دهم  کلی 
خیلی  نویسندگان  رئالیتی شو  این 
همراهی  را  ما  خیلی  و  دارد  خوبی 
کمک  آنها  از  واقعا  من  می کنند. 
آنها  داشتند.  به من لطف  و  گرفتم 
می دهند  ایده  نهایت  در  خودشان 
اما به خود شرکت کننده ها هم اجازه 
بداهه گویی داده می شود. به عنوان 
مثال اگر شرکت کننده نظری داشته 
اجرا  می کنند،  استقبال  حتما  باشد، 
تایید  باشد،  خوب  اگر  و  می شود 
جوکر  قشنگی  نظرم  به  می شود. 
به بداهه گویی هایش است البته اگر 
هستند  مسائلی  چون  باشد،  بامزه 
که در لحظه اتفاق می افتد و بامزه 

هستند.
پایان  در  نیکخواه  غالمرضا 
بودن  جدی  ویژگی  درباره  گفتگو 
چهره اش در عین طنز و اینکه آیا این 
ویژگی را از کارهای مهران مدیری 
به یادگار نگه داشته است یا وقتی 
وارد کار شد، از این ویژگی برخوردار 
بود؟ اظهار کرد: من در این سال ها 
نجام  ا مختلفی  کمدی  کارهای 
داده ام. جدی بودن در طنز متناسب 
دارم،  که  چهره ای  و  شخصیت  با 
می طلبد و هر جا الزم باشد میزانش 
ژوله  امیرمهدی  می شود.  بیشتر 
یک  مثل  می گوید  من  به  همیشه 
دیپلمات می مانم! طبیعتا وقتی یک 
عینک  کت شلواری،  اتوکشیده  آدم 
زده باشد، بعید است که مدام بخندد 
چون همه تعجب می کنند از رفتارش 
بنابراین  ندارد  جذابیتی  خنده اش  و 
بخش های  از  یکی  هم  اتفاق  این 
کارهای طنز من است که با چهره ام 
همخوانی دارد و خداراشکر خیلی هم 
مردم این ویژگی ام را دوست دارند.

ستاره اي که خیلي دیر ظهور کرد...

غالمرضا نیکخواه: هیچ عبادتی باالتر از خوشحال کردن مردم نیست


